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 الباب األول 

 واألغراض والتأسيس واألهداف التعـريفـات

 والتأسيس التعــريفات األول:الفصل 

 

 (تعريفات) األولى:املادة 

 املعاني املبنية أمام كل منها –أينما وردت في هذه الالئحة  –يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  

 19/2/1437بتاريخ  8ظام الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/: نالنظام

 11/6/1437بتاريخ  (73739)لنظام الجمعيات واملؤسسة األهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم : الالئحة التنفيذية الالئحة التنفيذية

 .بن محمد الحصيني وعائلته الخيرية نعبد الرحممؤسسة حمد بن الالئحة األساسية لل الالئحة:

 .بن محمد الحصيني وعائلته الخيرية نعبد الرحممؤسسة حمد بن  :املؤسسة

املؤسسون للمؤسسة واملوضحة أسماؤهم وبياناتهم في هذه الالئحة.املؤسس أو  املؤسس:       

 .الخيرية بن محمد الحصيني وعائلته نعبد الرحمبن  حمدؤسسة املمجلس أمناء  :املجلس

 أو غير ذلك.امل :لتنفيذياملسؤول 
ً
 عاما

ً
 أو أمينا

ً
 تنفيذيا

ً
 سؤول األول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرا

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة  :الوزارة

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية املشرفة:الجهة 

 املالي  مخدمات تقديم الدع -منظمات دعم العمل الخيري  التصنيف:
 

 (التأسيس) الثانية:املادة 

هـ والئحته التنفيذية الصادرة 18/02/1437( وتاريخ 61)بموجب نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

ست هذه املؤسسة من املؤسس11/06/1437( وتاريخ 73739بالقرار الوزاري رقم ) ِّ
س 
ُ
 :ينهـ؛ فقد أ

(، تاريخها: الدماممصدرها )(، 1001580750الحصيني، رقم الهوية الوطنية )حمد بن عبد الرحمن بن محمد  .1

 . هـ15/08/1381

 . هـ30/12/1436م، الدما 361359751الرحمن الحصيني املحدودة صك رقم  حمد بن عبدوقف شركة  .2
 

 (استقاللية املؤسسة) الثالثة:املادة 

تفويضه  املجلسحسب اختصاصاته الواردة في هذه الالئحة، ويجوز بقرار من  املجلسللمؤسسة شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس 

 فيما يزيد على ذلك.



 

   3 

افق:  1443/  5/  16التاريخ:   (3)رقم النسخة:    م 2021 /12/  20هـ، املو

 

 

 

 
 

 (املقر الرئيس ي) الرابعة:املادة 

مركز الحصيني التجاري، صندوق  -شارع األمير محمد بن فهد  -يكون مقر املؤسسة الرئيس مدينة الدمام، وعنوانها الوطني حي الطبيش ي 

 0138329797 فاكس: - 0138327984، 0138341425، هاتف:31492 البريدي:الرمز  - 8686 البريد:

 .   ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي اململكة العربية السعودية www.hhch.sa اإللكتروني:، املوقع info@hhch.saالبريد اإللكتروني: 

 

 واألغراضاألهداف  الثاني:الفصل 

 

 (أهداف املؤسسة) الخامسة:املادة 

 إلى تحقيق اآلتي: - من دون أن يكون من أغراضها الحصول على الربح املادي-تهدف املؤسسة 

 صلى هللا عليه وسلم وسنة نبيهعز وجل  الجهات املختصة لخدمة كتاب هللادعم  .1

 التعاون وفق معايير محددة لذلك.و  املصرح لها من الوزارة ربحيةالجهات غير لل واملعنوي املادي  الدعمتقديم  .2

 التنسيق مع الجهات الخيرية في كافة أعمال البر. .3

 املشاريع املوسمية. دعم .4

 .الطبية للمستفيدينوالتطوير والخدمات  والتدريب واملنهيالعلمي  والتأهيلمشاريع النفع العام دعم  .5

  .وتبنيها في مجال اختصاص املؤسسة املشاريع النوعية واملتميزةدعم  .6
 

 

 إنشـــــاء الفـــــــروع الثالث:الفصل 

 

 (الفروع ومركزها) السادسة:املادة 

 لها.للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل 
ً
 إضافيا

ً
 للنظام والالئحة التنفيذية، ويكون الفرع مركزا

ً
 اململكة وفقا

 

 (آلية إنشاء الفروع) السابعة:املادة 

 لآلتي: إنشاءيكون 
ً
 فروع املؤسسة وفقا

 .املجلسصدور قرار موافقة من  .1

  موافقة الوزارة على فتح الفرع وفتح الحسابات الخاصة به .2
 

 (الفروعإدارة ) الثامنة:املادة 
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في مجال تنفيذ النشاطات أو البرامج أو  املجلسيتولى إدارة الفرع مدير ومساعد ومشرف مالي، ويمارس االختصاصات املفوضة له من 

 تقديم خدمات في النطاق الجغرافي الذي أنش ئ فيه.

