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التعريفات
المادة األولى:

يقصمد باأللفماظ والعبارات اآلتية – أينما وردت يف هذا النظام – املعاين 

املبينمة أمام كل منها:

النظام: نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.  -1

الوزارة: وزارة الشؤون االجتاعية.  -2

الوزير: وزير الشؤون االجتاعية.  -3

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.  -4

الجمعية: الجمعية األهلية.  -5

املؤسسة: املؤسسة األهلية.  -6

الالئحة األساسية: الالئحة األساسية للجمعية، أو للمؤسسة.  -7

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.  -8

الجهمة املرشفمة: الجهمة الحكوميمة التي يدخمل نشماط الجمعية أو   -9

املؤسسمة ضممن اختصاصاتهما.

10- الجهة املختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

أهداف النظام 
المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إىل اآليت:

تنظيم العمل األهيل وتطويره وحايته.  -1
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اإلسهام يف التنمية الوطنية.  -2

تعزيز مساهمة املواطن يف إدارة املجتمع وتطويره.  -3

تفعيل ثقافة العمل التطوعي بني أفراد املجتمع.  -4

تحقيق التكافل االجتاعي.  -5

التصنيف
المادة الثالثة: 

تصنف الجمعيات واملؤسسات ألغراض هذا النظام وفق اآليت:

1-الجمعيات األهلية:

تعمد جمعيمة أهليمة- يف تطبيمق أحمكام همذا النظمام –كل مجموعة ذات 

تنظيمم مسمتمر ملمدة معينمة أو غمر معينمة، مؤلفمة من أشمخاص ممن ذوي 

الصفمة الطبيعيمة أو االعتباريمة، أو منهما معماً، غمر هادفمة للربح أساسماً، 

وذلمك ممن أجمل تحقيمق غرض ممن أغمراض المر أو التكافمل، أو من أجل 

نشماط ديني تحدده وزارة الشمؤون اإلسمالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

أو نشماط اجتاعمي، أو ثقمايف ،أو صحمي، أو بيئي ، أو تربموي، أو تعليمي، 

أو علممي، أو مهنمي، أو إبداعمي، أو شمبايب، أو سمياحي، ونحمو ذلمك ممن 

نشماطات، أو نشماط يتعلق بحاية املسمتهلك، أو أي نشماط أهيل آخر تقدره 

الموزارة، سمواء كان ذلمك عن طريق العمون املادي، أو املعنموي، أو الخرات 

الفنيمة أو غرها، وسمواًء كان النشماط موجهماً إىل خدممة العامة كجمعيات 

النفمع العمام، أم كان موجهماً يف األسماس إىل خدممة أصحماب تخصمص أو 

مهنمة كالجمعيمات املهنية والجمعيمات العلمية والجمعيمات األدبية.
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2-املؤسسات األهلية:

يعد مؤسسمة أهلية – يف تطبيق أحكام هذا النظام – أي كيان مسمتمر 

ملمدة معينمة أو غمر معينة، يؤسسمه شمخص أو أشمخاص ممن ذوي الصفة 

الطبيعيمة أو االعتباريمة أو منهما معماً، غمر همادف للربمح أساسماً، وذلك 

ممن أجمل تحقيمق غمرض أو أكمر من أغمراض النفمع العمام أو املخصص، 

ويعتممد عىل ما يخصصه له املؤسمس أو املؤسسمون ممن أموال، أو أوقاف، 

أو هبمات أو وصايما، وتعمد الصناديمق العائلية واألهلية بأنواعها مؤسسمات 

أهليمة، وتحمدد الالئحمة ما يدخل ضمن تلمك الصناديق، عمىل أن تضع كل 

جهمة مرشفمة عمىل صنمدوق تنظيماً لمه يتوافق مع همذا النظمام وال يرتب 

التزامماً عمىل الدولة، وذلمك بعد موافقمة الجهة املختصمة، والوزارة.

مهمات الوزارة
المادة الرابعة:

الموزارة همي السملطة املسمؤولة عمن شمؤون الجمعيات واملؤسسمات يف 

حمدود أحمكام همذا النظام واألنظممة األخرى ذات العالقمة، ولها أن تتخذ 

مما تمراه الزمماً لتحقيمق أهمداف همذا النظام، وعمىل وجه خاص مما يأيت:

1-الرتخيص للجمعيات واملؤسسات.

2-تقديم اإلعانات الحكومية للجمعيات.

3-اإلرشاف عمىل نشماطات الجمعيمات واملؤسسمات ومراقبتهما إداريماً 

وماليماً، وتحمدد الالئحمة قواعمد ذلك.

4-العمل عىل تطوير الجمعيات واملؤسسات.
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5-تنظيمم املؤمتمرات والنمدوات يف مجمال العممل األهميل أو املشماركة 

فيهما، ودعمم البحموث والدراسمات الخاصمة بذلمك وتفعيلها.

6-البت يف اندماج الجمعيات واملؤسسات أيا كان نوعها.

7-وضمع القواعمد الالزمة للتنسميق بني الجهمات الرسممية والجمعيات 

واملؤسسمات، داخمل اململكمة، وفقاً لهمذا النظام واألنظممة األخرى.

8-دعم ثقة املجتمع يف الجمعيات واملؤسسات وتعزيزه.

9-نرش ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع.

التمي يحتاجهما  الخطمط واألولويمات لألنشمطة واألعمال  10-وضمع 

أعضماء  بهما  يسرتشمد  منهما  بيانمات  قاعمدة  وتكويمن  املجتممع، 

املؤسسمات. وأصحماب  الجمعيمات 

مهمات الجهة المشرفة
المادة الخامسة:

تتوىل كل جهة مرشفة القيام مبا يأيت:

1-املوافقمة عمىل إنشماء الجمعيمات واملؤسسمات التي تدخل نشماطاتها 

ضممن اختصاصهما؛ متهيداً السمتكال إجمراءات الرتخيص لها من 

الموزارة وفقماً ألحكام همذا النظام.

2-اإلرشاف الفنمي عمىل مارسمة الجمعيمات واملؤسسمات لنشماطاتها، 

ومتابعتها.

3-العمل عىل تطوير الجمعيات واملؤسسات.
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إصدار الترخيص
المادة السادسة:

تكون الوزارة هي املسؤولة عن إصدار الرتاخيص للجمعيات واملؤسسات، 

وتعديلها وتجديدها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة املختصة وبعد الحصول 

عىل موافقة الجهة املرشفة، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ يف 

الجامعات، فتطبق يف شأنها األحكام والقواعد املنظمة للجمعيات العلمية 

يف الجامعات.

صندوق دعم الجمعيات
المادة السابعة:

ينشأ مبوجب هذا النظام صندوق يسمى )صندوق دعم الجمعيات(   -1

يرتبط بالوزير، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها مبا 

يضمن استمرار أعالها وفقاً ملا تحدده الئحة الصندوق.

موارد الصندوق:  -2

أ- ما يخصص له من اعتادات يف ميزانية الدولة.  

ب- ما يتلقاه من الترعات، والهبات، واألوقاف.  

جم-األموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.  

د-العائد من استثاره ملوارده.  

هم-ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والرضائب.  

3-يصدر الوزير الئحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع األحكام املنظمة 

لعمل الصندوق مبا يف ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثارها، 

وآليات الرقابة وقواعد الحجب واملنع.
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إنشاء الجمعيات
المادة الثامنة:

يقدم طلب إنشاء الجمعية – مصحوباً بنسخة من الالئحة األساسية   -1

– من عدد ال يقل عن عرشة أشخاص سعوديني من ذوي الصفة 

الطبيعية أو االعتبارية، ويشرتط يف الشخص ذي الصفة الطبيعية 

أن يكون كامل األهلية، ومل يصدر حكم نهايئ بإدانته يف جرمية 

مخلة بالرشف أو األمانة، ما مل يكن قد رُد إليه اعتباره.

ال يجوز املوافقة عىل إنشاء الجمعية إذا تضمنت الئحتها األساسية   -2

أحكاماً تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، أو تخالف النظام 

العام، أو تتناىف مع اآلداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو 

األنظمة  من  غرها  أو  الالئحة  أو  النظام  أحكام  مع  تتعارض 

واللوائح.

عىل الوزارة الرد عىل طلب إنشاء الجمعية خالل )ستني( يوماً من   -3

تاريخ استكال مسوغات الطلب املنصوص عليها يف هذا النظام 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة، ويعد عدم الرد خالل هذه املدة 

مبثابة موافقة عىل إنشائها.

تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة عىل إنشائها،   -4

وتنرش الئحتها األساسية يف وسائل اإلعالم التي تحددها الالئحة، 

وال يجوز ألي جمعية مارسة أي نشاط من نشاطاتها إال بعد إمتام 

إجراءات تأسيسها وفقاً ألحكام النظام والالئحة.
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الالئحة األساسية
المادة التاسعة: 

يجب أن تشمل الالئحة األساسية البيانات واألحكام األساسية املتعلقة 

بالجمعية، وعىل وجه خاص ما يأيت:

اسم الجمعية ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرايف لخدماتها.  -1

الغرض الذي أنشئت من أجله.  -2

أساء املؤسسني، وبياناتهم، وعناوينهم الدامئة.  -3

رشوط العضوية وأنواعها، وحقوق األعضاء وواجباتهم.  -4

تحديد موارد الجمعية من بني املصادر املنصوص عليها يف املادة   -5

)الثانية عرشة( من النظام، وكيفية الترصف فيها.

تحديد بداية السنة املالية للجمعية ونهايتها.  -6

بانتخابهم،  املتعلقة  واألحكام  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  عدد  تحديد   -7

ومدة املجلس، عىل أال تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد، والنصاب 

النظامي الجتاعاته.

أساليب املراقبة املالية.  -8

األحكام املتعلقة بأجهزة الجمعية، ومهات واختصاصات كل منها،   -9

وكيفية اختيار العاملني فيها، وكيفية إنهاء خدماتهم.

10- اإلجراءات الالزمة لدمج الجمعية يف جمعية أخرى.

11- اإلجراءات الالزمة لتعديل الالئحة األساسية.

وإجراءات  اختيارياً،  حالً  الجمعية  حل  عند  تتبع  التي  القواعد   -12
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عىل  تقرص  أن  عىل  أموالها،  إليها  تؤول  التي  والجهة  التصفية 

الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط املشابه املسجلة نظاماً.

إنشاء الفرع
المادة العاشرة:

يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل اململكة بعد موافقة الوزارة عىل 

ذلك، وتحدد الالئحة األساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها، 

وغر ذلك من األحكام املتعلقة بها.

أجهزة الجمعية 
المادة الحادية عشرة:

تتكون الجمعية من األجهزة اآلتية:

الجمعية العمومية.  -1

مجلس اإلدارة.  -2

اللجان الدامئة التي تكّونها الجمعية العمومية، أو مجلس اإلدارة،   -3

عىل أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.

الجهاز التنفيذي.  -4
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موارد الجمعية
المادة الثانية عشرة:
تتكون موارد الجمعية ما يأيت:

رسوم العضوية )إن وجدت(.  -1

عوائد نشاطات الجمعية.  -2

الصدقات، والهبات، واألوقاف، والترعات.  -3

العوائد االستثارية من أموال الجمعية.  -4

ما يقرر لها من إعانات حكومية.  -5

ما قد يخصصه الصندوق من دعم لرامجها وتطويرها.  -6

املوارد املالية التي تحققها الجمعية من خالل إدارتها ملؤسسة تابعة   -7

إلحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، أو تنفيذ بعض مرشوعاتها 

أو برامجها وفقاً للادة ) السابعة والعرشين من النظام(.

الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها عىل مصارف للزكاة.  -8

الجمعية العمومية
المادة الثالثة عشرة:

تتكون الجمعية العمومية من األعضاء املؤسسني واألعضاء الذين   -1

الجمعية ستة أشهر عىل األقل، برشط  مضت عىل عضويتهم يف 

تسديد رسوم العضوية إن وجدت.

