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الفصل األول: التعريفات والجهة المشرفة على أعمال المؤسسة

المادة)1(: تعريفات 

المادة)2(:  

نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 1.)النظام(

وزارة العمل والتنمية االجتماعية2.)الوزارة(

وزير العمل والتنمية االجتماعية 3.)الوزير(

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 4.)الالئحة(

الالئحة األساسية لمؤسسة سالم بن محفوظ األهلية 5.)الالئحة األساسية(

مجلس أمناء مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية 6.)المجلس(

الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها7.)الجهة المشرفة(

وزارة الداخلية8.)الجهة المختصة(

األعضاء الواردة أسماءهم في المادة )4( 9.)األعضاء المؤسسون(

تعتبــر وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هــي الســلطة المســؤولة عــن شــؤون المؤسســة فــي حــدود أحــكام نظــام الجمعيــات 
والمؤسســات األهليــة، والئحتــه التنفيذيــة، وأيــة أنظمــة أخــرى ذات عالقــة.
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الفصل الثاني: التعريف بالمؤسسة

المادة)3(: اسم المؤسسة ووضعها القانوني   

المادة)5(: الغرض من إنشاء المؤسسة 

المادة)6(: مقر المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي 

المادة)4(: المؤسسون 

ــات  ــجل المؤسس ــي س ــجلة ف ــتقلة مس ــة مس ــخصية اعتباري ــة ذات ش ــة أهلي ــة: مؤسس ــوظ األهلي ــن محف ــالم ب ــة س مؤسس
األهليــة تحــت الرقــم )103( بتاريــخ 1434/04/08هـــ، وتنطبــق عليهــا أحــكام نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة الصــادر بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )61( وتاريــخ 1437/02/18هـــ والمصــادق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم )م/8( وتاريــخ 1647/02/19هـــ، والئحته 

التنفيذية الصادرة بقرار )وزير الشؤون االجتماعية( وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )283( بتاريخ 1437/06/11هـ. 

تأسســت مؤسســة ســالم بــن محفــوظ األهليــة لتعمــل علــى تحقيــق النفــع العــام والتنميــة المســتدامة للمجتمــع، ومــؤازرة 
جهــود الدولــة فــي تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع، وفــق منــح نوعــي مســتدام األثــر، فــي بيئــة 

محفــزة، وفــق أفضــل المعاييــر.
 وتراعي المؤسسة في أعمالها أهداف نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية، وهي:

تنظيم العمل األهلي وتطويره وحمايته.   -1
2- اإلسهام في التنمية الوطنية. 

3- تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.  
4- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

5- تحقيق التكافل االجتماعي.

يكــون مقــر المركــز الرئيــس للمؤسســة بمدينــة جــدة، وينحصــر نشــاطها داخــل حــدود المملكــة العربيــة الســعودية، ويجــوز 
لهــا نقــل مقرهــا داخــل منطقــة خدماتهــا بقــرار مــن مجلــس األمنــاء.

المؤســس األول:الســيد / صالــح ســالم أحمــد بــن محفــوظ - ســجل مدنــي رقــم 1000643666 ورقــم حفــظ 37559 فــي   .1
أحــوال جــدة.  الصــادرة مــن  1388/02/28هـــ 

2.المؤســس الثاني:الســيد / عبداإللــه ســالم أحمــد بــن محفــوظ - ســجل مدنــي رقــم 1003483334 ورقــم حفــظ 39401 فــي 
ــدة. ــوال ج ــن أح ــادرة م 1389/08/28هـــ الص

3. المؤســس الثالث:الســيد / أحمــد ســالم أحمــد بــن محفــوظ - ســجل مدنــي رقــم 1000653624 ورقــم حفــظ 50932 فــي 
1395/09/19هـــ الصــادرة مــن أحــوال جــدة. 

4. المؤســس الرابع:الســيد / وليــد محمــد ســالم بــن محفــوظ - ســجل مدنــي رقــم 1002192514 ورقــم حفــظ 85738 فــي تاريــخ 
1405/11/04هـــ الصــادرة مــن أحــوال جــدة. 

5. المؤســس الخامس:الســيد / عبدالرحمــن خالــد ســالم بــن محفــوظ - ســجل مدنــي رقــم 1000215747 ورقــم حفــظ 90547 فــي 
تاريــخ 1407/03/08هـــ الصــادرة مــن أحــوال جدة. 
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الفصل الثالث: أهداف المؤسسة ومجاالت عملها

المادة)7(: األهداف 

المادة)8(: مجاالت العمل  

مع مراعاة أهداف النظام؛ تهدف المؤسسة إلى: 
اإلسهام في دعم برامج التعليم وتطويره، وتحقيق التنمية البشرية، وتوفير المنح التعليمية. •
اإلسهام في تنمية المجتمع، وتلبية احتياجاته اإلنسانية واالجتماعية والتوعوية. •
اإلسهام في تعزيز وحدة النسيج االجتماعي، وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع. •
العمــل علــى اســتدامة أثــر المنــح واإلســهام فــي االســتدامة الماليــة للمؤسســات والمشــاريع واألفــراد بمختلف الوســائل  •

مثــل التمويــل واإلقــراض وبنــاء الشــراكات وغيرها.
اإلسهام في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي.  •
تقديم الخدمات االجتماعية والمساعدات الخيرية بكافة أشكالها )النقدية والعينية( •
تفعيل ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. •

تعمل المؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل تقديم الدعم والعمل في المجاالت التالية: 
التعليــم: ويشــمل دعــم البرامــج والكيانــات التعليميــة علــى كافــة المســتويات، وبرامــج التأهيــل التخصصــي، وبرامــج  •

تأهيــل القيــادات، والبرامــج التطويريــة والتدريبيــة، والتأهيــل لســوق العمــل، والمنــح التعليميــة.

تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي: ويشــمل: دعــم برامــج تطويــر البنيــة التنظيميــة والبشــرية، وبرامــج تحقيــق االســتدامة  •

ــاته. ــاع ومؤسس ــن القط ــتراتيجية لتمكي ــج االس ــادرات، والبرام ــة والمب المالي

البرامــج االجتماعيــة: ويشــمل: دعــم البرامــج التــي تخــدم قضايــا اجتماعيــة بشــكل مباشــر ومؤثــر، واإلســهام فــي حــل  •

المشــكالت االجتماعيــة التــي يتــم اختيارهــا بنــاء علــى دراســات منهجيــة. 

البرامــج التنمويــة: ويشــمل دعــم البرامــج التــي تســاهم فــي إحــداث أثــر تنمــوي فــي حيــاة األفــراد أو المؤسســات أو البنــى  •

التحتيــة، بمــا يتناســب مــع اإلمكانــات المتاحــة.

البرامــج الصحيــة: ويشــمل دعــم قضايــا الصحــة، واحتياجــات المجتمــع الصحيــة، والمؤسســات العاملــة فــي المجــال  •

الصحــي، وبرامــج الوعــي الصحــي.

ــاجد و  • ــة مس ــائل، ورعاي ــف الوس ــة بمختل ــرعية واألخالقي ــة والش ــة الثقافي ــج التوعي ــم برام ــمل دع ــة: ويش ــج التوعي برام

ــطتها.  ــوظ وأنش ــن محف ــة ب أربط

المســاعدات والطــوارئ: ويشــمل تقديــم المخصصــات والمســاعدات )النقديــة والعينيــة( لــذوي الحاجة، بشــكل مباشــر أو  •

بالتعــاون مــع الجمعيــات والمؤسســات األهليــة المرخــص لهــا، ودعــم القضايــا المســتجدة والطارئــة فــي المجتمــع، واإلعانــة 
علــى مواجهــة آثــار الكــوارث الطبيعيــة.
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الفصل الرابع: الجهاز اإلداري للمؤسسة

الفصل الخامس: مجلس األمناء )التشكيل - االختصاصات - االجتماعات(

المادة)9(: أجهزة المؤسسة    

المادة)10(: تشكيل مجلس األمناء     

المادة)11(: األعضاء الدائمون      

يتألف الجهاز اإلداري للمؤسسة من األجهزة التالية:
مجلس األمناء   أ- 

 ب- العضو المنتدب
 ج- اإلدارة التنفيذية 

 د- اللجان المعاونة والمساندة التي يقوم مجلس األمناء بتكوينها 

يعتبــر مجلــس األمنــاء أعلــى جهــاز إداري فــي المؤسســة، ويتكــون مــن )7( إلــى )11( عضــوا، منهــم خمســة أعضــاء دائمين شــريطة 
أن يكونــوا مــن آل بــن محفــوظ، ومــن المشــهود لهــم بالتقــى والصالح. 

يقــوم المؤسســون الخمســة أو ورثتهــم )إن وجــد( بتعييــن األعضــاء الدائميــن بحيــث يكــون لــكل مؤســس عضــو واحــد دائــم 
ممثــل عنــه يتــم تعيينــه مــن قبــل هــذا المؤســس أو ورثتــه، وقــد قــام المؤسســون الخمســة بتعييــن األعضــاء الدائميــن فــي 

المجلــس علــى النحــو التالــي: 

 المؤسس األول ويمثله السيد / صالح سالم أحمد بن محفوظ.  •
 المؤسس الثاني ويمثله السيد / عبداإلله سالم أحمد بن محفوظ.  •
 المؤسس الثالث ويمثله السيد / أحمد سالم أحمد بن محفوظ.  •
 المؤسس الرابع ويمثله السيد / وليد محمد سالم بن محفوظ.  •
 المؤسس الخامس ويمثله السيد / عبدالرحمن خالد سالم بن محفوظ. •

 ويتمتــع األعضــاء الدائمــون بعضويــة المجلــس مــدى الحيــاة، فــال يجــوز عزلهــم إال مــن المؤســس الــذي قــام بتعيينــه ممثــاًل 
عنــه، ومــن توفــي منهــم أو فقــد أهليتــه أو اســتقال أو عجــز عــن العمــل؛ خلفــه مــن يختــاره ذلــك المؤســس فــي حياتــه أو فــي 
وصيتــه، وإذا لــم يكــن قــد اختــار أحــدا؛ يقــوم ورثــة المؤســس- بقــرار منهــم باألغلبيــة - بترشــيح األصلــح ليكــون هــو الخلــف 
ــذا  ــرض ه ــوظ، ويع ــن محف ــون آل ب ــك يك ــذر ذل ــوظ وإن تع ــن محف ــالم ب ــن آل س ــون م ــريطة أن يك ــر ش ــن الغي ــم أو م ــن بينه م

