


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ات والمؤسسات األهل ة لنظام الجمع  الالئحة التنفیذ

 ه١٤٣٧

 

 

 



 ٣٩من  ٢صفحة 

ة ات والمؤسسات األهل ة لنظام الجمع  الالئحة التنفیذ

 

 األول الباب

فات  والجهة المشرفة التعر

 :األولى المادة

ارات األلفا قصد ة والع  ل أمام المبینة المعاني-الالئحة في وردت أینما - اآلت

 :امنه

ات نظام: النظام -١ ة والمؤسسات الجمع  .األهل

ة الشؤون  وزارة: الوزارة -٢  .االجتماع

ر -٣ ة الشؤون  وزر: الوز  .االجتماع

ة -٤ ة: الجمع ة الجمع  .األهل

ة إدارة مجلس: اإلدارة مجلس -٥  .الجمع

ة المؤسسة: المؤسسة -٦  .األهل

 .المؤسسة أمناء مجلس: األمناء مجلس -٧

 .الوزراء مجلس حددها التي الجهة: المختصة الجهة -٨

ة الجهة: المشرفة الجهة -٩ وم ة نشا یدخل التي الح  ضمنأو المؤسسة  الجمع

 .اختصاصاتها

ة الالئحة: الالئحة -١٠ ات لنظام التنفیذ ة والمؤسسات الجمع  .األهل

ة الالئحة -١١ ة الالئحة: األساس ة األساس  .أو المؤسسة للجمع

 

 



 ٣٩من  ٣صفحة 

ة المادة  :الثان

م الئحة ُتحدد ة اإلشراف قواعد المشرفة والجهة الوزارة بین القةالع تنظ  اإلدارة والرقا

ة ة والمال ات على والفن ة الجمع  .األهل
 

 الثاني الباب

ة ات األهل  الجمع

 األول الفصل

ة ونشاطاتها  أهداف الجمع

 :الثالثة المادة

ات ام تطبی لغا ل ُتَعد   الالئحةو  النظام أح ة  م ذات مجموعة جمع  لمدة ستمرم تنظ

ارة  أشخاص من معینة مؤلفة غیر أو معینة ة أو اعت ع  ،االثنتین معا   أوذو صفة طب

ا للرح هادفة غیر  أحد أو التكافل، أو البر أغراض من غرض تحقی أجل من ،أساس 

 .الالئحة من الخامسة المادة في علیها المنصوص النشاطات
 

 

 :الرابعة المادة

ه نص ما مراعاة مع ة تخصص، ومع مراعاة أهداف من لنظاما عل دُ الجمع  ، ُتَحد ِّ

ة الالئحة ة علیها  تقوم التي األهداف األساس دَ  وتكون الجمع  یجوز وال، لنشاطها الُمَحد ِّ

فوضه موافقة إال األهداف تلك تجاوز لها  .الوزر أو من 
 

 :الخامسة المادة

ة ُتْنَشأُ   :ةتاآل النشاطات من نشا أو األغراض من غرض لتحقی الجمع

ة أو البر، -١  .التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعا



 ٣٩من  ٤صفحة 

، أو توعو بیئي أو صحي، أو ،ثقافي أو اجتماعي، أو دیني، -٢ ، أو تقني، ، أو تنمو

 .أو موسمي

٣- ، مي، أو ترو حثي،  أو تعل  أو تدربي.علمي، أو 

ابي، أو نسائي أو ،إبداعي أو ،مهني، أو حرفي -٤ احي، أو  أو ،ي، أو طفولش س

 .تطوعي

ة -٥ ة األسرة. حما  المستهلك، والحما

 .للمجتمع السالمة وتحقی واألزمات الكوارث -٦

ة -٧ ة التنم  .األسرة، واالجتماع

 .الوزارة تقدره آخر أهلي نشا أ -٨
 

 الثاني الفصل

ة إنشاء  الجمع

 :السادسة المادة

س طالب في شتر ة تأس ة األشخاص من الجمع ع  :یلي ما ذو الصفة الطب

ة سعود ون  أن -١  .الجنس

ة عن عمره قل أن ال -٢  .عام ا عشر ثمان

ة امل ون  أن -٣  .األهل

م ون  أن ال -٤ حقه ح  األمانة، أو الشرف مخلة جرمة في بإدانته نهائي قد صدر 

ه ُرد   قد ن لم ما اره إل  .اعت
 

 :السابعة المادة

س في یرغب من على یجب ة تأس ة األشخاص من جمع ع مَ  أن ذو الصفة الطب  َُقد ِّ

 :یلي ما للوزارة



 ٣٩من  ٥صفحة 

من الوزارة  لذلك المعد للنموذج وفقا  على األقل  أشخاص عشرة هقدم طلب -١

ا   ان مصحو س اآل یوضح بب انات طالبي التأس  :ةتب

ة االسم حسب -أ  ة الهو  .الوطن

ة رقم -ب  ة الهو  .الوطن

 .المهنة -ج 

 .اإلقامة محل -د 

انات  -ه   .الجوال الهاتف ورقم لكترونيد اإللبرشاملة ا التواصلب

س. -٢ ة لطالبي التأس ة الوطن  صورة من الهو

انات اسم -٣ س طالبي قبل من المفوض الشخص و انات التواصل معه  التأس و

 .الجوال الهاتف ورقم لكترونيلبرد اإلا

ة الئحة -٤ ة أساس  مع وال النظام مع تتعارض ال الوزارة، من المعد للنموذج وفق ا للجمع

 .الالئحة

ة للدورة األولى. -٥  أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمع
 

 :الثامنة المادة

س طالب ان إذا ة التأس وم تفى جهة ح م ف ة صاحب من خطاب بتقد  أو الصالح

ان من ة غیر جهة فوضه، وٕان  وم ه ح م فعل  :اآلتي تقد

ص أو التجار  السجل -١ ة الترخ  الطلبحالة مقدم  یثبتأو ما  ،أو صك الوقف

ة ون سار المفعول. الحاكم للنظام وفق ا النظام  له، و

 .وجدت إن وفروعه مقدم الطلبل الوطني العنوان -٢

ة التأمینات شهادة -٣  .االجتماع

اة شهادة -٤  .والدخل الز
 



 ٣٩من  ٦صفحة 

 :التاسعة المادة

س في یرغب من على یجب ة تأس ارة األشخاص من جمع م أن ذو الصفة االعت  قد 

 :یلي ما للوزارة

ما الثامنة المادة في علیها المنصوص المستندات -١ األشخاص ذو الصفة  یخص ف

ارة  .االعت

ة حسب  على الموافقة یتضمن خطاب -٢ ة صادر من صاحب الصالح س الجمع تأس

ه المادة   .الالئحةمن  العاشرةما تنص عل

ا، مقدم الطلبل ممثل اسم -٣ انات التواصل معه اوعنو  نظام  البرد  شاملةنه و

 .الجوال الهاتف ورقم لكترونياإل

س طلب -٤ ة تأس  .لذلك المعد للنموذج وفق ا الجمع

ة الئحة -٥ ة أساس  مع وال النظام مع تتعارض ال الوزارة، من المعد للنموذج وفق ا للجمع

 .الالئحة

ة للدورة األولى. -٦  أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمع
 

 :العاشرة المادة

ة في  ارة )الشخص ذون صاحب الصالح  :هو (الصفة االعت

ة فیها  -١ ون صاحب الصالح ة ف وم ارة جهة ح ان الشخص ذو الصفة االعت إذا 

 .هو المسؤول األول

ة فیها  -٢ ون صاحب الصالح ة ف ارة مؤسسة فرد ان الشخص ذو الصفة االعت إذا 

 .هو مالك المؤسسة

ارة الصفة ذو الشخص ان إذا -٣ ة االعت ون  شر  هم فیها ةالصالح صاحب ف

اء، ما وذلك الشر ات عدا ف  .المساهمة الشر



 ٣٩من  ٧صفحة 

ة  -٤ ون صاحب الصالح ة مساهمة ف ارة شر ان الشخص ذو الصفة االعت إذا 

ةفیها  ة العموم  .الجمع

ارة صك  -٥ ان الشخص ذو الصفة االعت ة هو الإذا  ون صاحب الصالح ة ف وقف

 الناظر.
 