تعقد الجمعية العمومية اجتاعاتها )العادية وغر العادية( يف مقر   -2

الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  من  خطية  دعوة  عىل  بناًء  الجمعية 
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وساعة  وتاريخه،  االجتاع،  ومكان  األعال،  جدول  عىل  تشتمل 

الجمعية  وأعضاء  املرشفة  والجهة  الوزارة  تبلغ  أن  عىل  انعقاده، 

بالدعوة قبل املوعد املحدد بخمسة عرش يوماً عىل األقل، ويجوز 

للوزارة وللجهة املرشفة ندب من ميثلها لحضور االجتاع.

تعقد الجمعية العمومية اجتاعاً عادياً مرة واحدة عىل األقل كل   -3

سنة مالية للجمعية، عىل أن يعقد االجتاع األول لكل سنة خالل 

األشهر األربعة األوىل منها.

طلب  عىل  بناًء  العادية  غر  اجتاعاتها  العمومية  الجمعية  تعقد   -4

ُمسبّب من الوزارة، أو من مجلس اإلدارة، أو بناء عىل طلب عدد 

الجمعية  لهم حق حضور  الذين  األعضاء  من   )%25( عن  يقل  ال 

العمومية.

لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه – كتابة – عضواً آخر ميثله   -5

يف حضور الجمعية العمومية، وال يجوز أن ينوب العضو عن أكر 

من عضو.

ال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشرتاك يف التصويت عىل أي   -6

قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيا عدا انتخاب 

أعضاء مجلس اإلدارة.
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اختصاصات الجمعية العمومية العادية
المادة الرابعة عشرة:

تختص الجمعية العمومية العادية باآليت:

املالية  للسنة  املالية  القوائم  عن  الحسابات  مراجع  تقرير  دراسة   -1

املنتهية، واعتادها بعد مناقشتها.

إقرار مرشوع امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة.  -2

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعال الجمعية ونشاطاتها للسنة   -3

املالية املنتهية، والخطة املقرتحة للسنة املالية الجديدة، واتخاذ ما 

تراه يف شأنه.

إقرار خطة استثار أموال الجمعية، واقرتاح مجاالته.  -4 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة   -5

مجلس اإلدارة السابق.

الجمعية،  حسابات  ملراجعة  له؛  مرخص  قانوين  محاسب  تعيني   -6

وتحديد أتعابه.
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اختصاصات الجمعية العمومية غير 
العادية

المادة الخامسة عشر:
تختص الجمعية العمومية غر العادية بالنظر يف املسائل اآلتية:

البت يف استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العضوية   -1

عنه، وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة يف عضوية مجلس اإلدارة.

إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.  -2

اقرتاح اندماج الجمعية يف جمعية أخرى.  -3

4-  إقرار تعديل الالئحة األساسية.

حل الجمعية اختيارياً.  -5

شأن  يف  الصادرة  العادية  غر  العمومية  الجمعية  قرارات  تكون  وال 

االختصاصات الواردة يف الفقرات )3( و)4( و)5( نافذة إال بعد استكال 

اإلجراءات الالزمة وفقاً ألحكام النظام.

المادة السادسة عشرة: 
ال يجوز للجمعية العمومية )العادية أو غر العادية( أن تنظر يف مسائل 

غر مدرجة يف جدول أعالها.

المادة السابعة عشرة:
1-يعد اجتاع الجمعية العمومية )العادية أو غر العادية( صحيحاً إذا 
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حرضه أكر من نصف أعضائها، فإن مل يتحقق ذلك أُّجل االجتاع 

إىل موعد آخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عرش 

يوماً من موعد االجتاع األول، ويكون االجتاع يف هذه الحالة 

عدد  كان  مها  صحيحاً  العادية  العمومية  الجمعية  إىل  بالنسبة 

األعضاء الحارضين، ومبا ال يقل عن )25%( من إجايل األعضاء 

بالنسبة إىل الجمعية العمومية غر العادية.

2-تصمدر قمرارات الجمعيمة العموميمة العاديمة بأغلبيمة عمدد األعضاء 

الحارضين.

3-تصمدر قمرارات الجمعيمة العموميمة غر العاديمة بأغلبيمة ثلثي عدد 

األعضماء الحارضين.

المادة الثامنة عشرة:
1-تنتخمب الجمعيمة العموميمة أعضاء مجلمس إدارة الجمعيمة باالقرتاع 

الرسي.

2-للموزارة حمق نمدب ممن يحرض عمليمة االنتخماب للتأكد من سمرها 

طبقماً لالئحة األساسمية.

3-للوزارة إلغاء نتيجة االنتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت عىل مخالفات 

لهذا النظام أو الالئحة أو الالئحة األساسية، وذلك خالل ثالثني 

يوماً من تبَلُّغها بالنتيجة.

4-ال يجوز الجمع بني الوظيفة يف الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة، إال 

مبوافقة الوزارة ووفقاً ملا تحدده الالئحة.
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المادة التاسعة عشرة:
1-يجوز للوزير – بقراٍر ُمسبٍَّب – عزل مجلس اإلدارة املنتخب وتعينُي 

مجلِس إدارة مؤقت للجمعية، وذلك يف إحدى الحالتني اآلتيتني:

أ-إذا نقمص عمدد أعضماء مجلس اإلدارة – ألي سمبب – عن الحد 

األدىن املحقمق للنصماب النظاممي المالزم لعقمد اجتاعمات 

املجلمس املحمدد يف الالئحمة األساسمية، وتعمذر تكملمة عمدد 

األعضماء طبقماً ألحمكام النظام.

ب-إذا خالمف مجلمس اإلدارة أّي حكمم ممن أحمكام النظمام أو 

الالئحمة أو الالئحمة األساسمية، ومل تصحمح املخالفمة خمالل 

شمهر واحمد ممن تاريمخ اإلنمذار الخطمي املوجمه ممن الموزارة.

2-عىل مجلس اإلدارة املؤقت أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد خالل 

ستني يوماً من تاريخ تعيينه، وأن يعرض عليها تقريراً مفصالً عن 

حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية يف هذه الجلسة مجلس 

إدارة جديداً، وتنتهي مهمة مجلس اإلدارة املؤقت بانتخاب مجلس 

إدارة جديد.

المادة العشرون:
عىل مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إىل الوزارة تقريراً سنوياً مفصالً 

معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم املالية للسنة املالية املنتهية خالل 

أربعة أشهر من نهاية السنة املالية؛ مشتمالً عىل رصد نشاطات الجمعية، 

وعىل تقرير مايل شامل معتمد من مراجع الحسابات، وصورة من امليزانية 

التقديرية للعام الجديد.
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المادة الحادية والعشرون:
عىل الجمعية ما يأيت:

1-أن تحتفمظ يف مقرهما بالوثائق واملكاتبات والسمجالت الخاصة بها، 

وفمق مما تتضمنه الالئحة ممن أحكام.

2-أن تقيد يف سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، 

رسوم  من  يسدده  وما  الجمعية،  إىل  انضامه  وتاريخ  وعنوانه، 

العضوية )إن وجدت( وكل تغير يطرأ عىل هذه البيانات.

3-أن تمدون – يف سمجالت معمدة لهمذا الغمرض – وقائمع جلسمات 

الجمعيمة العموميمة ومجلمس اإلدارة وقراراتها، وكذلمك القرارات 

التمي يصدرهما مسمؤول الجهماز التنفيمذي للجمعيمة بتفويمض من 

مجلمس اإلدارة، ولمكل عضمو حمق اإلطمالع عمىل همذه السمجالت.

4-أن تدون حسماباتها يف  سمجالت تبني عىل وجه التفصيل اإليرادات 

واملرصوفات.

5-أن تتعاقد مع محاسب قانوين مرخص له ملراجعة حساباتها.

6-أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك يف اململكة، وأال 

ترصف هذه األموال يف غر ما خصصت له، وأال يرصف منها إال 

بذلك مجلس  يفوضها  الجمعية  املسؤولني يف  اثنني من  بتوقيع 

اإلدارة، وتحدد الالئحة األساسية هذين املسؤولني.

القوائم  اإللكرتوين  أو عىل موقعها  الجمعية يف مقرها  تعرض  7-أن 

املالية املدققة قبل أسبوع -  عىل األقل – من موعد انعقاد الجمعية 

العمومية.
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8-أن تلتزم بأحكام الرشيعة اإلسالمية والنظام العام واآلداب العامة، 

وأحكام النظام والالئحة وغرها من األنظمة واللوائح، وكل ما 

يحافظ عىل الوحدة الوطنية.

9-أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.

10-أال تترصف فيا تتلقاه من زكوات إال مبا يتفق مع أحكام الرشيعة 

اإلسالمية.

11-أال تستثمر أموالها يف مضاربات مالية.

الوزارة وفقاً  بعد موافقة  إال  اململكة  إعانات من خارج  تتلقى  12-أال 

للضوابط التي تحددها الالئحة.

المادة الثانية والعشرون:
يجموز حمل الجمعيمة حمالً اختيارياً بقمرار ممن الجمعيمة العمومية غر 

العاديمة، وفقماً ألحمكام هذا النظمام والالئحة األساسمية.

المادة الثالثة والعشرون:
1-للوزير – بقرار ُمسبٍَّب وبعد إنذارها – تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، 

الحاالت  إحدى  وذلك يف  أخرى،  جمعية  دمجها يف  أو  حلها  أو 

اآلتية:

أ- إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.

ب- إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا 

النظام، أو الالئحة، أو الالئحة األساسية.
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جم- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية.

د-  إذا ترصفت يف أموالها يف غر األوجه املحددة لها.

هم-  إذا ارتكبت مخالفات ألحكام الرشيعة اإلسالمية، أو النظام 

العام، أو اآلداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.

للوزارة وقوع أخطاء جسيمة توثر عىل تنفيذ عقد أبرمته  2-إذا ثبت 

أو  لها  تابعة  مؤسسة  إلدارة  خاصة  أو  حكومية  جهة  مع  الجمعية 

خدماتها؛  أو  برامجها  أو  الجهة  تلك  مرشوعات  من  أي  تنفيذ 

فللوزارة – بعد التنسيق مع الجهة – وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إىل 

حني إزالة املخالفات، أو إنهائه.

المادة الرابعة والعشرون:
ال يجموز للقامئمني عمىل شمؤون الجمعيمة التي صمدر قرار ممن الوزير 

بتعليمق نشماطها مؤقتماً أو حلهما أو دمجهما يف جمعيمة أخمرى؛ تصفيتها أو 

التمرصف يف أموالهما أو مسمتنداتها، إال وفقماً ملما تقيض بمه الالئحة.

منح صفة النفع العام
المادة الخامسة والعشرون:

تعد الجمعية ذات نفع  عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة، عىل 

أو  الصفة  هذه  إضفاء  ويكون  إنشائها،  ترخيص  ذلك يف  ينص عىل  أن 

إلغاؤها-يف املرحلة التالية للرتخيص – بقرار من الوزير، وتحدد الالئحة 

األحكام املتعلقة بذلك.
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المادة السادسة والعشرون:
1-ال يجوز الحجز والتنفيذ عىل أموال جمعيات النفع العام إال بحكم 

قضايئ.

2-لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها يف حدود 

أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها، وتطبق يف هذا الحالة 

أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت 

عىل العقار، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية، 

الجمعية  تدفع  وأن  الوزير،  امللكية من  نزع  قرار  يصدر  أن  عىل 

التعويضات املرتتبة عىل ذلك.

المادة السابعة والعشرون:
يجموز ألي جهمة حكوميمة أو خاصمة التعاقمد مع إحدى جمعيمات النفع 

العمام إلدارة مؤسسمة تابعمة لها، أو تنفيذ بعض مرشوعاتهما أو برامجها أو 

خدماتهما التمي تدخمل ضممن اختصاصهما، وتحمدد الالئحة إطمار العالقة 

التعاقدية بمني الطرفني.

