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والئـحـتــه الـتـنـفـيــذيــة
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المحتوى
نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية
الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات
والمؤسسات األهلية
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اسم النظام

نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية

تاريخ النظام

١٤٣٧ / ٢ / ١٩هـ

تاريخ النرش

١٤٣٧ / ٣ / ٧هـ

حالة النظام

ساري

أدوات إصدار النظام

  مرسوم مليك رقم(م)8/
بتاريخ  ١٤٣٧ / ٢ / ١٩هـ

تنويه :لإلطالع عىل الوثيقة األصلية للنظام راجع املركز الوطني
للوثائق واملحفوظات .
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التعريفات
المادة األولى:
يقصـد باأللفـاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت يف هذا النظام – املعاين
املبينـة أمام كل منها:
 -1النظام :نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الوزارة :وزارة الشؤون االجتامعية.
 -3الوزير :وزير الشؤون االجتامعية.
 -4الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
 -5الجمعية :الجمعية األهلية.
 -6املؤسسة :املؤسسة األهلية.
 -7الالئحة األساسية :الالئحة األساسية للجمعية ،أو للمؤسسة.
 -8الصندوق :صندوق دعم الجمعيات.
 -9الجهـة املرشفـة :الجهـة الحكوميـة التي يدخـل نشـاط الجمعية أو
املؤسسـة ضمـن اختصاصاتهـا.
 -10الجهة املختصة :الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

أهداف النظام
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إىل اآليت:
 -1تنظيم العمل األهيل وتطويره وحاميته.
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-2
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اإلسهام يف التنمية الوطنية.
تعزيز مساهمة املواطن يف إدارة املجتمع وتطويره.
تفعيل ثقافة العمل التطوعي بني أفراد املجتمع.
تحقيق التكافل االجتامعي.

التصنيف
المادة الثالثة:
تصنف الجمعيات واملؤسسات ألغراض هذا النظام وفق اآليت:
-1الجمعيات األهلية:
تعـد جمعيـة أهليـة -يف تطبيـق أحـكام هـذا النظـام –كل مجموعة ذات
تنظيـم مسـتمر ملـدة معينـة أو غير معينـة ،مؤلفـة من أشـخاص مـن ذوي
الصفـة الطبيعيـة أو االعتباريـة ،أو منهما معـاً ،غير هادفـة للربح أساسـاً،
وذلـك مـن أجـل تحقيـق غرض مـن أغـراض البر أو التكافـل ،أو من أجل
نشـاط ديني تحدده وزارة الشـؤون اإلسلامية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
أو نشـاط اجتامعـي ،أو ثقـايف ،أو صحـي ،أو بيئي  ،أو تربـوي ،أو تعليمي،
أو علمـي ،أو مهنـي ،أو إبداعـي ،أو شـبايب ،أو سـياحي ،ونحـو ذلـك مـن
نشـاطات ،أو نشـاط يتعلق بحامية املسـتهلك ،أو أي نشـاط أهيل آخر تقدره
الـوزارة ،سـواء كان ذلـك عن طريق العـون املادي ،أو املعنـوي ،أو الخربات
الفنيـة أو غريها ،وسـوا ًء كان النشـاط موجهـاً إىل خدمـة العامة كجمعيات
النفـع العـام ،أم كان موجهـاً يف األسـاس إىل خدمـة أصحـاب تخصـص أو
مهنـة كالجمعيـات املهنية والجمعيـات العلمية والجمعيـات األدبية.
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-2املؤسسات األهلية:
يعد مؤسسـة أهلية – يف تطبيق أحكام هذا النظام – أي كيان مسـتمر
ملـدة معينـة أو غير معينة ،يؤسسـه شـخص أو أشـخاص مـن ذوي الصفة
الطبيعيـة أو االعتباريـة أو منهما معـاً ،غير هـادف للربـح أساسـاً ،وذلك
مـن أجـل تحقيـق غـرض أو أكثر من أغـراض النفـع العـام أو املخصص،
ويعتمـد عىل ما يخصصه له املؤسـس أو املؤسسـون مـن أموال ،أو أوقاف،
أو هبـات أو وصايـا ،وتعـد الصناديـق العائلية واألهلية بأنواعها مؤسسـات
أهليـة ،وتحـدد الالئحـة ما يدخل ضمن تلـك الصناديق ،على أن تضع كل
جهـة مرشفـة على صنـدوق تنظيماً لـه يتوافق مع هـذا النظـام وال يرتب
التزامـاً على الدولة ،وذلـك بعد موافقـة الجهة املختصـة ،والوزارة.

مهمات الوزارة
المادة الرابعة:
الـوزارة هـي السـلطة املسـؤولة عـن شـؤون الجمعيات واملؤسسـات يف
حـدود أحـكام هـذا النظام واألنظمـة األخرى ذات العالقـة ،ولها أن تتخذ
مـا تـراه الزمـاً لتحقيـق أهـداف هـذا النظام ،وعلى وجه خاص مـا يأيت:
-1الرتخيص للجمعيات واملؤسسات.
-2تقديم اإلعانات الحكومية للجمعيات.
-3اإلرشاف على نشـاطات الجمعيـات واملؤسسـات ومراقبتهـا إداريـاً
وماليـاً ،وتحـدد الالئحـة قواعـد ذلك.
-4العمل عىل تطوير الجمعيات واملؤسسات.
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-5تنظيـم املؤمتـرات والنـدوات يف مجـال العمـل األهلي أو املشـاركة
فيهـا ،ودعـم البحـوث والدراسـات الخاصـة بذلـك وتفعيلها.
-6البت يف اندماج الجمعيات واملؤسسات أيا كان نوعها.
-7وضـع القواعـد الالزمة للتنسـيق بني الجهـات الرسـمية والجمعيات
واملؤسسـات ،داخـل اململكـة ،وفقاً لهـذا النظام واألنظمـة األخرى.
-8دعم ثقة املجتمع يف الجمعيات واملؤسسات وتعزيزه.
-9نرش ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع.
-10وضـع الخطـط واألولويـات لألنشـطة واألعمال التـي يحتاجهـا
املجتمـع ،وتكويـن قاعـدة بيانـات منهـا يسرتشـد بهـا أعضـاء
الجمعيـات وأصحـاب املؤسسـات.

مهمات الجهة المشرفة
المادة الخامسة:
تتوىل كل جهة مرشفة القيام مبا يأيت:
-1املوافقـة على إنشـاء الجمعيـات واملؤسسـات التي تدخل نشـاطاتها
ضمـن اختصاصهـا؛ متهيدا ً السـتكامل إجـراءات الرتخيص لها من
الـوزارة وفقـاً ألحكام هـذا النظام.
-2اإلرشاف الفنـي على مامرسـة الجمعيـات واملؤسسـات لنشـاطاتها،
ومتابعتها.
-3العمل 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:
 -1ينشأ مبوجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات)
يرتبط بالوزير ،وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها مبا
يضمن استمرار أعاملها وفقاً ملا تحدده الئحة الصندوق.
 -2موارد الصندوق:
أ -ما يخصص له من اعتامدات يف ميزانية الدولة.
ب -ما يتلقاه من التربعات ،والهبات ،واألوقاف.
جـ-األموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د-العائد من استثامره ملوارده.
هـ-ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والرضائب.
-3يصدر الوزير الئحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع األحكام املنظمة
لعمل الصندوق مبا يف ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثامرها،
وآليات الرقابة وقواعد الحجب واملنع.
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إنشاء الجمعيات
المادة الثامنة:
 -1يقدم طلب إنشاء الجمعية – مصحوباً بنسخة من الالئحة األساسية
– 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 ُرد إليه اعتباره.
 -2ال يجوز املوافقة عىل إنشاء الجمعية إذا تضمنت الئحتها األساسية
أحكاماً تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،أو تخالف النظام
العام ،أو تتناىف مع اآلداب العامة ،أو تخل بالوحدة الوطنية ،أو
تتعارض مع أحكام النظام أو الالئحة أو غريهام من األنظمة
واللوائح.
 -3عىل الوزارة الرد عىل طلب إنشاء الجمعية خالل (ستني) يوماً من
تاريخ استكامل مسوغات الطلب املنصوص عليها يف هذا النظام
واإلجراءات التي تحددها الالئحة ،ويعد عدم الرد خالل هذه املدة
مبثابة موافقة عىل إنشائها.
 -4تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة عىل إنشائها،
وتنرش الئحتها األساسية يف وسائل اإلعالم التي تحددها الالئحة،
وال يجوز ألي جمعية مامرسة 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:
 -1اسم الجمعية ومقرها الرئيس ،والنطاق الجغرايف لخدماتها.
 -2الغرض الذي أنشئت من أجله.
 -3أسامء املؤسسني ،وبياناتهم ،وعناوينهم الدامئة.
 -4رشوط العضوية وأنواعها ،وحقوق األعضاء وواجباتهم.
 -5تحديد موارد الجمعية من بني املصادر املنصوص عليها يف املادة
(الثانية عرشة) من النظام ،وكيفية الترصف فيها.
 -6تحديد بداية السنة املالية للجمعية ونهايتها.
 -7تحديد عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،واألحكام املتعلقة بانتخابهم،
ومدة املجلس ،عىل أال تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ،والنصاب
النظامي الجتامعاته.
 -8أساليب املراقبة املالية.
 -9األحكام املتعلقة بأجهزة الجمعية ،ومهامت واختصاصات كل منها،
وكيفية اختيار العاملني فيها ،وكيفية إنهاء خدماتهم.
 -10اإلجراءات الالزمة لدمج الجمعية يف جمعية أخرى.
 -11اإلجراءات الالزمة لتعديل الالئحة األساسية.
 -12القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حالً اختيارياً ،وإجراءات
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التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ،عىل أن تقرص عىل
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،
وغري ذلك من األحكام املتعلقة بها.

أجهزة الجمعية
المادة الحادية عشرة:
تتكون الجمعية من األجهزة اآلتية:
 -1الجمعية العمومية.
 -2مجلس اإلدارة.
 -3اللجان الدامئة التي تك ّونها الجمعية العمومية ،أو مجلس اإلدارة،
عىل أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
 -4الجهاز التنفيذي.
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موارد الجمعية
المادة الثانية عشرة:
تتكون موارد الجمعية مام يأيت:
 -1رسوم العضوية (إن وجدت).
 -2عوائد نشاطات الجمعية.
 -3الصدقات ،والهبات ،واألوقاف ،والتربعات.
 -4العوائد االستثامرية من أموال الجمعية.
 -5ما يقرر لها من إعانات حكومية.
 -6ما قد يخصصه الصندوق من دعم لربامجها وتطويرها.
 -7املوارد املالية التي تحققها الجمعية من خالل إدارتها ملؤسسة تابعة
إلحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ،أو تنفيذ بعض مرشوعاتها
أو برامجها وفقاً للامدة ( السابعة والعرشين من النظام).
 -8الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها عىل مصارف للزكاة.