 

 الباب الثاني

 التنظيم اإلداري ومجلس األمناء

 التنظيـــم اإلداري  األول:الفصل 

 (أجهزة املؤسسة) التاسعة:املادة 

 تتكون املؤسسة من األجهزة اآلتية:

  مجلس األمناء .1

نها املجلس .2  ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.، اللجان الدائمة أو املؤقتة التي يكو 

 اإلدارة التنفيذية  .3

 

 اءـــس األمنــمجلالفصل الثاني : 

 تعيين املجلس() :العاشرةاملادة  

ر من بمراعاة االشتراطات الواردة في املادة الحادية عشرة، ُيعَين مجلس األمناء وتحدد املناصب بتسمية الرئيس ونائبه واملشرف املالي بقرا

 .املؤسسين
 

 العضوية(شروط ) عشرة:الحادية املادة 

 مجلُس أمناء يُ 
َ
 اآلتية:ويشترط في كل منهم توافر الشروط ، أعضاء( 3عن ) لال يقدير املؤسسة

1. .
ً
 أن يكون سعوديا

 أن يكون كامل األهلية. .2

 ( سنة.21أال يقل عمره عن ) .3

 أال يكون من العاملين في اإلدارة املختصة باإلشراف على املؤسسات في الوزارة أو الجهة املشرفة. .4

 اعتباره.أال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد ُردَّ إليه  .5

 عدم اعتراض الوزارة على ترشيحه. .6
 

 (مدة العضوية) عشر: الثانيةاملادة 

 األقلأربع سنوات، ويتجدد ترشيح من تنتهي عضويتهم بقرار يصدر من املجلس في اجتماع يعقده قبل شهر على  املجلسمدة عضوية 

  .من انتهاء دورة املجلس، وال ُيعد  االعتماد سارًيا إال بعد موافقة الوزارة

انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء املجلس ألي سبب كان يستمر عمل املجلس باألعضاء الباقين حتى يتم تعيين بديل ملن في حال 

 .والحادية عشرة مع مراعاة الوارد في املادة العاشرة انتهت عضويته
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 (فقد العضوية) عشر: الثالثةاملادة 

 يجب على مجلس األمناء أن يصدر قراًرا مسبًبا بحق العضو فاقد العضوية وذلك في أي من الحاالت اآلتية: .1

 الوفاة. -أ

 جلس.امليقدمه إلى  االنسحاب بطلب كتابي -ب

 جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، ويعود تقدير ذلك -ت
ً
 باملؤسسة أضرارا

ً
 باملجلس. إذا ألحق عمدا

 املجلس.إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في  -ث

 . تحقيق منفعة شخصيةإذا استغل انضمامه للمؤسسة لغرض  -ج

 .ويعود تقدير ذلك للمجلس إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثالث جلسات متتالية -ح

 من الشروط الواجب تحقيقها في عضو  -خ
ً
 .املجلسإذا فقد شرطا

إذا فقد عضو مجلس األمناء عضويته ألي سبب كان؛ فإن ذلك ال يعفيه من التزاماته باملستحقات املالية التي عليه أو كانت تحت  .2

 تصرفه. 
 

 العضوية( صفة) عشر: الرابعةاملادة 

 للمؤسس وأبناؤه ، وال يمنح أعضاؤها أية مكافأة نظير حضورهم اجتماعات فإنها  بغير وصيٍة أو وقٍف شرعي إذا كانت العضوية
ً
عية تطوُّ

املجلس وقيامهم باألعمال التي ُيكلفون بها عبر لجان املجلس ، وتتحمل املؤسسة جميع تكاليف ومصاريف انجاز املهام الخارجية التي 

يجوز الجمع بين العضوية والعمل لدى املؤسسة بأجر، وإذا كانت  يكلف بها العضو لصالح املؤسسة دون أخذ أجر على الجهد ، كما ال

م لحقوق أعضاء املجلس، أما إذا كانت العضوية  ِّ
 
نظ

ُ
يهما هو امل

َّ
ٍ فإن ما ورد في صك

عضوية املجلس مبنية على وصيٍة أو وقٍف شرعي 

حي املؤسسينترشيحية بقرار من 
َّ

د مقدار مكافآت األعضاء املرش ِّ
  املشرف املالي.ن بقراٍر يصدره بناء على اقتراح من ؛ فإن املجلس يحد 

 

 (املجلسمفهوم ) عشر: الخامسةاملادة 

عد قراراته ملزمة لجميع أعضا مجلس األمناءُيعد 
ُ
 ء املجلس.السلطة العليا للمؤسسة وت

 

 (اجتماعات املجلس) عشر: السادسةاملادة 

بناء على دعوة  املالية،خالل السنة  اجتماعات أربععلى أال يقل عدد هذه االجتماعات عن  ةمنتظم ةعادي تيعقد املجلس اجتماعا .1