ة المادة  :عشرة الحاد

س ذو یجب على طالبي التأ أ تغی  س الغ الوزارة  ارة إ طرأ على أ یالصفة االعت ر 

ما طرأ من تغییر ولها اتخاذ ما تراه  أثناء سیر إجراءاتمنهم  س، وتنظر الوزارة ف التأس

قرار مسبب. ة أو أن تلغي الطلب  ات إضاف  أن تطلب استكمال مستندات أو متطل
 

ةالمادة   عشرة: الثان

س طلب في الوزارة تبت ة تأس  :ةتاآل لإلجراءات وفق ا الجمع

فائه من للتحق الطلب الوزارة تدرس -١ انات لشروا است  في علیها المنصوص والب

مات والقرارات الالئحة وفي النظام  .مقتضاهما الصادرة والتعل

عد استكماله  -٢  افةمنح الطلب رقم وتارخ قید وارد للدراسة من الوزارة وذلك 

عندها  الطلب ُعدو  ،الطلب مقدم حالة حسب الالئحة في وضحةالم المستندات

 .لمسوغاته مستكمال  

 .لدراسته ثم إصدار قرارها المشرفة الجهة إلى الطلب الوزارة تحیل -٣

 أو الموافقة الطلب في قرارها بإصدار المختصة الجهة مع التنسی عد الوزارة تقوم -٤

 .مسوغاته لاستكما تارخ من یوم ا ستین خالل وذلك الرفض

ص الوزارة تصدر -٥ ة ترخ ةا اكتسابها مجرد الجمع ارة وفقا  لما تنص  لشخص االعت

ه  ة اإلجراءات مراعاة مع ،الالئحةمن  عشرة الثالثةالمادة عل  :اآلت



 ٣٩من  ٨صفحة 

ة بتسجیل الوزارة تقوم -أ  ات الخاص السجل في الجمع ة الجمع  لدیها، األهل

 .بها ا  خاص تسجیل رقم وتمنحها

ة الالئحة نشر إجراءات واتخاذ ،المشرفة الجهة إخطار ارةالوز  على -ب   األساس

ة  .للوزارة لكترونياإل الموقع على للجمع

ة رخصة الوزارة تصدر -ج  ات الخاص السجل واقع من للجمع ة، الجمع  األهل

ة، الالئحة من معتمدة نسخةإلى  اإلضافة مهماتم و  األساس  للممثل تسل

س لطالبي المعتمد  .التأس
 

 :عشرةالثالثة  المادة

ة تكتسب ة الجمع ارة الشخص  على الموافقة الوزارة قرار صدور تارخ من االعت

ا الستین مدة انقضاء أو، الطلب  .الطلب مسوغات استكمال تارخ من یوم 
 

 :عشرة الرابعة المادة

ة تمارس رامجها الجمع صمجرد  أنشطتها و ام وفق ا استالمها للترخ  النظام ألح

ة، والالئحة الالئحةو   :علیها وُحظر األساس

ة الئحتها في المحددة أهدافها یخالف نشا أ ممارسة -١  .األساس

عد موافقة الوزارة المملكة خارج لها فرع أ إنشاءممارسة أ نشا أو  -٢  .إال 
 

 

 الثالث الفصل

ات سجل ة الجمع  األهل

 :عشرة الخامسة المادة

د   ات، خاصا   سجال   الوزارة ُتعِّ اناته، على تغییر   طرأ لما وَُحد ثُ  للجمع ح الوزارة  ب وتت

انات السجل للعامة عدا ما ورد  تضمن ،( من هذه المادة١٦والفقرة ) (١٥في الفقرة )ب  و

انات السجل  :ةتاآل الب



 ٣٩من  ٩صفحة 

ة اسم -١  .الجمع

ة -٢ الموافقة على إنشاء الجمع  .رقم وتارخ قرار الوزر الصادر 

ةرقم وتارخ ترخ -٣  .ص الجمع

ة والالئحة نشر قرار الوزر تارخ -٤ ة األساس  .للجمع

ةالال -٥ ة ئحة األساس  .للجمع

س مقرها عنوان -٦  .وجدت إن فروعها ومقرات الرئ

ة لخدمات اإلدار  النطاق -٧  .الجمع

ة أنشئت التي األهداف -٨  .أجلها من الجمع

ة المؤسسین األعضاء أسماء -٩  .للجمع

ة أعضاء أسماء -١٠  .ةالعموم الجمع

 .اإلدارة مجلس أعضاء أسماء -١١

س مجلس اإلدارة -١٢  .اسم رئ

 .اسم المسؤول التنفیذ -١٣

ة إن وجدت -١٤  .اسم الجهة المشرفة على أعمال الجمع

ة. -١٥  أسماء العاملین في الجمع

١٦- . س وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفیذ انات التواصل مع المؤسسین ورئ  ب
 

 

 الرابع الفصل

ة أو م عفر  إنشاء  تبللجمع

 :عشرة السادسة المادة

ة یجوز فوضه موافقة المملكة داخل لها فروع إنشاء للجمع والجهة  الوزر أو من 

ة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدالمشرفة ةللوزارة م ، وعلى الجمع ات اآلت  :المتطل



 ٣٩من  ١٠صفحة 

ة  موافقة یثبت ما -١ ة العموم  .الفرع إنشاء علىالجمع

 .لخدماته اإلدار  والنطاق الفرع، مقر تحدید -٢

ل اإلدار تحدید اختصاصات الفرع و  -٣ إلدارته،  العاملین المرشحین وأسماء له اله

ة من وصورة ة لكل منهم، الهو انات مع الوطن  .معهم التواصل ب

ة على تشغیل الفرع وضمان استدامته. -٤  ما یثبت قدرة الجمع
 

 :عشرة السابعة المادة

تب ة إنشاء م اتب یجوز للجمع ون الغرض منه داخل ن أو م ، و طاقها اإلدار

ممارستها ة أو تنفیذ نشا أو أكثر من األنشطة المصرح لها  الجمع  .التعرف 
 

 الخامس الفصل

ة ة الجمع  العموم

 :عشرة الثامنة المادة

ام مراعاة مع ة األح ات الرقاب ة ُتَعد   المشرفة، والجهات الوزارة وصالح ة الجمع  العموم

ة،ال في سلطة أعلى ة ألعضائها ملزمة قراراتها وتكون  جمع ق ة أجهزة افة، ول  .الجمع
 

 :عشرة التاسعة المادة

ة لزادة أعضاء  ةتسعى الجمع جوز أن تكون جمعیتها العموم ة، و  مغلقة هافی العضو

ما یجوز أن تكون  شرو محددة،  ة لالئحةللعموم، وتحدد امفتوحة على فئة   األساس

ا وشرو فئات ةال موأح ة ومنها اآلتي: عضو  في الجمع

ت ح من له -١ ة في والحضور التصو ة الجمع  .العموم

ة االشتراك رسومتحدید مقدار  -٢  .في العضو

ةحقوق األع -٣  ، على أن تشمل اآلتي:ضاء حسب فئات العضو



 ٣٩من  ١١صفحة 

ة المعلومات تلقي -أ  ة نشاطات عن األساس ل الجمع ،) دور  ش  نصف سنو

،  (.سنو  رع سنو

ة -ب  ت المشار ة اجتماعات في والتصو ة الجمع  .العموم

ة والمستندات المحاضر على االطالع -ج  ة مقر في المال  .الجمع

ة دعوة في الح -د  ة الجمع  مع التضامن عاد غیر الجتماع لالنعقاد العموم

ة حضور ح لهم الذین األعضاء من% ٢٥ ة الجمع  .العموم

ة في الح -ه  ة   اإلنا ة حضور في هلتمثیل األعضاء ألحد تا ة الجمع ، العموم

ة والعشرون من  ام التي تحددها المادة الحاد  .الالئحةوفق ا لألح
 

 :العشرون  المادة

ه النظام من اختصاصات ل ةمع مراعاة ما نص عل ة لجمع ة،  غیر العموم ال العاد

ة  تكون قرارات ة غیر العاد ة العموم  الوزر. موافقة عدإال نافذة الجمع
 

ة  ةالماد  :والعشرون الحاد

ة تخضع ة اجتماع حضور في اإلنا ة الجمع ام العموم  :ةتاآل لألح

ة لعضو یجوز -١ ة الجمع  في لتمثیله األعضاء من آخر عضو ا عنه ینیب أن العموم

ة اجتماع حضور ة الجمع ت، العموم ة التي تحددها وفق ا والتصو الالئحة  لآلل

ة،األ ة عتمدتُ  أن على ساس س من اإلنا  موعد قبل فوضه من اإلدارة أو مجلس رئ

 .االجتماع

 واحد. عضو   من أكثر عن العضو ینوب أن یجوز ال -٢

ة یجوز ال  -٣  .اإلدارة مجلس أعضاء من أ إنا
 

 