الجمعية العمومية
المادة الثالثة عشرة:
 -1تتكون الجمعية العمومية من األعضاء املؤسسني واألعضاء الذين
مضت عىل عضويتهم يف الجمعية ستة أشهر عىل األقل ،برشط
تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
 -2تعقد الجمعية العمومية اجتامعاتها (العادية وغري العادية) يف مقر
الجمعية بنا ًء عىل دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية
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تشتمل عىل جدول األعامل ،ومكان االجتامع ،وتاريخه ،وساعة
انعقاده ،عىل أن تبلغ الوزارة والجهة املرشفة وأعضاء الجمعية
بالدعوة قبل املوعد املحدد بخمسة عرش يوماً عىل األقل ،ويجوز
للوزارة وللجهة املرشفة ندب من ميثلها لحضور االجتامع.
تعقد الجمعية العمومية اجتامعاً عادياً مرة واحدة عىل األقل كل
سنة مالية للجمعية ،عىل أن يعقد االجتامع األول لكل سنة خالل
األشهر األربعة األوىل منها.
تعقد الجمعية العمومية اجتامعاتها غري العادية بنا ًء عىل طلب
ُمس ّبب من الوزارة ،أو من مجلس اإلدارة ،أو بناء عىل طلب عدد
ال يقل عن ( )%25من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
العمومية.
لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه – كتابة – عضوا ً آخر ميثله
يف حضور الجمعية العمومية ،وال يجوز أن ينوب العضو عن أكرث
من عضو.
ال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشرتاك يف التصويت عىل أي
قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ،وذلك فيام عدا انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة.

اختصاصات الجمعية العمومية العادية
المادة الرابعة عشرة:
تختص الجمعية العمومية العادية باآليت:
 -1دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم املالية للسنة املالية
املنتهية ،واعتامدها بعد مناقشتها.
 -2إقرار مرشوع امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة.
 -3مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل الجمعية ونشاطاتها للسنة
املالية املنتهية ،والخطة املقرتحة للسنة املالية الجديدة ،واتخاذ ما
تراه يف شأنه.
 -4إقرار خطة استثامر أموال الجمعية ،واقرتاح مجاالته.
 -5انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،وتجديد مدة عضويتهم ،وإبراء ذمة
مجلس اإلدارة السابق.
 -6تعيني محاسب قانوين مرخص له؛ ملراجعة حسابات الجمعية،
وتحديد أتعابه.
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اختصاصات الجمعية العمومية غير
العادية
المادة الخامسة عشر:
تختص الجمعية العمومية غري العادية بالنظر يف املسائل اآلتية:
 -1البت يف استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة ،أو إسقاط العضوية
عنه ،وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة يف عضوية مجلس اإلدارة.
 -2إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.
 -3اقرتاح اندماج الجمعية يف جمعية أخرى.
 -4إقرار تعديل الالئحة األساسية.
 -5حل الجمعية اختيارياً.
وال تكون قرارات الجمعية العمومية غري العادية الصادرة يف شأن
االختصاصات الواردة يف الفقرات ( )3و( )4و( )5نافذة إال بعد استكامل
اإلجراءات الالزمة وفقاً ألحكام النظام.
المادة السادسة عشرة:
ال يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غري العادية) أن تنظر يف مسائل
غري مدرجة يف جدول أعاملها.
المادة السابعة عشرة:
-1يعد اجتامع الجمعية العمومية (العادية أو غري العادية) صحيحاً إذا
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حرضه أكرث من نصف أعضائها ،فإن مل يتحقق ذلك أُ ّجل االجتامع
إىل موعد آخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عرش
يوماً من موعد االجتامع األول ،ويكون االجتامع يف هذه الحالة
بالنسبة إىل الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهام كان عدد
األعضاء الحارضين ،ومبا ال يقل عن ( )%25من إجاميل األعضاء
بالنسبة إىل الجمعية العمومية غري العادية.
-2تصـدر قـرارات الجمعيـة العموميـة العاديـة بأغلبيـة عـدد األعضاء
الحارضين.
-3تصـدر قـرارات الجمعيـة العموميـة غري العاديـة بأغلبيـة ثلثي عدد
األعضـاء الحارضين.
المادة الثامنة عشرة:
-1تنتخـب الجمعيـة العموميـة أعضاء مجلـس إدارة الجمعيـة باالقرتاع
الرسي.
-2للـوزارة حـق نـدب مـن يحرض عمليـة االنتخـاب للتأكد من سيرها
طبقـاً لالئحة األساسـية.
-3للوزارة إلغاء نتيجة االنتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت عىل مخالفات
لهذا النظام أو الالئحة أو الالئحة األساسية ،وذلك خالل ثالثني
يوماً من ت َبلُّغها بالنتيجة.
-4ال يجوز الجمع بني الوظيفة يف الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة ،إال
مبوافقة الوزارة ووفقاً ملا تحدده الالئحة.
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المادة التاسعة عشرة:
ني
-1يجوز للوزير – بقرا ٍر ُمس َّب ٍب – عزل مجلس اإلدارة املنتخب وتعي ُ
ِ
مجلس إدارة مؤقت للجمعية ،وذلك يف إحدى الحالتني اآلتيتني:
أ-إذا نقـص عـدد أعضـاء مجلس اإلدارة – ألي سـبب – عن الحد
األدىن املحقـق للنصـاب النظامـي اللازم لعقـد اجتامعـات
املجلـس املحـدد يف الالئحـة األساسـية ،وتعـذر تكملـة عـدد
األعضـاء طبقـاً ألحـكام النظام.
أي حكـم مـن أحـكام النظـام أو
ب-إذا خالـف مجلـس اإلدارة ّ
الالئحـة أو الالئحـة األساسـية ،ومل تصحـح املخالفـة خلال
شـهر واحـد مـن تاريـخ اإلنـذار الخطـي املوجـه مـن الـوزارة.
-2عىل مجلس اإلدارة املؤقت أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد خالل
ستني يوماً من تاريخ تعيينه ،وأن يعرض عليها تقريرا ً مفصالً عن
حالة الجمعية ،وتنتخب الجمعية العمومية يف هذه الجلسة مجلس
إدارة جديدا ً ،وتنتهي مهمة مجلس اإلدارة املؤقت بانتخاب مجلس
إدارة جديد.
المادة العشرون:
عىل مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إىل الوزارة تقريرا ً سنوياً مفصالً
معتمدا ً 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:
-1أن تحتفـظ يف مقرهـا بالوثائق واملكاتبات والسـجالت الخاصة بها،
وفـق مـا تتضمنه الالئحة مـن أحكام.
-2أن تقيد يف سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ،وبياناته،
وعنوانه ،وتاريخ انضاممه إىل الجمعية ،وما يسدده من رسوم
العضوية (إن وجدت) وكل تغيري يطرأ عىل هذه البيانات.
-3أن تـدون – يف سـجالت معـدة لهـذا الغـرض – وقائـع جلسـات
الجمعيـة العموميـة ومجلـس اإلدارة وقراراتهام ،وكذلـك القرارات
التـي يصدرهـا مسـؤول الجهـاز التنفيـذي للجمعيـة بتفويـض من
مجلـس اإلدارة ،ولـكل عضـو حـق اإلطلاع على هـذه السـجالت.
-4أن تدون حسـاباتها يف سـجالت تبني عىل وجه التفصيل اإليرادات
واملرصوفات.
-5أن تتعاقد مع محاسب قانوين مرخص له ملراجعة حساباتها.
-6أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك يف اململكة ،وأال
ترصف هذه األموال يف غري ما خصصت له ،وأال يرصف منها إال
بتوقيع اثنني من املسؤولني يف الجمعية يفوضهام بذلك مجلس
اإلدارة ،وتحدد الالئحة األساسية هذين املسؤولني.
-7أن تعرض الجمعية يف مقرها أو عىل موقعها اإللكرتوين القوائم
املالية املدققة قبل أسبوع  -عىل األقل – من موعد انعقاد الجمعية
العمومية.
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-8أن تلتزم بأحكام الرشيعة اإلسالمية والنظام العام واآلداب العامة،
وأحكام النظام والالئحة وغريهام من األنظمة واللوائح ،وكل ما
يحافظ عىل الوحدة الوطنية.
-9أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
-10أال تترصف فيام تتلقاه من زكوات إال مبا يتفق مع أحكام الرشيعة
اإلسالمية.
-11أال تستثمر أموالها يف مضاربات مالية.
-12أال تتلقى إعانات من خارج اململكة إال بعد موافقة الوزارة وفقاً
للضوابط التي تحددها الالئحة.
المادة الثانية والعشرون:
يجـوز حـل الجمعيـة حلاً اختيارياً بقـرار مـن الجمعيـة العمومية غري
العاديـة ،وفقـاً ألحـكام هذا النظـام والالئحة األساسـية.
المادة الثالثة والعشرون:
-1للوزير – بقرار ُمس َّب ٍب وبعد إنذارها – تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً،
أو حلها أو دمجها يف جمعية أخرى ،وذلك يف إحدى الحاالت
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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جـ -إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية.
د -إذا ترصفت يف أموالها يف غري األوجه املحددة لها.
هـ -إذا ارتكبت مخالفات ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،أو النظام
العام ،أو اآلداب العامة ،أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
-2إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة توثر عىل تنفيذ عقد أبرمته
الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة إلدارة مؤسسة تابعة لها أو
تنفيذ أي من مرشوعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛
فللوزارة – بعد التنسيق مع الجهة – وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إىل
حني إزالة املخالفات ،أو إنهائه.
المادة الرابعة والعشرون:
ال يجـوز للقامئين على شـؤون الجمعيـة التي صـدر قرار مـن الوزير
بتعليـق نشـاطها مؤقتـاً أو حلهـا أو دمجهـا يف جمعيـة أخـرى؛ تصفيتها أو
التصرف يف أموالهـا أو مسـتنداتها ،إال وفقـاً ملـا تقيض بـه الالئحة.