على أن  انعقاده،خطية من الرئيس أو نائبه وتكون مشتملة على جدول األعمال واملواضيع املراد بحثها ومكان االجتماع وتاريخه وساعة 

 على 
ً
األعضاء. وال يكون انعقاده صحيحا إال بحضور أغلبية  األقل،يتم توجيه هذه الدعوة قبل املوعد املحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما

 أحدهم(% من األعضاء على أن يكون رئيس املجلس 60وتكون االغلبية بحضور )

 ألصوات، فلرئيس املجلس حق الترجيح.تصدر قرارات املجلس بموافقة األغلبية لألمناء وعند تساوى ا .2
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  (انعقاد املجلس) عشر: السابعةاملادة 

االجتماع التالي للمجلس وبموافقة رئيس املجلس  إلىيجوز دعوة املجلس الجتماع غير عادي لبحث أي مستجد طارئ ال يمكن تأجيله 

 إحدى الحاالت التالية: العام للمؤسسة األمينعلى ذلك بتوصية من 

 .األساس ي للمؤسسة الالئحةتعديل  .1

 التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية. .2

 .ة أو دمجها مع مؤسسة أخرى حل املؤسس .3

 أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ. .4

 

 (ابالغ الوزارة بما يطرأ على املجلس) عشر: الثامنةاملادة 

وبكل تغيير يطرأ على تشكيلة هذا  تعيينهم،الذين فقدو عضويتهم أو تم  أعضاء املجلسعلى املؤسسة ابالغ الوزارة بأسماء وبيانات 

 .يوم من تاريخه 15املجلس خالل 

 

 (اختصاصات املجلس) عشر:التاسعة املادة 

 باآلتي:يختص املجلس 

 ط العمل الرئيسية متابعة تنفيذها.اعتماد الخطة االستراتيجية للمؤسسة وخط .1

 .والوظيفية في املؤسسةاعتماد الهياكل التنظيمية  .2

 .عليها شرافواإل اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية  .3

مجلس تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، أو لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها، لل .4

، املجلسا في ذلك تسمية رئيسها على أن يكون عضًوا في القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بم ويحدد

 املجلسكما يضع املسؤول القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها ويعتمدها 

وهذه الالئحة واإلشراف هلية ئحة التنفيذية للمؤسسات األ ال حكام النظام والتتعارض مع أ وضع أسس ومعايير لحوكمة املؤسسة ال .5

 .على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة

 .اعتماد سياسة مكتوبة لتنظيم العالقة مع املستفيدين من خدمات املؤسسة .6

 .املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في املؤسسة .7

 .من الوزارة لنماذج املعتمدةاتزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن املؤسسة وفق  .8

 .املاليةالسنة أشهر من نهاية  4 خاللالحسابات وتزويد الوزارة بها  مراجعاعتماد القوائم املالية املراجعة من  .9

 .عداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة واعتمادهااإلشراف على إ .10

له مع  الوطنيةوتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه بصورة من الهوية تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة وتحديد صالحياته  .11

 .بيانات التواصل معه
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 التغيير.يوم من تاريخ حدوث  15 خاللواملدير املالي وذلك  املدير التنفيذيو  املجلسابالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة  .12

عن املعلومات الجوهرية  باإلفصاح وااللتزام واللوائحوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام املؤسسة لألنظمة  .13

 .للمستفيدين والوزارة والجهة املشرفة إن وجدت وكل ذي صفة نظامية

 .االشراف على تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها .14

 .اعتمادهالسنوي للمؤسسة و عداد التقرير إشراف على اإل  .15

 .تعيين مراجع حسابات للمؤسسة خارجي .16

 .عليمات الصادرة بمقتضاهتوالقواعد وال الالئحةإدارة املؤسسة وفق للنظام والئحته التنفيذية وهذه  .17

تمثيل املؤسسة أمام القضاء والجهات األخرى، ويجوز لرئيس املجلس بموافقة املجلس تفويض غيره، وذلك فيما يخص  .18

 -قبول التنازل واإلفراغ  -قبول الهبة واإلفراغ  -املقايضة و الهبة واإلفراغ  -الشراء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن  ]العقارات[ وذلك في

تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل  -استالم الصكوك  -التجزئة والفرز  -دمج الصكوك  -قبول الرهن  -فك الرهن  -الرهن 

التنازل  -استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها نحو اآلتي :  -وبياناتها نحو اآلتي :  استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود

تعديل الحدود  -تعديل اسم املالك ورقم السجل املدني الحفيظة  -تحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية  -عن النقص في املساحة 

تجديد عقود  -توقيع عقود األجرة  -التأجير  -خها وأسماء األحياء واألطوال واملساحة وأرقام القطع واملخططات والصكوك وتواري

 -تصديق صور الصكوك العقارية  -البيع واإلفراغ  -غاء و فسخ عقود التأجير إل - املؤسسة  بشيك باسم -استالم األجرة  -األجرة 

