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حة األساسية  الالئ 

رية عبد العزيزملؤسسة: عث مان بن  ي  ه الخ   السيف وأبنائ 
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 التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض: الباب األول
 والتأسيسالتعريفات : الفصل األول

 
 املادة األولى: 

حة-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  ي   هذه الالئ  ي   املبينة أمام كل منها: -أين ما وردت ف   املعان 
معيات واملؤسسات األهلية. النظام  : نظام الج 

حة التنفيذية:  معيات واملؤسسات األهلية.الالئ  حة التنفيذية لنظام الج   الالئ 
حة حة األساسية الالئ   للمؤسسة.: الالئ 

رية عبد العزيزعن مان بن : مؤسسة املؤسسة ي  ه الج   السيف وأبنائ 
حة.املؤسس ي   هذه الالئ   : املؤسس أو املؤسسون للمؤسسة واملوضحة أسماؤهم وبياناتهم ف 

لس األمناء لس أمناء املؤسسة.مح   : مح 
هاز التنفيذي سواء  التنفيذي: املسؤول أو  اا عام  مدير   مأا تنفيذئ    اكان مدير  أاملسؤول األول عن الج 

ر ذلك.ا عام  أمين     ا أو غي 
ن ماعية.الوزارة  : وزارة املوارد البشرية والتن مية االج 

هة املشرفة ن ماعية: الخ   وزارة املوارد البشرية والتن مية االج 
ري : التصنيف ي   .خدمات الدعم املالي   –منظمات دعم العمل الج 

 
 املادة الثانية: 

لس الوزراء رقم ) معيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار مح  ب نظام الج  ( وتاريخ 61بموج 
حته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )18/02/1437 ( وتاريخ 73739هـ والئ 
ستهـ؛ فقد 11/06/1437 سِّ

 :املؤسس هذه املؤسسة من ا ُ
 

 

 الدمام العنوان: السيف عبد العزيزعث مان بن  االسم:

 هـ08/06/1384تاريخها: الدمام مصدرها: 1009471465 رقم الهوية الوطنية:

 
 املادة الثالثة:

ي    لس األمناء جسب اختصاصاته الواردة ف  يس مح  للمؤسسة شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئ 
ما يزيد ع لس األمناء تفويضه فن  وز بقرار من مح  حة، ويح   ذلك.ن هذه الالئ 

 
 املادة الرابعة:

يس مدينة  ر نايف بن  7995 ، وعنوانها الوطن ي   الدماميكون مقر املؤسسة الرئ  عبد طريق األمي 
ن    -زالعزي امعيي  ي   ، 3155-32254الدمام  – 1وجدة رقم  –جي الج  غراف   ونطاق تقديم خدماتها الج 

 .العربية السعودية داخل جدود اململكة
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ى    األهداف واألغراض: الفصل الثان 
امسة:  املادة الخ 

: -من دون أن يكون من أغراضها الجصول علي الربح املادي-املؤسسة  تهدف ي   إلي تحقيق اآلن 
ي    -1 ة.املساهمة ف   رعاية وكفالة األسر والجاالت املحتاج 
2- .

 
 دعم مشروعات الزواج

اصة. -3 ي   جكمهم من ذوي الظروف الج   كفالة ورعاية األيتام ومن ف 
ن   بالتنسيق  -4 ي  رية.تقديم املساعدات العينية واملالية للمحتاج  ي  معيات الج   مع الج 
ن   ومدمن ي   املخدرات. -5 ن   الغارمي  وني  ناء واملسح   املساهمة بدعم أسر السح 
ن ماعية. -6    الرعاية والتوعية االج 

 دعم برامح
م  -7   ومشاريع اإلسكان وترمن 

 
ي   دعم برامح  املنازل.املساهمة ف 

  التدريب  -8
 
ي   دعم مشاريع وبرامح  والتأهيل.املساهمة ف 

هزة واملستلزمات الطبية  -9 ن   األج  ي   وتأمي     الطن 
  العالج

 
ي   دعم مشاريع وبرامح ي.املساهمة ف   للمرض 

ة ومساعدة األرامل  -10   األسر املنتح 
 
ي   دعم مشاريع وبرامح  واملطلقات.املساهمة ف 

11-   
 
.إدعم برامح ن  مي   فطار الصائ 

د. -12  دعم مشاريع بناء وصيانة املساج 
 تقديم القروض الجسنة. -13

 
 الفروعإنشاء : الفصل الثالث

 املادة السادسة:
حة التنفيذية، ويكون الفرع مركر   للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل اململكة وفق     اا إضافن    ا للنظام والالئ 

 لها.
 