المادة الثامنة والعشرون: 
تمرسى عمىل جمعيمات النفمع العمام فيما مل يمرد بشمأنه نمص خماص؛ 

األحمكام المواردة يف همذا النظمام، املتعلقمة بالجمعيمات.
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المؤسسات األهلية
المادة التاسعة والعشرون:

تتكمون مموارد املؤسسمة مما يخصصمه لهما املؤسمس أو املؤسسمون من 

أمموال، أو أوقماف، أو هبمات، أو وصايما، ويجموز لهما اسمتقبال الترعات 

بعمد موافقة الموزارة.

المادة الثالثون:
يجب أن تشمل الالئحة األساسية للمؤسسة البيانات اآلتية:

1-اسم املؤسسة، ونطاق عملها الجغرايف، ومقرها الرئيس.

2-اسم املؤسس أو أساء املؤسسني، وبياناتهم الشخصية.

3-الغرض التي تنشأ املؤسسة لتحقيقه.

4-بيمان بالحماالت التمي ميكمن فيهما حل املؤسسمة حمالً اختياريماً )إن 

وجمدت( واألحمكام املنظممة لذلك.

5-بيمان تفصيميل باألمموال املخصصمة للمؤسسمة، وإجمراءات التصفية 

عنمد الحمل، والجهمة التمي سمتؤول إليهما أموالها ومسمتنداتها.

6-األحمكام املنظممة إلدارة املؤسسمة، مبما يف ذلمك طريقمة تشمكيل 

مجلمس األمنماء، وطريقمة تعيمني املسمؤول التنفيمذي، ومهات كل 

منهما واختصاصاتمه.



٣٤

المادة الحادية والثالثون:
يكمون لمكل مؤسسمة مجلس أمنماء من ثالثمة أعضاء عىل األقمل يعينهم 

املؤسمس أو املؤسسمون أو من يعهد إليه بذلك مبوجب الالئحة األساسمية، 

وتبلمغ الموزارة بالتعيمني، وبمكل تعديمل يطمرأ عىل تشمكيل مجلمس األمناء. 

وإذا مل يعمني مجلمس لألمنماء ، أو خمال ممكان واحمد –أو أكمر– منهمم 

وتعمذر تعيمني البديمل بالطريقمة املبينمة يف الالئحمة األساسمية؛ فتتخمذ 

الموزارة مما يلمزم وفق مما تحمدده الالئحة.

المادة الثانية والثالثون:
يتموىل مجلمس األمنماء إدارة املؤسسمة وفقماً ألحمكام النظمام والالئحة 

والالئحمة األساسمية، وميثلهما رئيمس املجلمس أممام القضماء وأممام غمره، 

همذا  يف  يفموض  أن  األمنماء  مجلمس  موافقمة  بعمد  املجلمس  ولرئيمس 

االختصماص ممن يمراه.

المادة الثالثة والثالثون:
تكمون للمؤسسمة ميزانيمة سمنوية، وحسماب ختاممي، ويجموز – بعمد 

موافقمة الموزارة-أن يكتفمى عنمه ببيمان يتضممن إيراداتهما ومرصوفاتهما، 

وأوجمه إنفماق أموالهما بحسمب طبيعمة املمال المذي جمرى تخصيصمه وفقاً 

لالئحمة األساسمية.
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المادة الرابعة والثالثون:
تُِعد الوزارة سمجالً خاصاً باملؤسسمات، وتحدد الالئحة األحكام املتعلقة 

بهذا السمجل، وإجراءات التسمجيل فيه، والبيانات الالزم تسجيلها.

المادة الخامسة والثالثون:
ال يجموز حمل املؤسسمة اختياريماً أو دمجهما يف مؤسسمة أخرى إال   -1

بعمد موافقمة املؤسمس أو املؤسسمني، أو وفقاً ملا تقميض به الالئحة 

األساسية.

تتخمذ الموزارة-يف الحاالت المواردة يف املادة )الثالثمة والعرشين(   -2

– مما يلمزم للمحافظمة عمىل أمموال املؤسسمة واسمتمرارها، ولهما 

يف سمبيل ذلمك عمزل مجلمس أمناء املؤسسمة أو أي من املسمؤولني 

التنفيذيمني فيهما، أو تعليمق نشماطها مؤقتماً، عمىل أنمه  ال يجموز 

حمل املؤسسمة إال يف حالمة ثبموت عجزهما عمن الوفماء بالتزاماتها 

املاليمة أو اسمتحالة تحقيقهما ألهدافهما، مع التقيمد يف كل األحوال 

بوصيمة املؤسمس أو املؤسسمني ورشوطهمم ومبا تقيض بمه الالئحة 

األساسية.

يصمدر أي إجمراء تتخمذه الموزارة – اسمتناداً إىل الفقمرة )2( ممن   -3

همذه املادة-بقمرار مسمبَّب ممن الوزيمر بعمد إنمذار املؤسسمة.

المادة السادسة والثالثون:
إذا حلت املؤسسة وفقاً للادة )الخامسة والثالثني( وكانت قد حصلت عىل 

إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع ترعات، فيكون الترصف يف األموال 

املستحصلة من تلك اإلعانات أو الترعات وفقاً ملا تقيض به الالئحة.
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المادة السابعة والثالثون:
تمرسي عمىل املؤسسمات فيما مل يمرد يف شمأنه نمص خماص، األحمكام 

المواردة يف همذا النظمام املتعلقمة بالجمعيمات، وذلمك باسمتثناء األحمكام 

الخاصمة بجمعيمات النفمع العام، ومما يتعلق باألحمكام الخاصمة باإلعانات 

الحكومية.

مجلس الجمعيات والمؤسسات
المادة الثامنة والثالثون:

يجموز للوزيمر أن يشمكل مجلسماً للجمعيمات وآخمر للمؤسسمات، وتحدد 

الالئحمة طريقمة تشمكيل كل مجلمس واختصاصاتمه وتنظيمم شمؤونه املالية 

واإلداريمة واألحمكام األخمرى ذات العالقمة بمكل مجلمس.

أحكام عامة
المادة التاسعة والثالثون:

من  لغرها  ويجوز  الترعات،  جمع  العام  النفع  لجمعيات  يجوز    -1

برامج  لتنفيذ  الترعات  جمع   – الوزارة  موافقة  بعد  الجمعيات- 

محددة، عىل أن يتم التقيد يف جميع  األحوال باألنظمة والتعليات 

والضوابط الصادرة من الجهات املختصة يف هذا الشأن.

2-   ال يجوز للجمعيات واملؤسسات التعاقد أو االتفاق مع الدول أو 

والجهة  الوزارة  موافقة  بعد  إال  الدولية،  املؤسسات  أو  املنظات 

املختصة.
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3-  ال يجوز للجمعية أو املؤسسة الخروج عن األهداف املحددة لها، وال 

أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعالها عىل ما يؤدي إىل اإلخالل 

بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بني املواطنني.

المادة األربعون:
تكمون القمرارات الصمادرة ممن الموزارة تنفيمذاً ألحمكام همذا النظمام 

قابلمة للطعمن أممام املحكممة اإلدارية خالل)سمتني( يوماً ممن تاريخ العلم 

بهما، وتفصمل املحكممة يف الطعمن عمىل وجمه الرسعة.

المادة الحادية واألربعون: 
ترسى أحكام هذا النظام عىل املؤسسات الخرية املنشأة مبوجب أوامر 

ملكية باستثناء ما ييل:

1-ما يرد به نص خاص يف النظام األسايس للمؤسسة.

2-األحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم رسيانها عىل تلك املؤسسات.

المادة الثانية واألربعون:
يصدر الوزير الالئحة خالل تسعني يوماً من تاريخ نرش النظام.

المادة الثالثة واألربعون:
يلغمي همذا النظمام الئحمة الجمعيمات واملؤسسمات الخريمة، الصمادرة 

بقمرار مجلمس الوزراء رقم)107( وتاريمخ 1410/06/25هم، وكل ما يتعارض 

معمه ممن أحكام.
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المادة الرابعة واألربعون:
يعمل هذا النظام بعد)تسعني( يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.



الالئحة
التنفيذية لنظام 

الجمعيات 
والمؤسسات

األهلية
1437هـ
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الباب األول: 
التعريفات والجهة المشرفة

المادة األولى:
يقصمد باأللفماظ والعبمارات اآلتيمة - أينما وردت يف الالئحة-املعماين 

املبينمة أممام كل منها:

النظام: نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.  -1

الوزارة: وزارة الشؤون االجتاعية.  -2

الوزير: وزير الشؤون االجتاعية.  -3

الجمعية: الجمعية األهلية.  -4

مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعية.  -5

املؤسسة: املؤسسة األهلية.  -6

مجلس األمناء: مجلس أمناء املؤسسة.  -7

الجهة املختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.  -8

الجهمة املرشفمة: الجهمة الحكوميمة التي يدخمل نشماط الجمعية أو   -9

املؤسسمة ضممن اختصاصاتهما.

10- الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

11- الالئحة األساسية: الالئحة األساسية للجمعية أو املؤسسة.

المادة الثانية:
تُحدد الئحة تنظيم العالقة بني الوزارة والجهة املرشفة قواعد اإلرشاف 

والرقابة اإلدارية واملالية والفنية عىل الجمعيات األهلية.
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الباب الثاني: الجمعيات األهلية

• الفصل األول:
 أهداف الجمعية ونشاطاتها •

المادة الثالثة:
ذات  كل مجموعة  تَُعدُّ جمعية  والالئحة  النظام  أحكام  تطبيق  لغايات 

ذوي صفة  أشخاص  من  مؤلفة  معينة  أو غر  معينة  ملدة  مستمر  تنظيم 

أجل  أساًسا، من  للربح  معاً، غر هادفة  االثنتني  أو  اعتبارية  أو  طبيعية 

تحقيق غرض من أغراض الر أو التكافل، أو أحد النشاطات املنصوص 

عليها يف املادة الخامسة من الالئحة.

المادة الرابعة:
تخصص  مراعاة  ومع  أهداف،  من  النظام  عليه  نص  ما  مراعاة  مع 

الجمعية  عليها  تقوم  التي  األهداف  األساسية  الالئحة  ُد  تَُحدِّ الجمعية، 

إال مبوافقة  األهداف  تلك  تجاوز  لها  يجوز  وال  لنشاطها،  َد  املَُحدِّ وتكون 

الوزير أو من يفوضه.

المادة الخامسة:
النشاطات  من  نشاط  أو  األغراض  من  غرض  لتحقيق  الجمعية  تُْنَشأُ 

اآلتية:

الر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.  -1
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ديني، أو اجتاعي، أو ثقايف، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو   -2

توعوي، أو تقني، أو موسمي.

تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.  -3

مهني، أو حريف، أو إبداعي، أو شبايب، أو نسايئ، أو طفويل، أو   -4

سياحي، أو تطوعي.

حاية املستهلك، والحاية األرسية.  -5

الكوارث واألزمات وتحقيق السالمة للمجتمع.  -6

التنمية األرسية، واالجتاعية.  -7

أي نشاط أهيل آخر تقدره الوزارة.  -8

• الفصل الثاني: إنشاء الجمعية •
المادة السادسة:

يشرتط يف طالب تأسيس الجمعية من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية 

ما ييل:

أن يكون سعودي الجنسية.  -1

أن ال يقل عمره عن مثانية عرش عاًما.  -2

أن يكون كامل األهلية.  -3

أن ال يكون قد صدر بحقه حكم نهايئ بإدانته يف جرمية مخلة   -4

بالرشف أو األمانة، ما مل يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
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المادة السابعة:
يجمب عمىل من يرغب يف تأسميس جمعيمة من األشمخاص ذوي الصفة 

َم للموزارة ما ييل: الطبيعيمة أن يَُقمدِّ

طلمب يقدممه عرشة أشمخاص عىل األقل وفقماً للنمموذج املعد لذلك   -1

ممن الموزارة مصحوبماً ببيمان يوضمح بيانمات طالبي التأسميس اآلتية:

االسم حسب الهوية الوطنية. أ- 

رقم الهوية الوطنية. ب- 

املهنة. ت- 

محل اإلقامة. ث- 

بيانمات التواصمل شماملة الريمد اإللكمرتوين ورقمم الهاتمف  ج- 

الجموال.

صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.  -2

التأسميس  طالبمي  قبمل  ممن  املفموض  الشمخص  وبيانمات  اسمم   -3

الجموال. الهاتمف  ورقمم  اإللكمرتوين  الريمد  معمه  التواصمل  وبيانمات 

ال  الموزارة،  ممن  املعمد  للنمموذج  وفًقما  للجمعيمة  أساسمية  الئحمة   -4

الالئحمة. ممع  وال  النظمام  ممع  تتعمارض 

أساء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة األوىل.  -5

المادة الثامنة:
إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب 

الصالحية أو من يفوضه، وإن كان جهة غر حكومية فعليه تقديم اآليت:
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السجل التجاري أو الرتخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة   -1

ساري  ويكون  له،  الحاكم  للنظام  وفًقا  النظامية  الطلب  مقدم 

املفعول.

العنوان الوطني ملقدم الطلب وفروعه إن وجدت.  -2

شهادة التأمينات االجتاعية.  -3

شهادة الزكاة والدخل.  -4

المادة التاسعة:
يجمب عمىل من يرغب يف تأسميس جمعيمة من األشمخاص ذوي الصفة 

االعتباريمة أن يقمّدم للموزارة ما ييل:

يخمص  فيما  الثامنمة  املمادة  يف  عليهما  املنصموص  املسمتندات   -1

االعتباريمة. الصفمة  ذوي  األشمخاص 

خطماب يتضمن املوافقة عىل تأسميس الجمعية صمادر من صاحب   -2

الصالحيمة حسمب ما تنمص عليه املمادة العارشة ممن الالئحة.

اسمم ممثمل ملقمدم الطلب نظاًمما، وعنوانمه وبيانمات التواصل معه   -3

شماملة الريمد اإللكمرتوين ورقمم الهاتمف الجوال.

طلب تأسيس الجمعية وفًقا للنموذج املعد لذلك.  -4

ال  الموزارة،  ممن  املعمد  للنمموذج  وفًقما  للجمعيمة  أساسمية  الئحمة   -5

الالئحمة. ممع  وال  النظمام  ممع  تتعمارض 

أساء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة األوىل.  -6
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المادة العاشرة:
يكون صاحب الصالحية يف )الشخص ذي الصفة االعتبارية( هو:

إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب   -1

الصالحية فيها هو املسؤول األول.

فيكون  فردية  مؤسسة  االعتبارية  الصفة  ذو  الشخص  كان  إذا   -2

صاحب الصالحية فيها هو مالك املؤسسة.

صاحب  فيكون  رشكة  االعتبارية  الصفة  ذو  الشخص  كان  إذا   -3

الصالحية فيها هم الرشكاء، وذلك فيا عدا الرشكات املساهمة.

فيكون  مساهمة  رشكة  االعتبارية  الصفة  ذو  الشخص  كان  إذا   -4

صاحب الصالحية فيها الجمعية العمومية.

إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية صك الوقفية فيكون صاحب   -5

الصالحية هو الناظر.

المادة الحادية عشرة:
الوزارة بأي  التأسيس ذوي الصفة االعتبارية إبالغ  يجب عىل طالبي 

الوزارة  وتنظر  التأسيس،  إجراءات  أثناء سر  منهم  أي  يطرأ عىل  تغير 

فيا طرأ من تغير ولها اتخاذ ما تراه كأن تطلب استكال مستندات أو 

متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.

المادة الثانية عشرة:
تبت الوزارة يف طلب تأسيس الجمعية وفًقا لإلجراءات اآلتية:
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تمدرس الموزارة الطلمب للتحقمق من اسمتيفائه المرشوط والبيانات   -1

املنصموص عليهما يف النظمام ويف الالئحة والقمرارات والتعليات 

مبقتضاها. الصمادرة 

مينمح الطلمب رقمم وتاريمخ قيد وارد للدراسمة ممن الموزارة وذلك   -2

بعمد اسمتكاله كافمة املسمتندات املوضحة يف الالئحة حسمب حالة 

مقمدم الطلمب، ويُعمد الطلب عندها مسمتكمالً ملسموغاته.

تحيمل الموزارة الطلمب إىل الجهمة املرشفمة لدراسمته ثمم إصمدار   -3

قرارهما.

تقموم الموزارة بعمد التنسميق ممع الجهمة املختصمة بإصمدار قرارها   -4

يف الطلمب باملوافقمة أو الرفمض وذلمك خمالل سمتني يوًمما ممن 

تاريمخ اسمتكال مسموغاته.

الشمخصية  اكتسمابها  الجمعيمة مبجمرد  ترخيمص  الموزارة  تصمدر   -5

االعتباريمة وفقماً ملما تنمص عليمه املمادة الثالثة عرشة ممن الالئحة، 

ممع مراعماة اإلجمراءات اآلتيمة:

الخماص  السمجل  يف  الجمعيمة  بتسمجيل  الموزارة  تقموم  أ- 

بهما. خاصماً  تسمجيل  رقمم  ومتنحهما  لديهما،  األهليمة  بالجمعيمات 

عمىل الموزارة إخطمار الجهمة املرشفمة، واتخاذ إجمراءات نرش  ب- 

الالئحمة األساسمية للجمعيمة عىل املوقمع اإللكرتوين للموزارة.

تصمدر الموزارة رخصمة للجمعيمة ممن واقمع السمجل الخماص  ت- 

ممن  معتممدة  نسمخة  إىل  باإلضافمة  األهليمة،  بالجمعيمات 

الالئحمة األساسمية، ويتمم تسمليمها للممثمل املعتممد لطالبمي 

التأسميس.
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المادة الثالثة عشرة:
الوزارة  قرار  تاريخ صدور  االعتبارية من  الشخصية  الجمعية  تكتسب 

استكال  تاريخ  يوًما من  الستني  مدة  انقضاء  أو  الطلب،  باملوافقة عىل 

مسوغات الطلب.

المادة الرابعة عشرة:
وفًقا  للرتخيص  استالمها  مبجرد  وبرامجها  أنشطتها  الجمعية  متارس 

ألحكام النظام والالئحة والالئحة األساسية، ويُحظر عليها:

مارسة أي نشاط يخالف أهدافها املحددة يف الئحتها األساسية.  -1

بعد  إال  اململكة  خارج  لها  فرع  أي  إنشاء  أو  نشاط  أي  مارسة   -2

موافقة الوزارة.

• الفصل الثالث: 
سجل الجمعيات األهلية •

المادة الخامسة عشرة:
ُث كلما طمرأ تغيٌر عىل  تُِعمدُّ الموزارة سمجالً خاصماً للجمعيمات، ويَُحمدَّ

بياناتمه، وتتيمح الوزارة بيانات السمجل للعامة عدا مما ورد يف الفقرة )15( 

والفقمرة )16( ممن همذه املادة، ويتضمن السمجل البيانمات اآلتية:

اسم الجمعية.  -1

رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر باملوافقة عىل إنشاء الجمعية.  -2

رقم وتاريخ ترخيص الجمعية.  -3
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تاريخ نرش قرار الوزير والالئحة األساسية للجمعية.  -4

الالئحة األساسية للجمعية.  -5

عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.  -6

النطاق اإلداري لخدمات الجمعية.  -7

األهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.  -8

أساء األعضاء املؤسسني للجمعية.  -9

10- أساء أعضاء الجمعية العمومية.

11- أساء أعضاء مجلس اإلدارة.

12- اسم رئيس مجلس اإلدارة.

13- اسم املسؤول التنفيذي.

14- اسم الجهة املرشفة عىل أعال الجمعية إن وجدت.

15- أساء العاملني يف الجمعية.

16- بيانمات التواصمل ممع املؤسسمني ورئيمس وأعضماء مجلمس اإلدارة 

التنفيذي. واملسمؤول 

• الفصل الرابع: 
إنشاء فرع للجمعية أو مكتب •

المادة السادسة عشرة:
من  أو  الوزير  اململكة مبوافقة  داخل  لها  فروع  إنشاء  للجمعية  يجوز 

يفوضه والجهة املرشفة، وعىل الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم 

للوزارة املتطلبات اآلتية:
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ما يثبت موافقة الجمعية العمومية عىل إنشاء الفرع.  -1

تحديد مقر الفرع، والنطاق اإلداري لخدماته.  -2

العاملني  وأساء  له  اإلداري  والهيكل  الفرع  اختصاصات  تحديد   -3

املرشحني إلدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات 

التواصل معهم.

ما يثبت قدرة الجمعية عىل تشغيل الفرع وضان استدامته.  -4

المادة السابعة عشرة:
أو مكاتب داخل نطاقها اإلداري، ويكون  إنشاء مكتب  للجمعية  يجوز 

الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكر من األنشطة املرصح 

لها مبارستها.

• الفصل الخامس:
 الجمعية العمومية •

المادة الثامنة عشرة:
املرشفة،  والجهات  الوزارة  وصالحيات  الرقابية  األحكام  مراعاة  مع 

ملزمة  قراراتها  وتكون  الجمعية،  يف  سلطة  أعىل  العمومية  الجمعية  تَُعدُّ 

ألعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

المادة التاسعة عشرة:
تسمعى الجمعيمة لزيمادة أعضماء جمعيتهما العموميمة، ويجموز أن تكون 

العضويمة فيهما مغلقمة عمىل فئمة بمرشوط محمددة، كما يجموز أن تكمون 
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وأحمكام  ورشوط  فئمات  األساسمية  الالئحمة  وتحمدد  للعمموم،  مفتوحمة 

العضويمة يف الجمعيمة ومنهما اآليت:

من له حق التصويت والحضور يف الجمعية العمومية.  -1

تحديد مقدار رسوم االشرتاك يف العضوية.  -2

حقوق األعضاء حسب فئات العضوية، عىل أن تشمل اآليت:  -3

بشمكل  الجمعيمة  نشماطات  املعلوممات األساسمية عمن  تلقمي  أ- 

سمنوي(. ربمع  سمنوي،  نصمف  )سمنوي،  دوري 

املشاركة والتصويت يف اجتاعات الجمعية العمومية. ب- 

االطالع عىل املحارض واملستندات املالية يف مقر الجمعية. ت- 

الحمق يف دعموة الجمعيمة العموميمة لالنعقماد الجتماع غمر  ث- 

عمادي بالتضاممن ممع 25% ممن األعضماء الذيمن لهمم حمق 

حضمور الجمعيمة العموميمة.

الحمق يف اإلنابمة كتابمًة ألحمد األعضماء لتمثيلمه يف حضمور  ج- 

املمادة  تحددهما  التمي  لألحمكام  وفًقما  العموميمة،  الجمعيمة 

الالئحمة. ممن  والعمرشون  الحاديمة 

المادة العشرون:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من اختصاصات للجمعية العمومية غر 

بعد  إال  نافذة  العادية  غر  العمومية  الجمعية  قرارات  تكون  ال  العادية، 

موافقة الوزير.
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المادة الحادية والعشرون:
تخضع اإلنابة يف حضور اجتاع الجمعية العمومية لألحكام اآلتية:

آخمر  عضمًوا  عنمه  ينيمب  أن  العموميمة  الجمعيمة  لعضمو  يجموز   -1

العموميمة  الجمعيمة  اجتماع  حضمور  يف  لتمثيلمه  األعضماء  ممن 

والتصويمت، وفًقما لآلليمة التمي تحددهما الالئحمة األساسمية، عىل 

أن تُعتممد اإلنابمة ممن رئيمس مجلمس اإلدارة أو ممن يفوضمه قبمل 

االجتماع. موعمد 

ال يجوز أن ينوب العضو عن أكر من عضٍو واحد.  -2

3-  ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة.

المادة الثانية والعشرون:
خالل  من  الجمعية  يف  دوره  االعتبارية  الصفة  ذو  الشخص  ميارس 

ممثل له، عىل أن يكون التمثيل مبوجب مستند رسمي يصدر من صاحب 

الصالحية، ويراعى يف ذلك ما تنص عليه الالئحة األساسية.