 -حاكم[ وذلك في املطالبة وإقامة الدعاوى و فيما يخص ]املطالبات وامل -مراجعة كتابات العدل الستعالم عن األمالك العقارية 

 -طلب اليمين ورده واالمتناع عنه  -اإلبراء  -التنازل  -الصلح  -اإلنكار  -اإلقرار  -سماع الدعاوى والرد عليها  -املرافعة و املدافعة 

طلب املنع  -لخطوط واألختام والتواقيع إنكار ا -الطعن بالتزوير  -اإلجابة والجرح والتعديل  -إحضار الشهود والبينات والطعن فيها 

الطعن بتقارير  -تعيين الخبراء واملحكمين  -طلب التحكيم  -طلب الحجز والتنفيذ  -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ  -من السفر ورفعه 

 -األحكام وطلب االستئناف  االعتراض على -قبول األحكام ونفيها  -املطالبة بتنفيذ األحكام  -الخبراء واملحكمين وردهم واستبدالهم 

إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع  -طلب الشفعة  -طلب رد االعتبار  -التهميش على صكوك االحكام  -التماس إعادة النظر 

تنفيذ  -حسب النص الشرعي لدى املحاكم  -بشيك قسمة التركة و فرز النصيب  -استالم املبالغ  -الدعاوى لدى جميع املحاكم 

 -طلب إحالة الدعوى  -طلب اإلدخال والتداخل  -طلب تنحي القاض ي  -استالم صكوك األحكام  -لدى املحاكم الشرعية  -ية الوص

لدى لجان فض املنازعات املالية ولجان  -لدى اللجان العمالية  -لدى اللجان الطبية الشرعية  -لدى املحاكم اإلدارية ديوان املظالم 

لدى لجان الفصل في منازعات األوراق املالية لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان  - تسوية املنازعات املصرفية

 -لدى لجان الفصل في املنازعات و املخالفات التأمينية  -لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري  -حسم املنازعات التجارية 

لدى لجنة النظر  -لدى املحكمة العليا  -طلب نقض الحكم لدى املحكمة العليا  -امة لدى النيابة الع -لدى هيئة الرقابة والتحقيق 

لجنة تأديب املحامين  -لدى لجنة النظر في مخالفات احكام نظام املؤسسات الصحية  -في مخالفات نظام مزاولة املهن الصحية 

لجنة الفصل  -ة االستئنافية للمخالفات واملنازعات الضريبية اللجن -لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية  -بوزارة العدل 

 -لجنة النظر في دعاوى براءات االختراع  -لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق املؤلف  -في مخالفات نظام مراقبة البنوك 

جعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع مرا -االستالم و التسليم  -حق توكيل الغير  -لجنة النظر في تظلمات العالمات التجارية 

  .اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك
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للمجلس تفويض رئيسه في بعض هذه  تنمية املوارد املالية للمؤسسة واستثمار أموالها الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون  .19

 .االختصاصات

 .ول عن أموال املؤسسة وممتلكاتههو املسؤ  املجلس .20

 تنفيذها،واالشراف على  الالئحة،ومعايير لحوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام والئحته التنفيذية وهذه  أسسوضع  .21

  وتعديلها.ومراقبة مدى فاعليتها 

ن أكما بما يخدم تحقيق أهدافها،  املادي وإنماالربح ليس بغرض تأسيس أو امتالك أو املشاركة في كيانات تجارية يحق للمجلس  .22

وللمؤسسة املشاركة في مجالس إدارات  بها،املجاالت التي يمكن االستثمار  حق التفويض بتلك الصالحيات ملن يراه في تحديد مجلسلل

  هذه الشركات.

مع مراعاة اشتراطات الوزارة للمجلس تفويض صالحيات ملن يرى حسب االختصاص على أن يراعي إجراءات اتخاذ القرار ومدة  .23

 متابعة ممارسة هذه الصالحيات من خالل تقارير دورية.التفويض وعليه 

 مع مراعاة ما يستوجب موافقة الوزارة.خرى يرى املجلس إضافتها أأي اختصاصات  .24

 

 (مهام رئيس املجلس): العشروناملادة 

 باآلتي: في حال غيابهنائبه أو  يختص رئيس املجلس

 . املجلسرئاسة اجتماعات  .1

 دعوة املجلس لالنعقاد. .2

 ومراقبة تنفيذ قراراته. املجلسإقرار جدول أعمال اجتماعات  .3

 الصادرة عن املجلس. اعتماد محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية .4

 العام على أن تعرض املواضيع وما قرر بشأنها على املجلس في أول اجتماع له.  األمينالبت في املواضيع العاجلة التي يعرضها عليه  .5

  بعد موافقة الوزارة. العام أو من يرى، بممارسة هذه االختصاصات ألمينالرئيس املجلس تفويض  .6

 

 (مهام األمين العام) والعشرون: الحاديةاملادة 

 باآلتي:األمناء عضو مجلس  العام األمينللمؤسسة يختص  ةاألساسي الالئحةمن  (19من غير اإلخالل بما ورد في املادة )  

 املجلس.العرض بتعيينات الكفاءات القيادية للمؤسسة على  .1

في االجتماع التالي  ملجلسوتسجيلها في سجالت خاصة، وعرضها على ا وإعداد محاضره وقراراتهجلس املتحضير جدول أعمال  .2

 للتصديق عليها.