ــاده. ــم العتم ــين أو ورثته ــة المؤسس ــى بقي ــيح عل الترش

ــار  ــم باختي ــين أو ورثته ــوم المؤسس ــهر؛ يق ــة أش ــا ثالث ــدة أقصاه ــالل م ــف خ ــو خل ــن عض ــة بتعيي ــام الورث ــدم قي ــة ع ــي حال  وف
عضــو دائــم بديــل عــن ذلــك العضــو، شــريطة أن يكــون مــن آل ســالم بــن محفــوظ وإن تعــذر ذلــك يكــون مــن آل بــن محفــوظ، 

وكذلــك ينطبــق هــذا اإلجــراء فــي حــال عــدم وجــود وارث للمؤســس
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المادة)12(: األعضاء غير الدائمين       

المادة)14(: شروط العضوية في المجلس 

المادة)15(: مدة العضوية في المجلس  

المادة)16(: واجبات عضو المجلس   

المادة)13(:       

يتــم اختيــار األعضــاء غيــر الدائميــن وتجديــد عضويتهــم مــن قبــل األعضــاء الدائميــن؛ بموجــب قــرار يصــدر باألغلبيــة المطلقــة 
. منهم

يشترط في عضو المجلس أن يكون: 
سعودي الجنسية.   -1

2- قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 
3- كامل األهلية. 

4- لم يصدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ــدى  ــل ل ــس والعم ــة المجل ــن عضوي ــع بي ــوز الجم ــراً، ويج ــاؤه أج ــه أعض ــى عن ــي ال يتقاض ــل تطوع ــس عم ــي المجل ــة ف والعضوي
ــاء. ــس األمن ــك مجل ــى ذل ــق عل ــر إذا واف ــة بأج المؤسس

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــواد )10( و)11( تكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد بموجــب قــرار مســتقل 
يصــدر باألغلبيــة المطلقــة مــن األعضــاء الدائميــن.

حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته.  .1
2. مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )20( مــن الالئحــة األساســية؛ يجــب علــى عضــو المجلــس االلتــزام بحضــور اجتماعــات المجلــس 

بنفســه بشــكل دائــم ومنتظــم، ويجــوز لــه تفويــض غيــره مــن األعضــاء للقيــام بذلــك بــدال عنــه. 
3. المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة المؤسسة وتحقيق أهدافها. 

4. القيام بجميع الواجبات واالختصاصات المنصوص عليها في الالئحة األساسية. 
5. المحافظة على أسرار المؤسسة وعدم إفشائها. 

6. التقيد بقرارات المجلس وأحكام الالئحة األساسية. 
7. عدم استغالل منصبه لتحقيق أية مصالح خاصة. 

8. اإلفصاح عن أي تعارض في المصالح يخص عضويته في المجلس.

يجب تبليغ الوزارة بتعيينات أعضاء المجلس، وبكل تعديل يطرأ على تشكيله 
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المادة)17(: فقد عضوية المجلس  

المادة)18(: رئاسة المجلس   

المادة)19(: مهام وصالحيات رئيس المجلس   

1. مع مراعاة المادة )11( من الالئحة األساسية، يفقد عضو مجلس األمناء عضويته في إحدى الحاالت اآلتية:  

الوفاة. •
 تعرضه ألي من عوارض األهلية التي تعيقه عن أداء مهامه المناطة به. •
االنسحاب من المؤسسة بطلب كتابي.  •
إذا ألحق عمداً بالمؤسسة أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية.  •
إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في المجلس. •
إذا استغل انضمامه للمؤسسة لغرض شخصي.  •
إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثالث جلسات متتالية. •

2. يكــون لمجلــس األمنــاء وحــده الحــق فــي تقديــر فقــد عضــو المجلــس لعضويتــه وذلــك فيمــا يخــص البنــود )3، 4، 5، 6( مــن 
الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، علــى أن يكــون ذلــك بموجــب قــرار كتابــي يصــدر مــن المجلــس.

1. يلزم أن يكون رئيس المجلس ونائبه من األعضاء الدائمين في المجلس.

2. مــع مراعــاة المــادة )11( تكــون رئاســة المجلــس مخصصــة للســيد/ صالــح ســالم بــن محفــوظ، ثــم يليــه بعــد فقدانــه عضويتــه 
ألي عــارض: الســيد / عبداإللــه ســالم بــن محفــوظ ثــم الســيد / أحمــد ســالم بــن محفــوظ، ثــم الســيد / وليــد محمــد بــن محفــوظ، 

ثــم الســيد / عبدالرحمــن خالــد بــن محفــوظ، ثــم يليهــم العضــو الدائــم الــذي يقــوم باختيــاره أغلبيــة األعضــاء الدائميــن.

1. الدعوة لعقد اجتماعات المجلس، ورئاسة جلساته.

2. تمثيــل المؤسســة أمــام الجهــات اإلداريــة والقضائيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: المحاكــم وكتابــات العــدل للقيــام 
ــه  ــوز ل ــركاء( ويج ــرارات الش ــركات وق ــيس الش ــود تأس ــى عق ــع عل ــوكاالت والتوقي ــدار ال ــراغ وإص ــراء واإلف ــع والش ــال )البي بأعم

تفويــض هــذا االختصــاص لمــن يــراه بموجــب قــرار مســتقل يصــدر مــن المجلــس. 

