قواعد الصندوق العائلي
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• الفصل األول :التعريفات •
المادة األولى:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  -أينام وردت يف هذه القواعد  -املعاين
املبينة أمام كل منها:
 -1النظام :نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الوزارة :وزارة الشؤون االجتامعية.
 -3الوزير :وزير الشؤون االجتامعية.
 -4الجهة املختصة :الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
 -5الصندوق :الصندوق العائيل.
 -6العائلة :أفراد ينتسبون إىل الشخص الذي باسمه الصندوق.
 -7مجلس األمناء :مجلس أمناء الصندوق العائيل.
 -8الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -9القواعد :قواعد الصندوق العائيل.
 -10الالئحة األساسية :الالئحة األساسية للصندوق العائيل.
المادة الثانية:
يُع ّد الصندوق العائيل مؤسسة أهلية ،وتطبق عليه األحكام املنصوص
عليها يف هذه القواعد.
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المادة الثالثة:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف ،ت ُح ّدد الالئحة األساسية
األهداف التي يقوم عليها الصندوق ،وال يجوز له تجاوز تلك األهداف إال
مبوافقة الوزير أو من يفوضه ،ويهدف بشكل عام إىل تعزيز صلة الرحم،
وبث روح التكافل والتآلف والرحمة بني أفراد العائلة ،وإصالح ذات البني،
والتعاون عىل الرب والتقوى ،واملساهمة يف تنظيم أوجه اإلحسان بني أفراد
العائلة.

• الفصل الثاني :إنشاء الصندوق•
المادة الرابعة:
يشرتط يف طالب أو طالبي التأسيس اآليت:
 -1أن يكون سعودي الجنسية.
 -2أال يقل عمره عن مثانية عرش عا ًما.
 -3أن يكون كامل األهلية.
 -4أن ينتسب للشخص الذي باسمه الصندوق.
المادة الخامسة:
 -1إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق لنفسه ،فيجب يف
هذه الحالة أن يخدم الصندوق ما ال يقل عن عرشة أفراد من
العائلة.
 -2إذا كان طالبي التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد
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ينتسبون إليه ،فيجب أن يكون من بني املتقدمني جميع أوالد من
باسمه الصندوق (من الدرجة األوىل) ،أو من يقوم مقامهم من
أوالدهم الذكور وإن نزلوا ،ويف هذه الحالة يجب ألّ يقل عدد
طالبي التأسيس عن عرشة أفراد من العائلة.
المادة السادسة:
مع مراعاة ما ورد يف املادة الخامسة ،يجب عىل من يرغب يف تأسيس
الصندوق أن يُ َق ِّد َم للوزارة اآليت:
 -1طلب تأسيس وفقًا للنموذج املعد من الوزارة مصحوبًا ببيان يوضح
بيانات طالب أو طالبي التأسيس اآلتية:
أ -االسم حسب الهوية الوطنية.
ب -رقم الهوية الوطنية.
ت -املهنة.
ث -محل اإلقامة.
ج -بيانات االتصال شاملة الربيد اإللكرتوين ورقم هاتف الجوال.
 -2صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
 -3اسم وبيانات املمثل املعتمد لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات
التواصل معه شاملة الربيد اإللكرتوين ورقم الهاتف الجوال.
 -4الئحة أساسية للصندوق وفقاً للنموذج املعد من الوزارة ال تتعارض
مع النظام وال مع هذه القواعد.
 -5االلتزام بإيداع مبلغ ال يقل عن عرشين ألف ريال يف حساب
الصندوق.
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المادة السابعة:
تبت الوزارة يف طلب تأسيس الصندوق وفقًا لإلجراءات اآلتية:
 -1تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الرشوط والبيانات
املنصوص عليها يف النظام ويف هذه القواعد والقرارات والتعليامت
الصادرة مبقتضاهام.
 -2تعلن الوزارة ملدة ثالثني يوماً عن طلب تأسيس الصندوق العائيل
يف موقعها اإللكرتوين بعد استكامله كافة املستندات املوضحة يف
هذه القواعد ،ويشتمل اإلعالن عىل اسم الصندوق واسم طالب أو
طالبي التأسيس والالئحة األساسية للصندوق.
 -3مينح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من الوزارة وذلك بعد
انتهاء مدة اإلعالن ،ويُعد الطلب عندها مستكمالً ملسوغاته.