 .ترتيب سجالت املجلس وحفظها .3

 املسؤول التنفيذي.مع  املجلسمتابعة تنفيذ قرارات  .4

 لعرضه على املجلس.اإلشراف على  .5
ً
 إعداد تقرير دوري عن نشاط املؤسسة وإنجازاتها تمهيدا

 .وال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وصالحيات األجهزة اإلدارية األخرى  أية أمور تطلب من قبل املجلس .6

 الدعوة لالجتماعات الطارئة بالتنسيق مع رئيس املجلس أو نائبه  .7
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تفويض املدير التنفيذي بممارسة هذه  بما ال يخالف النظام والئحته التنفيذية وهذه الالئحة وبموافقة مجلس األمناء العام لألمين .8

 االختصاصات أو بعضها.

 

 

 التنفيذي( املسؤولشروط ) والعشرون: الثانيةاملادة 

 التالية:للمجلس تعيين مدير تنفيذي للمؤسسة وفق الشروط 

 وللمجلس إذا لم تتمكن املؤسسة من تعيين مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها، تكليف أحد أعضائه املجلس،أن يكون من غير أعضاء  .1

 بهذا العمل بعد موافقة الوزارة.مؤقًتا 

 عمره.والعشرين من  الخامسةأن يكون سعودي الجنسية قد أتم  .2

 األهلية.أن يكون كامل  .3

 العمل.للقيام بهذا  كافية مؤهالت وأ خبرة يكون لديهأن  .4

 إلدارة أعمال  .5
ً
 املؤسسة.أن يكون متفرغا

  .عدم اعتراض الوزارة على تعيينه .6

 

 التنفيذي(اختصاصات املدير ) والعشرون: الثالثةاملادة 

 يلي:التنفيذي بما  املدير يختص

 .املجلسرارات الصادرة من تنفيذ الق .1

  العطاء.تنفيذ توجهات وسياسات املؤسسة بما يخدم ويحسن عملية  .2

 تشغيلية.سواء كانت استراتيجية او الخطط املستقبلية لها و اقتراح توجهات املؤسسة  .3

  وتطويرهم.السعي لتدعيم املؤسسة بالكفاءات والتخصصات التي تحتاجها، وإعداد خطة لتدريبهم  .4

 لبناءة في تطوير خدمات املؤسسة.اإلسهام في تقديم واقتراح األفكار ا .5

 األمناء.إقراره في مجلس  مما يتضبط ميزانية الدعم والعمل عليها وفق  .6

 دون  إلىتوجيه خدمات املؤسسة  .7
ً
 غيرهم.املستحقين لها فعال

 عليها.إعداد العقود الخاصة بالنفقات التشغيلية وتنفيذ االلتزامات املالية املترتبة  .8

 خدماتها.القيام بالدور الكامل للعالقات العامة التي تستهدف ربط املؤسسة باملستفيدين من  .9

؛إعداد تقارير عن إنجازات أعمال املؤسسة  .10
ً
 العام. األمين إلىورفعها  دوريا

 ية.ثر والفاعلية والنواحي املالوضع منهجية علمية مهنية لتقييم املشاريع الخيرية وذلك من ناحية املردود واأل .11

 للمنهج العلمي  .12
ً
 السليم.اإلشراف على تنفيذ دراسات املشاريع الخيرية املكلف بها وفقا

 ة.اإلشراف على تقييم املشاريع الخيرية املقدمة للمؤسس .13

 العام. األمين إلىالتقديرية للمؤسسة ورفعها  املوازنةاإلشراف على إعداد  .14

 التوصيات الالزمة لتحسين مستوى أدائهم الوظيفي.وضع تقارير تقييم أداء موظفي املؤسسة وإعداد  .15

 املعتمدة.تنفيذ جميع اإلجراءات املتعلقة بالعاملين في املؤسسة حسب الئحة الصالحيات   .16
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 اليومي.اإلشراف على عمل املؤسسة  .17

 من قبل املجلس في مجال اختصاصه. أي مهام أخرى يكلفه بها  .18

 

 التنفيذي( املدير صالحيات ) والعشرون: الرابعةاملادة 

 اآلتي:له صالحيات ومن تلك الصالحيات  املدير التنفيذيكما أن 

تقتضيه  أو غير ذلك حسب ما ،دوراتأو  ،لقاءاتأو  ،مناسباتبي املؤسسة إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور و انتداب منس .1