منح صفة النفع العام
المادة الخامسة والعشرون:
تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ،عىل
أن ينص عىل ذلك يف ترخيص إنشائها ،ويكون إضفاء هذه الصفة أو
إلغاؤها-يف املرحلة التالية للرتخيص – بقرار من الوزير ،وتحدد الالئحة
األحكام املتعلقة بذلك.
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المادة السادسة والعشرون:
-1ال يجوز الحجز والتنفيذ عىل أموال جمعيات النفع العام إال بحكم
قضايئ.
-2لجمعية 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،
عىل أن يصدر قرار نزع امللكية من الوزير ،وأن تدفع الجمعية
التعويضات املرتتبة عىل ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
يجـوز ألي جهـة حكوميـة أو خاصـة التعاقـد مع إحدى جمعيـات النفع
العـام إلدارة مؤسسـة تابعـة لها ،أو تنفيذ بعض مرشوعاتهـا أو برامجها أو
خدماتهـا التـي تدخـل ضمـن اختصاصهـا ،وتحـدد الالئحة إطـار العالقة
التعاقدية بين الطرفني.
المادة الثامنة والعشرون:
تسرى على جمعيـات النفـع العـام فيما مل يـرد بشـأنه نـص خـاص؛
األحـكام الـواردة يف هـذا النظـام ،املتعلقـة بالجمعيـات.
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المؤسسات األهلية
المادة التاسعة والعشرون:
تتكـون مـوارد املؤسسـة مما يخصصـه لهـا املؤسـس أو املؤسسـون من
أمـوال ،أو أوقـاف ،أو هبـات ،أو وصايـا ،ويجـوز لهـا اسـتقبال التربعات
بعـد موافقة الـوزارة.
المادة الثالثون:
يجب أن تشمل الالئحة األساسية للمؤسسة البيانات اآلتية:
-1اسم املؤسسة ،ونطاق عملها الجغرايف ،ومقرها الرئيس.
-2اسم املؤسس أو أسامء املؤسسني ،وبياناتهم الشخصية.
-3الغرض التي تنشأ املؤسسة لتحقيقه.
-4بيـان بالحـاالت التـي ميكـن فيهـا حل املؤسسـة حلاً اختياريـاً (إن
وجـدت) واألحـكام املنظمـة لذلك.
-5بيـان تفصيلي باألمـوال املخصصـة للمؤسسـة ،وإجـراءات التصفية
عنـد الحـل ،والجهـة التـي سـتؤول إليهـا أموالها ومسـتنداتها.
-6األحـكام املنظمـة إلدارة املؤسسـة ،مبـا يف ذلـك طريقـة تشـكيل
مجلـس األمنـاء ،وطريقـة تعيين املسـؤول التنفيـذي ،ومهامت كل
منهما واختصاصاتـه.
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المادة الحادية والثالثون:
يكـون لـكل مؤسسـة مجلس أمنـاء من ثالثـة أعضاء عىل األقـل يعينهم
املؤسـس أو املؤسسـون أو من يعهد إليه بذلك مبوجب الالئحة األساسـية،
وتبلـغ الـوزارة بالتعيين ،وبـكل تعديـل يطـرأ عىل تشـكيل مجلـس األمناء.
وإذا مل يعين مجلـس لألمنـاء  ،أو خلا مـكان واحـد –أو أكثر– منهـم
وتعـذر تعيين البديـل بالطريقـة املبينـة يف الالئحـة األساسـية؛ فتتخـذ
الـوزارة مـا يلـزم وفق مـا تحـدده الالئحة.
المادة الثانية والثالثون:
يتـوىل مجلـس األمنـاء إدارة املؤسسـة وفقـاً ألحـكام النظـام والالئحة
والالئحـة األساسـية ،وميثلهـا رئيـس املجلـس أمـام القضـاء وأمـام غيره،
ولرئيـس املجلـس بعـد موافقـة مجلـس األمنـاء أن يفـوض يف هـذا
االختصـاص مـن يـراه.
المادة الثالثة والثالثون:
تكـون للمؤسسـة ميزانيـة سـنوية ،وحسـاب ختامـي ،ويجـوز – بعـد
موافقـة الـوزارة-أن يكتفـى عنـه ببيـان يتضمـن إيراداتهـا ومرصوفاتهـا،
وأوجـه إنفـاق أموالهـا بحسـب طبيعـة املـال الـذي جـرى تخصيصـه وفقاً
لالئحـة األساسـية.
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المادة الرابعة والثالثون:
ت ُ ِعد الوزارة سـجالً خاصاً باملؤسسـات ،وتحدد الالئحة األحكام املتعلقة
بهذا السـجل ،وإجراءات التسـجيل فيه ،والبيانات الالزم تسجيلها.
المادة الخامسة والثالثون:
 -1ال يجـوز حـل املؤسسـة اختياريـاً أو دمجهـا يف مؤسسـة أخرى إال
بعـد موافقـة املؤسـس أو املؤسسين ،أو وفقاً ملا تقضي به الالئحة
األساسية.
 -2تتخـذ الـوزارة-يف الحاالت الـواردة يف املادة (الثالثـة والعرشين)
– مـا يلـزم للمحافظـة على أمـوال املؤسسـة واسـتمرارها ،ولهـا
يف سـبيل ذلـك عـزل مجلـس أمناء املؤسسـة أو أي من املسـؤولني
التنفيذيين فيهـا ،أو تعليـق نشـاطها مؤقتـاً ،على أنـه ال يجـوز
حـل املؤسسـة إال يف حالـة ثبـوت عجزهـا عـن الوفـاء بالتزاماتها
املاليـة أو اسـتحالة تحقيقهـا ألهدافهـا ،مع التقيـد يف كل األحوال
بوصيـة املؤسـس أو املؤسسين ورشوطهـم ومبا تقيض بـه الالئحة
األساسية.
 -3يصـدر أي إجـراء تتخـذه الـوزارة – اسـتنادا ً إىل الفقـرة ( )2مـن
هـذه املادة-بقـرار مسـ َّبب مـن الوزيـر بعـد إنـذار املؤسسـة.
المادة السادسة والثالثون:
إذا حلت املؤسسة وفقاً للامدة (الخامسة والثالثني) وكانت قد حصلت عىل
إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تربعات ،فيكون الترصف يف األموال
املستحصلة من تلك اإلعانات أو التربعات وفقاً ملا تقيض به الالئحة.
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المادة السابعة والثالثون:
تسري على املؤسسـات فيما مل يـرد يف شـأنه نـص خـاص ،األحـكام
الـواردة يف هـذا النظـام املتعلقـة بالجمعيـات ،وذلـك باسـتثناء األحـكام
الخاصـة بجمعيـات النفـع العام ،ومـا يتعلق باألحـكام الخاصـة باإلعانات
الحكومية.

مجلس الجمعيات والمؤسسات
المادة الثامنة والثالثون:
يجـوز للوزيـر أن يشـكل مجلسـاً للجمعيـات وآخـر للمؤسسـات ،وتحدد
الالئحـة طريقـة تشـكيل كل مجلـس واختصاصاتـه وتنظيـم شـؤونه املالية
واإلداريـة واألحـكام األخـرى ذات العالقـة بـكل مجلـس.

أحكام عامة
المادة التاسعة والثالثون:
 -1يجوز لجمعيات النفع العام جمع التربعات ،ويجوز لغريها من
الجمعيات -بعد موافقة الوزارة – جمع التربعات لتنفيذ برامج
محددة ،عىل أن يتم التقيد يف جميع األحوال باألنظمة والتعليامت
والضوابط الصادرة من الجهات املختصة يف هذا الشأن.
 -2ال يجوز للجمعيات واملؤسسات التعاقد أو االتفاق مع الدول أو
املنظامت أو املؤسسات الدولية ،إال بعد موافقة الوزارة والجهة
املختصة.
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 -3ال يجوز للجمعية أو املؤسسة الخروج عن األهداف املحددة لها ،وال
أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعاملها عىل ما يؤدي إىل اإلخالل
بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بني املواطنني.
المادة األربعون:
تكـون القـرارات الصـادرة مـن الـوزارة تنفيـذا ً ألحـكام هـذا النظـام
قابلـة للطعـن أمـام املحكمـة اإلدارية خالل(سـتني) يوماً مـن تاريخ العلم
بهـا ،وتفصـل املحكمـة يف الطعـن على وجـه الرسعة.
المادة الحادية واألربعون:
ترسى أحكام هذا النظام عىل املؤسسات الخريية املنشأة مبوجب أوامر
ملكية باستثناء ما ييل:
-1ما يرد به نص خاص يف النظام األسايس للمؤسسة.
-2األحكام 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:
يلغـي هـذا النظـام الئحـة الجمعيـات واملؤسسـات الخرييـة ،الصـادرة
بقـرار مجلـس الوزراء رقم( )107وتاريـخ 1410/06/25هـ ،وكل ما يتعارض
معـه مـن أحكام.
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المادة الرابعة واألربعون:
يعمل هذا النظام بعد(تسعني) يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.
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الالئحة
التنفيذية لنظام
الجمعيات
والمؤسسات
األهلية
1437هـ
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الباب األول:
التعريفات والجهة المشرفة
المادة األولى:
يقصـد باأللفـاظ والعبـارات اآلتيـة  -أينما وردت يف الالئحة-املعـاين
املبينـة أمـام كل منها:
 -1النظام :نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الوزارة :وزارة الشؤون االجتامعية.
 -3الوزير :وزير الشؤون االجتامعية.
 -4الجمعية :الجمعية األهلية.
 -5مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الجمعية.
 -6املؤسسة :املؤسسة األهلية.
 -7مجلس األمناء :مجلس أمناء املؤسسة.
 -8الجهة املختصة :الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
 -9الجهـة املرشفـة :الجهـة الحكوميـة التي يدخـل نشـاط الجمعية أو
املؤسسـة ضمـن اختصاصاتهـا.
 -10الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -11الالئحة األساسية :الالئحة األساسية للجمعية أو املؤسسة.
المادة الثانية:
ت ُحدد 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:
لغايات تطبيق أحكام النظام والالئحة تُ َع ُّد جمعية كل مجموعة ذات
تنظيم مستمر ملدة معينة أو غري معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة
أساسا ،من أجل
طبيعية أو اعتبارية أو االثنتني معاً ،غري هادفة للربح ً
تحقيق غرض من أغراض الرب أو التكافل ،أو أحد النشاطات املنصوص
عليها يف املادة الخامسة من الالئحة.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف ،ومع مراعاة تخصص
الجمعية ،تُ َح ِّد ُد الالئحة األساسية األهداف التي تقوم عليها الجمعية
وتكون امل ُ َح ِّد َد لنشاطها ،وال يجوز لها تجاوز تلك األهداف إال مبوافقة
الوزير أو من يفوضه.
المادة الخامسة:
تُ ْنشَ أُ الجمعية لتحقيق غرض من األغراض أو نشاط من النشاطات
اآلتية:
 -1الرب ،أو التكافل ،أو الخدمات العامة ،أو الرعاية.
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ديني ،أو اجتامعي ،أو ثقايف ،أو صحي ،أو بيئي ،أو تنموي ،أو
توعوي ،أو تقني ،أو موسمي.
تربوي ،أو تعليمي ،أو علمي ،أو بحثي ،أو تدريبي.
مهني ،أو حريف ،أو إبداعي ،أو شبايب ،أو نسايئ ،أو طفويل ،أو
سياحي ،أو تطوعي.
حامية املستهلك ،والحامية األرسية.
الكوارث واألزمات وتحقيق السالمة للمجتمع.
التنمية األرسية ،واالجتامعية.
أي نشاط أهيل آخر تقدره الوزارة.