المادة الثالثة والعشرون:
يجمب عمىل الجمعيمة تزويمد الموزارة بصمورة ممن محمارض اجتاعات 

الجمعيمة العموميمة ممع محمرض فمرز األصموات، خالل خمسمة عمرش يوًما 

ممن تاريمخ االجتاع.
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• الفصل السادس: مجلس اإلدارة •
المادة الرابعة والعشرون:

يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة أعضاء، وال يزيد 

عن ثالثة عرش عضواً، ويف جميع األحوال ال يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة عن 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

المادة الخامسة والعشرون:
ضمن  للجمعية  األول  اإلدارة  مجلس  املؤسسون  األعضاء  يشكل   -1

واملادة  السابعة  املادة  عليه  تنص  ما  وحسب  التأسيس  إجراءات 

التاسعة من الالئحة.

تشكل الجمعية العمومية لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها   -2

عىل األقل - من غر األعضاء املرتشحني – إلدارة عملية انتخاب 

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة 

بإعالن أساء أعضاء مجلس اإلدارة.

تكون مدة مجلس اإلدارة أربع سنوات.  -3

المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام والالئحة تبني الالئحة األساسية اإلجراءات 

الالزمة لسر انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة؛ مبا يشمل إجراءات الرتشح 

واالقرتاع وفرز األصوات وإعالن النتيجة، مع مراعاة األحكام اآلتية:

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إىل جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن   -1
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قبل  الجديد  اإلدارة  مجلس  لعضوية  للرتشح  الرشوط  عليه  تنطبق 

نهاية مدة مجلس اإلدارة مبائة ومثانني يوًما عىل األقل.

يقفل باب الرتشح قبل تسعني يوًما من نهاية مدة مجلس اإلدارة.  -2

النموذج  وفق  الوزارة  إىل  املرتشحني  أساء  اإلدارة  مجلس  يرفع   -3

وذلك خالل  الغرض  لهذا  الوزارة  من  املعتمدة  الطريقة  أو  املعد 

أسبوع من قفل باب الرتشح.

عرض  اإلدارة  مجلس  مع  بالتنسيق  االنتخابات  لجنة  عىل  يجب   -4

قامئة أساء املرتشحني الواردة من الوزارة يف مقر الجمعية أو 

موقعها اإللكرتوين، وقبل نهاية مدة مجلس اإلدارة بخمسة عرش 

يوًما عىل األقل.

تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة الجديد باجتاعها   -5

العادي من قامئة املرتشحني، وعىل مجلس اإلدارة الجديد تزويد 

عرش  خمسة  خالل  انتخابهم  تم  الذين  األعضاء  بأساء  الوزارة 

يوًما عىل األقل من تاريخ االنتخاب.

ال يجوز الجمع بني الوظيفة يف الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة   -6

إال مبوافقة الوزير أو من يفوضه.

تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس   -7

اإلدارة للتأكد من سرها طبًقا للنظام والالئحة والالئحة األساسية.

عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة يستمر يف مارسة مهامه اإلدارية   -8

دون املالية لحني انتخاب مجلس إدارة جديد.
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المادة السابعة والعشرون:
يُحظمر الجممع بمني عضويمة مجلمس إدارة والعممل يف اإلدارة املختصة 

بماإلرشاف عمىل الجمعية يف الوزارة أو الجهة املرشفمة إال مبوافقة الوزير 

أو ممن يفوضه.

المادة الثامنة والعشرون:
ال يجموز الرتّشمح لعضويمة مجلمس إدارة الجمعيمة ألكمر ممن دورتمني 

عمىل التموايل إال مبوافقمة الوزيمر أو ممن يفوضمه.

المادة التاسعة والعشرون:
ممع مراعماة أحمكام النظمام، يجموز للموزارة إلغماء نتيجمة االنتخابمات 

الجمعيمة  عقمد  ويتمم  الرتشمح،  ممن  يومماً  بقمرار مسمبب خمالل سمتني 

العموميمة وإعمادة انتخماب املرتشمحني أنفسمهم وذلمك خالل ممدة ال تقل 

عمن خمسمة عمرش يوًمما وال تزيمد عمن ثالثمني يوًمما ممن تاريمخ اسمتالم 

قمرار اإللغماء.

المادة الثالثون:
تحمدد الالئحمة األساسمية كيفيمة اختيمار رئيمس مجلمس اإلدارة ونائبمه 

واملمرشف املمايل واختصاصمات كل منهم، عمىل أن يتمم تحديدهم يف أول 

للمجلس. اجتماع 
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المادة الحادية والثالثون:
يقل عددها  ال  منتظمة  دورية  اجتاعات  الجمعية  إدارة  يعقد مجلس 

عن أربعة اجتاعات يف السنة، ويراعى يف عقدها تناسب الفرتة الزمنية 

بني كل اجتاع وآخر، عىل أن يتم عقد اجتاع كل ثالثة أشهر عىل األقل.

المادة الثانية والثالثون:
تحدد الالئحة األساسية اختصاصات مجلس اإلدارة ومنها اآليت:

وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.  -1

والخطة  االسرتاتيجية  الخطة  ومنها  الجمعية  عمل  خطط  وضع   -2

تنفيذها،  ومتابعة  الرئيسة،  العمل  خطط  من  وغرها  التنفيذية 

واعتادها من الجمعية العمومية.

اعتاد الهياكل التنظيمية والوظيفية يف الجمعية.  -3

وإجراء  عليها  واإلرشاف  الداخلية  للرقابة  وضوابط  أنظمة  وضع   -4

مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.

وضع أسس ومعاير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام   -5

والالئحة والالئحة األساسية واإلرشاف عىل تنفيذها ومراقبة مدى 

فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.

ودفع  السعودية،  واملصارف  البنوك  لدى  البنكية  الحسابات  فتح   -6

وتحصيل الشيكات أو أذونات الرصف وكشوفات الحسابات وتنشيط 

عىل  واالعرتاض  البيانات  وتحديث  وتسويتها  وقفلها  الحسابات 

الشيكات واستالم الشيكات املرتجعة وغرها من العمليات البنكية.

واألوقاف  الوصايا  وقبول  إفراغها  وقبول  العقارات  تسجيل   -7
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والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث 

الصكوك وإدخالها يف النظام الشامل، وتحويل األرايض الزراعية 

إىل سكنية، وإجراء أي ترصفات خالف ما سبق ما يكون للجمعية 

فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.

تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.  -8

إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.  -9

بعد  وتفعيلها  الجمعية  أموال  الفائض من  استثار  إعداد قواعد   -10

اعتادها من الجمعية العمومية والوزارة.

من خدمات  املستفيدين  مع  العالقة  تنظم  مكتوبة  سياسة  11- وضع 

الجمعية تضمن تقديم العناية الالزمة لهم، واإلعالن عنها.

للعضوية  ومحددة  واضحة  وإجراءات  سياسات ورشوط  12- صياغة 

يف مجلس اإلدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.

الناذج  وفق  الجمعية  عن  واملعلومات  بالبيانات  الوزارة  تزويد   -13

املعتمدة من الوزارة، وتحديثها مبا يطرأ من تغير خالل فرتة ال 

تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه.

14- التعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية.

من  املدققة  املالية  والتقارير  الختامي  بالحساب  الوزارة  تزويد   -15

مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخالل أربعة 

أشهر من نهاية السنة املالية.

16- اإلرشاف عىل إعداد واعتاد التقرير السنوي للجمعية.

الجديدة  املالية  للسنة  التقديرية  املوازنة  إعداد  عىل  اإلرشاف   -17

ورفعها للجمعية العمومية العتادها.
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18- تعيني مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته وتزويد 

مع  له،  الوطنية  الهوية  من  وصورة  تعيينه  وقرار  بإسمه  الوزارة 

بيانات التواصل معه.

صالحياتهم  وتحديد  الجمعية،  يف  القياديني  املوظفني  تعيني   -19

ومسؤولياتهم.

20- البت يف قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء 

عضويته بقرار مسبب.

21- إبالغ الوزارة بكل تغير يطرأ عىل حالة أعضاء الجمعية العمومية 

ومجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي واملدير املايل وذلك خالل شهر 

من تاريخ حدوث التغير.

22- وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة 

واللوائح، إضافة إىل االلتزام باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية 

للمستفيدين والوزارة والجهة املرشفة وأصحاب املصالح اآلخرين، 

ومتكني اآلخر من االطالع عىل الحساب الختامي والتقارير املالية 

واإلدارية، ونرشها عىل املوقع اإللكرتوين للجمعية.

23- اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات وتعليات الجمعية العمومية أو املراجع 

الخارجي أو الوزارة أو الجهة املرشفة.

24- تنمية املوارد املالية للجمعية.

25- دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.

26- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو 

الجهة املرشفة يف مجال اختصاصه.
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المادة الثالثة والثالثون:
أو  الدامئة  اللجان  تشكيل  آلية  للجمعية،  األساسية  الالئحة  تحدد   -1

املؤقتة واختصاصها وطريقة عملها.

يجوز ملجلس اإلدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض   -2

الصالحيات التي تكفل سر عمل الجمعية.

يجب أن يكون يف أي لجنة دامئة أحد أعضاء مجلس اإلدارة.  -3

يجب أال يرأس املرشف املايل لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية.  -4

• الفصل السابع: 
الشؤون المالية للجمعية •

المادة الرابعة والثالثون:
أموال  مع  تتعامل  أن  الجمعية  عىل  يجب  النظام،  أحكام  مراعاة  مع 

بها، ويجب عليها  لها سجالً خاصاً  تنشئ  الزكاة يف حساب مستقل وأن 

الترصف يف أموال الزكاة مبا يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

المادة الخامسة والثالثون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجب عىل الجمعية عند تلقيها الترعات أن 

تنشئ لها سجالً خاصاً بها، وأن تقيد فيه قيمة الترع ورشطه إن وجد، وأن 

تراعي عند الترصف يف أموال الترعات رشط املترع.
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المادة السادسة والثالثون:
تتقيد الجمعية باملعاير املحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبني 

القانونيني وبالناذج والتقارير املحاسبية التي تصدرها الوزارة. 

المادة السابعة والثالثون:
مجلس اإلدارة هو املسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه   -1

يف سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها 

مهاته مبسؤولية  يؤدي  أن  وعليه  أهدافها،  مع  يتفق  أنفقت مبا 

وحسن نية، وأن يحدد الصالحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ 

القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة مارسة تلك الصالحيات التي 

يفوضها لغره عر تقارير دورية.

يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء   -2

املالية والقانونية،  املجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب 

الجمعية  شؤون  عن  الوافية  املعلومات  توفر  من  التأكد  وعليه 

ألعضاء املجلس.

الالئحة  عليه  تنص  فيا  إال  الترصف  اإلدارة  ملجلس  يجموز  ال   -3

األساسية وبالرشوط الواردة فيها، وإذا خلت الالئحة األساسية من 

نص فال يجوز للمجلس الترصف إال بإذن من الجمعية العمومية.

يجب عىل مجلس اإلدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى   -4

بنك أو أكر من البنوك املحلية، وتكون التعامالت مع الحسابات 

نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  بتوقيع  بالجمعية  الخاصة  البنكية 

واملرشف املايل، ويجوز ملجلس اإلدارة تفويض التعامل مع الحسابات 
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البنكية الثنني من أعضائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذية عىل أن 

يكونوا سعوديي الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من تقيد الجمعية باألنظمة واللوائح   -5

السارية يف اململكة مبا يضمن تاليف وقوع الجمعية يف مخالفة 

نظامية.

المادة الثامنة والثالثون:
يجب عىل الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامي للسنة املنتهية بعد 

اعتاده من الجمعية العمومية خالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية.

المادة التاسعة والثالثون:
يجوز للوزارة أن تعنّي مراجًعا للحسابات أو أكر للقيام باألعال التي 

تطلبها.