3. التوقيع نيابة عن المؤسسة على العقود واالتفاقيات التي يوافق المجلس على إبرامها. 

4. إقرار جدول اجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر اجتماعاته. 

4. اإلشــراف علــى إدارة الشــؤون الماليــة، وترتيــب مــا يتعلــق بالقيــود والســندات التــي تســتخدم فــي إثبــات المصروفــات واإليــرادات، 
وترتيــب إيــداع أمــوال المؤسســة فــي البنــوك، وفتــح الحســابات البنكية ومحافظ االســتثمار، واالشــتراك فــي الصناديق، والســحب، 

واإليــداع، والتوقيــع أو التفويــض بالتوقيــع علــى كل الشــيكات والكمبياالت والســندات المالية والســجالت والســندات. 

6. يجوز لرئيس المجلس تفويض كل أو بعض هذه الصالحيات لمن يراه.
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المادة)20(: اختصاصات المجلس 

المادة)21(: اجتماعات المجلس 

مع مراعاة المادة )18( من هذه الالئحة األساسية؛ تتمثل اختصاصات المجلس في اآلتي: 

ــي  ــا؛ وف ــن أجله ــئت م ــي أنش ــا الت ــق أهدافه ــا يحق ــتثماراتها بم ــا واس ــة، وإدارة ممتلكاته ــة للمؤسس ــوارد المالي ــة الم تنمي  .1
ــة.  ــام والالئح ــه النظ ــص علي ــا ين ــية وم ــة األساس ــدود الالئح ح

2. اعتماد السياسات والمعايير الالزمة لتنظيم عالقة المستفيدين مع المؤسسة. 

3. تشكيل اللجان المعاونة للمجلس، وتحديد اختصاصاتها. 

4. اعتماد الخطة االستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.

5. تعيين المحاسبين القانونيين ومراجعي الحسابات ومراجع الحسابات الخارجي. 

6. اعتماد ميزانيات المؤسسة وحساباتها الختامية، والمصادقة عليها. 

7. إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي، واعتمادها.

8. الموافقة على تعديل الالئحة األساسية للمؤسسة. 

9. الموافقة على حل المؤسسة أو دمجها مع مؤسسات أو جمعيات أخرى. 

10. الموافقة على أيلولة ممتلكات المؤسسة إلى المؤسسين أو إلى مؤسسات أو جمعيات أخرى. 

11. إقــرار واعتمــاد اللوائــح الماليــة واإلداريــة والتنظيميــة للمؤسســة، واإلشــراف علــى تنفيذهــا، ومراقبــة مــدى فاعليتهــا، 
وتعديلهــا عنــد الحاجــة. 

12. الموافقــة علــى شــراء أو بيــع العقــارات، وشــراء حصــص وأســهم الشــركات، وفتــح المحافــظ، واالشــتراك فــي الصناديــق 
االســتثمارية.   

13. تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي للمؤسسة.

14. اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية للمؤسسة. 

15. إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس األمناء أو المديرين: التنفيذي والمالي. 

يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المؤسسة، ويجوز عقدها في مكان آخر.  .1

2. يتــم عقــد اجتماعــات عاديــة منتظمــة للمجلــس؛ بنــاء علــى دعــوة توجــه مــن رئيــس المجلــس، أو بنــاء علــى طلــب يقدمــه 
نائــب المجلــس أو ثالثــة مــن أعضــاء المجلــس؛ علــى أال يقــل عــدد هــذه االجتماعــات عــن » أربعــة« اجتماعــات خــالل الســنة المالية 

الواحــدة، ويجــوز للمجلــس عقــد اجتماعــات غيــر عاديــة كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

3. ينعقــد االجتمــاع بحضــور األعضــاء بأنفســهم، ويجــوز لألعضــاء الدائميــن فقــط تفويــض غيرهــم مــن األعضــاء الدائميــن أو 
المختاريــن كتابــة لحضــور االجتمــاع والتصويــت علــى قــرارات المجلــس، وال يصــح أن يكــون العضــو مفوضــا عــن أكثــر مــن واحــد. 

4. يكون االجتماع صحيحًا إذا حضره نصف األعضاء زائد واحد؛ شريطة أن يكون أحدهم من األعضاء الدائمين.

5. تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فــي االجتمــاع؛ شــريطة أن يكــون أحدهــم مــن األعضــاء 
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الدائميــن، وأن ال يقــل عــدد المصوتيــن للقــرار  عــن نصــف أعضــاء المجلــس الكلــي، مــا عــدا القــرارات المتعلقــة بتعديــل الالئحــة أو 
بحــل المؤسســة أو دمجهــا؛ فيجــب أن تصــدر باإلجمــاع، وفــي حــال عــدم انعقــاد االجتمــاع أو تعــذر الوصــول إلجمــاع فــي االجتمــاع األول، 
يتــم عقــد اجتمــاع آخــر خــالل )60( ســتين يومــا مــن تاريــخ االجتمــاع األول، وتكــون قراراتــه صحيحــة بأغلبيــة أصــوات ثالثــة أربــاع أعضــاء 
المجلــس الحاضريــن أو الممثليــن بالوكالــة؛ شــريطة أن يكــون مــن بيــن متخــذي القــرارات اثنــان مــن األعضــاء الدائميــن، وأن ال يقــل 

عــدد المصوتيــن للقــرار عــن نصــف أعضــاء المجلــس الكلــي زائــد واحــد .