• الفصل الثاني :إنشاء الجمعية •
المادة السادسة:
يشرتط يف طالب تأسيس الجمعية من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية
ما ييل:
 -1أن يكون سعودي الجنسية.
 -2أن ال يقل عمره عن مثانية عرش عا ًما.
 -3أن يكون كامل األهلية.
 -4أن ال يكون قد صدر بحقه حكم نهايئ بإدانته يف جرمية مخلة
بالرشف أو األمانة ،ما مل يكن قد ُر َّد إليه اعتباره.
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المادة السابعة:
يجـب على من يرغب يف تأسـيس جمعيـة من األشـخاص ذوي الصفة
الطبيعيـة أن يُقَـ ِّد َم للـوزارة ما ييل:
 -1طلـب يقدمـه عرشة أشـخاص عىل األقل وفقـاً للنمـوذج املعد لذلك
مـن الـوزارة مصحوبـاً ببيـان يوضـح بيانـات طالبي التأسـيس اآلتية:
أ -االسم حسب الهوية الوطنية.
ب -رقم الهوية الوطنية.
ت -املهنة.
ث -محل اإلقامة.
ج -بيانـات التواصـل شـاملة الربيـد اإللكتروين ورقـم الهاتـف
الجـوال.
 -2صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
 -3اسـم وبيانـات الشـخص املفـوض مـن قبـل طالبـي التأسـيس
وبيانـات التواصـل معـه الربيـد اإللكتروين ورقـم الهاتـف الجـوال.
 -4الئحـة أساسـية للجمعيـة وفقًـا للنمـوذج املعـد مـن الـوزارة ،ال
تتعـارض مـع النظـام وال مـع الالئحـة.
 -5أسامء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة األوىل.
المادة الثامنة:
إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب
الصالحية أو من يفوضه ،وإن كان جهة غري حكومية فعليه تقديم اآليت:

44

-1

-2
-3
-4

السجل التجاري أو الرتخيص أو صك الوقفية ،أو ما يثبت حالة
مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له ،ويكون ساري
املفعول.
العنوان الوطني ملقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
شهادة التأمينات االجتامعية.
شهادة الزكاة والدخل.

المادة التاسعة:
يجـب على من يرغب يف تأسـيس جمعيـة من األشـخاص ذوي الصفة
االعتباريـة أن يقـ ّدم للـوزارة ما ييل:
 -1املسـتندات املنصـوص عليهـا يف املـادة الثامنـة فيما يخـص
األشـخاص ذوي الصفـة االعتباريـة.
 -2خطـاب يتضمن املوافقة عىل تأسـيس الجمعية صـادر من صاحب
الصالحيـة حسـب ما تنـص عليه املـادة العارشة مـن الالئحة.
 -3اسـم ممثـل ملقـدم الطلب نظا ًمـا ،وعنوانـه وبيانـات التواصل معه
شـاملة الربيـد اإللكتروين ورقـم الهاتـف الجوال.
 -4طلب تأسيس الجمعية وفقًا للنموذج املعد لذلك.
 -5الئحـة أساسـية للجمعيـة وفقًـا للنمـوذج املعـد مـن الـوزارة ،ال
تتعـارض مـع النظـام وال مـع الالئحـة.
 -6أسامء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة األوىل.
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المادة العاشرة:
يكون صاحب الصالحية يف (الشخص ذي الصفة االعتبارية) هو:
 -1إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب
الصالحية فيها هو املسؤول األول.
 -2إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية مؤسسة فردية فيكون
صاحب الصالحية فيها هو مالك املؤسسة.
 -3إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية رشكة فيكون صاحب
الصالحية فيها هم الرشكاء ،وذلك فيام عدا الرشكات املساهمة.
 -4إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية رشكة مساهمة فيكون
صاحب الصالحية فيها الجمعية العمومية.
 -5إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية صك الوقفية فيكون صاحب
الصالحية هو الناظر.
المادة الحادية عشرة:
يجب عىل طالبي التأسيس ذوي الصفة االعتبارية إبالغ الوزارة بأي
تغيري يطرأ عىل أي منهم أثناء سري إجراءات التأسيس ،وتنظر الوزارة
فيام طرأ من تغيري ولها اتخاذ ما تراه كأن تطلب استكامل مستندات أو
متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.
المادة الثانية عشرة:
تبت الوزارة يف طلب تأسيس الجمعية وفقًا لإلجراءات اآلتية:
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تـدرس الـوزارة الطلـب للتحقـق من اسـتيفائه الشروط والبيانات
املنصـوص عليهـا يف النظـام ويف الالئحة والقـرارات والتعليامت
الصـادرة مبقتضاهام.
مينـح الطلـب رقـم وتاريـخ قيد وارد للدراسـة مـن الـوزارة وذلك
بعـد اسـتكامله كافـة املسـتندات املوضحة يف الالئحة حسـب حالة
مقـدم الطلـب ،ويُعـد الطلب عندها مسـتكمالً ملسـوغاته.
تحيـل الـوزارة الطلـب إىل الجهـة املرشفـة لدراسـته ثـم إصـدار
قرارهـا.
تقـوم الـوزارة بعـد التنسـيق مـع الجهـة املختصـة بإصـدار قرارها
يف الطلـب باملوافقـة أو الرفـض وذلـك خلال سـتني يو ًمـا مـن
تاريـخ اسـتكامل مسـوغاته.
تصـدر الـوزارة ترخيـص الجمعيـة مبجـرد اكتسـابها الشـخصية
االعتباريـة وفقـاً ملـا تنـص عليـه املـادة الثالثة عرشة مـن الالئحة،
مـع مراعـاة اإلجـراءات اآلتيـة:
أ -تقـوم الـوزارة بتسـجيل الجمعيـة يف السـجل الخـاص
بالجمعيـات األهليـة لديهـا ،ومتنحهـا رقـم تسـجيل خاصـاً بهـا.
ب -على الـوزارة إخطـار الجهـة املرشفـة ،واتخاذ إجـراءات نرش
الالئحـة األساسـية للجمعيـة عىل املوقـع اإللكرتوين للـوزارة.
ت -تصـدر الـوزارة رخصـة للجمعيـة مـن واقـع السـجل الخـاص
بالجمعيـات األهليـة ،باإلضافـة إىل نسـخة معتمـدة مـن
الالئحـة األساسـية ،ويتـم تسـليمهام للممثـل املعتمـد لطالبـي
التأسـيس.
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المادة الثالثة عشرة:
تكتسب الجمعية الشخصية االعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة
باملوافقة عىل الطلب ،أو انقضاء مدة الستني يو ًما من تاريخ استكامل
مسوغات الطلب.
المادة الرابعة عشرة:
متارس الجمعية أنشطتها وبرامجها مبجرد استالمها للرتخيص وفقًا
ألحكام النظام والالئحة والالئحة األساسية ،ويُحظر عليها:
 -1مامرسة أي نشاط يخالف أهدافها املحددة يف الئحتها األساسية.
 -2مامرسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج اململكة إال بعد
موافقة الوزارة.

• الفصل الثالث:
سجل الجمعيات األهلية •
المادة الخامسة عشرة:
ري عىل
تُ ِعـ ُّد الـوزارة سـجالً خاصـاً للجمعيـات ،ويُ َحـ َّدثُ كلما طـرأ تغي ٌ
بياناتـه ،وتتيـح الوزارة بيانات السـجل للعامة عدا مـا ورد يف الفقرة ()15
والفقـرة ( )16مـن هـذه املادة ،ويتضمن السـجل البيانـات اآلتية:
 -1اسم الجمعية.
 -2رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر باملوافقة عىل إنشاء الجمعية.
 -3رقم وتاريخ ترخيص الجمعية.
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 -4تاريخ نرش قرار الوزير والالئحة األساسية للجمعية.
 -5الالئحة األساسية للجمعية.
 -6عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
 -7النطاق اإلداري لخدمات الجمعية.
 -8األهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.
 -9أسامء األعضاء املؤسسني للجمعية.
 -10أسامء أعضاء الجمعية العمومية.
 -11أسامء أعضاء مجلس اإلدارة.
 -12اسم رئيس مجلس اإلدارة.
 -13اسم املسؤول التنفيذي.
 -14اسم الجهة املرشفة عىل أعامل الجمعية إن وجدت.
 -15أسامء العاملني يف الجمعية.
 -16بيانـات التواصـل مـع املؤسسين ورئيـس وأعضـاء مجلـس اإلدارة
واملسـؤول التنفيذي.

• الفصل الرابع:
إنشاء فرع للجمعية أو مكتب •
المادة السادسة عشرة:
يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل اململكة مبوافقة الوزير أو من
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.
تحديد مقر الفرع ،والنطاق اإلداري لخدماته.
تحديد اختصاصات الفرع والهيكل اإلداري له وأسامء العاملني
املرشحني إلدارته ،وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم ،مع بيانات
التواصل معهم.
ما يثبت قدرة الجمعية عىل تشغيل الفرع وضامن استدامته.

المادة السابعة عشرة:
يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها اإلداري ،ويكون
الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكرث من األنشطة املرصح
لها مبامرستها.