 املادة السابعة: 
:يكون إنشاء فروع املؤسسة وفق    ي   ا لآلن 

لس األمناء. -1  صدور قرار موافقة من مح 
اصة به. موافقة الوزارة علي فتح الفرع وفتح الجسابات -2  الج 

 
 املادة الثامنة:

لس  ، ويمارس االختصاصات املفوضة له من مح  يتولي إدارة الفرع مدير ومساعد ومشرف مالي 
ي   فيه. ي   الذي أنش  غراف  ي   النطاق الج     أو تقديم خدمات ف 

رامح ال تنفيذ النشاطات أو الي  ي   مح   األمناء ف 
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ى   لس األمناء: الباب الثان  م اإلداري ومح   التنظث 
م األول:الفصل   اإلداري التنظث 

 املادة التاسعة: 
هزة اآلتية:  تتكون املؤسسة من األج 

لس األمناء. -1  مح 
لس، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها. -2 نها املح  مة أو املؤقتة الن ي   يكو  ان الدائ   اللح 
 اإلدارة التنفيذية. -3

 

ى   لس األمناء: الفصل الثان   مح 
 املادة العاشرة:

ي    راطات الواردة ف  ا ملا يقرره املؤسس، بمراعاة االشي  لس األمناء وفق   ن   مح  عي  املادة الجادية عشرة، ئ ُ
با عور   وئ ُ  لس ونائ  يس املح  لس بأغلبية األصوات. هملناصب بتشمية رئ  ا ملا يقرره املح   واملشرف املالي   وفق  
 

 :ةاملادة الخادية عشر
لُس  أمناء  ي   كل منهم أعضاء (3) عنال يقل يدير املؤسسه    مح  رط ف   الشروط اآلتية:تحقق ، ويشي 

 ا.أن يكون سعودئ     -1
 أن يكون كامل األهلية. -2
هة املشرفة. -3 ي   الوزارة أو الج  ي   اإلدارة املختصة باإلشراف علي املؤسسات ف  ن   ف   أال يكون من العاملي 
ي   بإدانته  -4 ي   جقه جكم نهان  ريمة مخلة بالشرف واألمانة ما مل يكن بأال يكون صدر ف   ُرد    إليه اعتباره.ح 
راض الوزارة علي ترشيحه.عدم  -5  اعي 
 

 املادة الثانية عشرة:
لس األمناء أربع سنوات ديد بعد موافقة الوزارة.تكون الدورة الواجدة ملح   ، قابلة للتح 

 
 املادة الثالثة عشرة:

ب علي  -1 لس امليح  ي   أي من الجاالت اآلتية: مسبب قرار صدارإح   بحق العضو فاقد العضوية وذلك ف 
لس األمناء. االنسحاب -أ لس األمناء، وذلك بناء علي طلب خطي يقدمه العضو إلي مح   من مح 

 الوفاة. -ب
 
 
ب  -ج لس األمناء. تحققهاإذا فقد شرطا   من الشروط الواج  ي   عضو مح   ف 
 باملؤسسة. اأو أدبن    ا مادئ     اإذا أقدم علي تصرف من شأنه أن يلحق ضرر   -د
ي   املؤسسة لغرض تحقيق  -ه  منفعة شخصية.إذا قام باستغالل عضويته ف 
لس ودون عذر يقبله. -و لسات متعددة يقدرها املح  لس األمناء لج   إذا تغيب عن جضور مح 
 إذا تعذر عليه القيام بدوره لسبب صحي أو أي أسباب أخرى. -ز
اماته  -2 ر  لس األمناء عضويته ألي سبب كان؛ فإن ذلك ال يعفيه من الي  إذا فقد عضو مح 

 تصرفه.  باملستحقات املالية الن ي   عليه أو كانت تحت
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 املادة الرابعة عشرة:
لس األمناء الذين فقدوا عضوياتهم أو  نواعلي املؤسسة إبالغ الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء مح  ، ُعن  

لس خالل ) ر يطرأ علي تشكيلة هذا املح   .من تاريخها ( يوم  15وبكل تغيي 
 

امسة عشرة:   املادة الخ 
: لس األمناء بما يلي   يختص مح 

طة  -1 يسة ومتابعة تنفيذها.اعن ماد الج  ية للمؤسسة وخطط العمل الرئ  راتيح   االسي 
ي   املؤسسة. -2 مية والوظيفية ف   اعن ماد الهياكل التنظن 
 اعن ماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها. -3
حة التنفيذية  -4 ر لجوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أجكام النظام والالئ  وضع أسس ومعايي 

حة، واإلشراف علي تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند للمؤسسات األهلية وهذه  الالئ 
ة.  الجاج 

 اعن ماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات املؤسسة واإلعالن عنها. -5
ي   املؤسسة. -6 راءات الرقابة الداخلية ف  عة السنوية لفاعلية إج   املراج 
7-  
ي    -8    املعن مدة من الوزارة، والتعاون ف 

تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن املؤسسة وفق الن ماذج
 إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات املؤسسة كل سنة.