6. مع مراعاة الفقرة )5( من المادة )20 - قرارات المجلس( يجوز للمجلس أن يتخذ قراراته بالتمرير.

7. يتحمــل مجلــس األمنــاء مســؤولية تنفيــذ القــرارات، وتذليــل العقبــات التــي تعتــرض التنفيــذ، ومحاســبة المســؤول عــن عــدم 
ــه. ــذ أو عرقلت التنفي

الفصل السادس: العضو المنتدب )تعيينه - اختصاصاته(

الفصل السابع: اإلدارة التنفيذية )التشكيل - االختصاصات(

المادة)22(: العضو المنتدب    

المادة)23(: تشكيل اإلدارة التنفيذية     

المادة)24(: المدير التنفيذي 

 هــو المســؤول عــن اإلشــراف العــام علــى المؤسســة، والعمــل علــى تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها، واإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــط، 
والعمــل علــى متابعتهــا، واعتمــاد وإقــرار األنشــطة والعمليــات التــي تــؤدى إلــى تحقيــق أهــداف المؤسســة؛ بأفضل صــورة ممكنة، 
كمــا يقــوم بمهــام تمثيــل المؤسســة لــدى الغيــر فــي حــدود صالحياتــه. ويتــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس األمنــاء، ويوضــح فــي 

قــرار التعييــن مهامــه واختصاصاتــه.

ــكل  ــا، وتتش ــق أهدافه ــا يحق ــا بم ــة وإدارة موظفيه ــات المؤسس ــذ سياس ــم وتنفي ــن تنظي ــؤولة ع ــي المس ــة ه اإلدارة التنفيذي
مــن: 

المدير التنفيذي   .1
2. المدير المالي 

ــة،  ــداف المؤسس ــق أه ــى تحقي ــل عل ــي تعم ــادرات الت ــاذ المب ــات واتخ ــس وإدارة العملي ــرارات المجل ــذ ق ــن تنفي ــؤول ع ــو المس ه
ــة:  ــروط اآلتي ــق الش ــا وف ــًا ألعماله ــون متفرغ ــاء، ويك ــس األمن ــه مجل يعين

أن يكون من أعضاء المجلس، ويجوز أن يكون المدير من غير أعضاء المجلس.   .1
2. أن يكون سعودي الجنسية قد أتم الحادية والعشرين من عمره. 

3. أن يكون كامل األهلية. 
4. أن يكون مؤهال للقيام بهذا العمل. 

وفــي حــال كان المديــر التنفيــذي مــن غيــر أعضــاء مجلــس األمنــاء؛ يجــوز لــه حضــور اجتماعــات المجلــس بنــاء علــى دعــوة توجــه 
إليــه بذلــك، ولكــن دون أن يشــارك فــي التصويــت. 
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المادة)25(: اختصاصات المدير التنفيذي 

المادة)26(: المدير المالي للمؤسسة 

يكــون المديــر التنفيــذي مســؤوال أمــام مجلــس األمنــاء، ويتلقــى تعليماتــه مــن رئيــس المجلــس أو ممــن يقــوم مقامــه، وتتمثل 
اختصاصــات المديــر التنفيــذي ومســؤولياته فيمــا يلي: 

إدارة المؤسسة على الوجه الذي يحقق أغراضها ومصالحها، والمحافظة على أموالها.   .1
2. تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال المؤسسة ومناقشتها مع رئيس وأعضاء المجلس. 

3. تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس ورئيسه. 
4. توجيه خدمات المؤسسة إلى تحقيق أهدافها وخططها المعتمدة. 

5. التوقيع على العقود الخاصة بالنفقات التشغيلية، وتنفيذ االلتزامات المالية المترتبة عليها. 
6. إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وبرامجها وميزانياتها التقديرية للعام الجديد. 

7. القيام بالدور الكامل للعالقات العامة التي تستهدف ربط المؤسسة بالمستفيدين من خدماتها. 
ــك  ــم، وذل ــم، وعزله ــم ومكافآته ــد رواتبه ــة، وتحدي ــل المؤسس ــن لعم ــوكالء الالزمي ــن وال ــن والمعقبي ــن الموظفي 8. تعيي

ــس.  ــة المجل ــس أو رئاس ــن المجل ــه م ــة ل ــات المخول ــا للصالحي وفق

مــع مراعــاة المــادة )25( يعيــن مجلــس األمنــاء مديــرا ماليــًا للمؤسســة، ويكــون مســؤواًل عــن جميــع شــؤونها الماليــة، طبقــًا 
لآلليــة التــي يضعهــا مراقــب حســابات المؤسســة ويوافــق عليهــا المجلــس، ويختــص باآلتــي: 

اســتالم المبالــغ الــواردة للمؤسســة؛ بموجــب ســندات قبــض رســمية مصــادق عليهــا بختــم المؤسســة، وموقعــة منــه ومــن   .1
األشــخاص المكلفيــن بذلــك مــن قبــل المجلــس. 

2. إيداع تلك األموال فور استالمها لدى البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة. 
3. التوقيــع مــع المختصيــن علــى كافــة الســجالت الماليــة، وكذلــك ســندات الصــرف التــي تتــم مــن صنــدوق المؤسســة أو مــن 

البنــك أو البنــوك التــي تتعامــل معهــا المؤسســة. 
4. االحتفاظ لديه بمقر المؤسسة بسندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات، وكافة األوراق المالية. 