 -4تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة املختصة بإصدار قرارها يف
الطلب باملوافقة أو الرفض وذلك خالل ستني يو ًما من تاريخ
استكامل مسوغاته.
 -5تصدر الوزارة ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً
لإلجراءات اآلتية:
أ -تقوم الوزارة بتسجيل الصندوق يف السجل الخاص بالصناديق
العائلية لديها ،ومتنحه رقم تسجيل خاص به.
ب -تتخذ الوزارة إجراءات نرش مضمون قرار إنشاء الصندوق
عىل موقعها اإللكرتوين.
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ت -تصدر الوزارة ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص
بالصناديق العائلية ،باإلضافة إىل نسخة معتمدة من الالئحة
األساسية ،ويتم تسليمهام للممثل املعتمد لطالب أو طالبي
التأسيس.
المادة الثامنة:
يحق لكل من ينتسب إىل من باسمه الصندوق أن يقدم اعرتاضه عىل
التأسيس إىل الوزارة وذلك خالل فرتة اإلعالن عن التأسيس والواردة يف
الفقرة ( )2من املادة السابعة من هذه القواعد ،وتقوم الوزارة بدراسة
االعرتاض والبت فيه خالل مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ إيداع
االعرتاض.
المادة التاسعة:
يكتسب الصندوق الشخصية االعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة
باملوافقة عىل الطلب ،أو انقضاء مدة الستني يو ًما من تاريخ استكامل
مسوغات الطلب.
المادة العاشرة:
ميارس الصندوق عمله وفقًا ألحكام النظام( )1وهذه القواعد والالئحة
األساسية ،ويُحظر عليه مامرسة أي نشاط يخالف أهدافه املحددة يف
الئحته األساسية.
 .1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
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المادة الحادية عشرة:
يجب أن يكون اسم الصندوق اسامً ثالثياً لشخص من ذوي الصفة
الطبيعية ،وال يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة ،أو أن يرتتب
عىل االسم نعرات قبلية أو رصاعات عائلية ،وللوزير بقرار مسبب تعديل
اسم الصندوق.

• الفصل الثالث:
سجل الصناديق العائلية •
المادة الثانية عشرة:
ري
تُ ِع ُّد الوزارة ً
سجل ً
خاصا بالصناديق العائلية ،ويُ َح َّدثُ كلام طرأ تغي ٌ
عىل بياناته ،ويتضمن السجل البيانات اآلتية:
 -1اسم الصندوق.
 -2رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر باملوافقة عىل إنشاء الصندوق.
 -3رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
 -4الالئحة األساسية للصندوق.
 -5عنوان مقر الصندوق.
 -6األهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
 -7اسم املؤسس أو أسامء األعضاء املؤسسني للصندوق.
 -8أسامء أعضاء مجلس األمناء.
 -9اسم رئيس مجلس األمناء وبيانات التواصل معه.
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• الفصل الرابع:
الالئحة األساسية للصندوق •
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن تتضمن الالئحة األساسية للصندوق اآليت:
 -1اسم الصندوق.
 -2اسم أو أسامء املؤسسني وبياناتهم الشخصية.
 -3الغرض الذي أُنشئ الصندوق من أجله.
 -4رشوط وأحـكام العضويـة يف الصنـدوق العائلي مبا يشـمل درجة
القرابـة بين األعضـاء واالشتراكات إن وجـدت.
 -5القواعد واألحكام املنظمة إلدارة الصندوق ومنها:
أ -تشكيل مجلس األمناء واختصاصاته ،وآلية تعيني أعضائه.
ب -متثيل الصندوق أمام الجهات األخرى.
 -6بيـان بالحـاالت التـي ميكـن فيهـا حـل الصنـدوق حلاً اختياريـاً
واألحـكام التنظيميـة لذلـك.
 -7بيان تفصييل بالشؤون املالية ،مبا يشمل:
أ -املـوارد املاليـة للصنـدوق مبـا يشـمل األمـوال املخصصـة لـه
واألوقـاف واالشتراكات إن وجـدت.
ب -آلية الرصف من الصندوق واالشرتاطات لذلك.
ت -تحديـد بدايـة ونهاية السـنة املاليـة للصندوق وطـرق املراقبة
على أمواله.
 -8آلية تعديل الالئحة األساسية.