 وز سياسات االنتداب بالنظام الداخلي للمؤسسة.يتجا بما الو مصلحة العمل 

حكام نظام العمل استقاالتهم وفق أ وتوقيع عقودهم والغائها ومتابعة أعمالهم وقبول  املوارد البشرية الالزمة للمؤسسة ترشيح .2

 .والئحة العمل في املؤسسة وله تفويض من يراه في ذلك

 األداء.اعتماد تقارير  .3

يتجاوز املبالغ املخصصة لها باملوازنة  ( بما الوالتشغيلشغال العامة )الترميم والصيانة النظافة توقيع التعميد بالشراء وعقود األ  .4

 .التشغيلية

 .اعتماد اجازات منسوبي املؤسسة بما يحافظ على التوازن اإلداري  .5

 .مع مراعاة الصالحيات التي تشترط موافقة الوزارة تفويض الصالحيات ملدراء اإلدارات وفق الصالحيات املمنوحة له .6

 

 التنفيذي(املدير على االشراف ) :والعشرون الخامسةاملادة 

  التنفيذيعلى املدير  اإلشرافيةالجهة  األمين العاميعد 

 

 التنفيذي(املدير محاسبة ) :والعشرون السادسةاملادة 

 املدير التنفيذيخالل محاسبة بما يتناسب مع حجم التقصير أو اإل  لألمين العامف املدير التنفيذيخالل من إفي حال وقع تقصير أو 

 .ويحق للمجلس وقفه مؤقتا عن العمل وعزله

 

 الباب الثالث

 موارد املؤسسة واألحكام املالية

 

 املؤسسة()موارد  :والعشروناملادة السابعة 

 تتكون موارد املؤسسة مما يلي:

 .والزكواتالهبات واألوقاف والوصايا  يخصص لها املؤسس أو املؤسسون من أموال ما .1

 .موافقة الوزارة املؤسسة بعدوالزكوات والتبرعات التي تستقبلها  والوصايا،الهبات واالوقاف  .2

 .إيرادات األنشطة ذات العائد املالي .3



 

  11 

افق:  1443/  5/  16التاريخ:   (3)رقم النسخة:    م 2021 /12/  20هـ، املو

 

 .واملنقولة الثابتةستثمار ممتلكات املؤسسة اعائدات  .4

 

 
 

 (السنة املالية) والعشرون: الثامنةاملادة 

  تبدأ
ً
شهر ديسمبر من سنة الترخيص نفسها وتكون مدة كل  فيمن تاريخ صدور الترخيص من الوزارة وتنتهي السنة املالية للمؤسسة بدءا

  12سنة مالية بعد ذلك 
ً
  شهرا

ً
 .من شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر  تبدأميالديا

 

 (ضوابط مالية) والعشرون: التاسعةاملادة 

 ينحصر صرف أموال املؤسسة في غايات تحقيق أغراضها، وال يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك. .1

 اجتماع تال له. قبل التملك أو إقراره في أول  املجلسللمؤسسة أن تتملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة  .2

للمؤسسة أن تستثمر فائض إيراداتها في مجاالت مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفه الفائض  .3

  املادي.بغير غرض الربح  في املشروعات اإلنتاجية والخدمية

لها سجل مستقل، وأن يتم صرفها في مصارفها ، وأن ُينشأ خاص بأموال الزكاة يجب أن يتم إيداع أموال الزكاة في حساب مستقل .4

 الشرعية.
 

 (املوازنة): الثالثون املادة 

 من بداية السنة املالية املحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها فيتم الصرف منها بمعدال   
ً
ت تعتبر امليزانية املعتمدة سارية املفعول بدءا

 كحد أقص ى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات املؤسسة تجاه اآلخر.ميزانية العام املالي املنصرم وملدة ثالثة أشهر 
 

 (التعامل البنكي): والثالثون  الحاديةاملادة 

، وأال يتم السحب من هذه املجلسيجب على املؤسسة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك املحلية يختاره   

أو نائبه واملشرف املالي، ويجوز للمجلس بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الثنين  املجلساألموال إال بتوقيع رئيس 

 ة على أن يكونوا سعوديي الجنسية.من أعضائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذي
 

 (املالي اشتراطات الصرف): والثالثون  الثانيةاملادة 

 يلي: يشترط لصرف أي مبلغ من أموال املؤسسة ما

 أو من يفوضه.  املجلسصدور قرار بالصرف من  .1

أو نائبه مع املشرف املالي، أو املفوضين بالتوقيع على حساب املؤسسة  املجلستوقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس  .2

 .على أن يكون توقيع املشرف املالي أساس في كل التعامالت البنكية لدى البنك وتشغيله

 .املستفيد سواء كان شخصية ذات صفة اعتبارية أو طبيعية، وبياناته األساسيةقيد اسم  .3

 

 (املشرف املالي) والثالثون:الثالثة املادة 
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 ويعرض على 
ً
 ماليا

ً
من التقرير  ، وتزود الوزارة بنسخة منه.باإلضافة إلى تقرير سنوي  مرة كل ثالثة أشهر املجلسيعد املشرف املالي تقريرا

 السنوي في األربعة األشهر األولى من السنة املالية التالية.