5. صرف المبالغ التي تقرر صرفها، مع االحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك. 
6. المشاركة في وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية. 

7. تنفيذ قرارات مجلس األمناء فيما يتعلق بالمعامالت المالية، وفقا لما هو معتمد في الميزانية. 
8. القيام بكافة ما يطلبه المجلس من أعمال تدخل في اختصاصه غير ما سلف بيانه. 
9. مسك السجالت والدفاتر المحاسبية التي تحتاجها المؤسسة، وحفظها في مقرها. 

10. إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة. 
11. فتــح الحســابات لــدى البنــوك، واإليــداع والســحب منهــا بموجــب الصالحيــات المحــددة لــه مــن قبــل رئيــس المجلــس، وفتــح 

االعتمــادات المســتندية وإقفالهــا، والتوقيــع علــى الشــيكات وســندات الصــرف باالشــتراك مــع أحــد األشــخاص المخوليــن.
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الفصل الثامن: اللجان المعاونة والمساندة

الفصل التاسع: التنظيم المالي

المادة)27(: تشكيل اللجان المعاونة والمساندة     

المادة)31(: إيداع أموال المؤسسة لدى البنوك 

المادة)28(: البيان التفصيلي لموارد المؤسسة 

المادة)29(: السنة المالية للمؤسسة

المادة)30(: اعتماد الميزانية التقديرية والصرف منها 

يحــق للمجلــس تعييــن أيــة لجــان يــرى أنهــا تحقــق أهــداف المؤسســة وأغراضهــا. ويحــدد بقــرار مــن المجلــس أعضــاء كل لجنــة 
مــن داخــل أو خــارج المؤسســة واختصاصاتهــا وصالحياتهــا ونظــام عملهــا.

تقوم المؤسسة بإيداع أموالها النقدية لدى أي بنك أو بنوك محلية يختارها المجلس.  .1
2. تكون التعامالت مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع رئيس مجلس األمناء أو نائبه والمدير المالي.

3. يجــوز لمجلــس األمنــاء بموافقــة الوزيــر أو مــن يفوضــه؛ تفويــض التعامــل مــع الحســابات البنكيــة للمؤسســة الثنيــن مــن 
ــا ســعودّي الجنســية. ــه أو مــن قياديــي اإلدارة التنفيذيــة، علــى أن يكون أعضائ

1- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
التمويل الذاتي.   -

إيرادات األنشطة ذات العائد المالي.  -
الوصايا والهبات واألوقاف.   -

عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة.   -
العوائد المالية والعينية من شراكات المؤسسة.  -

الزكاة   -
2- للمؤسسة الحق في تأسيس الشركات أيًا كان نوعها و الدخول شريك بشركات قائمة و مؤسسة.

3- يجــوز للمؤسســة اســتثمار أمــوال المؤسســة الزائــدة عــن احتياجاتهــا فــي أنشــطة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، يكــون 
لهــا عائــد مالــي يســاعد علــى تحقيــق أهدافهــا.

4- يجوز للمؤسسة قبول الهبات والوصايا واألوقاف، سواء كانت أموااًل ثابتة أو منقولة.

تحــدد الســنة الماليــة باثنــي عشــر شــهراً ميالديــًا، تبــدأ مــن اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي بنهايــة اليــوم األخيــر مــن شــهر 
ديســمبر مــن كل ســنة. 

تكــون الميزانيــة التقديريــة للمؤسســة ســارية المفعــول مــن بدايــة الســنة الماليــة المحــددة فــي المــادة )29( مــن هــذه الالئحــة 
األساســية. وفــي حالــة تأخــر اعتمادهــا يتــم الصــرف منهــا بنفــس معــدالت ميزانيــة العــام المالــي المنصــرم بمــا هــو متــاح مــن 

أرصــدة لحيــن اعتمــاد الميزانيــة التقديريــة للعــام المالــي الجديــد بقــرار مــن رئيــس المجلــس أو العضــو المنتــدب. 
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المادة)32(: السجالت والدفاتر المحاسبية

المادة)33(: الميزانية العمومية والحسابات الختامية 

المادة)34(: مراقبة حسابات المؤسسة

المادة)35(: جرد موجودات المؤسسة 

تمســك المؤسســة الســجالت والدفاتــر المحاســبية التــي تحتاجهــا وتحتفــظ بهــا فــي مقــر إدارتهــا لمــدة ال تقــل عــن عشــر 
ســنوات، وتلتــزم بتمكيــن موظفــي الــوزارة مــن االطــالع عليهــا.

تلتزم المؤسسة بما يلي: 

أن تتقيــد بالمعاييــر المحاســبية الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وبالنمــاذج والتقاريــر المحاســبية   .1
التــي تصدرهــا الــوزارة.

2. أن تقــوم نهايــة كل ســنة ماليــة بإعــداد ميزانيــة عموميــة لــكل أصولهــا وخصومهــا تســمح بمعرفــة مركزهــا المالــي 
الحقيقــي. 