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• الفصل الخامس:
الشؤون اإلدارية للصندوق•
المادة الرابعة عشرة:
يكون للصندوق مجلس أمناء من العائلة ال يقل عدد أعضائه عن ثالثة وال
يزيد عن ثالثة عرش وتحدد الالئحة األساسية آلية تعيينهم مثل:
 -1أن يتوىل تعيني األعضاء شخص أو أكرث محددون بأسامئهم.
 -2أن يتوىل تعيني األعضاء شخص أو أكرث يجمعهم وصف واحد مثل
كبار العائلة ،رشيطة أن يتم إعداد الئحة بأسامئهم وتحديثها كلام
لزم األمر.
 -3أن يكون تعيني األعضاء باالنتخاب من العائلة ،ويشرتط تفصيل
إجراءات الرتشح ورشوطه واالقرتاع وفرز األصوات وإعالن
النتيجة يف الالئحة األساسية.
المادة الخامسة عشرة:
تحـدد الالئحـة األساسـية طريقـة التجديـد ملجلـس األمنـاء إذا نصـت
على تحديـد مدته ،كام تحـدد اختصاصاته وعدد اجتامعاته خالل السـنة
ونصابـه النظامـي وآليـة التصويـت على قراراتـه وغريها مـن أحكام.
المادة السادسة عشرة:
يختـار مجلـس األمنـاء مـن بين أعضائـه يف أول اجتماع لـه الرئيـس
واملشرف املايل.
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المادة السابعة عشرة:
يتـوىل مجلـس األمنـاء إدارة شـؤون الصنـدوق مبـا ال يتعارض مـع أحكام
النظـام وهـذه القواعـد والالئحـة األساسـية ،ومبـا يحقـق األهـداف التي
أنشـئ مـن أجلهـا ومنها:
 -1اإلرشاف عىل أنشطة الصندوق.
 -2إقـرار التقريـر السـنوي اإلداري واملـايل ،وتزويـد الوزارة بنسـخة
مـن ذلك.
 -3اعتماد امليزانيـة العامـة والحسـاب الختامـي امل ُ َعـ ُّد مـن مراجـع
الحسـابات املعتمـد للصنـدوق ،وتزويـد الـوزارة بنسـخة مـن ذلـك.
 -4إقـرار املوازنـة التقديريـة للعـام املـايل الجديـد ،وتزويـد الـوزارة
بنسـخة مـن ذلـك.
 -5اعتماد ضوابـط لصرف مـا يقدمـه الصنـدوق من مسـاعدات أو
خدمـات اجتامعيـة أو تخصصيـة.
 -6تزويـد الوزارة بأسماء وبيانـات أعضاء املجلس الذيـن تم تعيينهم
وصـور هوياتهـم ،وبـكل تغيير يطرأ عىل تشـكيله خالل شـهر من
تاريخ حـدوث التغيري.
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• الفصل السادس:
الشؤون المالية للصندوق •
المادة الثامنة عشرة:
تتكون املوارد املالية للصندوق من اآليت:
 -1مـا يخصصه له املؤسـس أو املؤسسـون أو أفـراد العائلة من أموال
أو هبـات أو أوقـاف أو وصايـا أو زكوات.
 -2االشرتاكات الدورية ألفراد العائلة إن وجدت.
 -3عائـدات اسـتثامرات الصنـدوق حسـب مـا تنـص عليـه الالئحـة
األساسـية.
المادة التاسعة عشرة:
مـع مراعـاة أحـكام النظام ،يجب على الصندوق أن يتعامـل مع أموال
الـزكاة يف حسـاب مسـتقل وأن ينشـئ لهـا سـجالً خاصاً بهـا ،ويجب عليه
التصرف يف أمـوال الـزكاة مبا يتفق مـع أحكام الرشيعة اإلسلامية.
المادة العشرون:
 -1مجلـس األمنـاء هـو املسـؤول عـن أمـوال الصنـدوق وممتلكاتـه،
وعليـه يف سـبيل ذلـك أن يـؤدي مهامتـه مبسـؤولية وحسـن نيـة،
وأن يحـدد الصالحيـات التـي يفوضهـا ،وإجـراءات اتخـاذ القرار
ومـدة التفويـض ،وعليـه متابعـة مامرسـة تلـك الصالحيـات التـي
يفوضهـا لغيره عبر تقاريـر دوريـة.