المادة األربعون:
يجمب عمىل الجمعية مراعاة األحمكام التي تقيض بها األنظمة السمارية 

يف اململكمة ذات الشمق املمايل، ومنها نظام مكافحة غسمل األمموال، وعليها 

بوجه خماص اتخاذ اآليت:

وملفمات  املاليمة  واملسمتندات  بالسمجالت  مقرهما  يف  االحتفماظ   -1

الوطنيمة  الهويمات  وثائمق  املاليمة وصمور  واملراسمالت  الحسمابات 

للمؤسسمني وأعضماء الجمعيمة العموميمة وأعضماء مجلمس اإلدارة 

والعاملمني فيهما واملتعاملمني معهما ماليّاً بشمكل مبارش، ملمدة ال تقل 
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عمن عمرش سمنوات ممن تاريمخ انتهماء التعاممل.

إذا توافرت لديها أسمباب معقولة لالشمتباه يف أن األموال الواردة   -2

أو بعضهما متثمل حصيلمة نشماط إجراممي، أو مرتبطمة بعمليمات 

غسمل أمموال، أو متويمل إرهماب، أو أنهما ستسمتخدم يف العمليات 

السمابقة؛ فعليهما اتخماذ اإلجمراءات اآلتية:

إبمالغ وحمدة التحريمات املاليمة لمدى وزارة الداخليمة فموًرا  أ- 

مبمارش. وبشمكل 

إعمداد تقريمر مفّصمل يتضممن جميمع البيانمات واملعلوممات  ب- 

املتوافمرة لديهما عمن تلمك الحالمة واألطمراف ذات الصلمة، 

وتزويمد وحمدة التحريمات املاليمة بمه.

حمول  شمبهات  وجمود  ممن  معهما  املتعاملمني  تحذيمر  عمدم  ت- 

نشماطاتهم.

يكمون املمرشف املمايل مسمؤوالً عمن التدقيمق واملراجعمة وااللتزام،   -3

ممع تزويمده مبموارد كافيمة لكشمف أيٍّ ممن الجرائمم املنصموص 

عليهما يف نظمام مكافحمة غسمل األمموال.

• الفصل الثامن: صفة النفع العام •
المادة الحادية واألربعون:

للوزيمر أن يصمدر قمراراً مبنمح صفمة النفمع العمام للجمعيمة إذا اسمتوفت 

المرشوط اآلتيمة:

أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة.  -1
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أن يكون نشاطها موجًها لعموم املجتمع الذي تستهدفه الجمعية.  -2

أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة.  -3

عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية عىل الجمعية.  -4

أن يكمون ضممن أعضماء مجلمس اإلدارة خبمران عمىل األقمل ممن   -5

تقمل  أال  العممل األهميل، ويشمرتط  ذوي االختصماص يف مجمال 

خمرة كل منهما عمن خممس سمنوات وأن يكونما من حملة شمهادة 

املاجسمتر فأعمىل.

المادة الثانية واألربعون:
يجموز بقرار مسمبب من الوزير سمحب صفمة النفع العام عمن الجمعية 

وذلمك إذا فقمدت أحمد رشوط النفمع العمام، وال يحمول قرار السمحب من 

اسمتمرارها يف تنفيمذ العقمود املرمة معها.

المادة الثالثة واألربعون:
النفع  جمعيات  إحدى  مع  التعاقد  خاصة  أو  حكومية  جهة  ألية  يجوز 

برامجها  أو  مرشوعاتها  بعض  تنفيذ  أو  لها،  تابعة  مؤسسة  إلدارة  العام 

بني  الناشئة  العالقة  وتعد  اختصاصها،  تدخل ضمن  والتي  خدماتها،  أو 

جمعية النفع العام والجهة الحكومية عالقة عقدية إدارية تنشأ وفًقا لنظام 

املنافسات واملشرتيات الحكومية.
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• الفصل التاسع: الحل والدمج • 
المادة الرابعة واألربعون:

الواقف ورغبة  الوزارة عند إصدارها قرار حل الجمعية رشط  تراعي 

املترع وما ورد يف الالئحة األساسية، وفيا عدا ذلك تحدد الوزارة يف 

قرارها الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية عىل أن تقترص عىل صندوق 

دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط املشابه املسجلة نظاماً، 

ويتضمن قرار الحل تعيني مصفِّ أو أكر للقيام بأعال التصفية وتحديد 

مدة عمله وأتعابه.

المادة الخامسة واألربعون:
ال يجوز للقامئني عىل شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها 

أو  أموالها  يف  الترصف  أخرى  جمعية  يف  دمجها  أو  حلها  أو  مؤقتًا 

مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالة الرضورة كأن تكون املوجودات املراد 

الترصف بها قابلة للتلف، ويشرتط موافقة الوزير.

المادة السادسة واألربعون:
يف حالة صدور قرار الجمعية العمومية غر العادية بحل الجمعية حالً 

اختيارياً تطبق األحكام الواردة يف الالئحة األساسية، ويف حالة خلوها من 

نص أو إن ُوجد وتعذر تنفيذه، فللوزير أو من يفوضه إصدار قرار يحدد 

آلية تصفية الجمعية والترصف يف أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف 

املرتتبة عىل ذلك.
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المادة السابعة واألربعون:
يجب عىل القامئني عىل إدارة الجمعية التي صدر قرار بحلها تسليم 

أصولها وأموالها ومستنداتها إىل املصفي مبجرد طلبها.

المادة الثامنة واألربعون:
تبلغ الوزارة الجهة املرشفة قرار حل الجمعية.
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الباب الثالث: المؤسسات األهلية

• الفصل األول: 
المؤسسة وما في حكمها •

المادة التاسعة واألربعون:
لغايات تطبيق أحكام النظام والالئحة يُعّد أي كيان مستمر ملدة معينة 

أو غر معينة؛ مؤسسة أهلية؛ رشيطة أن تنطبق عليه الضوابط اآلتية:

يؤسسه شخص أو أكر من ذوي الشخصية الطبيعية أو االعتبارية   -1

أو االثنتني مًعا.

ال يهدف إىل تحقيق ربح يعود للمؤسس أو املؤسسني.  -2

يحقق غرًضا أو أكر من أغراض النفع العام أو املخصص.  -3

يعتمد عىل ما يخصصه املؤسس أو املؤسسون من أموال أو أوقاف   -4

أو ترعات أو هبات أو وصايا أو عوائد استثارات أو زكوات.

المادة الخمسون:
يؤسس الصندوق األهيل لغرض تكافيل أو تعاوين أو اجتاعي ويعود 

بالنفع عىل من تحدده الالئحة األساسية، ويعد الصندوق األهيل مؤسسة 

أهلية، وترسي عليه أحكام الالئحة.
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المادة الحادية والخمسون:
يُعّد الصندوق العائيل مؤسسة أهلية، وتطبق عليه القواعد التي يصدرها 

الوزير.

• الفصل الثاني: األهداف •
المادة الثانية والخمسون:

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحّدد الالئحة األساسية 

َد لنشاطها، وال يجوز لها  األهداف التي تقوم عليها املؤسسة وتكون املَُحدِّ

تجاوز تلك األهداف إال مبوافقة الوزير أو من يفوضه.

• الفصل الثالث: إنشاء المؤسسة •
المادة الثالثة والخمسون:

يشرتط يف طالب التأسيس من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما ييل:

أن يكون سعودي الجنسية.  -1

أال يقل عمره عن مثانية عرش عاًما.  -2

أن يكون كامل األهلية.  -3

أال يكون قد صدر بحقه حكم نهايئ بإدانته يف جرمية مخلة   -4

بالرشف أو األمانة، ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
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المادة الرابعة والخمسون:
يجب عىل من يرغب يف تأسيس مؤسسة من األشخاص ذوي الصفة 

َم للوزارة ما ييل: الطبيعية أن يَُقدِّ

طلمب يقدممه طالمب أو طالبو التأسميس وفًقا للنمموذج املعد لذلك   -1

ممن الموزارة مصحوبًما ببيمان يوضمح بيانمات طالمب أو طالبمي 

التأسميس اآلتيمة:

االسم حسب الهوية الوطنية. أ- 

ب-  رقم الهوية الوطنية.

املهنة. ت- 

محل اإلقامة. ث- 

بيانمات التواصل مبا يشممل الريد اإللكمرتوين ورقم الهاتف  ج- 

الجوال.

صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس.  -2

اسمم وبيانمات الشمخص املفموض ممن طالمب أو طالبي التأسميس   -3

ورقمم  اإللكمرتوين  الريمد  يشممل  مبما  معمه  التواصمل  وبيانمات 

الجموال. الهاتمف 

الئحمة أساسمية للمؤسسمة وفًقما للنمموذج املعمد ممن الموزارة، ال   -4

الالئحمة. ممع  وال  النظمام  ممع  تتعمارض 

االلتمزام بإيمداع مبلمغ ال يقمل عمن خمسمة ماليمني ريمال خمالل   -5

السمنة األوىل يف حسماب املؤسسة، أو تسمجيل أصول باسمها تكون 

إيراداتهما السمنوية ال تقمل عمن خمسممئة ألمف ريمال.
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المادة الخامسة والخمسون:
إذا كان طالمب التأسميس جهمة حكوميمة فيكتفمى بتقديمم خطماب ممن 

صاحمب الصالحيمة أو ممن يفوضمه، وإن كان جهمة غمر حكوميمة فعليمه 

تقديمم اآليت:

السمجل التجماري أو الرتخيمص أو صمك الوقفيمة، أو مما يثبت حالة   -1

مقمدم الطلمب النظاميمة وفًقما للنظمام الحاكمم لمه، ويكمون سماري 

املفعول.

العنوان الوطني ملقدم الطلب وفروعه إن وجدت.  -2

شهادة التأمينات االجتاعية.  -3

شهادة الزكاة والدخل.  -4

المادة السادسة والخمسون:
يجمب عمىل ممن يرغمب يف تأسميس املؤسسمة ممن األشمخاص ذوي 

الصفمة االعتباريمة أن يقمّدم للموزارة مما يميل:

املسمتندات املنصموص عليهما يف املادة الخامسمة والخمسمون فيا   -1

يخمص األشمخاص ذوي الصفمة االعتباريمة.

خطاب يتضمن املوافقة عىل تأسميس املؤسسمة صمادر من صاحب   -2

الصالحيمة حسمب مما تنمص عليمه املمادة السمابعة والخمسمون من 

الالئحة.

طلب تأسيس املؤسسة وفًقا للنموذج املعد لذلك.  -3

الئحمة أساسمية للمؤسسمة وفًقما للنمموذج املعمد ممن الموزارة، ال   -4

الالئحمة. ممع  وال  النظمام  ممع  تتعمارض 
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االلتمزام بإيمداع مبلمغ قمدره خمسمة ماليمني ريمال يف حسماب   -5

املؤسسمة، أو تسمجيل أصمول باسممها تكمون إيراداتهما السمنوية ال 

تقمل عمن خمسممئة ألمف ريمال.

المادة السابعة والخمسون:
يكون صاحب الصالحية يف )الشخص ذي الصفة االعتبارية( هو:

إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب   -1

الصالحية فيها هو املسؤول األول.

فيكون  فردية  مؤسسة  االعتبارية  الصفة  ذو  الشخص  كان  إذا   -2

صاحب الصالحية فيها هو مالك املؤسسة.

صاحب  فيكون  رشكة  االعتبارية  الصفة  ذو  الشخص  كان  إذا   -3

املساهمة  الرشكات  عدا  فيا  وذلك  الرشكاء،  هم  فيها  الصالحية 

العامة.

إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية رشكة مساهمة عامة فيكون   -4

صاحب الصالحية فيها مجلس اإلدارة.

إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية صك الوقفية فيكون صاحب   -5

الصالحية هو الناظر.