 ٣٩من  ١٢صفحة 

ة المادة  :العشرون و  الثان

ار ذو الصفة مارس الشخص ة من خالل ممثل له، على أن  دوره ةاالعت في الجمع

موجب م ةون التمثیل  صدر من صاحب الصالح راعى في ذلك ما ستند رسمي  ، و

ة. ه الالئحة األساس  تنص عل
 

 والعشرون:الثالثة المادة 

د على یجب ة تزو ة اجتماعات محاضر من صورة الوزارة الجمع ة الجمع  مع العموم

 .االجتماع تارخ من یوم ا عشر خمسة خالل األصوات، فرز محضر
 

 السادس الفصل

 دارةاإل مجلس

 :والعشرون  الرابعة المادة

 عشر ثالثةخمسة أعضاء، وال یزد عن  عن اإلدارة مجلس أعضاء عددقل  أال یجب

ع وفيعضوا ،  % ٥٠ عن اإلدارة مجلس أعضاء عدد یتجاوز أن یجوز ال األحوال جم

ة أعضاء عدد من ة الجمع  .العموم
 

 :والعشرون  الخامسة المادة

ل -١ س المؤسسون مجل األعضاء ش ة ضمن إجراءات التأس س اإلدارة األول للجمع

ه المادة  عةوحسب ما تنص عل  .الالئحةمن  التاسعةوالمادة  السا

ة لجنة -٢ ة العموم ل الجمع ات تش ن انتخا ونة من عضو من  -على األقل منها  م

ة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة  –غیر األعضاء المترشحین  إلدارة عمل

ة وما نتهي دور اللجنة بإعالن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة. الثان  یلیها، و

 سنوات. أرع اإلدارة مجلس مدة تكون  -٣



 ٣٩من  ١٣صفحة 

 :والعشرون  السادسة المادة

ام مراعاة مع ة الالئحة تبین الالئحةو  النظام أح  انتخاب لسیر الالزمة اإلجراءات األساس

شمل  اإلدارة؛ مجلس أعضاء  وٕاعالن األصوات وفرز واالقتراع الترشح إجراءاتما 

ام  ةالنتیجة، مع مراعاة األح  :اآلت

ع إلى الدعوة اإلدارة مجلس یوجه -١ ة أعضاء جم ة الجمع ه تنطب ممن العموم  عل

ة للترشح الشرو ة قبل الجدید اإلدارة مجلس لعضو  مائة اإلدارة مجلس مدة نها

 .األقل على یوم ا وثمانین

ة من ایوم   تسعین قبل الترشح اب قفل -٢  .اإلدارة مجلس مدة نها

 النموذج المعد أو الطرقة وف الوزارة إلى المترشحین أسماء اإلدارة مجلس یرفع -٣

 .الترشح اب قفل من أسبوع خالل وذلك الغرض المعتمدة من الوزارة لهذا

ات على یجب -٤  أسماء قائمة عرض اإلدارة مع مجلس التنسی لجنة االنتخا

ة مقر في الوزارة من الواردة المترشحین ة وقبل لكتروني،اإل موقعها أو الجمع  نها

 .األقل على یوم ا عشر بخمسة اإلدارة مجلس مدة

ة تنتخب -٥ ة الجمع  قائمة من العاد اجتماعها الجدید اإلدارة مجلس أعضاء العموم

د الجدید اإلدارة مجلس وعلى المترشحین،  تم الذین األعضاء أسماء لوزارةا تزو

 .خالل خمسة عشر یوم ا على األقل من تارخ االنتخاب مانتخابه

فة بین الجمع یجوز ال -٦ ة مجلس اإلدارة  الوظ ة وعضو الوزر  موافقة إالفي الجمع

فوضه.  أو من 

ة لحضور موظفیها أحد لوزارةا تنتدب -٧  من للتأكد اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عمل

ق ا سیرها ةاألسا والالئحة الالئحةللنظام و  ط  .س

ة  مهامه ممارسة ستمر في اإلدارة مجلس دورة انتهاء عند -٨  لحیناإلدارة دون المال

 .جدید إدارة مجلس انتخاب



 ٣٩من  ١٤صفحة 

 :والعشرون  السابعة المادة

ة بین الجمع ُحظر اإلشراف على  في والعمل مجلس إدارة عضو اإلدارة المختصة 

ة في فوضهالوز موافقة إال المشرفة الجهة أو الوزارة الجمع  .ر أو من 
 

 :والعشرون  الثامنة المادة

ح یجوز ال ة الترش  ة إدارة مجلس لعضو موافقة على التوالي دورتین من ألكثر الجمع  إال 

فوضه.  الوزر أو من 
 

 :والعشرون  التاسعة المادة

ام مراعاة مع ات نتیجة إلغاءیجوز للوزارة  ،النظام أح قرار مسبب خالل ستین  االنتخا

ة تممن الترشح، و  ا  یوم ة العموم  وذلك أنفسهم المترشحین انتخاب ٕاعادةو  عقد الجمع

 قرار استالم تارخ من یوم ا ثالثین عن تزد وال یوم ا عشر خمسة عن تقل ال مدة خالل

 اإللغاء.
 

 :الثالثون المادة 

ة الالئحة تحدد ة األساس س  ف ار رئ ه والمشرف المالي  اإلدارة مجلساخت ونائ

ل منهم،و   .للمجلس اجتماع أول فيعلى أن یتم تحدیدهم  اختصاصات 
 

ة  المادة  :والثالثون الحاد

ة إدارة مجلس عقد  اجتماعات أرعة عن عددها قل منتظمة ال دورة اجتماعات الجمع

ل اجتماع وآخر في ة بین  راعى في عقدها تناسب الفترة الزمن ، على أن یتم السنة، و

ل ث  .الثة أشهر على األقلعقد اجتماع 
 

ة المادة   :الثالثون و الثان

ة الالئحة تحدد  :ومنها اآلتي اإلدارة مجلس اختصاصات األساس



 ٣٩من  ١٥صفحة 

ة ونجاحها. -١ اسات العامة لتحقی أهداف الجمع  وضع الس

ة عمل خط وضع -٢ ة الخطة ومنها الجمع ة والخطة االستراتیج  من وغیرها التنفیذ

سة، العمل خط عة الرئ ة.فیذهاتن ومتا ة العموم  ، واعتمادها من الجمع

اكلا اعتماد -٣ ة له م ة التنظ ف ة في والوظ  .الجمع

ة وضوا أنظمة وضع -٤ ة للرقا وٕاجراء مراجعة دورة للتحق  علیها واإلشراف الداخل

 من فاعلیتها.

مة ومعاییر أسس وضع -٥ ة لحو ام مع تتعارض ال الجمع  الالئحةو  النظام أح

ةعلى تنفیذها  واإلشراف ةاألساس والالئحة  عند وتعدیلها فاعلیتها مد ومراق

 .الحاجة

ات فتح -٦ ة الحسا ة، والمصارف البنوك لد البن ات وتحصیل ودفع السعود  الش

شوفات الصرف أذونات أو ات و ات وتنش الحسا تها وقفلها الحسا  وتحدیث وتسو

انات ات على واالعتراض الب ات واستالم الش ات من وغیرها لمرتجعةا الش  العمل

ة  .البن

ا وقبول إفراغها وقبول العقارات تسجیل -٧ اتو  واألوقاف الوصا وك ودمج اله  ص

ة أمالك وك وتحدیث وفرزها، وتجزئتها الجمع  الشامل، النظام في وٕادخالها الص

ل ة األراضي وتحو ة، إلى الزراع ن  مما سب ما خالف تصرفات أ وٕاجراء س

ه ةللجمع ون  طة ف ة. غ ة العموم عد موافقة الجمع  ومصلحة 

ة  -٨ ة للجمع ة الموارد المال  والسعي لتحقی االستدامة لها.تنم

ة وأموالها. -٩  إدارة ممتلكات الجمع

ة وتفعیلها -١٠ ة عد اعتمادها من  إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمع الجمع

ة والوزارة  .العموم



 ٣٩من  ١٦صفحة 

ة تنظم -١١ تو اسة م م  وضع س ة تضمن تقد العالقة مع المستفیدین من خدمات الجمع

ة الالزمة لهم، واإلعالن عنها.  العنا

اغة -١٢ اسات ص ة ومحددة واضحة وٕاجراءات وشرو س  اإلدارة مجلس في للعضو

ة إقرار عد التنفیذ موضوع ووضعها  .لها الجمع

د الوزارة  -١٣ انات والمعلومات تزو ة وف النماذج الب الوزارة،  معتمدة منالعن الجمع

طرأ من تغییر خالل فترة  وتحدیثها  من تارخ وقوعه. واحد ال تزد عن شهرما 

ة. -١٤ ة والسنو ع  التعاون في إعداد التقارر التت

الحساب الختامي و  -١٥ د الوزارة  ة تزو ات  المدققةالتقارر المال عد من مراجع الحسا

ة ة العموم ة من شهرأ أرعة خاللو  إقرارها من الجمع ة. نها  السنة المال

ة. -١٦  اإلشراف على إعداد واعتماد التقرر السنو للجمع

ة  على اإلشراف -١٧ ة الجدیدة ورفعها للجمع إعداد الموازنة التقدیرة للسنة المال

ة العتمادها.  العموم

ة، متفرغ تنفیذ مسؤول تعیین -١٨ اته وتحدید للجمع د الوزارة بإ صالح سمه وقرار وتزو

ة من وصورةتعیینه  ة الهو انات مع ،له الوطن  .معه التواصل ب

ادیین تعیین الموظفین  -١٩ اتهم.الق اتهم ومسؤول ة، وتحدید صالح  في الجمع

قرار  -٢٠ ته  ة الجدید أو اعتذاره أو إلغاء عضو ة العموم البت في قبول عضو الجمع

 مسبب.