• الفصل الخامس:
الجمعية العمومية •
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة األحكام الرقابية وصالحيات الوزارة والجهات املرشفة،
تُ َع ُّد الجمعية العمومية أعىل سلطة يف الجمعية ،وتكون قراراتها ملزمة
ألعضائها كافة ،ولبقية أجهزة الجمعية.
المادة التاسعة عشرة:
تسـعى الجمعيـة لزيـادة أعضـاء جمعيتهـا العموميـة ،ويجـوز أن تكون
العضويـة فيهـا مغلقـة على فئـة بشروط محـددة ،كما يجـوز أن تكـون
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مفتوحـة للعمـوم ،وتحـدد الالئحـة األساسـية فئـات ورشوط وأحـكام
العضويـة يف الجمعيـة ومنهـا اآليت:
 -1من له حق التصويت والحضور يف الجمعية العمومية.
 -2تحديد مقدار رسوم االشرتاك يف العضوية.
 -3حقوق األعضاء حسب فئات العضوية ،عىل أن تشمل اآليت:
أ -تلقـي املعلومـات األساسـية عـن نشـاطات الجمعيـة بشـكل
دوري (سـنوي ،نصـف سـنوي ،ربـع سـنوي).
ب -املشاركة والتصويت يف اجتامعات الجمعية العمومية.
ت -االطالع عىل املحارض واملستندات املالية يف مقر الجمعية.
ث -الحـق يف دعـوة الجمعيـة العموميـة لالنعقـاد الجتماع غير
عـادي بالتضامـن مـع  %25مـن األعضـاء الذيـن لهـم حـق
حضـور الجمعيـة العموميـة.
ج -الحـق يف اإلنابـة كتابـ ًة ألحـد األعضـاء لتمثيلـه يف حضـور
الجمعيـة العموميـة ،وفقًـا لألحـكام التـي تحددهـا املـادة
الحاديـة والعشرون مـن الالئحـة.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من اختصاصات للجمعية العمومية غري
العادية ،ال تكون قرارات الجمعية العمومية غري العادية نافذة إال بعد
موافقة الوزير.
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المادة الحادية والعشرون:
تخضع اإلنابة يف حضور اجتامع الجمعية العمومية لألحكام اآلتية:
 -1يجـوز لعضـو الجمعيـة العموميـة أن ينيـب عنـه عضـ ًوا آخـر
مـن األعضـاء لتمثيلـه يف حضـور اجتماع الجمعيـة العموميـة
والتصويـت ،وفقًـا لآلليـة التـي تحددهـا الالئحـة األساسـية ،عىل
أن تُعتمـد اإلنابـة مـن رئيـس مجلـس اإلدارة أو مـن يفوضـه قبـل
موعـد االجتماع.
 -2ال يجوز أن ينوب العضو عن أكرث من عض ٍو واحد.
 -3ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
المادة الثانية والعشرون:
ميارس الشخص ذو الصفة االعتبارية دوره يف الجمعية من خالل
ممثل له ،عىل أن يكون التمثيل مبوجب مستند رسمي يصدر من صاحب
الصالحية ،ويراعى يف ذلك ما تنص عليه الالئحة األساسية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجـب على الجمعيـة تزويـد الـوزارة بصـورة مـن محـارض اجتامعات
الجمعيـة العموميـة مـع محضر فـرز األصـوات ،خالل خمسـة عشر يو ًما
مـن تاريـخ االجتامع.
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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 عضوا ً ،ويف جميع األحوال ال يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء
مجلس اإلدارة عن  %50من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والعشرون:
 -1يشكل األعضاء املؤسسون مجلس اإلدارة األول للجمعية ضمن
إجراءات التأسيس وحسب ما تنص عليه املادة السابعة واملادة
التاسعة من الالئحة.
 -2تشكل الجمعية العمومية لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها
عىل األقل  -من غري األعضاء املرتشحني – إلدارة عملية انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثانية وما يليها ،وينتهي دور اللجنة
بإعالن أسامء أعضاء مجلس اإلدارة.
 -3تكون مدة مجلس اإلدارة أربع سنوات.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام والالئحة تبني الالئحة األساسية اإلجراءات
الالزمة لسري انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة؛ مبا يشمل إجراءات الرتشح
واالقرتاع وفرز األصوات وإعالن النتيجة ،مع مراعاة األحكام اآلتية:
 -1يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إىل جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن
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تنطبق عليه الرشوط للرتشح لعضوية مجلس اإلدارة الجديد قبل
نهاية مدة مجلس اإلدارة مبائة ومثانني يو ًما عىل األقل.
يقفل باب الرتشح قبل تسعني يو ًما من نهاية مدة مجلس اإلدارة.
يرفع مجلس اإلدارة أسامء املرتشحني إىل الوزارة وفق النموذج
املعد أو الطريقة املعتمدة من الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل
أسبوع من قفل باب الرتشح.
يجب عىل لجنة االنتخابات بالتنسيق مع مجلس اإلدارة عرض
قامئة أسامء املرتشحني الواردة من الوزارة يف مقر الجمعية أو
موقعها اإللكرتوين ،وقبل نهاية مدة مجلس اإلدارة بخمسة عرش
يو ًما عىل األقل.
تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة الجديد باجتامعها
العادي من قامئة املرتشحني ،وعىل مجلس اإلدارة الجديد تزويد
الوزارة بأسامء األعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة عرش
يو ًما عىل األقل من تاريخ االنتخاب.
ال يجوز الجمع بني الوظيفة يف الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة
إال مبوافقة الوزير أو من يفوضه.
تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة للتأكد من سريها طبقًا للنظام والالئحة والالئحة األساسية.
عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة يستمر يف مامرسة مهامه اإلدارية
دون املالية لحني انتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة السابعة والعشرون:
يُحظـر الجمـع بين عضويـة مجلـس إدارة والعمـل يف اإلدارة املختصة
بـاإلرشاف على الجمعية يف الوزارة أو الجهة املرشفـة إال مبوافقة الوزير
أو مـن يفوضه.
المادة الثامنة والعشرون:
ال يجـوز الرتشّ ـح لعضويـة مجلـس إدارة الجمعيـة ألكثر مـن دورتين
على التـوايل إال مبوافقـة الوزيـر أو مـن يفوضـه.
المادة التاسعة والعشرون:
مـع مراعـاة أحـكام النظـام ،يجـوز للـوزارة إلغـاء نتيجـة االنتخابـات
بقـرار مسـبب خلال سـتني يومـاً مـن الرتشـح ،ويتـم عقـد الجمعيـة
العموميـة وإعـادة انتخـاب املرتشـحني أنفسـهم وذلـك خالل مـدة ال تقل
عـن خمسـة عشر يو ًمـا وال تزيـد عـن ثالثين يو ًمـا مـن تاريـخ اسـتالم
قـرار اإللغـاء.
المادة الثالثون:
تحـدد الالئحـة األساسـية كيفيـة اختيـار رئيـس مجلـس اإلدارة ونائبـه
واملشرف املـايل واختصاصـات كل منهم ،على أن يتـم تحديدهم يف أول
اجتماع للمجلس.
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المادة الحادية والثالثون:
يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتامعات دورية منتظمة ال يقل عددها
عن أربعة اجتامعات يف السنة ،ويراعى يف عقدها تناسب الفرتة الزمنية
بني كل اجتامع وآخر ،عىل أن يتم عقد اجتامع كل ثالثة أشهر عىل األقل.
المادة الثانية والثالثون:
تحدد الالئحة األساسية اختصاصات مجلس اإلدارة ومنها اآليت:
 -1وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
 -2وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االسرتاتيجية والخطة
التنفيذية وغريها من خطط العمل الرئيسة ،ومتابعة تنفيذها،
واعتامدها من الجمعية العمومية.
 -3اعتامد الهياكل التنظيمية والوظيفية يف الجمعية.
 -4وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها وإجراء
مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
 -5وضع أسس ومعايري لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام
والالئحة والالئحة األساسية واإلرشاف عىل تنفيذها ومراقبة مدى
فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
 -6فتح الحسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية ،ودفع
وتحصيل الشيكات أو أذونات الرصف وكشوفات الحسابات وتنشيط
الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات واالعرتاض عىل
الشيكات واستالم الشيكات املرتجعة وغريها من العمليات البنكية.
 -7تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا واألوقاف
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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 مام يكون للجمعية
فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
 -8تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.
 -9إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
 -10إعداد قواعد استثامر الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد
اعتامدها من الجمعية العمومية والوزارة.
 -11وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات
الجمعية تضمن تقديم العناية الالزمة لهم ،واإلعالن عنها.
 -12صياغة سياسات ورشوط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية
يف مجلس اإلدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.
 -13تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النامذج
املعتمدة من الوزارة ،وتحديثها مبا يطرأ من تغيري خالل فرتة ال
تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه.
 -14التعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية.
 -15تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير املالية املدققة من
مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخالل أربعة
أشهر من نهاية السنة املالية.
 -16اإلرشاف عىل إعداد واعتامد التقرير السنوي للجمعية.
 -17اإلرشاف عىل إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة
ورفعها للجمعية العمومية العتامدها.
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 -18تعيني مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية ،وتحديد صالحياته وتزويد
الوزارة بإسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له ،مع
بيانات التواصل معه.
 -19تعيني املوظفني القياديني يف الجمعية ،وتحديد صالحياتهم
ومسؤولياتهم.
 -20البت يف قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء
عضويته بقرار مسبب.
 -21إبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ عىل حالة أعضاء الجمعية العمومية
ومجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي واملدير املايل وذلك خالل شهر
من تاريخ حدوث التغيري.
 -22وضع 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.
 -23اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات وتعليامت الجمعية العمومية أو املراجع
الخارجي أو الوزارة أو الجهة املرشفة.
 -24تنمية املوارد املالية للجمعية.
 -25دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.
 -26أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو
الجهة املرشفة يف مجال اختصاصه.
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المادة الثالثة والثالثون:
 -1تحدد الالئحة األساسية للجمعية ،آلية تشكيل اللجان الدامئة أو
املؤقتة واختصاصها وطريقة عملها.
 -2يجوز ملجلس اإلدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض
الصالحيات التي تكفل سري عمل الجمعية.
 -3يجب أن يكون يف أي لجنة دامئة أحد أعضاء مجلس اإلدارة.
 -4يجب أال يرأس املرشف املايل لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية.