المادة الثامنة والخمسون:
الوزارة بأي  التأسيس ذوي الصفة االعتبارية إبالغ  يجب عىل طالبي 

الوزارة  وتنظر  التأسيس،  إجراءات  أثناء سر  منهم  أي  يطرأ عىل  تغير 
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فيا طرأ من تغير ولها اتخاذ ما تراه كأن تطلب استكال مستندات أو 

متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.

المادة التاسعة والخمسون:
تبت الوزارة يف طلب تأسيس املؤسسة وفًقا لإلجراءات اآلتية:

تمدرس الموزارة الطلمب للتحقمق من اسمتيفائه المرشوط والبيانات   -1

املنصموص عليهما يف النظمام ويف الالئحة والقمرارات والتعليات 

مبقتضاها. الصمادرة 

مينمح الطلمب رقمم وتاريمخ قيمد وارد للدراسمة ممن الموزارة وذلك   -2

بعمد اسمتكاله كافمة املسمتندات املوضحة يف الالئحة حسمب حالة 

مقمدم الطلمب، ويُعمد الطلب عندها مسمتكمالً ملسموغاته.

تحيمل الموزارة الطلمب إىل الجهمة املرشفمة لدراسمته ثمم إصمدار   -3

قرارهما.

تقموم الموزارة بعمد التنسميق ممع الجهمة املختصمة بإصمدار قرارها   -4

يف الطلمب باملوافقمة أو الرفمض وذلمك خمالل سمتني يوًمما ممن 

تاريمخ اسمتكال مسموغاته.

يلتمزم طالمب التأسميس بإيمداع مبلمغ قمدره ال يقمل عمن خمسمة   -5

ماليني ريال يف حسماب املؤسسمة خالل السمنة األوىل، أو تسمجيل 

أصمول باسممها تكمون إيراداتها السمنوية ال تقل عن خمسممئة ألف 

ريمال، وتسمليم الشمهادة البنكيمة التي تثبمت اإليمداع أو صورة من 

وثيقمة تسمجيل األصول للموزارة.

الشمخصية  اكتسمابها  املؤسسمة مبجمرد  ترخيمص  الموزارة  تصمدر   -6
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االعتباريمة وفقماً ملما تنمص عليمه املمادة السمتون ممن الالئحمة ممع 

اآلتيمة: اإلجمراءات  مراعماة 

الخماص  السمجل  يف  املؤسسمة  بتسمجيل  الموزارة  تقموم  أ- 

بهما. خماص  تسمجيل  رقمم  ومتنحهما  لديهما،  األهليمة  باملؤسسمات 

عمىل الموزارة إخطمار الجهمة املرشفمة، واتخاذ إجمراءات نرش  ب- 

الالئحمة األساسمية للمؤسسمة عىل املوقمع اإللكرتوين للموزارة.

تصمدر الموزارة رخصمة للمؤسسمة من واقمع السمجل الخاص  ت- 

ممن  معتممدة  نسمخة  إىل  باإلضافمة  األهليمة،  باملؤسسمات 

الالئحمة األساسمية، ويتمم تسمليمها للمفوض املعتممد لطالب 

أو طالبمي التأسميس.

المادة الستون:
الوزارة  تاريخ صدور قرار  االعتبارية من  الشخصية  املؤسسة  تكتسب 

استكال  تاريخ  من  يوماً  الستني  مدة  انقضاء  أو  الطلب،  باملوافقة عىل 

مسوغات الطلب.

المادة الحادية والستون:
وفًقا  الرتخيص  استالمها  مبجرد  وبرامجها  أنشطتها  املؤسسة  متارس 

ألحكام النظام والالئحة والالئحة األساسية، ويُحظر عليها:

مارسة أي نشاط يخالف أهدافها املحددة يف الئحتها األساسية.  -1

مارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج اململكة.  -2
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• الفصل الرابع: 
سجل المؤسسات األهلية •

المادة الثانية والستون:
ُث كلا طمرأ تغيٌر عىل  تُِعمدُّ الموزارة سمجالً خاصماً للمؤسسمات، ويَُحمدَّ

بياناتمه، وتتيمح الوزارة بيانات السمجل للعامة عدا مما ورد يف الفقرة )14( 

والفقمرة )15( ممن همذه املادة، ويتضمن السمجل البيانمات اآلتية:

اسم املؤسسة.  -1

رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر باملوافقة عىل إنشاء املؤسسة.  -2

رقم وتاريخ ترخيص املؤسسة.  -3

تاريخ نرش قرار الوزير والالئحة األساسية للمؤسسة.  -4

الالئحة األساسية للمؤسسة.  -5

عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.  -6

النطاق اإلداري لخدمات املؤسسة.  -7

األهداف التي أنشئت املؤسسة من أجلها.  -8

اسم املؤسس أو أساء األعضاء املؤسسني للمؤسسة.  -9

10- أساء أعضاء مجلس األمناء.

11- اسم رئيس مجلس األمناء.

12- اسم املسؤول التنفيذي.

13- اسم الجهة املرشفة عىل أعال املؤسسة إن وجدت.

14- أساء العاملني يف املؤسسة.

15- بيانات التواصل مع املؤسسني ومجلس األمناء واملسؤول التنفيذي.



٧٤

• الفصل الخامس: 
إنشاء فرع للمؤسسة •

المادة الثالثة والستون:
يجموز للمؤسسمة إنشماء فمروع لهما داخمل اململكمة مبوافقمة الوزيمر أو 

ممن يفوضمه والجهمة املرشفمة، وعىل املؤسسمة عنمد طلب إنشماء الفرع أن 

تقمدم للموزارة املتطلبمات اآلتية:

مما يثبمت موافقمة مجلمس األمناء عىل إنشماء الفرع، وذلك حسمب   -1

ما تنمص عليمه الالئحة األساسمية.

تحديد مقر الفرع، والنطاق اإلداري لخدماته.  -2

تحديمد اختصاصمات الفرع والهيمكل اإلداري له وأسماء العاملني   -3

املرشمحني إلدارتمه، وصمورة ممن الهويمة الوطنيمة لمكل منهمم، مع 

بيانمات التواصمل معهم.

مما يثبمت تخصيمص مبلمغ ال يقمل عمن مليموين ريمال للفمرع، أو   -4

تسمجيل أصمول لمه تكمون إيراداتهما ال تقمل عمن مئتمي ألمف ريمال.
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• الفصل السادس: مجلس األمناء •

المادة الرابعة والستون:
يكون للمؤسسة مجلس أمناء ال يقل عدد أعضائه عن ثالثة أعضاء يعينهم 

األساسية،  الالئحة  بذلك مبوجب  له  يُْعَهُد  أو من  املؤسسون،  أو  املؤسس 

وعىل املؤسسة إبالغ الوزارة بأساء وبيانات أعضاء مجلس األمناء الذين 

تم تعيينهم، وبكل تغير يطرأ خالل خمسة عرش يوماً عىل تشكيل املجلس.

المادة الخامسة والستون:
يحدد املؤسس أو املؤسسون رئيس املجلس، أو يختاره مجلس األمناء من 

بني أعضائه يف أول اجتاع له يف حال عدم تحديده.

المادة السادسة والستون:
يجمب عمىل مجلمس األمناء عقمد اجتاعمات دوريمة منتظممة، وأال يقل 

عددهما عمن أربعمة اجتاعات يف السمنة.

المادة السابعة والستون:
تحدد الالئحة األساسية اختصاصات مجلس األمناء ومنها اآليت:

اعتماد الخطمة االسمرتاتيجية للمؤسسمة وخطمط العممل الرئيسمة   -1

تنفيذهما. ومتابعمة 

اعتاد الهياكل التنظيمية والوظيفية يف املؤسسة.  -2
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وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها.  -3

وضمع أسمس ومعايمر لحوكممة املؤسسمة ال تتعمارض ممع أحمكام   -4

النظمام والالئحمة والالئحمة األساسمية واإلرشاف عمىل تنفيذهما 

ومراقبمة ممدى فاعليتهما وتعديلهما عنمد الحاجمة.

اعتماد سياسمة مكتوبمة تنظم العالقة مع املسمتفيدين من خدمات   -5

املؤسسمة واإلعالن عنها.

املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف املؤسسة.  -6

تزويمد الموزارة بالبيانمات واملعلوممات عن املؤسسمة وفمق الناذج   -7

التتبعيمة  التقاريمر  إعمداد  يف  والتعماون  الموزارة  ممن  املعتممدة 

والسمنوية، وتحديمث بيانمات املؤسسمة كل سمنة.

تزويمد الموزارة بالحسماب الختاممي والتقاريمر املاليمة املدققة من   -8

مراجمع الحسمابات بعمد إقرارهما وخمالل أربعمة أشمهر ممن نهاية 

املالية. السمنة 

اإلرشاف عمىل إعمداد املوازنمة التقديريمة للسمنة املاليمة الجديمدة   -9

واعتادهما.

10- تعيمني مسمؤول تنفيمذي متفمرغ للمؤسسمة، وتحديمد صالحياتمه 

وتزويمد الموزارة باسممه وقرار تعيينمه وصورة من هويتمه الوطنية، 

ممع بيانمات التواصمل معه.

11- إبمالغ الموزارة بمكل تغيمر يطرأ عىل حالمة أعضاء مجلمس األمناء 

واملديمر التنفيمذي واملديمر املمايل وذلمك خالل خمسمة عمرش يوماً 

ممن تاريخ حمدوث التغير.
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املؤسسمة  التمي تضممن احمرتام  السياسمات واإلجمراءات  12- وضمع 

لألنظممة واللوائمح وااللتمزام باإلفصاح عمن املعلوممات الجوهرية 

للمسمتفيدين والموزارة والجهمة املرشفمة وأصحماب املصالمح اآلخريمن.

13- اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات الوزارة وتعلياتها.

14- اإلرشاف عىل إعداد واعتاد التقرير السنوي للمؤسسة.

15- تنمية املوارد املالية للمؤسسة.

16- تعيني املراجع الخارجي للحسابات.

والالئحمة  التنفيذيمة  والالئحمة  للنظمام  وفقماً  املؤسسمة  إدارة   -17

مبقتضاهما. الصمادرة  والتعليمات  والقواعمد 

18- متثيمل املؤسسمة أممام القضماء والجهمات األخرى، ويجموز لرئيس 

املجلمس مبوافقمة املجلمس تفويض غمره يف ذلك.

19- اسمتثار أمموال املؤسسمة الزائمدة عمن حاجتهما يف أنشمطة يكون 

لهما عائد مايل يسماعد يف تحقيمق أهدافها وفقماً للنظام والالئحة 

والالئحة األساسمية.

المادة الثامنة والستون:
يتحمل مجلس األمناء مسؤولية تنفيذ القرارات، وتذليل العقبات التي 

تعرتض التنفيذ، ومحاسبة املسؤول عن عدم التنفيذ أو عرقلته.
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• الفصل السابع: 
الشؤون المالية للمؤسسة •

المادة التاسعة والستون:
تتكون املوارد املالية للمؤسسة ما ييل:

مما يخصصمه لهما املؤسمس أو املؤسسمون ممن أمموال أو هبمات أو   -1

أوقماف أو وصايما أو زكموات.

ما تستقبله من ترعات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.  -2

عائمدات اسمتثارات املؤسسمة وعوائمد األوقماف حسمب مما تنص   -3

عليمه الالئحمة األساسمية.

المادة السبعون:
أموال  مع  تتعامل  أن  املؤسسة  عىل  يجب  النظام،  أحكام  مراعاة  مع 

بها، ويجب عليها  لها سجالً خاصاً  تنشئ  الزكاة يف حساب مستقل وأن 

الترصف يف أموال الزكاة مبا يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

المادة الحادية والسبعون:
تتقيمد املؤسسمة باملعايمر املحاسمبية الصمادرة ممن الهيئمة السمعودية 

للمحاسمبني القانونيمني وبالنماذج والتقاريمر املحاسمبية التمي تصدرهما 

الموزارة. 
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المادة الثانية والسبعون:
مجلمس األمنماء همو املسمؤول عمن أمموال املؤسسمة وممتلكاتهما،   -1

وعليمه يف سمبيل ذلمك التأكمد ممن أن مموارد املؤسسمة موثقة وأن 

إيراداتهما أنفقمت مبما يتفمق مع أهدافهما، وعليه أن يمؤدي مهاته 

مبسمؤولية وحسمن نيمة، وأن يحمدد الصالحيمات التمي يفوضهما، 

وإجمراءات اتخماذ القمرار ومدة التفويمض، وعليه متابعة مارسمة 

تلمك الصالحيمات التمي يفوضهما لغمره عمر تقاريمر دوريمة.