3. أن تقــوم فــي نهايــة كل ســنة ماليــة بقفــل حســابات الميزانيــة التشــغيلية لإليــرادات والمصاريــف، وإعــداد جــدوال لإليــرادات 
يتضمــن تفصيــل اإليــرادات المقــدرة والمحصلــة فعليــا منهــا وغيــر المحصلة، كمــا تعد جــدوال للمصاريــف الفعلية والمســتحقة 

للصــرف.
4. أن تقوم في نهاية كل سنة مالية بإعداد الحسابات الختامية إليراداتها ومصروفاتها التي توضح نتائج أعمال المؤسسة. 

5. يقــوم المجلــس باعتمــاد الميزانيــة العموميــة والحســابات الختاميــة ومشــروع الميزانيــة التقديريــة للعــام الجديــد، ويوقــع 
عليهــا رئيــس المجلــس أو نائبــه والمديــر التنفيــذي والمديــر المالــي، ثــم تتــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس األمنــاء.

ــر الماليــة المدققــة مــن مراجــع الحســابات بعــد إقرارهــا؛ خــالل  6. يقــوم المجلــس بتزويــد الــوزارة بالحســاب الختامــي والتقاري
أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة. 

ــدد  ــا، ويح ــول به ــعودية المعم ــة الس ــا لألنظم ــة، وفق ــد للمؤسس ــي معتم ــابات خارج ــب حس ــن مراق ــس بتعيي ــوم المجل يق  .1
ــة:  ــام التالي ــى المه ــه، ويتول أتعاب

الرقابــة علــى ســير أعمال المؤسســة وعلــى حســاباتها، والتثبت من مطابقــة الميزانية وحســاب اإليــرادات والمصروفات   -
للدفاتــر المحاســبية مــن عدمهــا، وإمســاكها بطريقة ســليمة نظامًا.

التحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها.   -
مراجعة التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي.   -

تدقيــق الميزانيــة العموميــة والحســاب الختامــي للمؤسســة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة، ويعتبــر مســؤوال عــن صحة   -
البيانــات التــي يقدمهــا عــن أعمــال المؤسســة فــي نهايــة الســنة الماليــة.

2. يجوز للوزارة أن تعين مراجعا أو أكثر للحسابات؛ بغرض القيام باألعمال التي تطلبها من المؤسسة.

تقــوم المؤسســة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة بعمــل جــرد فعلــي لموجوداتهــا الثابتــة والمنقولــة، وللمجلــس أن يجــري أو يأمــر 
بإجــراء الجــرد الفعلــي لــكل أو بعــض هــذه الموجــودات فــي أي وقــت يــراه ضروريــا.
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الفصل العاشر: أحكام عامة

المادة)36(: اإلشراف على أعمال المؤسسة   

المادة)37(: تعديل الالئحة األساسية للمؤسسة   

المادة)38(: النظام الذي تخضع له المؤسسة 

المادة)39(: إنشاء فروع للمؤسسة

مع مراعاة المادة )2( فإن المؤسسة تلتزم بما يلي: 

للــوازرة والجهــة المشــرفة - بنــاء علــى طلــب أو مــن تلقــاء نفســها - الوقــوف علــى المؤسســة أو أحــد فروعهــا واالطــالع علــى   أ- 
ــة أو  ــام أو الالئح ــي النظ ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــا لاللتزام ــن امتثاله ــد م ــا، للتأك ــة به ــجالت الخاص ــات والس ــق والمكاتب الوثائ

الالئحــة األساســية، ولهــا الحصــول علــى صــورة منهــا، أو ســحب أصــل وثيقــة محــددة مــع كتابــة محضــر بذلــك.
 ب- للــوزارة والجهــة المشــرفة حضــور اجتماعــات مجلــس األمنــاء، وال يحــق لمــن يحضــر بموجــب هــذه المــادة التصويــت فــي أي 

مــن تلــك االجتماعــات.
 ج- التعاون بشكل تام مع الوزارة، واإلجابة على االستفسارات والتساؤالت التي تطلبها 

يقــوم مجلــس األمنــاء بــإدراج التعديــل المقتــرح علــى جــدول أعمالــه بوضــوح، وذلــك فــي اجتمــاع غيــر عــادي، موضحــا فيــه أســباب 
ذلــك ومبرراتــه، ويقــوم المجلــس بمناقشــة اقتــراح التعديــل والتصويــت عليــه مــن قبــل أعضائــه، وإصــدار قــرار بقبــول االقتــراح 
أو رفضــه؛ شــريطة أن يكــون بموافقــة األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن عليــه باإلجمــاع، وعنــد عــدم انعقــاد االجتمــاع أو تعــذر 
الوصــول لإلجمــاع فــي االجتمــاع األول، يتــم عقــد اجتمــاع آخــر خــالل )60( ســتين يومــا مــن االجتمــاع األول، وتكــون قراراتــه صحيحــة 
ــرار  ــذي الق ــن متخ ــن بي ــون م ــريطة أن يك ــة، ش ــن بالوكال ــن أو الممثلي ــس الحاضري ــاء المجل ــاع أعض ــة أرب ــوات ثالث ــة أص بأغلبي

اثنــان مــن األعضــاء الدائميــن، وأن ال يقــل عــدد المصوتيــن للقــرار عــن نصــف أعضــاء المجلــس الكلــي زائــد واحــد .

تطبــق أحــكام نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة، فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذه الالئحــة 
األساســية.