• الفصل السابع:
الشؤون المالية للجمعية •
المادة الرابعة والثالثون:
مع مراعاة أحكام النظام ،يجب عىل الجمعية أن تتعامل مع أموال
الزكاة يف حساب مستقل وأن تنشئ لها سجالً خاصاً بها ،ويجب عليها
الترصف يف أموال الزكاة مبا يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
المادة الخامسة والثالثون:
مع مراعاة أحكام النظام ،يجب عىل الجمعية عند تلقيها التربعات أن
تنشئ لها سجالً خاصاً بها ،وأن تقيد فيه قيمة التربع ورشطه إن وجد ،وأن
تراعي عند الترصف يف أموال التربعات رشط املتربع.
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المادة السادسة والثالثون:
تتقيد الجمعية باملعايري املحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبني
القانونيني وبالنامذج والتقارير املحاسبية التي تصدرها الوزارة.
المادة السابعة والثالثون:
 -1مجلس اإلدارة هو املسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها ،وعليه
يف سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها
أنفقت مبا يتفق مع أهدافها ،وعليه أن يؤدي مهامته مبسؤولية
وحسن نية ،وأن يحدد الصالحيات التي يفوضها ،وإجراءات اتخاذ
القرار ومدة التفويض ،وعليه متابعة مامرسة تلك الصالحيات التي
يفوضها لغريه عرب تقارير دورية.
 -2يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء
املجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب املالية والقانونية،
وعليه التأكد من توفر املعلومات الوافية عن شؤون الجمعية
ألعضاء املجلس.
 -3ال يجـوز ملجلس اإلدارة الترصف إال فيام تنص عليه الالئحة
األساسية وبالرشوط الواردة فيها ،وإذا خلت الالئحة األساسية من
نص فال يجوز للمجلس الترصف إال بإذن من الجمعية العمومية.
 -4يجب عىل مجلس اإلدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى
بنك أو أكرث من البنوك املحلية ،وتكون التعامالت مع الحسابات
البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه
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.
 -5يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من تقيد الجمعية باألنظمة واللوائح
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
اعتامده من الجمعية العمومية خالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية.
المادة التاسعة والثالثون:
تعي مراج ًعا للحسابات أو أكرث للقيام باألعامل التي
يجوز للوزارة أن ّ
تطلبها.
المادة األربعون:
يجـب على الجمعية مراعاة األحـكام التي تقيض بها األنظمة السـارية
يف اململكـة ذات الشـق املـايل ،ومنها نظام مكافحة غسـل األمـوال ،وعليها
بوجه خـاص اتخاذ اآليت:
 -1االحتفـاظ يف مقرهـا بالسـجالت واملسـتندات املاليـة وملفـات
الحسـابات واملراسلات املاليـة وصـور وثائـق الهويـات الوطنيـة
للمؤسسين وأعضـاء الجمعيـة العموميـة وأعضـاء مجلـس اإلدارة
والعاملين فيهـا واملتعاملين معهـا ماليّاً بشـكل مبارش ،ملـدة ال تقل
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عـن عشر سـنوات مـن تاريـخ انتهـاء التعامـل.
 -2إذا توافرت لديها أسـباب معقولة لالشـتباه يف أن األموال الواردة
أو بعضهـا متثـل حصيلـة نشـاط إجرامـي ،أو مرتبطـة بعمليـات
غسـل أمـوال ،أو متويـل إرهـاب ،أو أنهـا ستسـتخدم يف العمليات
السـابقة؛ فعليهـا اتخـاذ اإلجـراءات اآلتية:
أ -إبلاغ وحـدة التحريـات املاليـة لـدى وزارة الداخليـة فـو ًرا
وبشـكل مبـارش.
مفصـل يتضمـن جميـع البيانـات واملعلومـات
ب -إعـداد تقريـر ّ
املتوافـرة لديهـا عـن تلـك الحالـة واألطـراف ذات الصلـة،
وتزويـد وحـدة التحريـات املاليـة بـه.
ت -عـدم تحذيـر املتعاملين معهـا مـن وجـود شـبهات حـول
نشـاطاتهم.
 -3يكـون املشرف املـايل مسـؤوالً عـن التدقيـق واملراجعـة وااللتزام،
أي مـن الجرائـم املنصـوص
مـع تزويـده مبـوارد كافيـة لكشـف ٍّ
عليهـا يف نظـام مكافحـة غسـل األمـوال.

• الفصل الثامن :صفة النفع العام •
المادة الحادية واألربعون:
للوزيـر أن يصـدر قـرارا ً مبنـح صفـة النفـع العـام للجمعيـة إذا اسـتوفت
الشروط اآلتيـة:
 -1أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة.
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-2
-3
-4
-5

أن يكون نشاطها موج ًها لعموم املجتمع الذي تستهدفه الجمعية.
أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة.
عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية عىل الجمعية.
أن يكـون ضمـن أعضـاء مجلـس اإلدارة خبيران على األقـل مـن
ذوي االختصـاص يف مجـال العمـل األهلي ،ويشترط أال تقـل
خبرة كل منهما عـن خمـس سـنوات وأن يكونـا من حملة شـهادة
املاجسـتري فأعلى.

المادة الثانية واألربعون:
يجـوز بقرار مسـبب من الوزير سـحب صفـة النفع العام عـن الجمعية
وذلـك إذا فقـدت أحـد رشوط النفـع العـام ،وال يحـول قرار السـحب من
اسـتمرارها يف تنفيـذ العقـود املربمة معها.
المادة الثالثة واألربعون:
يجوز ألية جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع
العام إلدارة مؤسسة تابعة لها ،أو تنفيذ بعض مرشوعاتها أو برامجها
أو خدماتها ،والتي تدخل ضمن اختصاصها ،وتعد العالقة الناشئة بني
جمعية النفع العام والجهة الحكومية عالقة عقدية إدارية تنشأ وفقًا لنظام
املنافسات واملشرتيات الحكومية.
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• الفصل التاسع :الحل والدمج •
المادة الرابعة واألربعون:
تراعي الوزارة عند إصدارها قرار حل الجمعية رشط الواقف ورغبة
املتربع وما ورد يف الالئحة األساسية ،وفيام 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،
مصف أو أكرث للقيام بأعامل التصفية وتحديد
ويتضمن قرار الحل تعيني ِّ
مدة عمله وأتعابه.
المادة الخامسة واألربعون:
ال يجوز للقامئني عىل شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها
مؤقتًا أو حلها أو دمجها يف جمعية أخرى الترصف يف أموالها أو
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 غري 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 يُع ّد أي كيان مستمر ملدة معينة
أو غري معينة؛ مؤسسة أهلية؛ رشيطة أن تنطبق عليه الضوابط اآلتية:
 -1يؤسسه شخص أو أكرث من ذوي الشخصية الطبيعية أو االعتبارية
أو االثنتني م ًعا.
 -2ال يهدف إىل تحقيق ربح يعود للمؤسس أو املؤسسني.
غرضا أو أكرث من أغراض النفع العام أو املخصص.
 -3يحقق ً
 -4يعتمد عىل ما يخصصه املؤسس أو املؤسسون من أموال أو أوقاف
أو تربعات أو هبات أو وصايا أو عوائد استثامرات أو زكوات.
المادة الخمسون:
يؤسس الصندوق األهيل لغرض تكافيل أو تعاوين أو اجتامعي ويعود
بالنفع عىل من تحدده الالئحة األساسية ،ويعد الصندوق األهيل مؤسسة
أهلية ،وترسي عليه أحكام الالئحة.
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المادة الحادية والخمسون:
يُع ّد الصندوق العائيل مؤسسة أهلية ،وتطبق عليه القواعد التي يصدرها
الوزير.

• الفصل الثاني :األهداف •
المادة الثانية والخمسون:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف ،ت ُح ّدد الالئحة األساسية
األهداف التي تقوم عليها املؤسسة وتكون امل ُ َح ِّد َد لنشاطها ،وال يجوز لها
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:
 -1أن يكون سعودي الجنسية.
 -2أال يقل عمره عن مثانية عرش عا ًما.
 -3أن يكون كامل األهلية.
 -4أال يكون قد صدر بحقه حكم نهايئ بإدانته يف جرمية مخلة
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
الطبيعية أن يُ َق ِّد َم للوزارة ما ييل:
 -1طلـب يقدمـه طالـب أو طالبو التأسـيس وفقًا للنمـوذج املعد لذلك
مـن الـوزارة مصحوبًـا ببيـان يوضـح بيانـات طالـب أو طالبـي
التأسـيس اآلتيـة:
أ -االسم حسب الهوية الوطنية.
ب -رقم الهوية الوطنية.
ت -املهنة.
ث -محل اإلقامة.
ج -بيانـات التواصل مبا يشـمل الربيد اإللكتروين ورقم الهاتف
الجوال.
 -2صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس.
 -3اسـم وبيانـات الشـخص املفـوض مـن طالـب أو طالبي التأسـيس
وبيانـات التواصـل معـه مبـا يشـمل الربيـد اإللكتروين ورقـم
الهاتـف الجـوال.
 -4الئحـة أساسـية للمؤسسـة وفقًـا للنمـوذج املعـد مـن الـوزارة ،ال
تتعـارض مـع النظـام وال مـع الالئحـة.
 -5االلتـزام بإيـداع مبلـغ ال يقـل عـن خمسـة ماليين ريـال خلال
السـنة األوىل يف حسـاب املؤسسة ،أو تسـجيل أصول باسمها تكون
إيراداتهـا السـنوية ال تقـل عـن خمسـمئة ألـف ريـال.
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المادة الخامسة والخمسون:
إذا كان طالـب التأسـيس جهـة حكوميـة فيكتفـى بتقديـم خطـاب مـن
صاحـب الصالحيـة أو مـن يفوضـه ،وإن كان جهـة غير حكوميـة فعليـه
تقديـم اآليت:
 -1السـجل التجـاري أو الرتخيـص أو صـك الوقفيـة ،أو مـا يثبت حالة
مقـدم الطلـب النظاميـة وفقًـا للنظـام الحاكـم لـه ،ويكـون سـاري
املفعول.
 -2العنوان الوطني ملقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
 -3شهادة التأمينات االجتامعية.
 -4شهادة الزكاة والدخل.
المادة السادسة والخمسون:
يجـب على مـن يرغـب يف تأسـيس املؤسسـة مـن األشـخاص ذوي
الصفـة االعتباريـة أن يقـ ّدم للـوزارة مـا يلي:
 -1املسـتندات املنصـوص عليهـا يف املادة الخامسـة والخمسـون فيام
يخـص األشـخاص ذوي الصفـة االعتباريـة.
 -2خطاب يتضمن املوافقة عىل تأسـيس املؤسسـة صـادر من صاحب
الصالحيـة حسـب مـا تنـص عليـه املـادة السـابعة والخمسـون من
الالئحة.
 -3طلب تأسيس املؤسسة وفقًا للنموذج املعد لذلك.
 -4الئحـة أساسـية للمؤسسـة وفقًـا للنمـوذج املعـد مـن الـوزارة ،ال
تتعـارض مـع النظـام وال مـع الالئحـة.
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 -5االلتـزام بإيـداع مبلـغ قـدره خمسـة ماليين ريـال يف حسـاب
املؤسسـة ،أو تسـجيل أصـول باسـمها تكـون إيراداتهـا السـنوية ال
تقـل عـن خمسـمئة ألـف ريـال.
المادة السابعة والخمسون:
يكون صاحب الصالحية يف (الشخص ذي الصفة االعتبارية) هو:
 -1إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب
الصالحية فيها هو املسؤول األول.
 -2إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية مؤسسة فردية فيكون
صاحب الصالحية فيها هو مالك املؤسسة.
 -3إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية رشكة فيكون صاحب
الصالحية فيها هم الرشكاء ،وذلك فيام عدا الرشكات املساهمة
العامة.
 -4إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية رشكة مساهمة عامة فيكون
صاحب الصالحية فيها مجلس اإلدارة.
 -5إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية صك الوقفية فيكون صاحب
الصالحية هو الناظر.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب عىل طالبي التأسيس ذوي الصفة االعتبارية إبالغ الوزارة بأي
تغيري يطرأ عىل أي منهم أثناء سري إجراءات التأسيس ،وتنظر الوزارة
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فيام طرأ من تغيري ولها اتخاذ ما تراه كأن تطلب استكامل مستندات أو
متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.
المادة التاسعة والخمسون:
تبت الوزارة يف طلب تأسيس املؤسسة وفقًا لإلجراءات اآلتية:
 -1تـدرس الـوزارة الطلـب للتحقـق من اسـتيفائه الشروط والبيانات
املنصـوص عليهـا يف النظـام ويف الالئحة والقـرارات والتعليامت
الصـادرة مبقتضاهام.
 -2مينـح الطلـب رقـم وتاريـخ قيـد وارد للدراسـة مـن الـوزارة وذلك
بعـد اسـتكامله كافـة املسـتندات املوضحة يف الالئحة حسـب حالة
مقـدم الطلـب ،ويُعـد الطلب عندها مسـتكمالً ملسـوغاته.
 -3تحيـل الـوزارة الطلـب إىل الجهـة املرشفـة لدراسـته ثـم إصـدار
قرارهـا.
 -4تقـوم الـوزارة بعـد التنسـيق مـع الجهـة املختصـة بإصـدار قرارها
يف الطلـب باملوافقـة أو الرفـض وذلـك خلال سـتني يو ًمـا مـن
تاريـخ اسـتكامل مسـوغاته.
 -5يلتـزم طالـب التأسـيس بإيـداع مبلـغ قـدره ال يقـل عـن خمسـة
ماليني ريال يف حسـاب املؤسسـة خالل السـنة األوىل ،أو تسـجيل
أصـول باسـمها تكـون إيراداتها السـنوية ال تقل عن خمسـمئة ألف
ريـال ،وتسـليم الشـهادة البنكيـة التي تثبـت اإليـداع أو صورة من
وثيقـة تسـجيل األصول للـوزارة.
 -6تصـدر الـوزارة ترخيـص املؤسسـة مبجـرد اكتسـابها الشـخصية