ة العموم -٢١ طرأ على حالة أعضاء الجمع ل تغییر  الغ الوزارة  ة ومجلس اإلدارة إ

 والمسؤول التنفیذ والمدیر المالي وذلك خالل شهر من تارخ حدوث التغییر.

اسات وضع -٢٢ ة التزام تضمن التي واإلجراءات الس ، إضافة واللوائح ألنظمةا الجمع

 المشرفة والجهة والوزارة للمستفیدین الجوهرة المعلومات عن اإلفصاح االلتزامإلى 



 ٣٩من  ١٧صفحة 

ین آلخرن،ا المصالح وأصحاب  الختامي الحساب على االطالع من اآلخر وتم

ة لكترونياإل الموقع على نشرهاة، و واإلدار ةالمالوالتقارر   .للجمع

مات اإلشراف على تنفیذ قرارات  -٢٣ ةوتعل ة العموم أو المراجع الخارجي أو  الجمع

 .أو الجهة المشرفة الوزارة

ة -٢٤ ة الموارد تنم ة المال  .للجمع

ة لالنعقاد.دعوة الج -٢٥ ة العموم  مع

ة أو الوزارة أو الجهة المشرفة قبل من بها لف أخر  مهام أ -٢٦ ة العموم  في الجمع

 .اختصاصه مجال
 

 والثالثون: الثالثة المادة
یل  -١ ة تش ة، آل ة للجمع مؤقتة واختصاصها الدائمة أو ال اللجانتحدد الالئحة األساس

 .وطرقة عملها

ات التي یجوز لمجلس اإلدارة أن  -٢ عض الصالح فوضها ب ة و ل منه لجنة تنفیذ ش

ة.  تكفل سیر عمل الجمع

ون  -٣  .مجلس اإلدارةأحد أعضاء في أ لجنة دائمة یجب أن 

ة. -٤  یجب أال یرأس المشرف المالي لجنة التدقی والمراجعة الداخل
 

 الفصل السابع

ة الشؤون  ة المال  للجمع

 :والثالثون الرابعة  المادة

ام النظام، یجب على امع مراعا ةة أح اة في حساب  لجمع أن تتعامل مع أموال الز

جب علیها  ما یتف مستقل وأن تنشئ لها سجال  خاصا  بها، و اة  التصرف في أموال الز

ة. ام الشرعة اإلسالم  مع أح



 ٣٩من  ١٨صفحة 

 والثالثون:الخامسة  المادة

ام النظام، یجب على ا ةمع مراعاة أح ات أن تنشئ لها سجال  لتبرعاعند تلقیها  لجمع

مة التبرع وشرطه إن وجد، وأن تراعي عند التصرف في  ه ق خاصا  بها، وأن تقید ف

 أموال التبرعات شر المتبرع.
 

 :والثالثون  السادسة المادة

ة تتقید ة للمحاسبین القانونیین الجمع ة الصادرة من الهیئة السعود  المعاییر المحاسب

النماذج والتقارر  ةالمحو   .الوزارة تصدرها التي اسب

 

 :والثالثون  السابعة المادة

ة أموال عن المسؤول هو اإلدارة مجلس -١ ه في سبیل ذلك وممتلكاتها، الجمع  وعل

ة موثقة وأن إیراداتها أالتأكد من أن موار  ما یتف مع أهدافها، د الجمع نفقت 

ه ة مهماته یؤد أن وعل ة، وحسن مسؤول  التي اتالصالح حدد وأن ن

ض، ومدة القرار اتخاذ وٕاجراءات ،فوضها ه التفو عة ممارسة وعل تلك  متا

ات  .دورة لغیره عبر تقارر فوضها التي الصالح

 المجلس أعضاء لتعرف إجراءات وضع من التأكداإلدارة  مجلس على یجب -٢

ة عمل الجدد ة الجوانب وخاصة الجمع ة، المال ه والقانون  فرتو  من التأكد وعل

ة المعلومات ة شؤون  عن الواف  .المجلس ألعضاء الجمع

ما إال التصرف اإلدارة لمجلس یجـوز ال -٣ ه تنص ف ة الالئحة عل  األساس

الشرو ة الالئحة خلت وٕاذا فیها، الواردة و  للمجلس یجوز فال نص من األساس

ة من بإذن إال التصرف ة الجمع  .العموم



 ٣٩من  ١٩صفحة 

ةأموا إیداععلى مجلس اإلدارة  یجب -٤ ة ل الجمع  أكثر أو بنك لد اسمها النقد

ة، البنوك من ة التعامالت وتكون  المحل ات البن ة الخاصة مع الحسا  الجمع

ع س بتوق ه أو اإلدارة مجلس رئ جوز لمجلس اإلدارة المالي، والمشرف نائ  و

ض التعامل ة الثنین تفو ات البن ادیي اإلدارة من  أو أعضائه من مع الحسا ق

ة ال ة سعودیي ونوا أن علىتنفیذ عد موافقة الجنس الوزر أو من  وذلك 

 .فوضه

األنظمة واللوائح السارة في  -٥ ة  یجب على مجلس اإلدارة التأكد من تقید الجمع

ة. ة في مخالفة نظام ضمن تالفي وقوع الجمع ما   المملكة 
 

 :والثالثون  الثامنة المادة

ة على یجب ة للسنة الختامي حسابها رةالوزا تزود أن الجمع عد اعتماده من  المنته

ة  ة العموم ة من أشهر أرعة خاللالجمع ة نها  .السنة المال
 

 :والثالثون  التاسعة المادة

ا تعی نیجوز للوزارة أن  ات مراجع  ام أكثر أو للحسا  .تطلبها التي األعمال للق
 

 :األربعون  المادة

ة ااأل مراعاة یجب على الجمع التي تقضي بها األنظمة السارة في المملكة ذات  مح

افحة نظام الش المالي، ومنها  :، وعلیها بوجه خاص اتخاذ اآلتياألموال غسل م

ة والمستندات السجالت مقرها في االحتفا -١ ات وملفات المال  والمراسالت الحسا

ة ات وثائ وصور المال ة الهو ة العم الوطن ة للمؤسسین وأعضاء الجمع وم

اشر، ل م ش  ال لمدة وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملین فیها والمتعاملین معها مال ا  

 .التعامل انتهاء تارخ من سنوات عشر عن تقل



 ٣٩من  ٢٠صفحة 

اب لدیها توافرت إذا -٢ اه معقولة أس  تمثل عضها أو الواردة األموال أن في لالشت

طة أو إجرامي، نشا حصیلة ات مرت  أنها أو إرهاب، لتمو  أو أموال، غسل عمل

ات في ستستخدم قة العمل  :ةتاآل اإلجراءات اتخاذ فعلیها ؛السا

الغ -أ  ة التحرات وحدة إ ة وزارة لد المال ل فور ا الداخل ش اشر و  .م

ل تقرر إعداد -ب  ع یتضمن مفص  انات جم  تلك عن لدیها المتوافرة والمعلومات الب

د الصلة، ذات واألطراف الحالة ة لتحراتا وحدة وتزو  .ه المال

 .نشاطاتهم حول شبهات وجود من معها المتعاملین ریتحذ عدم -ج 

ده مع وااللتزام، والمراجعة التدقی عن مسؤوال   المالي المشرف ون  -٣  موارد تزو

ة افحة نظام في علیها المنصوص الجرائم من أ    لكشف اف  .األموال غسل م
 

 الثامن الفصل

 العام النفع صفة
ة  المادة  :واألربعون الحاد

ة  منح صفة النفع العام للجمع صدر قرارا   ة الشرو استوفت إذاللوزر أن   :اآلت
 .عامة مصلحة تحقی غرضها ون  أن -١
ا لعموم المجتمع نشاطها ون  أن -٢ ة موجه   .الذ تستهدفه الجمع
ة  نأ -٣ ة العموم ة الجمع  .مفتوحةتكون عضو
ة عدم وجود -٤ ة أو إدارة أو فن ة مخالفات مال ة أ  .على الجمع
ن على األقل من ذو االختصاص في ون ضمن أعضاء مجلس اإلدارة خبیراأن  -٥

ل منهم شتر أال تقل خبرة   وناعن خمس سنوات وأن  امجال العمل األهلي، و
 .من حملة شهادة الماجستیر فأعلى.