 
 

 (مهام ومسؤوليات املشرف املالي) والثالثون: الرابعةاملادة 

 للنظم  املجلسعضو يقوم املشرف املالي  
ً
باملؤسسة باإلشراف وتنفيذ ومتابعة جميع املهام واالختصاصات املالية واملحاسبية وفقا

 املالية واملحاسبية، ومن ذلك ما يلي:واألصول 

العام على موارد املؤسسة ومصروفاتها واستخراج اإليصاالت عن جميع اإليرادات، واستالمها وإيداعها في الحسابات البنكية  اإلشراف .1

 بموافقة الوزارة. املجلساملعتمدة من 

 عن تنظيم األعمال املالية واإلشراف عليها  .2
ً
 في السجالت الخاصة بذلك، ويكون مسؤوال

ً
تسجيل جميع اإليرادات واملصروفات تباعا

 .املجلسوعرض مالحظاته على 

 .لمجلساإلشراف على الجرد السنوي ملوجودات املؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ل .3

، مع االحتفاظ باملستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة املستندات وحفظها.صرف جميع املبالغ التي تقرر صرفها نظا .4
ً
 ما

 مراجعة السجالت املالية الخاصة باملؤسسة، والتأكد من صحة املستندات املالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها. .5

 بنود امليزانية واألهداف املخصصة.فيما يتعلق بالشؤون املالية واملحاسبية، بشرط أن تكون مطابقة ل املجلستنفيذ قرارات  .6

 إعداد مشروع امليزانية التقديرية للمؤسسة. .7

 التوقيع املشترك على سندات الصرف. .8

 بحث املالحظات املالية واملحاسبية الواردة من الوزارة والجهة املشرفة، والرد عليها على حسب األصول. .9

 أو أي منها إلى أحد مسؤولي اإلدارة التنفيذية.تفويض املهام  املجلسموافقة يجوز بعد موافقة الوزارة وب .10

 

 (السجالت والدفاتر اإلدارية واملحاسبية) والثالثون: الخامسةاملادة 

 بأول، باملؤسسة  تحتفظ
ً
 للمعايير املحاسبية ويتم التسجيل والقيد فيها أوال

ً
السجالت والدفاتر اإلدارية واملحاسبية التي تحتاجها وفقا

 إدارتها، ومن هذه السجالت ما يأتي:وتحتفظ بها في مقر 

 السجالت اإلدارية، ومنها ما يلي: .1

 سجل العضوية. -أ

 تكوينها. املجلسواللجان الفرعية التي يقر . املجلسسجل محاضر جلسات  -ب

 سجل العاملين باملؤسسة. -ج

 سجل املستفيدين من خدمات املؤسسة. -د

 املحاسبية، ومنها ما يلي: السجالت .2

 دفتر اليومية العامة. -أ

 سجل ممتلكات املؤسسة وموجوداتها الثابتة واملنقولة. -ب
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 سندات الصرف.و  سندات القبض -ج

 سندات القيد. -د

 سجل اشتراكات األعضاء. -ه

 مالءمة استخدامها. املجلسأي سجالت أخرى يرى  -و
 

 (حكام القوائم املالية للمؤسسةأ) والثالثون: السادسةاملادة 

له ملزاولة هذه املهنة باململكة وعليها تزويد الوزارة بحسابها الختامي للسنة تتعاقد املؤسسة مع مراجع حسابات خارجي مرخص  .1

 .اليةملمن نهاية السنة ا أشهر 4خالل  املجلسالية املنتهي بعد اعتماده من ملا

 ي ومنها نظام مكافحة غسل األموال.الملتراعي املؤسسة ما تقتض ي بها األنظمة السارية باململكة ذات الشق ا .2

 .املتعارف عليها املراجعةيقوم مراجع الحسابات املعتمد بمراجعة حسابات املؤسسة وفق ملعايير  .3

 .تقوم املؤسسة بقفل حساباتها كافة وفق للمتعارف عليه محاسبيا في نهاية كل سنة مالية .4

بعرفة املركز املالي  ما يسمحمالية وهو في نهاية كل سنة املالية كافة املتعارف عليها محاسبيا  القوائميعد مراجع الحسابات املعتمد  .5

 .خالل الشهرين االولين من السنة املالية الجديدة لمجلسالحقيقي للمؤسسة وعليه تسليمها ل

كما  ثم يعتمد املجلس القوائم املالية ومالحظاتهالقوائم املالية ويدعو مراجع الحسابات لالستماع لتقريره  بدراسة املجلسيقوم  .6

 .التنفيذي حيالها ثم اعتماده املديرللعام الجديد ويناقش  التقديريةبدراسة مشروع املوازنة  املجلسيقوم 

لسنة املنتهية خالل الربع األول أموالها في ا إنفاقأنشطتها وأوجه املؤسسة ومصروفاتها و  إيرادات يتضمنيزود املجلس الوزارة ببيان  .7