يجمب عمىل مجلمس األمنماء التأكمد ممن وضمع إجمراءات لتعريمف   -2

أعضماء املجلمس الجمدد بعممل املؤسسمة وخاصمة الجوانمب املاليمة 

والقانونيمة، وعليمه التأكمد من توفمر املعلومات الوافية عن شمؤون 

املؤسسمة ألعضماء املجلس.

ال يجمموز ملجلمس األمنماء التمرصف إال فيما تنمص عليمه الالئحمة   -3

المواردة فيهما. األساسمية وبالمرشوط 

يجمب عمىل مجلمس األمناء إيمداع أموال املؤسسمة النقدية باسممها   -4

لمدى بنمك أو أكمر ممن البنموك املحليمة، وتكمون التعاممالت ممع 

مجلمس  رئيمس  بتوقيمع  باملؤسسمة  الخاصمة  البنكيمة  الحسمابات 

األمنماء أو نائبمه واملمرشف املمايل، ويجموز ملجلس األمنماء مبوافقة 

الوزيمر أو ممن يفوضمه تفويمض التعاممل ممع الحسمابات البنكيمة 

الثنمني ممن أعضائمه أو ممن قياديمي اإلدارة التنفيذيمة عمىل أن 

يكونما سمعوديي الجنسمية.

يجمب عمىل مجلمس األمنماء التأكمد ممن تقيمد املؤسسمة باألنظممة   -5

واللوائمح السمارية يف اململكمة مبما يضممن تماليف وقوع املؤسسمة 

يف مخالفمة نظاميمة.
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المادة الثالثة والسبعون:
ٌص له  يجب عىل املؤسسة أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي ُمرَخَّ

الختامي  بحسابها  الوزارة  تزويد  وعليها  اململكة،  املهنة يف  هذه  مبزاولة 

للسنة املنتهية بعد اعتاده من مجلس األمناء خالل أربعة أشهر من نهاية 

السنة املالية.

المادة الرابعة والسبعون:
يجوز للوزارة أن تعنّي مراجًعا للحسابات أو أكر للقيام باألعال التي 

تطلبها.

المادة الخامسة والسبعون:
يجمب عىل املؤسسمة مراعاة األحمكام التي تقيض بها األنظمة السمارية 

يف اململكمة ذات الشمق املمايل، ومنها نظام مكافحة غسمل األمموال، وعليها 

بوجه خماص اتخاذ اآليت:

وملفمات  املاليمة  واملسمتندات  بالسمجالت  مقرهما  يف  االحتفماظ   -1

الحسمابات واملراسمالت املاليمة وصمور وثائمق الهويمات الوطنيمة 

للمؤسسمني وأعضماء مجلمس األمنماء والعاملمني فيهما واملتعاملمني 

معهما ماليّماً بشمكل مبمارش، ملمدة ال تقمل عمن عمرش سمنوات ممن 

تاريمخ انتهماء التعاممل.

إذا توافمرت لديهما أسمباب معقولمة لالشمتباه يف أن األمموال أو   -2

بعضهما متثمل حصيلمة نشماط إجراممي، أو مرتبطمة بعمليات غسمل 

أموال، أو متويل إرهاب، أو أنها ستسمتخدم يف العمليات السمابقة 
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فعليهما اتخماذ اإلجمراءات اآلتية:

إبمالغ وحمدة التحريمات املاليمة لمدى وزارة الداخليمة فموًرا  أ- 

مبمارش. وبشمكل 

إعمداد تقريمر مفّصمل يتضممن جميمع البيانمات واملعلوممات  ب- 

املتوافمرة لديهما عمن تلمك الحالمة واألطمراف ذات الصلمة، 

وتزويمد وحمدة التحريمات املاليمة بمه.

حمول  شمبهات  وجمود  ممن  معهما  املتعاملمني  تحذيمر  عمدم  ت- 

نشماطاتهم.

يكمون املمرشف املمايل مسمؤوالً عمن التدقيمق واملراجعمة وااللتزام،   -3

ممع تزويمده مبموارد كافيمة لكشمف أيٍّ ممن الجرائمم املنصموص 

عليهما يف نظمام مكافحمة غسمل األمموال.

المادة السادسة والسبعون:
ال تستفيد املؤسسات األهلية من اإلعانات التي تقدمها الوزارة.

• الفصل الثامن: الحل والدمج •
المادة السابعة والسبعون:

يجوز  الالئحة،  من  والثانون  السابعة  املادة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع 

للوزير حّل املؤسسة يف حالة عجز املؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها املالية، 

أو استحالة تحقيقها ألهدافها، ويراعى يف ذلك األحكام اآلتية:

التقيّد بوصية املؤسس أو املؤسسني ورشوطهم إن وجدت.  -1
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انتهاء الشخصية االعتبارية للمؤسسة، ويتم تصفيتها وفًقا   -2

لإلجراءات املنصوص عليها يف النظام والالئحة والالئحة 

األساسية.

المادة الثامنة والسبعون:
تحدد الوزارة عند إصدارها قرار حل املؤسسة الجهة التي تؤول إليها 

أموالها، ويتضمن قرار الحل تعيني مصفِّ أو أكر للقيام بأعال التصفية 

وتحديد مدة عمله وأتعابه.

المادة التاسعة والسبعون:
ال يجوز للقامئني عىل شؤون املؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها 

أو  أموالها  يف  الترصف  أخرى  مؤسسة  يف  دمجها  أو  حلها  أو  مؤقتًا 

مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالة الرضورة كأن تكون املوجودات املراد 

الترصف بها قابلة للتلف، ويشرتط موافقة الوزير.

المادة الثمانون:
يف حالة صدور قرار من مجلس األمناء بحل املؤسسة حالً اختيارياً 

تطبق األحكام الواردة يف الالئحة األساسية للمؤسسة، ويف حالة خلوها 

من نص أو إن ُوجد وتعذر تنفيذه، فللوزير أو من يفوضه إصدار قرار 

ومستنداتها  وأموالها  أصولها  يف  والترصف  املؤسسة  تصفية  آلية  يحدد 

والتكاليف املرتتبة عىل ذلك.
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المادة الحادية والثمانون:
يجب عىل القامئني عىل إدارة املؤسسة التي صدر قرار بحلها تسليم 

أصولها وأموالها ومستنداتها إىل املصفي مبجرد طلبها.

المادة الثانية والثمانون:
تبلغ الوزارة الجهة املرشفة قرار حّل املؤسسة.
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الباب الرابع: أحكام عامة

المادة الثالثة والثمانون:
للوزارة أن تقدم خدماتها وأن تطبق أحكام النظام والالئحة عر وسائل 

التقنية الحديثة.

المادة الرابعة والثمانون:
خارج  أنشطتها  من  نشاطًا  متارس  أن  املؤسسة  أو  للجمعية  يجوز  ال 

نطاقها اإلداري إال مبوافقة الوزير أو من يفوضه.

المادة الخامسة والثمانون:
خارج  نشاط  أو  فعالية  املشاركة يف  املؤسسة  أو  الجمعية  عىل  يحظر 

إحدى  من  الحصول عىل عضوية  أو  من خدماتها  أي  تقديم  أو  اململكة 

وعىل  املرشفة،  والجهة  الوزير  من  كتابية  مبوافقة  إال  الدولية  الجهات 

ذلك  من  أي  مشاركتها يف  إىل  الحاجة  تدعو  التي  املؤسسة  أو  الجمعية 

تقديم طلب إىل الوزارة يوضح رغبتها مع بيان وجه ارتباطه بأنشطتها.

المادة السادسة والثمانون:
للوزارة والجهة املرشفة - بناء عىل طلب أو من تلقاء نفسها - الوقوف 

عىل الجمعية أو املؤسسة أو أحد فروعها واالطالع عىل الوثائق واملكاتبات 

والسجالت الخاصة بها، للتأكد من امتثالها لاللتزامات املنصوص عليها يف 
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النظام أو الالئحة أو الالئحة األساسية، ولها الحصول عىل صورة منها، أو 

سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محرض بذلك، وللوزارة والجهة املرشفة 

واجتاعات  العادية  وغر  العادية  العمومية  الجمعية  اجتاعات  حضور 

يحرض مبوجب  ملن  يحق  وال  األمناء،  مجلس  واجتاعات  اإلدارة  مجلس 

هذه املادة التصويت يف أي من تلك االجتاعات، وعىل الجمعية واملؤسسة 

التعاون التام واإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت التي تطلبها الوزارة.

المادة السابعة والثمانون:
ممع مراعماة مما ورد يف املمادة التاسمعة عرشة واملمادة الثالثمة والعرشين 

واملمادة الخامسمة والثالثني واملادة السادسمة والثالثني ممن النظام، متارس 

الموزارة مهامهما يف اإلرشاف عمىل الجمعيمة واملؤسسمة، ويف حالمة مخالفة 

الجمعية أو املؤسسة أليٍّ من أحكام النظام أو الالئحة أو الالئحة األساسية؛ 

فللموزارة اتخاذ اآليت:

إنمذار الجمعيمة أو املؤسسمة باملخالفمة وإمهالهما ممدة ال تزيد عن   -1

يوًما. ثالثمني 

يف حالمة مميض املمدة دون تصحيح املخالفمة فيتم إنمذار الجمعية   -2

أو املؤسسمة إنمذاًرا نهائيًما، وإمهالهما ممدة ثالثمني يوًما.

املخالفمة  النهمايئ دون تصحيمح  اإلنمذار  ممدة  يف حالمة مميض   -3

فللوزيمر اتخماذ أي ممن اإلجمراءات اآلتيمة ممع مراعماة التمدرج 

ممن عدممه: وتكررهما  املخالفمة  بحسمب حجمم 

إيقماف أحمد منسمويب الجمعيمة أو املؤسسمة عمن العممل يف  أ- 

محمددة. ملمدة  واملؤسسمات  الجمعيمات 
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إيقماف أحمد منسمويب الجمعيمة أو املؤسسمة عمن العممل يف  ب- 

الجمعيمات واملؤسسمات بشمكل دائمم.

عمزل مجلمس إدارة الجمعيمة أو أحمد أعضائمه وتعيمني بديمل  ت- 

مؤقت.

تعليق نشاط الجمعية أو املؤسسة مؤقتاً. ث- 

دمج الجمعية يف أخرى. ج- 

حل الجمعية أو املؤسسة. ح- 

المادة الثامنة والثمانون:
للوزارة إلغاء ترخيص الجمعية أو املؤسسة التي ال تبارش أعالها بعد 

ميض سنة من تاريخ صدور الرتخيص، ويجوز للوزير التمديد ملدة ماثلة 

إذا قدم املؤسسون مرراً يوافق عليه الوزير أو من يفوضه.

المادة التاسعة والثمانون:
ترسي أحكام الالئحة عىل الجمعيات واملؤسسات األهلية القامئة وقت 

األهلية  الجمعيات واملؤسسات  وتلتزم  بعد ذلك،  التي ستنشأ  أو  صدورها 

القامئة قبل نفاذ النظام بتوفيق أوضاعها وفًقا ألحكام الالئحة خالل سنة 

من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وإذا انتهت هذه املدة دون أن توفّق الجمعية 

أو املؤسسة أوضاعها فيطبق عليها ما ورد يف املادة السابعة والثانون من 

الالئحة.
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المادة التسعون:
تتوىل الوزارة تفسر الالئحة، ويكون تفسرها ملزماً.

المادة الحادية والتسعون:
يعمل بالالئحة من تاريخ نرشها.
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