 

ة  المادة  :األربعون و الثان
ة عن العام النفع صفة سحب الوزر من مسبب رقرا یجوز  أحد فقدت إذا وذلك الجمع
 .معها المبرمة العقود تنفیذ في استمرارها من السحب قرار حول وال العام، النفع شرو



 ٣٩من  ٢١صفحة 

 :واألربعون  الثالثة المادة
ة یجوز ة جهة أل وم ات إحد مع التعاقد خاصة أو ح  مؤسسة إلدارة العام النفع جمع
عة  ضمن تدخل والتي خدماتها، أو برامجها أو مشروعاتها عض تنفیذ أو لها، تا

ة بین الناشئة العالقة وتعد اختصاصها، ة والجهة العام النفع جمع وم ة عالقة الح  عقد
ة والمشترات المنافسات لنظام وفق ا تنشأ إدارة وم  .الح

 

 الفصل التاسع

 والدمج الحل
 :واألربعون الرابعة  المادة

ة حل قرار إصدارها عند الوزارةاعي تر  ة المتبرع الجمع وما ورد في  شر الواقف ورغ

ة ما عدا ذلك تحددالالئحة األساس أموال  إلیها تؤول التي الجهةالوزارة في قرارها  ، وف

ة  ات دعم صندوق  على تقتصر أن علىالجمع ات إحد أو الجمع  النشا ذات الجمع

ه ام أكثر أو مصف ِّ  تعیین الحل قرار تضمنو ، نظاما   المسجلة المشا  أعمال للق

ة ه عمله مدة وتحدید التصف  .وأتعا
 

 :واألربعون  الخامسة المادة

ة شؤون  على للقائمین یجوز ال  أو حلها أو مؤقت ا نشاطها بتعلی قرار صدر التي الجمع

ة في دمجها ستثنى مستنداتها، أو أموالها في التصرف أخر  جمع  حالة ذلك من و

أن شتر للتلف، قابلة بها التصرف المراد الموجودات تكون  الضرورة   .الوزر موافقة و
 

 :واألربعون  السادسة المادة

ة قرار صدور حالة في ة غیر العاد ة العموم ة الجمع ارا  ا حال   حل الجمع  تطب خت

ام ة، الالئحة في الواردة األح  وتعذر ُوجد إن أونص  من خلوها حالة وفي األساس



 ٣٩من  ٢٢صفحة 

ة حدد قرار إصدار فوضه من أو للوزرف تنفیذه، ة آل ة تصف  في التصرفو  الجمع

ة على ذلك. ومستنداتها هاأموالو  أصولها  والتكالیف المترت
 

 

 :واألربعون  السابعة المادة

ة إدارة على القائمین على یجب م حلها قرار صدر التي الجمع  أموالهاأصولها و  تسل

 .طلبها مجرد المصفي إلى ومستنداتها
 

 :واألربعون  الثامنة المادة

ة حل قرارالمشرفة  لجهةا الوزارة تبلغ  .الجمع
 



 ٣٩من  ٢٣صفحة 

 الثاني الباب

ة  المؤسسات األهل

 الفصل األول

مهاالمؤسسة   وما في ح

 :واألربعون التاسعة المادة 

ات ام تطبی لغا  معینة؛ یرغ أو معینة لمدة مستمر ان أ ُعد   والالئحة النظام أح

ة؛  مؤسسة ه تنطب أن شرطةأهل ة الضوا عل  :اآلت

ة ذو  من أكثر أو شخص یؤسسه -١ ة الشخص ع ارة أو الطب ا االثنتین أو االعت  .مع 

 .المؤسسین أو للمؤسس عود رح تحقیإلى  هدفی ال -٢

ا حق -٣  .المخصص أو العام النفع أغراض من أكثر أو غرض 

 أو تبرعات أو أوقاف أو أموال من المؤسسون  أو المؤسس یخصصه ما على عتمد -٤

ات ا أو ه وات أو استثمارات عوائد أو وصا  .ز
 

 :الخمسون  المادة

عود اجتماعي أو تعاوني أو تكافلي لغرض األهلي الصندوق  یؤسس من  على النفع و

ة عد ،تحدده الالئحة األساس ة، مؤسسة األهلي الصندوق  و ه وتسر  أهل ام عل  أح

 .حةالالئ
 

ة المادة  :والخمسون  الحاد

ة، مؤسسة العائلي الصندوق  ُعد   ه وتطب أهل  .الوزر صدرها التي القواعد عل
 

 الفصل الثاني

 األهداف



 ٣٩من  ٢٤صفحة 

ة  المادة  :والخمسون الثان

ه نص ما مراعاة مع د أهداف، من النظام عل ة الالئحة ُتحد   تقوم التي األهداف األساس

دَ الُمحَ  وتكون المؤسسة  علیها  موافقة إال األهداف تلك تجاوز لها یجوز وال ،لنشاطها د ِّ

فوضه  .الوزر أو من 
 

 

 الثالث الفصل

 المؤسسة إنشاء

 :والخمسون الثالثة  المادة

س طالب في شتر ة  األشخاص من التأس ع  :یلي ماذو الصفة الطب

ة سعود ون  أن -١  .الجنس

ة عن عمره قل أال -٢  .عام ا عشر ثمان

ة امل ن و  أن -٣  .األهل

حقه  ون  أال -٤ مقد صدر   ما األمانة، أو الشرف مخلة جرمة في تهبإدان نهائي ح

ه رد قد ن لم اره إل  .اعت
 

 :والخمسون الرابعة  المادة

س في یرغب من على یجب ة األشخاص من مؤسسة تأس ع مَ  أن ذو الصفة الطب  َُقد ِّ

 :یلي ما للوزارة

س وطالب أو طالب قدمه طلب -١  مصحو ا من الوزارة لذلك المعد للنموذج وفق ا التأس

ان ة یوضح بب س اآلت انات طالب أو طالبي التأس  :ب

ة حسب االسم -أ  ة الهو  .الوطن

ة رقم  -ب  ة الهو  .الوطن

 .مهنةال -ج 



 ٣٩من  ٢٥صفحة 

 .قامةاإل محل -د 

انات  -ه  شمل البرد اإل التواصلب  .الجوال الهاتف ورقم لكترونيما 

ة ل -٢ ة الوطن س.صورة من الهو  طالب أو طالبي التأس

انات اسم -٣ س طالبي أو طالب من المفوض الشخص و انات التواصل معه  التأس و

شمل البرد اإل  .الجوال الهاتف ورقم لكترونيما 

ة الئحة -٤  وال النظام مع تتعارض ال الوزارة، من المعد للنموذج وفق ا للمؤسسة أساس

 .الالئحة مع

قل االلتزام -٥ رال خالل السنة األولى في حساب  مالیینعن خمسة  بإیداع مبلغ ال 

ة ال تقل عن خمسمئة ألف  اسمها تكون إیراداتها السنو المؤسسة، أو تسجیل أصول 

 رال.
 