يجــوز للمؤسســة إنشــاء فــروع لهــا داخــل المملكــة بموافقــة الوزيــر أو مــن يفوضــه والجهــة المشــرفة، وعلــى المؤسســة عنــد 
طلــب إنشــاء الفــرع أن تقــدم للــوزارة المتطلبــات التاليــة: 

ما يثبت موافقة مجلس األمناء على إنشاء الفرع، وذلك حسب ما تنص عليه الالئحة األساسية.   .1
2. تحديد مقر الفرع، والنطاق اإلداري لخدماته. 

3. تحديــد اختصاصــات الفــرع والهيــكل اإلداري لــه وأســماء العامليــن المرشــحين إلدارتــه، وصــورة مــن الهويــة الوطنيــة لــكل 
منهــم، مــع بيانــات التواصــل معهــم. 

4. ما يثبت تخصيص مبلغ ال يقل عن مليوني ريال للفرع، أو تسجيل أصول له تكون إيراداتها ال تقل عن مئتي ألف ريال.
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الفصل الحادي عشر: دمج وحل المؤسسة

المادة)40(: دمج وحل المؤسسة اختياريًا 

المادة)41(: حل المؤسسة من قبل الوزير 

يتم ادراج بند )دمج المؤسسة أو حلها اختياريا( في جدول أعمال المجلس بناء على توصية اثنين من أعضاءه الدائمين.  .1

2. يجــوز دمــج أو حــل المؤسســة اختياريــًا وذلــك بدعــوة مجلــس األمنــاء الجتمــاع غيــر عــادي للنظــر فــي ذلــك، شــريطة أن يكــون 
ــر  ــاع آخ ــد اجتم ــم عق ــاع، يت ــرار باإلجم ــدور ق ــدم ص ــاع أو ع ــاد االجتم ــدم انعق ــة ع ــي حال ــاع، وف ــه باإلجم ــاء علي ــة األعض بموافق
خــالل )60( ســتين يومــا مــن االجتمــاع األول، وتكــون قراراتــه صحيحــة بأغلبيــة أصــوات ثالثــة أربــاع أعضــاء المجلــس الحاضريــن 
أو الممثليــن بالوكالــة، شــريطة أن يكــون مــن بيــن متخــذي القــرار اثنــان مــن األعضــاء الدائميــن، وأال يقــل عــدد المصوتيــن علــى 

القــرار عــن نصــف أعضــاء المجلــس الكلــي زائــد واحــد.

3. فــي حــال صــدور قــرار بحــل المؤسســة؛ يجــب علــى مجلــس األمنــاء - باعتبــاره الجهــة القائمــة علــى إدارتهــا - تســليم أصولهــا 
وأموالهــا ومســتنداتها إلــى المصفــي، بمجــرد طلبهــا

4. تــؤول أمــوال المؤسســة بعــد حلهــا إلــى المؤسســين أو ورثتهــم، مــا لــم يتضمــن قــرار المجلــس بحلهــا أيلولــة أموالهــا إلــى 
عمــل خيــري آخــر أو مؤسســة خيريــة أخــرى.

5. يجب أن يوضح قرار المجلس اآللية التي يتم فيها الحل أو الدمج.

1. يجوز بقرار من الوزير حل المؤسسة أو دمجها أو تعيين مجلس مؤقت في إحدى الحاالت اآلتية:
إذا خرجت المؤسسة عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لالئحتها األساسية.    -

أذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.   -
أذا تصرفت في أموالها بغير األوجه المحددة لذلك.   -

إذا خالفت النظام العام واآلداب العامة المرعية في المملكة.   -
إذا أخلت بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية.  -

إذا لــم تباشــر أعمالهــا خــالل ســنة مــن تاريــخ تســجيلها، أو توقفــت عــن مباشــرة تلــك األعمــال مــدة » ســنة » فأكثــر،   -
مهمــا كانــت األســباب.

 وإضافة إلى ما ذكر؛ فإنه يجوز للوزير اتخاذ االجراءات التالية: 
أن يقــرر بــداًل مــن حــل المؤسســة تعييــن مجلــس مؤقــت يتولــى اختصاصــات المجلــس المعيــن مــن المؤسســين وفقــا   -

ألحــكام هــذه الالئحــة، إذا كان ذلــك يخــدم المصلحــة العامــة ويحقــق أهــداف المؤسســة. 
اتخــاذ اإلجــراء المناســب بخــالف حــل المؤسســة أو تعييــن مجلــس مؤقــت لألمنــاء فــي حــال تجــاوز المؤسســة ألهدافهــا   -
أو حصــول أيــة مخالفــة منهــا أو مــن منســوبيها، فــي ضــوء أحــكام هــذه الالئحــة األساســية، إذا لــم تتخــذ إدارة المؤسســة 

أي إجــراء حيالهــا.

2. ال يجــوز لمجلــس أمنــاء المؤسســة بعــد صــدور قــرار بحلهــا بقــرار مــن الــوزارة؛ أن يتصــرف فــي أموالهــا أو مســتنداتها إلــى حيــن 
إتمــام إجــراءات تصفيتهــا وتعييــن مصــف يقــوم بحصــر حقــوق المؤسســة والوفــاء بالتزاماتهــا.

3. تحــدد الــوزارة عنــد إصدارهــا قــرار حــل المؤسســة الجهــة التــي تــؤول إليهــا أموالهــا، ويتضمــن قــرار الحــل تعييــن مصــفٍّ أو أكثــر 
للقيــام بأعمــال التصفيــة وتحديــد مــدة عملــه وأتعابه. 
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