ع الجسابات بعد إقرارها وخالل  -9 تامي والتقارير املالية املدققة من مراج  تزويد الوزارة بالجساب الج 
 ر من نهاية السنة املالية.أربعة أشه

ديدة واعن مادها. -10  اإلشراف علي إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الج 
ن   مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وتحديد صالجياته، وتزويد الوزارة باسمه وقرار  -11 تعيي 

 تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه.
ر  -12 لس األمناء إبالغ الوزارة بكل تغيي  التنفيذي واملدير املالي   واملسؤول يطرأ علي جالة أعضاء مح 

ر.15وذلك خالل ) ا من تاريخ جدوث التغيي   ( يوم 
ام باإلفصاج  -13 ر  ح وااللي  رام املؤسسة لألنظمة واللوائ  من اجي  راءات الن ي   تض  وضع السياسات واإلج 

هة املشرفة إن و وهرية للمستفيدين والوزارة والج  دت وأصحاب املصالح اآلخرين.عن املعلومات الج   ج 
ماتها. -14  اإلشراف علي تنفيذ قرارات الوزارة وتعلن 
 اإلشراف علي إعداد التقرير السنوي للمؤسسة واعن ماده. -15
ي. -16 ارج  ع الجسابات الج  ن   مراج   تعيي 
ح  -17 ي   به األنظمة واللوائ  اختيار البنوك املحلية الن ي   تودع فيها أموال املؤسسة طبقا ملا تقض 

مات.  والتعلن 
حة والقواعد ا اف علي إدارة املؤسسة وفق   اإلشر -18 حة التنفيذية وهذه الالئ  للنظام والالئ 

مات الصادرة بمقتضاها.  والتعلن 
لس  -19 لس بموافقة املح  يس املح  وز لرئ  هات األخرى، ويح  تمثيل املؤسسة أمام القضاء والج 

ي   الشراء وقبول  ما يخص ]العقارات[ وذلك ف  ره، وذلك فن  املقايضة  - اإلفراغ ودفع الن منتفويض غي 
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الرهن قبول  –فك الرهن  -الرهن  -فراغ قبول التنازل واإل -قبول الهبة واإلفراغ  -الهبة واإلفراغ و
  الصكوك  -

 
ة والفرز  -دمح زئ  ي   النظام الشامل  -استالم الصكوك  -التح  تحديث الصكوك و إدخالها ف 

موعة صكوك بدل مفقود وبياناتها    مح 
 
ي  استخراج موعة صكوك بدل تالف  -:  نحو اآلن    مح 

 
استخراج

ي  وبياناتها  ي   املساجة  -:  نحو اآلن  ي   الزراعية إلي سكنية  -التنازل عن النقص ف  تعديل  -تحويل األراض 
ي   الجفيظة  ل املدن  تعديل الجدود واألطوال واملساجة وأرقام القطع واملخططات  -اسم املالك ورقم السح 
ر  -والصكوك وتواريخها وأسماء األجياء  ي  رة  -التأج  رة  -توقيع عقود األج  ديد عقود األج  استالم  -تح 

رة  بشيك باسم املالك باسم الورثة مصدق باسم املالك مصدق باسم الورثة باسم الوكيل األول  -األج 
ر  ي  عة كتابات  -تصديق صور الصكوك العقارية  -البيع واإلفراغ  -إلغاء و فسخ عقود التأج  مراج 

ي   املطالبة وإقامة  -الك العقارية العدل الستعالم عن األم ما يخص ]املطالبات واملحاكم[ وذلك ف  و فن 
 -التنازل  -الصلح  -اإلنكار  -اإلقرار  -سماع الدعاوى والرد عليها  -املرافعة و املدافعة  -الدعاوى 
ن   ورده واالمتناع عنه  -اإلبراء  مي  ابة وا -إجضار الشهود والبينات والطعن فيها  -طلب الن  رج اإلج  لج 