 :والخمسون  الخامسة المادة

س طالب ان إذا ة التأس وم تفى جهة ح م ف ة صاحب من خطاب بتقد أو  الصالح

ة غیر جهة ان وٕان فوضه، من وم ه ح م فعل  :اآلتي تقد

ص أو التجار  السجل -١ ة الترخ  حالة مقدم الطلب یثبتأو ما  ،أو صك الوقف

ة ون سار المفعول. الحاكم للنظام وفق ا النظام  له، و

 .وجدت إن وفروعه مقدم الطلبل الوطني العنوان -٢

ة التأمینات شهادة -٣  .االجتماع

اة شهادة -٤  .والدخل الز
 

 :والخمسون السادسة  المادة

س في یرغب من على یجب ارة  ذو الصفة األشخاص من المؤسسة تأس  أناالعت

م  :یلي ما للوزارة قد 



 ٣٩من  ٢٦صفحة 

ما الخامسة والخمسون  المادة في علیها المنصوص المستندات -١  األشخاص یخص ف

ارة  .ذو الصفة االعت

س على موافقةال یتضمن خطاب -٢ ة  من صاحبالمؤسسة صادر  تأس حسب الصالح

عة والخمسون ه المادة علما تنص   .الالئحةمن السا

س طلب -٣  .لذلك المعد للنموذج وفق ا المؤسسة تأس

ة الئحة -٤  وال النظام مع تتعارض ال الوزارة، من المعد للنموذج وفق ا للمؤسسة أساس

 .الالئحة مع

رال في حساب المؤسسة، أو تسجیل أصول  مالیینبإیداع مبلغ قدره خمسة  االلتزام -٥

ة ال تقل عن خمسمئة ألف رال. إیراداتها اسمها تكون   السنو
 

 :والخمسون السابعة  المادة

ة صاحب ون  ارة الصفة ذ الشخص) في الصالح  :هو( االعت

ة فیها  -١ ون صاحب الصالح ة ف وم ارة جهة ح ان الشخص ذو الصفة االعت إذا 

 .هو المسؤول األول

ارة مؤسسة فر  -٢ ان الشخص ذو الصفة االعت ة فیها إذا  ون صاحب الصالح ة ف د

 .هو مالك المؤسسة

ة فیها هم  -٣ ون صاحب الصالح ة ف ارة شر ان الشخص ذو الصفة االعت إذا 

ات المساهمة العامة ما عدا الشر اء، وذلك ف  .الشر

ون صاحب  -٤ ة مساهمة عامة ف ارة شر ان الشخص ذو الصفة االعت إذا 

ة فیها مجلس اإلدارة.  الصالح

ارة صك إذا  -٥ ة هو الان الشخص ذو الصفة االعت ون صاحب الصالح ة ف وقف

 الناظر.



 ٣٩من  ٢٧صفحة 

 :والخمسون الثامنة  المادة

س طالبي على یجب ارة الصفة  ذو  التأس الغ االعت  أ على طرأ ریتغی أ الوزارة إ

س، إجراءات سیر أثناء منهم ما الوزارة وتنظر التأس  هترا  ما اتخاذ ولها تغییر من طرأ ف

ات أو مستندات استكمال تطلب أن ة متطل  .مسبب قرار الطلب تلغي أن أو إضاف
 

 :التاسعة والخمسون  المادة

س طلب في الوزارة تبت ة لإلجراءات وفق ا المؤسسة تأس  :اآلت

فائه من للتحق الطلب الوزارة تدرس -١ انات لشروا است  في علیها المنصوص والب

مات توالقرارا الالئحة وفي النظام  .مقتضاهما الصادرة والتعل

عد استكماله  -٢  افةمنح الطلب رقم وتارخ قید وارد للدراسة من الوزارة وذلك 

عندها  الطلب ُعدو  ،الطلب مقدم حالة حسب الالئحة في الموضحة المستندات

 .لمسوغاته مستكمال  

 لدراسته ثم إصدار قرارها. المشرفة الجهة إلى الطلب الوزارة تحیل -٣

 أو الموافقة الطلب في قرارها بإصدار المختصة الجهة مع التنسی عد الوزارة ومتق -٤

 .مسوغاته استكمال تارخ من یوم ا ستین خالل وذلك الرفض

س بإیداع مبلغ -٥ قل عن خمسة قدره یلتزم طالب التأس  حساب في رال مالیین ال 

ة اداتهاإیر  تكون  اسمها أصول تسجیل أو المؤسسة خالل السنة األولى،  ال السنو

ة التي تثبت اإلیداع أو صورة من  ألف خمسمئة عن تقل م الشهادة البن رال، وتسل

قة تسجیل األصول للوزارة.  وث

ص الوزارة تصدر -٦ ارة وفقا  لما تنص مجرد اكتسابها ا المؤسسة ترخ ة االعت لشخص

ه المادة  ة إلجراءاتمع مراعاة ا الالئحةمن ن و الستعل  :اآلت



 ٣٩من  ٢٨صفحة 

ة المؤسسات الخاص السجل في المؤسسة بتسجیل الوزارة قومت -أ   لدیها، األهل

 .بها خاص تسجیل رقم وتمنحها

ة الالئحة نشر إجراءات واتخاذ المشرفة، الجهة إخطار الوزارة على -ب   األساس

 .للوزارة لكترونياإل الموقع على للمؤسسة

ة، تالمؤسسا الخاص السجل واقع من للمؤسسة رخصة الوزارة تصدر -ج   األهل

ة، الالئحة من معتمدة نسخةإلى  اإلضافة مهماتم و  األساس  للمفوض تسل

س طالبي أو لطالب المعتمد  .التأس
 

 :الستون  المادة

ة المؤسسة تكتسب ارة الشخص  على الموافقة الوزارة قرار صدور تارخ من االعت

 ت الطلب.أو انقضاء مدة الستین یوما  من تارخ استكمال مسوغا الطلب،
 

ة  المادة  :والستون الحاد

رامجها المؤسسة تمارس صاستالمها امجرد  أنشطتها و ام وفق ا لترخ  النظام ألح

ة، والالئحة الالئحةو   :علیها وُحظر األساس

ة الئحتها في المحددة أهدافها یخالف نشا أ ممارسة -١  .األساس

 .المملكة خارج لها فرع أ إنشاءأو  نشا أ ممارسة -٢
 

 الرابع الفصل
ة المؤسسات سجل  األهل

ة  المادة  :والستون الثان
د   اناته، على تغییر   طرأ لما وَُحد ثُ  ،للمؤسسات خاصا   سجال   الوزارة ُتعِّ ح الوزارة  ب وتت

انات السجل للعامة عدا ما ورد في الفقرة ) تضمن ( من هذه المادة،١٥( والفقرة )١٤ب  و

انات السجل  :ةتاآل الب



 ٣٩من  ٢٩صفحة 

 .المؤسسة اسم -١
الموافقة على إنشاء  -٢  المؤسسة.رقم وتارخ قرار الوزر الصادر 
ص  -٣  المؤسسة.رقم وتارخ ترخ
ة والالئحة نشر قرار الوزر تارخ -٤  .للمؤسسة األساس
ة -٥  .للمؤسسة الالئحة األساس
س مقرها عنوان -٦  .وجدت إن فروعها ومقرات الرئ
 .المؤسسة لخدمات اإلدار  النطاق -٧
 .أجلها من المؤسسة أنشئت تيال األهداف -٨
 .للمؤسسة المؤسسین األعضاء أسماء أو المؤسس اسم -٩

 .األمناء مجلس أعضاء أسماء -١٠
س مجلس األمناء -١١  .اسم رئ
 .اسم المسؤول التنفیذ -١٢
 .إن وجدت المؤسسةاسم الجهة المشرفة على أعمال  -١٣
 .المؤسسةأسماء العاملین في  -١٤
انات التواصل مع المؤسسین ومجلس األمناء -١٥  .والمسؤول التنفیذ ب

 

 الخامس الفصل
 للمؤسسة فرع إنشاء

 :والستون الثالثة  المادة
فوضه موافقة المملكة داخل لها فروع إنشاء للمؤسسة یجوز  والجهة الوزر أو من 

ات للوزارة تقدم أن الفرع إنشاء طلب عندالمؤسسة  وعلى المشرفة، ة المتطل  :اآلت
ه تنص ما حسب وذلك الفرع، إنشاء لىع مجلس األمناء موافقة یثبت ما -١  الالئحة عل

ة  .األساس

 .لخدماته اإلدار  والنطاق الفرع، مقر تحدید -٢



 ٣٩من  ٣٠صفحة 

ل اإلدار تحدید اختصاصات الفرع و  -٣ إلدارته،  العاملین المرشحین وأسماء له اله

ة من وصورة ة لكل منهم، الهو انات مع الوطن  .معهم التواصل ب

قل ع -٤ ص مبلغ ال  ن ملیوني رال للفرع، أو تسجیل أصول له تكون ما یثبت تخص

 إیراداتها ال تقل عن مئتي ألف رال.
 