71

االعتباريـة وفقـاً ملـا تنـص عليـه املـادة السـتون مـن الالئحـة مـع
مراعـاة اإلجـراءات اآلتيـة:
أ -تقـوم الـوزارة بتسـجيل املؤسسـة يف السـجل الخـاص
باملؤسسـات األهليـة لديهـا ،ومتنحهـا رقـم تسـجيل خـاص بهـا.
ب -على الـوزارة إخطـار الجهـة املرشفـة ،واتخاذ إجـراءات نرش
الالئحـة األساسـية للمؤسسـة عىل املوقـع اإللكرتوين للـوزارة.
ت -تصـدر الـوزارة رخصـة للمؤسسـة من واقـع السـجل الخاص
باملؤسسـات األهليـة ،باإلضافـة إىل نسـخة معتمـدة مـن
الالئحـة األساسـية ،ويتـم تسـليمهام للمفوض املعتمـد لطالب
أو طالبـي التأسـيس.
المادة الستون:
تكتسب املؤسسة الشخصية االعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة
باملوافقة عىل الطلب ،أو انقضاء مدة الستني يوماً من تاريخ استكامل
مسوغات الطلب.
المادة الحادية والستون:
متارس املؤسسة أنشطتها وبرامجها مبجرد استالمها الرتخيص وفقًا
ألحكام النظام والالئحة والالئحة األساسية ،ويُحظر عليها:
 -1مامرسة أي نشاط يخالف أهدافها املحددة يف الئحتها األساسية.
 -2مامرسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج اململكة.
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• الفصل الرابع:
سجل المؤسسات األهلية •
المادة الثانية والستون:
ري عىل
ت ُ ِعـ ُّد الـوزارة سـجالً خاصـاً للمؤسسـات ،ويُ َحـ َّدثُ كلام طـرأ تغي ٌ
بياناتـه ،وتتيـح الوزارة بيانات السـجل للعامة عدا مـا ورد يف الفقرة ()14
والفقـرة ( )15مـن هـذه املادة ،ويتضمن السـجل البيانـات اآلتية:
 -1اسم املؤسسة.
 -2رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر باملوافقة عىل إنشاء املؤسسة.
 -3رقم وتاريخ ترخيص املؤسسة.
 -4تاريخ نرش قرار الوزير والالئحة األساسية للمؤسسة.
 -5الالئحة األساسية للمؤسسة.
 -6عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
 -7النطاق اإلداري لخدمات املؤسسة.
 -8األهداف التي أنشئت املؤسسة من أجلها.
 -9اسم املؤسس أو أسامء األعضاء املؤسسني للمؤسسة.
 -10أسامء أعضاء مجلس األمناء.
 -11اسم رئيس مجلس األمناء.
 -12اسم املسؤول التنفيذي.
 -13اسم الجهة املرشفة عىل أعامل املؤسسة إن وجدت.
 -14أسامء العاملني يف املؤسسة.
 -15بيانات التواصل مع املؤسسني ومجلس األمناء واملسؤول التنفيذي.
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• الفصل الخامس:
إنشاء فرع للمؤسسة •
المادة الثالثة والستون:
يجـوز للمؤسسـة إنشـاء فـروع لهـا داخـل اململكـة مبوافقـة الوزيـر أو
مـن يفوضـه والجهـة املرشفـة ،وعىل املؤسسـة عنـد طلب إنشـاء الفرع أن
تقـدم للـوزارة املتطلبـات اآلتية:
 -1مـا يثبـت موافقـة مجلـس األمناء عىل إنشـاء الفرع ،وذلك حسـب
ما تنـص عليـه الالئحة األساسـية.
 -2تحديد مقر الفرع ،والنطاق اإلداري لخدماته.
 -3تحديـد اختصاصـات الفرع والهيـكل اإلداري له وأسماء العاملني
املرشـحني إلدارتـه ،وصـورة مـن الهويـة الوطنيـة لـكل منهـم ،مع
بيانـات التواصـل معهم.
 -4مـا يثبـت تخصيـص مبلـغ ال يقـل عـن مليـوين ريـال للفـرع ،أو
تسـجيل أصـول لـه تكـون إيراداتهـا ال تقـل عـن مئتـي ألـف ريـال.
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• الفصل السادس :مجلس األمناء •
المادة الرابعة والستون:
يكون للمؤسسة مجلس أمناء ال يقل عدد أعضائه عن ثالثة أعضاء يعينهم
املؤسس أو املؤسسون ،أو من يُ ْع َه ُد له بذلك مبوجب الالئحة األساسية،
وعىل املؤسسة إبالغ الوزارة بأسامء وبيانات أعضاء مجلس األمناء الذين
تم تعيينهم ،وبكل تغيري 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 اجتامع له يف حال عدم تحديده.
المادة السادسة والستون:
يجـب على مجلـس األمناء عقـد اجتامعـات دوريـة منتظمـة ،وأال يقل
عددهـا عـن أربعـة اجتامعات يف السـنة.
المادة السابعة والستون:
تحدد الالئحة األساسية اختصاصات مجلس األمناء ومنها اآليت:
 -1اعتماد الخطـة االستراتيجية للمؤسسـة وخطـط العمـل الرئيسـة
ومتابعـة تنفيذهـا.
 -2اعتامد الهياكل التنظيمية والوظيفية يف املؤسسة.
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 -3وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها.
 -4وضـع أسـس ومعايير لحوكمـة املؤسسـة ال تتعـارض مـع أحـكام
النظـام والالئحـة والالئحـة األساسـية واإلرشاف على تنفيذهـا
ومراقبـة مـدى فاعليتهـا وتعديلهـا عنـد الحاجـة.
 -5اعتماد سياسـة مكتوبـة تنظم العالقة مع املسـتفيدين من خدمات
املؤسسـة واإلعالن عنها.
 -6املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف املؤسسة.
 -7تزويـد الـوزارة بالبيانـات واملعلومـات عن املؤسسـة وفـق النامذج
املعتمـدة مـن الـوزارة والتعـاون يف إعـداد التقاريـر التتبعيـة
والسـنوية ،وتحديـث بيانـات املؤسسـة كل سـنة.
 -8تزويـد الـوزارة بالحسـاب الختامـي والتقاريـر املاليـة املدققة من
مراجـع الحسـابات بعـد إقرارهـا وخلال أربعـة أشـهر مـن نهاية
السـنة املالية.
 -9اإلرشاف على إعـداد املوازنـة التقديريـة للسـنة املاليـة الجديـدة
واعتامدهـا.
 -10تعيين مسـؤول تنفيـذي متفـرغ للمؤسسـة ،وتحديـد صالحياتـه
وتزويـد الـوزارة باسـمه وقرار تعيينـه وصورة من هويتـه الوطنية،
مـع بيانـات التواصـل معه.
 -11إبلاغ الـوزارة بـكل تغيير يطرأ عىل حالـة أعضاء مجلـس األمناء
واملديـر التنفيـذي واملديـر املـايل وذلـك خالل خمسـة عشر يوماً
مـن تاريخ حـدوث التغيري.
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 -12وضـع السياسـات واإلجـراءات التـي تضمـن احترام املؤسسـة
لألنظمـة واللوائـح وااللتـزام باإلفصاح عـن املعلومـات الجوهرية
للمسـتفيدينوالـوزارةوالجهـةاملرشفـةوأصحـاباملصالـحاآلخريـن.
 -13اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات الوزارة وتعليامتها.
 -14اإلرشاف عىل إعداد واعتامد التقرير السنوي للمؤسسة.
 -15تنمية املوارد املالية للمؤسسة.
 -16تعيني املراجع الخارجي للحسابات.
 -17إدارة املؤسسـة وفقـاً للنظـام والالئحـة التنفيذيـة والالئحـة
والقواعـد والتعليمات الصـادرة مبقتضاهـا.
 -18متثيـل املؤسسـة أمـام القضـاء والجهـات األخرى ،ويجـوز لرئيس
املجلـس مبوافقـة املجلـس تفويض غيره يف ذلك.
 -19اسـتثامر أمـوال املؤسسـة الزائـدة عـن حاجتهـا يف أنشـطة يكون
لهـا عائد مايل يسـاعد يف تحقيـق أهدافها وفقـاً للنظام والالئحة
والالئحة األساسـية.
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 مام ييل:
 -1مـا يخصصـه لهـا املؤسـس أو املؤسسـون مـن أمـوال أو هبـات أو
أوقـاف أو وصايـا أو زكـوات.
 -2ما تستقبله من تربعات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
 -3عائـدات اسـتثامرات املؤسسـة وعوائـد األوقـاف حسـب مـا تنص
عليـه الالئحـة األساسـية.
المادة السبعون:
مع مراعاة أحكام النظام ،يجب عىل املؤسسة أن تتعامل مع أموال
الزكاة يف حساب مستقل وأن تنشئ لها سجالً خاصاً بها ،ويجب عليها
الترصف يف أموال الزكاة مبا يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
المادة الحادية والسبعون:
تتقيـد املؤسسـة باملعايير املحاسـبية الصـادرة مـن الهيئـة السـعودية
للمحاسـبني القانونيين وبالنماذج والتقاريـر املحاسـبية التـي تصدرهـا
الـوزارة.
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المادة الثانية والسبعون:
 -1مجلـس األمنـاء هـو املسـؤول عـن أمـوال املؤسسـة وممتلكاتهـا،
وعليـه يف سـبيل ذلـك التأكـد مـن أن مـوارد املؤسسـة موثقة وأن
إيراداتهـا أنفقـت مبـا يتفـق مع أهدافهـا ،وعليه أن يـؤدي مهامته
مبسـؤولية وحسـن نيـة ،وأن يحـدد الصالحيـات التـي يفوضهـا،
وإجـراءات اتخـاذ القـرار ومدة التفويـض ،وعليه متابعة مامرسـة
تلـك الصالحيـات التـي يفوضهـا لغيره عبر تقاريـر دوريـة.
 -2يجـب على مجلـس األمنـاء التأكـد مـن وضـع إجـراءات لتعريـف
أعضـاء املجلـس الجـدد بعمـل املؤسسـة وخاصـة الجوانـب املاليـة
والقانونيـة ،وعليـه التأكـد من توفـر املعلومات الوافية عن شـؤون
املؤسسـة ألعضـاء املجلس.
 -3ال يجــوز ملجلـس األمنـاء التصرف إال فيما تنـص عليـه الالئحـة
األساسـية وبالشروط الـواردة فيهـا.
 -4يجـب على مجلـس األمناء إيـداع أموال املؤسسـة النقدية باسـمها
لـدى بنـك أو أكثر مـن البنـوك املحليـة ،وتكـون التعاملات مـع
الحسـابات البنكيـة الخاصـة باملؤسسـة بتوقيـع رئيـس مجلـس
األمنـاء أو نائبـه واملشرف املـايل ،ويجـوز ملجلس األمنـاء مبوافقة
الوزيـر أو مـن يفوضـه تفويـض التعامـل مـع الحسـابات البنكيـة
الثنين مـن أعضائـه أو مـن قياديـي اإلدارة التنفيذيـة على أن
يكونـا سـعوديي الجنسـية.
 -5يجـب على مجلـس األمنـاء التأكـد مـن تقيـد املؤسسـة باألنظمـة
واللوائـح السـارية يف اململكـة مبـا يضمـن تلايف وقوع املؤسسـة
يف مخالفـة نظاميـة.
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المادة الثالثة والسبعون:
يجب عىل املؤسسة أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي ُم َر َّخ ٌص له
مبزاولة هذه املهنة يف اململكة ،وعليها تزويد الوزارة بحسابها الختامي
للسنة املنتهية بعد اعتامده من مجلس األمناء خالل أربعة أشهر من نهاية
السنة املالية.
المادة الرابعة والسبعون:
تعي مراج ًعا للحسابات أو أكرث للقيام باألعامل التي
يجوز للوزارة أن ّ
تطلبها.
المادة الخامسة والسبعون:
يجـب عىل املؤسسـة مراعاة األحـكام التي تقيض بها األنظمة السـارية
يف اململكـة ذات الشـق املـايل ،ومنها نظام مكافحة غسـل األمـوال ،وعليها
بوجه خـاص اتخاذ اآليت:
 -1االحتفـاظ يف مقرهـا بالسـجالت واملسـتندات املاليـة وملفـات
الحسـابات واملراسلات املاليـة وصـور وثائـق الهويـات الوطنيـة
للمؤسسين وأعضـاء مجلـس األمنـاء والعاملين فيهـا واملتعاملين
معهـا مال ّيـاً بشـكل مبـارش ،ملـدة ال تقـل عـن عشر سـنوات مـن
تاريـخ انتهـاء التعامـل.
 -2إذا توافـرت لديهـا أسـباب معقولـة لالشـتباه يف أن األمـوال أو
بعضهـا متثـل حصيلـة نشـاط إجرامـي ،أو مرتبطـة بعمليات غسـل
أموال ،أو متويل إرهاب ،أو أنها ستسـتخدم يف العمليات السـابقة
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فعليهـا اتخـاذ اإلجـراءات اآلتية:
أ -إبلاغ وحـدة التحريـات املاليـة لـدى وزارة الداخليـة فـو ًرا
وبشـكل مبـارش.
مفصـل يتضمـن جميـع البيانـات واملعلومـات
ب -إعـداد تقريـر ّ
املتوافـرة لديهـا عـن تلـك الحالـة واألطـراف ذات الصلـة،
وتزويـد وحـدة التحريـات املاليـة بـه.
ت -عـدم تحذيـر املتعاملين معهـا مـن وجـود شـبهات حـول
نشـاطاتهم.
 -3يكـون املشرف املـايل مسـؤوالً عـن التدقيـق واملراجعـة وااللتزام،
أي مـن الجرائـم املنصـوص
مـع تزويـده مبـوارد كافيـة لكشـف ٍّ
عليهـا يف نظـام مكافحـة غسـل األمـوال.
المادة السادسة والسبعون:
ال تستفيد املؤسسات األهلية من اإلعانات التي تقدمها الوزارة.