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-2

-3
-4

-5

يجـب على مجلـس األمنـاء التأكـد مـن وضـع إجـراءات لتعريـف
أعضـاء املجلـس الجـدد بعمل الصنـدوق وخاصـة الجوانـب املالية
والقانونيـة ،وعليـه التأكـد من توفـر املعلومات الوافية عن شـؤون
الصنـدوق ألعضـاء املجلس.
ال يجــوز ملجلـس األمنـاء مخالفـة الالئحـة األساسـية أو الشروط
الـواردة فيهـا.
يجـب على مجلس األمناء إيـداع أمـوال الصندوق النقدية باسـمه
لـدى بنـك أو أكثر مـن البنـوك املحليـة ،وتكـون التعاملات مـع
الحسـابات البنكيـة الخاصـة بالصنـدوق بتوقيـع رئيـس مجلـس
األمنـاء أو نائبـه واملشرف املـايل ،ويجـوز ملجلـس األمنـاء تفويض
التعامـل مـع الحسـابات البنكية الثنني من أعضائـه أو من قياديي
اإلدارة التنفيذيـة على أن يكونـوا سـعوديي الجنسـية وذلـك بعـد
موافقـة الوزيـر أو مـن يفوضـه.
يجـب على مجلـس األمنـاء التأكـد مـن تقيـد الصنـدوق باألنظمة
واللوائـح السـارية يف اململكـة مبـا يضمـن تاليف وقـوع الصندوق
يف مخالفـة نظاميـة.

المادة الحادية والعشرون:
يجب عىل الصندوق أن يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي ُم َر َّخ ٌص له
مبزاولة املهنة يف اململكة.
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المادة الثانية والعشرون:
يجب عىل الصندوق أن يزود الوزارة ببيان يتضمن إيراداته ومرصوفاته
وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة املنتهية خالل الربع األول من بداية
السنة املالية.
المادة الثالثة والعشرون:
ال تسـتفيد الصناديـق العائليـة مـن اإلعانـات التي تقدمها الـوزارة ،وال
يرتتـب على إنشـائها أيـة التزامات على الدولة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجـب على الصنـدوق مراعـاة األحـكام التـي تقضي بهـا األنظمـة
السـارية يف اململكـة ذات الشـق املـايل ،ومنهـا نظـام مكافحـة غسـل
األمـوال ،وعليـه بوجـه خـاص اتخـاذ اآليت:
 -1االحتفـاظ يف مقـره بالسـجالت واملسـتندات املاليـة وملفـات
الحسـابات واملراسلات املاليـة وصـور وثائـق الهويـات الوطنيـة
للمتعاملين معـه ،ملـدة ال تقـل عن عرش سـنوات من تاريـخ انتهاء
التعامـل.
 -2إذا توافـرت لديـه 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
فعليهـا اتخـاذ اإلجـراءات اآلتية:
أ -إبلاغ وحـدة التحريـات املاليـة لـدى وزارة الداخليـة فـو ًرا
وبشـكل مبـارش.
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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 معـه 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 السابع :حل الصندوق •
المادة الخامسة والعشرون:
تراعـي الـوزارة عنـد إصدارهـا قـرار حـل الصنـدوق مـا تنـص عليـه
املـادة السـابعة والعشرون مـن القواعـد ،ويتضمـن قـرار الحـل تعيين
مصـف أو أكثر للقيـام بأعمال التصفيـة وتحديـد مـدة عملـه وأتعابـه.
ٍّ
المادة السادسة والعشرون:
يجـب على الـوزارة عنـد توزيـع أمـوال الصنـدوق بعـد حلـه التقيـد
بالضوابـط الرشعيـة يف التعامـل مـع الوصايـا وأموال الـزكاة إن وجدت،
كما تراعـي الـوزارة إعـادة األمـوال إىل املتربعين إن أمكـن ،وتراعي ما
تقضي بـه الالئحة األساسـية ،ويف حالة تعذر ما سـبق فيجب عىل مجلس
األمنـاء تحديـد األشـخاص أو الجهـات التي تـؤول إليها أمـوال الصندوق.
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المادة السابعة والعشرون:
يف حالـة صـدور قرار مـن صاحب الصالحية يف الصنـدوق بحله ح ً
ال
اختياريـاً تطبـق األحكام الواردة يف الالئحة األساسـية للصندوق.