 .املاليةمن بداية السنة 

 

 (حكام مالية خاصةأ) والثالثون:السابعة املادة 

 يةلاو بعضها بانها تمثل حصيلة نشاط اجرامي او مرتبطة بعم باألموال لالشتباهأسباب معقولة  منسوبيهاتوافرت لدى املؤسسة او  إذا

 ل أموال او تمويل إرهاب فيجب اتخاذ االتي:غس

 لدى وزارة الداخلية فورا ابالغ وحدة التحريات املالية .1

 تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك الحالة واطرافها وتزويد وحد التحريات بهاعداد  .2

 .عدم تحذير املتعاملين من وجود شبهات حول نشاطهم .3

 

 الباب الرابع

 دمج املؤسسة وحلها

 (الحل االختياري ) والثالثون:الثامنة املادة 

 تكون إجراءات   
ً
 وفقا

ً
 اختياريا

ً
 لآلتي:حل املؤسسة حال
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 ثم يصدرالتي لها والتي عليها وما تقدمه من خدمات واملستفيدين  االلتزامات في ضوءيدرس مجلس االمناء مقترح حل املؤسسة  .1

 ذلك.للنظر في  متى ماتم دعوته النعقاد املجلسدعوة قراره 

 بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين، على أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن  .2
ً
ثلثي في حال املوافقة على الحل يصدر املجلس قرارا

 للمؤسسين. ويرفع املجلس،

 للمؤسسين اآلتي:املرفوع  يتضمن قرار حل املؤسسة .3

 التصفية. بأعمالللقيام  أكثرو أتعيين مصفي واحد  -أ

 التصفية.تحديد مدة  -ب

 املصفين.تحديد اتعاب  -ت

 املؤسسة.ليها إتحديد الجهة التي تؤول  -ث

االجتماعية بصورة من هذا القرار  والتنمية املوارد البشريةيتم تزويد وزارة  التصفية،في حال وافق املؤسسين على قرار الحل او   .4

  خالل مدة ال
ً
 .تتجاوز خمسة عشر يوما

 الوزارة.ال بعد موافقة التصفية إتتم إجراءات  أاليجب  .5

 إكما يجب  .6
ً
 .بتقرير من املصفي يوضح تفاصيل التصفية كاملة بالغ الوزارة بعد انتهاء عملية التصفية ويكون اإلبالغ مصحوبا

الدمام  361359751الحصيني املحدودة صك رقم  نعبد الرحموقف شركة حمد بن  إلىحلها في حال لكات املؤسسة تؤول ممت .7

 هـ 30/12/1436

 

 (تصرفات بعد الحل) والثالثون:التاسعة املادة 

و أو دمجها بمؤسسة أخرى تصفيتها أو حلها أها مؤقتا طيجوز للقائمين على شؤون املؤسسة التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشا ال

الحاالت الحصول على و مستنداتها ويستثنى من ذلك حاالت الضرورة التي يخش ى فيها وقوع مفسدة ويشترط في هذه أالتصرف في أموالها 

 .الوزارة ةموافق

 

 التصفية(تمام إ) :األربعون املادة 

  اآلتية:يجب على املصفي بمجرد اتمامه التصفية اتخاذ االجراءات 

  فيها.سداد التزامات املؤسسة تجاه الجهات االخرى وتجاه العاملين  .1

فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب املصفي  اتمامها،انقضت املدة املحددة للمصفي لالنتهاء من اجراءات التصفية دون  إذا .2

  آخر.فإذا لم تتم التصفية خاللها يكون للوزارة تعيين مصف  اخرى،تمديدها ملدة 
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 الباب الخامس

 أحكام عامة وختامية

 : )أحكام عامة(األربعون املادة الحادية و 

 للمؤسسة وتبنى عليها 
ً
عد  هذه الالئحة حاكمة

ُ
لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية ت

 .والالئحة التنفيذية
 

 (تعديل الالئحة) واألربعون: الثانيةاملادة 

  ةاألساسي الالئحةيتم تعديل 
ً
 لآلتي:للمؤسسة وفقا

 األمين العام من قبل  املجلستقديم اقتراح بذلك لرئيس  .1

 به األسباب الداعية  .2
ً
 لذلك.يدرج موضوع التعديل املقترح ضمن جدول أعمال املجلس موضحا

 تتم مناقشة االقتراح والتصويت عليه من قبل أعضاء املجلس وإصدار قرار بشأنه. .3

 بعد أخذ موافقة الوزارة عليه .4
ً
 .يكون التعديل املقترح نافذا

 

 )العمل على الالئحة( واألربعون: الثالثةاملادة 

 من تاريخ اعتمادها من الوزارة.يُ 
ً
 عمل بهذه الالئحة اعتبارا

 

 

 

 

وكيل الوزارة لتنمية املجتمع   الختم                                    

أحمد بن صالح املاجد               