• الفصل الثامن :الحل والدمج •
المادة السابعة والسبعون:
مع مراعاة ما ورد يف املادة السابعة والثامنون من الالئحة ،يجوز
حل املؤسسة يف حالة عجز املؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها املالية،
للوزير ّ
أو استحالة تحقيقها ألهدافها ،ويراعى يف ذلك األحكام اآلتية:
 -1التق ّيد بوصية املؤسس أو املؤسسني ورشوطهم إن وجدت.
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 -2انتهاء الشخصية االعتبارية للمؤسسة ،ويتم تصفيتها وفقًا
لإلجراءات املنصوص عليها يف النظام والالئحة والالئحة
األساسية.
المادة الثامنة والسبعون:
تحدد الوزارة عند إصدارها قرار حل املؤسسة الجهة التي تؤول إليها
مصف أو أكرث للقيام بأعامل التصفية
أموالها ،ويتضمن قرار الحل تعيني ِّ
وتحديد مدة عمله وأتعابه.
المادة التاسعة والسبعون:
ال يجوز للقامئني عىل شؤون املؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها
مؤقتًا أو حلها أو دمجها يف مؤسسة أخرى الترصف يف أموالها أو
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
يحدد آلية تصفية املؤسسة والترصف يف أصولها وأموالها ومستنداتها
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:
حل املؤسسة.
تبلغ الوزارة الجهة املرشفة قرار ّ
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الباب الرابع :أحكام عامة
المادة الثالثة والثمانون:
للوزارة أن تقدم خدماتها وأن تطبق أحكام النظام والالئحة عرب وسائل
التقنية الحديثة.
المادة الرابعة والثمانون:
ال يجوز للجمعية أو املؤسسة أن متارس نشاطًا من أنشطتها خارج
نطاقها اإلداري إال مبوافقة الوزير أو من يفوضه.
المادة الخامسة والثمانون:
يحظر عىل الجمعية أو املؤسسة املشاركة يف فعالية أو نشاط خارج
اململكة أو تقديم أي من خدماتها أو الحصول عىل عضوية من إحدى
الجهات الدولية إال مبوافقة كتابية من الوزير والجهة املرشفة ،وعىل
الجمعية أو املؤسسة التي تدعو الحاجة إىل مشاركتها يف أي من ذلك
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
حضور اجتامعات الجمعية العمومية العادية وغري العادية واجتامعات
مجلس اإلدارة واجتامعات مجلس األمناء ،وال يحق ملن يحرض مبوجب
هذه املادة التصويت يف أي من تلك االجتامعات ،وعىل الجمعية واملؤسسة
التعاون التام واإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت التي تطلبها الوزارة.
المادة السابعة والثمانون:
مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة التاسـعة عرشة واملـادة الثالثـة والعرشين
واملـادة الخامسـة والثالثني واملادة السادسـة والثالثني مـن النظام ،متارس
الـوزارة مهامهـا يف اإلرشاف على الجمعيـة واملؤسسـة ،ويف حالـة مخالفة
ألي من أحكام النظام أو الالئحة أو الالئحة األساسية؛
الجمعية أو املؤسسة ٍّ
فللـوزارة اتخاذ اآليت:
 -1إنـذار الجمعيـة أو املؤسسـة باملخالفـة وإمهالهـا مـدة ال تزيد عن
ثالثين يو ًما.
 -2يف حالـة مضي املـدة دون تصحيح املخالفـة فيتم إنـذار الجمعية
أو املؤسسـة إنـذا ًرا نهائ ًيـا ،وإمهالهـا مـدة ثالثين يو ًما.
 -3يف حالـة مضي مـدة اإلنـذار النهـايئ دون تصحيـح املخالفـة
فللوزيـر اتخـاذ أي مـن اإلجـراءات اآلتيـة مـع مراعـاة التـدرج
بحسـب حجـم املخالفـة وتكررهـا مـن عدمـه:
أ -إيقـاف أحـد منسـويب الجمعيـة أو املؤسسـة عـن العمـل يف
الجمعيـات واملؤسسـات ملـدة محـددة.
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ب -إيقـاف أحـد منسـويب الجمعيـة أو املؤسسـة عـن العمـل يف
الجمعيـات واملؤسسـات بشـكل دائـم.
ت -عـزل مجلـس إدارة الجمعيـة أو أحـد أعضائـه وتعيين بديـل
مؤقت.
ث -تعليق نشاط الجمعية أو املؤسسة مؤقتاً.
ج -دمج الجمعية يف أخرى.
ح -حل الجمعية أو املؤسسة.
المادة الثامنة والثمانون:
للوزارة إلغاء ترخيص الجمعية أو املؤسسة التي ال تبارش أعاملها بعد
ميض سنة من تاريخ صدور الرتخيص ،ويجوز للوزير التمديد ملدة مامثلة
إذا قدم املؤسسون مربرا ً يوافق عليه الوزير أو من يفوضه.
المادة التاسعة والثمانون:
ترسي أحكام الالئحة عىل الجمعيات واملؤسسات األهلية القامئة وقت
صدورها أو التي ستنشأ بعد ذلك ،وتلتزم الجمعيات واملؤسسات األهلية
القامئة قبل نفاذ النظام بتوفيق أوضاعها وفقًا 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 والثامنون من
الالئحة.
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المادة التسعون:
تتوىل الوزارة تفسري الالئحة ،ويكون تفسريها ملزماً.
المادة الحادية والتسعون:
يعمل بالالئحة من تاريخ نرشها.
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