المادة الثامنة والعشرون:
ال يجـوز للقامئين على شـؤون الصنـدوق الـذي صـدر قـرار بتعليـق
نشـاطه مؤقتًـا أو حلـه التصرف يف أموالـه أو مسـتنداته ،ويسـتثنى مـن
ذلـك حالـة الضرورة كأن تكـون املوجـودات املـراد التصرف بهـا قابلـة
للتلـف ،ويشترط موافقـة الوزيـر.

• الفصل الثامن :أحكام عامة •
المادة التاسعة والعشرون:
للوزارة أن تقدم خدماتها وأن تطبق أحكام النظام وهذه القواعد عرب
وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثالثون:
يحظـر على الصنـدوق املشـاركة يف فعالية أو نشـاط خـارج اململكة أو
تقديـم أي مـن خدماتـه أو الحصـول على عضويـة مـن إحـدى الجهـات
الدوليـة إال مبوافقـة كتابية من الوزير ،وعىل الصنـدوق إذا دعت الحاجة
ملشـاركته يف أي مـن ذلـك أن يقـدم طلبـاً إىل الـوزارة يوضـح رغبتـه مـع
بيان وج�ه ارتباطه بأنش�طته.
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المادة الحادية والثالثون:
للـوزارة  -بنـاء على طلـب ممـن ينتسـب إىل من باسـمه الصنـدوق أو
مـن تلقـاء نفسـها  -الوقـوف على الصنـدوق أو أحـد فروعـه واالطلاع
على الوثائـق واملكاتبـات والسـجالت الخاصـة بـه ،للتأكـد مـن امتثالـه
لاللتزامـات املنصـوص عليهـا يف النظـام وهـذه القواعـد والالئحـة
األساسـية ،ولهـا الحصـول عىل صورة منها ،أو سـحب أصـل وثيقة محددة
مـع كتابـة محضر بذلـك ،وللـوزارة حضـور اجتامعـات مجلـس األمنـاء،
وال يحـق ملـن يحضر مبوجـب هـذه املـادة التصويـت يف أي مـن تلـك
االجتامعـات ،وعلى الصنـدوق التعاون التـام واإلجابة عن االستفسـارات
والتسـاؤالت التـي تطلبهـا الـوزارة.
المادة الثانية والثالثون:
مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة التاسـعة عرشة واملـادة الثالثـة والعرشين
واملـادة الخامسـة والثالثين واملـادة السادسـة والثالثين مـن النظـام(، )2
متـارس الـوزارة مهامهـا يف اإلرشاف على الصنـدوق ،ويف حالـة مخالفته
أيّـاً مـن أحـكام النظـام أو القواعـد أو الالئحـة األساسـية فللـوزارة اتخـاذ
اآليت:
 -1إنذار الصندوق باملخالفة وإمهاله مدة ال تزيد عن ثالثني يو ًما.
 -2يف حالـة مضي املـدة دون تصحيـح املخالفة يتم إنـذار الصندوق
إنـذا ًرا نهائ ًيـا ،وإمهالـه مدة ثالثين يو ًما.
 -3يف حالـة مضي مـدة اإلنـذار النهـايئ دون تصحيـح املخالفـة
 .2نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
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فللوزيـر اتخـاذ أي مـن اإلجـراءات اآلتيـة مـع مراعـاة التـدرج
بحسـب حجـم املخالفـة وتكررهـا مـن عدمـه:
أ -إيقـاف أحـد منسـويب الصنـدوق عـن العمـل يف الجمعيـات
واملؤسسـات والصناديـق ملـدة محـددة.
ب -إيقـاف أحـد منسـويب الصنـدوق عـن العمـل يف الجمعيـات
واملؤسسـات والصناديـق بشـكل دائـم.
ت -عـزل مجلـس أمنـاء الصنـدوق أو أحـد أعضائه وتعيين بديل
إن لـزم األمر.
ث -تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.
ج -دمج الصندوق يف آخر بالتنسيق مع املؤسسني.
ح -حل الصندوق.
المادة الثالثة والثالثون:
للوزارة إلغاء ترخيص الصندوق الذي ال يبارش أعامله بعد ميض سنة
من تاريخ صدور الرتخيص ،ويجوز للوزير التمديد ملدة مامثلة إذا قدم
املؤسسون مربرا ً يوافق عليه الوزير أو من يفوضه.
المادة الرابعة والثالثون:
تتوىل الوزارة تفسري هذه القواعد ،ويكون تفسريها ملز ًما.
المادة الخامسة والثالثون:
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ نرشها.
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