 السادس الفصل

 مجلس األمناء

 :والستون الرابعة  المادة

 أو المؤسس عینهم أعضاء ثالثة عن أعضائه عدد قل ال أمناء مجلس للمؤسسة ون 

الغ المؤسسة وعلى ة،األساس الالئحة موجب بذلك له ُْعَهدُ  من أو ،المؤسسون   إ

انات أسماء الوزارة ل تعیینهم، تم الذین األمناء مجلس أعضاء و  خالل طرأ تغییر و

یل على یوما   عشر خمسة  .المجلس تش
 

 :والستون الخامسة  المادة

س المجلس، أو   أعضائه بین من األمناء مجلس هیختار حدد المؤسس أو المؤسسون رئ

 حال عدم تحدیده.في  له اجتماع أول في
 

 :والستون السادسة  المادة

 أرعة عن عددها قل وأال منتظمة، دورة عقد اجتماعات األمناء جب على مجلسی

 .السنة في اجتماعات
 

 :والستون السابعة  المادة

ة الالئحة تحدد  :ومنها اآلتي األمناء مجلس اختصاصات األساس

ة الخطة اعتماد -١ سة ملالع خطو  للمؤسسة االستراتیج عة الرئ  .تنفیذها ومتا



 ٣٩من  ٣١صفحة 

اكلاعتماد ا -٢ ة له م ة التنظ ف  المؤسسة. في والوظ

ة وضوا أنظمة وضع -٣ ة للرقا  .علیها واإلشراف الداخل

مة ومعاییر أسس وضع -٤ ام مع تتعارض ال المؤسسة لحو  الالئحةو  النظام أح

ة والالئحة ةعلى تنفیذها  واإلشراف األساس  عند لهاوتعدی فاعلیتها مد ومراق

 .الحاجة

اسة اعتماد -٥ ة س تو  واإلعالنالمؤسسة  خدمات من المستفیدین مع العالقة تنظم م

 عنها.

ة المراجعة -٦ ة السنو ة إجراءات لفاعل ة الرقا  المؤسسة. في الداخل

د الوزارة  -٧ انات والمعلومات تزو  الوزارة المعتمدة منعن المؤسسة وف النماذج الب

ةعداد التفي إ التعاون و  ة والسنو ع انات و  ،قارر التت  .ل سنة المؤسسةتحدیث ب

عد  -٨ ات  ة المدققة من مراجع الحسا الحساب الختامي والتقارر المال د الوزارة  تزو

ة من أشهر أرعة وخالل إقرارها ة. نها  السنة المال

ة الجدیدة واعتمادها. على اإلشراف -٩  إعداد الموازنة التقدیرة للسنة المال

اته وتحدید ،للمؤسسة متفرغ تنفیذ مسؤول نتعیی -١٠ اسمه وقرار  صالح د الوزارة  وتزو

ة من وصورةتعیینه  ته الوطن انات مع ،هو  .معه التواصل ب

طرأ على حالة أعضاء مجلس األمناء والمدیر التنفیذ  -١١ ل تغییر  الغ الوزارة  إ

 لتغییر.من تارخ حدوث ا یوما   عشر خمسةوالمدیر المالي وذلك خالل 

اسات وضع -١٢  وااللتزام واللوائح لألنظمةالمؤسسة  احترام تضمن التي واإلجراءات الس

 وأصحاب المشرفة والجهة والوزارة للمستفیدین الجوهرة المعلومات عن اإلفصاح

 .اآلخرن المصالح

ماتالوزارة  قرارات تنفیذ على اإلشراف -١٣  .هاوتعل

 .للمؤسسة نو الس واعتماد التقرر إعداد على اإلشراف -١٤



 ٣٩من  ٣٢صفحة 

ة -١٥ ة الموارد تنم  .للمؤسسة المال

ات -١٦  .تعیین المراجع الخارجي للحسا

ة و  -١٧ مات الصادرة  الالئحةإدارة المؤسسة وفقا  للنظام والالئحة التنفیذ والقواعد والتعل

 مقتضاها.

موافقة  -١٨ س المجلس  جوز لرئ ، و تمثیل المؤسسة أمام القضاء والجهات األخر

ض غیره   في ذلك.المجلس تفو

ون لها عائد مالي  -١٩ استثمار أموال المؤسسة الزائدة عن حاجتها في أنشطة 

ة الالئحةساعد في تحقی أهدافها وفقا  للنظام والالئحة و   .األساس
 

 :والستون  الثامنة المادة

ة األمناء مجلس یتحمل ات وتذلیل القرارات، تنفیذ مسؤول  التنفیذ، تعترض التي العق

ة  .عرقلته أو التنفیذ عدم عن ولالمسؤ  ومحاس
 

 الفصل السابع

ة الشؤون   للمؤسسة المال

 :التاسعة والستون  المادة

ة الموارد تتكون   :یلي مما للمؤسسة المال

ات أو أموال من المؤسسون  أو المؤسس لها یخصصه ما -١ ا أو أوقاف أو ه أو  وصا

وات  .ز

فوضه موافقة عد تبرعات من تستقبله ما -٢  .الوزر أو من 

ه تنص ما حسب وعوائد األوقاف المؤسسة استثمارات عائدات -٣  الالئحة عل

ة  .األساس

 



 ٣٩من  ٣٣صفحة 

 :السبعون  المادة

اة في حساب  ام النظام، یجب على المؤسسة أن تتعامل مع أموال الز مع مراعاة أح

جب علیها  ما یتف مستقل وأن تنشئ لها سجال  خاصا  بها، و اة  التصرف في أموال الز

ام ا ة.مع أح  لشرعة اإلسالم
 

ة  المادة  :والسبعون الحاد

ة للمحاسبین القانونیین تتقید ة الصادرة من الهیئة السعود المعاییر المحاسب  المؤسسة 

النماذج ةوالتقارر  و   .الوزارة تصدرها التي المحاسب
 

ة  المادة  :والسبعون الثان

ه في سبیل ذلك  وممتلكاتها، المؤسسة أموال عن المسؤول هو األمناء مجلس -١ وعل

ما یتف مع أهدافها، أالتأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إیراداتها  نفقت 

ه  ة مهماته یؤد أنوعل ة، وحسن مسؤول ات حدد وأن ن  التي الصالح

ض، ومدة القرار اتخاذ وٕاجراءات، فوضها ه التفو عة ممارسة وعل تلك  متا

ات  .دورة تقارر لغیره عبر فوضها التي الصالح

 المجلس أعضاء لتعرف إجراءات وضع من التأكداألمناء  مجلس على یجب -٢

ة الجوانب وخاصة المؤسسة عمل الجدد ة، المال ه والقانون  توفر من التأكد وعل

ة المعلومات  .المجلس ألعضاء المؤسسة شؤون  عن الواف

ما إال التصرف األمناء لمجلس یجـوز ال -٣ ه تنص ف ة الالئحة عل  األساس

الشرو  .فیها الواردة و

ة أموال المؤسسة على مجلس األمناء إیداع یجب -٤  أكثر أو بنك لد اسمها النقد

ة، البنوك من ة التعامالت وتكون  المحل ات البن  المؤسسة الخاصة مع الحسا



 ٣٩من  ٣٤صفحة 

ع س بتوق ه والمشرف األمناء مجلس رئ جوز لمجلس األمناء المالي، أو نائ - و

فوضها موافقة ض التعامل -لوزر أو من  ة الثنین تفو ات البن  من مع الحسا

ةمن  أوأعضائه  ادیي اإلدارة التنفیذ ة سعودیي اون أن على ق  .الجنس

األنظمة واللوائح السارة في  -٥ یجب على مجلس األمناء التأكد من تقید المؤسسة 

ة. ضمن تالفي وقوع المؤسسة في مخالفة نظام ما   المملكة 
 

 :والسبعون  الثالثة المادة

ات مراجع مع تتعاقد أن المؤسسة على یجب  ههذ مزاولة له ُمَرخ ص   خارجي حسا

ة للسنة الختامي حسابها الوزارة دتزو ، وعلیها المملكة في المهنة عد اعتماده من  المنته

ة خاللمجلس األمناء  ة السنة المال  .أرعة أشهر من نها
 

 :السبعون و الرابعة  المادة

ا تعی نیجوز للوزارة أن  ات مراجع  ام أكثر أو للحسا  .تطلبها التي األعمال للق
 

 :والسبعون الخامسة  المادة

اماأل مراعاة یجب على المؤسسة التي تقضي بها األنظمة السارة في المملكة ذات  ح

افحة نظام الش المالي، ومنها  :تي، وعلیها بوجه خاص اتخاذ اآلاألموال غسل م

ة والمستندات السجالت مقرها في االحتفا -١ ات وملفات المال  والمراسالت الحسا

ة ات وثائ وصور المال ة الهو للمؤسسین وأعضاء مجلس األمناء والعاملین فیها  الوطن

اشر، ل م ش  انتهاء تارخ من سنوات عشر عن تقل ال لمدة والمتعاملین معها مال ا  

 .التعامل



 ٣٩من  ٣٥صفحة 

اب یهالد توافرت إذا -٢ اه معقولة أس  حصیلة تمثل عضها أو األموال أن في لالشت

طة أو إجرامي، نشا ات مرت ل أو أموال، غسل عمل  ستستخدم أنها أو إرهاب، تمو

ات في قة العمل  :ةتاآل اإلجراءات اتخاذ فعلیها السا

الغ -أ  ة التحرات وحدة إ ة وزارة لد المال ل فور ا الداخل ش اشر و  .م

ل تقرر إعداد -ب  ع یتضمن مفص  انات جم  تلك عن لدیها المتوافرة والمعلومات الب

د الصلة، ذات واألطراف الحالة ة التحرات وحدة وتزو  .ه المال

 .نشاطاتهم حول شبهات وجود من معها المتعاملین ریتحذ عدم -ج 

ده مع وااللتزام، والمراجعة التدقی عن مسؤوال   المالي المشرف ون  -٣  موارد تزو

ة افحة نظام في علیها المنصوص الجرائم من أ    لكشف اف  .األموال غسل م
 

 :والسبعون السادسة  المادة

ة المؤسسات تستفید ال  .الوزارة تقدمها التي اإلعانات من األهل
  

 الفصل الثامن

 والدمج الحل

 :السابعة والسبعون  المادة

عة المادةمع مراعاة ما ورد في   المؤسسة حل   للوزر یجوز، الالئحةمن والثمانون  السا

ة، التزاماتها الوفاء عن المؤسسة عجز حالة في قها استحالة أو المال  ألهدافها، تحق

راعى ام ذلك في و ة األح  :اآلت

ة التقی د -١  .وجدت إن وشروطهم المؤسسین أو المؤسس بوص

ة انتهاء -٢ ارة الشخص تم للمؤسسة، االعت  المنصوص لإلجراءات وفق ا تصفیتها و

ة والالئحة الالئحةو  النظام في علیها  .األساس



 ٣٩من  ٣٦صفحة 

 :الثامنة والسبعون  المادة

تضمن أموالها، إلیها تؤول التي الجهة المؤسسة حل قرار إصدارها عند الوزارة تحدد  و

ام أكثر أو مصف ِّ  تعیین الحل قرار ة أعمال للق ه عمله مدة وتحدید التصف  .وأتعا
 

 :ون التاسعة والسبع المادة

 أو حلها أو مؤقت ا نشاطها بتعلی قرار صدر التي المؤسسة شؤون  على للقائمین یجوز ال

ستثنى مستنداتها، أو أموالها في التصرف أخر  مؤسسة في دمجها  حالة ذلك من و

شتر للتلف، قابلة بها التصرف المراد الموجودات تكون  أن الضرورة  .الوزر موافقة و
 

 :الثمانون  المادة

ارا   حال   حل المؤسسة مجلس األمناء من قرار صدور حالة في ام تطب اخت  األح

ة الالئحة في الواردة  وتعذر ُوجد إنأو  نص من خلوها حالة وفي للمؤسسة، األساس

ة حدد قرار إصدار فوضه من أو للوزرف تنفیذه، ة آل  في التصرفالمؤسسة و  تصف

ة على ذلك.والتكالی ومستنداتها هاأموالو  أصولها  ف المترت
 

 

ةالمادة   :والثمانون  الحاد

م حلها قرار صدر التيالقائمین على إدارة المؤسسة  على یجب  هاأموالو  أصولها تسل

 .طلبها مجرد المصفي إلى ومستنداتها
 

ة المادة  :والثمانون  الثان

 .المؤسسة حل   قرارالمشرفة  لجهةا الوزارة تبلغ

 

 



 ٣٩من  ٣٧صفحة 

 الرابع الباب

ام  ةعام أح

 :والثمانون  الثالثة المادة

ام النظام و  ة الحدیثة. الالئحةللوزارة أن تقدم خدماتها وأن تطب أح  عبر وسائل التقن
 

 :والثمانون  الرابعةالمادة 

ة أو المؤسسة یجوز ال  إال اإلدار  نطاقها خارج أنشطتها من نشاط ا تمارس أن للجمع

فوضه موافقة  .الوزر أو من 
 

 والثمانون: سةالخامالمادة 

ة أو المؤسسة  ةحظر على الجمع ة في المشار م  أو المملكة خارجأو نشا  فعال تقد

ة على الحصولأ من خدماتها أو  ة الجهات إحد من عضو ة  موافقة إال الدول تاب

تها  وعلى ،المشرفة من الوزر والجهة ة أو المؤسسة التي تدعو الحاجة إلى مشار الجمع

مذلك في أ من  ان مع رغبتها یوضح الوزارة إلى طلب تقد اطهوجه  ب  .أنشطتها ارت
 

 :والثمانون  السادسة المادة

ة الوقوف على -بناء على طلب أو من تلقاء نفسها  - المشرفة الجهةو  للوزارة  أو الجمع

ات الوثائ على فروعها واالطالع أحدالمؤسسة أو  ات  بها، الخاصة والسجالت والم

أو الالئحة  الالئحةمن امتثالها لاللتزامات المنصوص علیها في النظام أو  للتأكد

ة، قة محددة سحب أصل  أومنها،  صورة على الحصول ولها األساس ة وث تا مع 

ة محضر بذلك ة العاد ة العموم ، وللوزارة والجهة المشرفة حضور اجتماعات الجمع

ة و  ح لمن واجتماع اإلدارة مجلس اتاجتماعوغیر العاد ات مجلس األمناء، وال 



 ٣٩من  ٣٨صفحة 

ة  ت في أ من تلك االجتماعات، وعلى الجمع موجب هذه المادة التصو حضر 

ة   االستفسارات والتساؤالت التي تطلبها الوزارة. عنوالمؤسسة التعاون التام واإلجا
 

 :والثمانون  السابعة المادة

والمادة الخامسة  نثة والعشرالالث التاسعة عشرة والمادة مع مراعاة ما ورد في المادة

 على اإلشراف في مهامها الوزارة تمارس، من النظاموالثالثین والمادة السادسة والثالثین 

ة و  ة أو  مخالفة حالة وفي المؤسسة،الجمع ام من أل    المؤسسةالجمع  أو النظام أح

ة الالئحة أو الالئحة  :اآلتي اتخاذ فللوزارة ؛األساس

ة أو إنذار -١ ا ثالثین عن تزد ال مدة وٕامهالها المخالفة المؤسسة الجمع  .یوم 

ح دون  المدة مضي حالة في -٢ ة أو المؤسسة إنذار فیتم المخالفة تصح  إنذار ا الجمع

 .یوم ا ثالثین مدة وٕامهالها نهائ ا،

ح دون  النهائي اإلنذار مدة مضي حالة في -٣ للوزر اتخاذ أ من ف المخالفة تصح

ة  حسب حجم المخالفة وتكررها من عدمه:اإلجراءات اآلت  مع مراعاة التدرج 

ات والمؤسسات  -أ  ة أو المؤسسة عن العمل في الجمع ي الجمع قاف أحد منسو إ

 لمدة محددة.

ة أو المؤسسة  -ب  ي الجمع قاف أحد منسو ات والمؤسسات إ عن العمل في الجمع

ل دائم.  ش

ة أو أحد أعضائه وتعیین بدیعزل مجلس  -ج   .ل مؤقتإدارة الجمع

ة أو المؤسسةتعلی نشا  -د   .مؤقتا   الجمع

ة  -ه   .في أخر دمج الجمع

ة أو المؤسسة. -و   حل الجمع
 



 ٣٩من  ٣٩صفحة 

 :والثمانون  الثامنة المادة

ص إلغاء للوزارة ة أو ترخ اشر ال التيالمؤسسة  الجمع  من سنة مضي عد أعمالها ت

ص، صدور تارخ جوز الترخ  ا  مبرر  مؤسسون ال قدم إذا مماثلة لمدة التمدید للوزر و

ه وافی فوضه عل  .الوزر أو من 
 

 :التاسعة والثمانون المادة 

ام تسر  ات و  على الالئحة أح ة المؤسساتالجمع  التي أو صدورها وقت القائمة األهل

ات و  وتلتزم ذلك، عد ستنشأ ة المؤسساتالجمع  بتوفی النظام نفاذ قبل القائمة األهل

ام وفق ا أوضاعها  هذه انتهت وٕاذا النفاذ، حیز دخولها تارخ من سنة خالل ةالالئح ألح

ة أو  توف   أن دون  المدة طب أوضاعها المؤسسةالجمع  المادة في ورد ما علیها ف

عة  .الالئحة من والثمانون  السا
 

 :التسعون المادة 

ون تفسیرها ملزما  الالئحة تفسیر الوزارة تتولى  .، و
 

ةالمادة   :والتسعون  الحاد

 .نشرها تارخ من الالئحة لعم