وير  -والتعديل  ر  طوط واألختام والتواقيع  -الطعن بالي   -طلب املنع من السفر ورفعه  -إنكار الج 
ز والتنفيذ  ر الجح  عة دوائ  ز والتنفيذ  -مراج  م  -طلب الجح  ن    -طلب التحكن  راء واملحكمي  ي  ن   الج   -تعيي 

ن   وردهم واستبدالهم  راء واملحكمي  ي  قبول األجكام  -كام املطالبة بتنفيذ األج -الطعن بتقارير الج 
ناف  -ونفيها  راض علي األجكام وطلب االستن  التهميش علي صكوك  -الن ماس إعادة النظر  -االعي 
ميع الدعاوى لدى  -طلب الشفعة  -طلب رد االعتبار  -االجكام  ي   ج  لسات ف  إنهاء ما يلزم جضور الج 

ميع املحاكم  ركة و فرز النصيب  -استالم املبالغ  -ج  جسب النص الشرعي لدى  -بشيك قشمة الي 
ي    -استالم صكوك األجكام  -لدى املحاكم الشرعية  -تنفيذ الوصية  -املحاكم   -طلب تنحي القاض 

ان  - لدى املحاكم اإلدارية ديوان املظامل -طلب إجالة الدعوى  -طلب اإلدخال والتداخل  لدى اللح 
ان العمالية  -الطبية الشرعية  ان فض املنازعا -لدى اللح  ان تسوية املنازعات لدى لج  ت املالية ولج 

ي   منازعات األوراق  -املصرفية  ي   منازعات األوراق املالية لدى مكاتب الفصل ف  ان الفصل ف  لدى لج 
ارية  ان جشم املنازعات التح  ارية ولج  اري  -التح  ان الغش التح  مركية ولج  ان الج  ان  -لدى اللح  لدى لج 
ي   املنازعات و املخالفات التأمينية  ة الرقابة والتحقيق  لدى -الفصل ف  طلب  -لدى النيابة العامة  -هين 

ي   مخالفات نظام مزاولة  -لدى املحكمة العليا  -نقض الجكم لدى املحكمة العليا  نة النظر ف  لدى لج 
ي   مخالفات اجكام نظام املؤسسات الصحية  -املهن الصحية  نة النظر ف  ن    -لدى لج  نة تأديب املحامي  لج 
نة الفصل  -بوزارة العدل  ي   املخالفات واملنازعات الضريبية لج  نافية للمخالفات  -ف  نة االستن  اللح 

ي   مخالفات نظام مراقبة البنوك  -واملنازعات الضريبية  نة الفصل ف  ي   مخالفات نظام  -لج  نة النظر ف  لج 
راع  -جماية جقوق املؤلف  ي   دعاوى براءات االخي  نة النظر ف  ي   تظلمات العالمات  -لج  نة النظر ف  لج 

ارية  ر ج –التح  م  -ق توكيل الغي  ميع  -االستالم و التسلن  هات ذات العالقة وإنهاء ج  ميع الج  عة ج  مراج 
ما يتطلب ذلك. راءات الالزمة والتوقيع فن   اإلج 

د مال -20 ي   أنشطة يكون لها عائ  تها ف  دة عن جاج   ي   تن مية املوارد املالية للمؤسسة واستن مار أموالها الزائ 
ي   تحقيق أهدافها وفقا حة.للنظام والال يساعد ف  حة التنفيذية وهذه الالئ   ئ 

حة األساسية، وال يكون ساريا -21  إال بعد إقراره من الوزارة. اعن ماد التعديل علي الالئ 
ان التابعة له أو إلي  -22 لس األمناء تفويض أي من اختصاصاته إلي اللح  وز ملح  التنفيذي،  سؤولامليح 

رط موافقة الوزارة.  مع مراعاة الصالجيات الن ي   تشي 
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 املادة السادسة عشرة: 
لس األمناء مسؤوال عن كل ضرر نشأ بسبب سوء إدارة شؤون املؤسسة، أو بسبب  يكون مح 

حة، أو األنظمة ذات العالقة. حة التنفيذية وهذه الالئ   مخالفته النظام أو الالئ 
 

 املادة السابعة عشرة:

: ي ي  ي   جال غيابه ما يأن  به ف  لس األمناء أو نائ  يس مح   تولي رئ 
ن ماعات.تو -1 لس لعقد االج  يه الدعوة ألعضاء املح   ج 
ية. -2 هات اإلدارية والقضائ   تمثيل املؤسسة والنيابة عنها أمام الج 
لس األمناء ومراقبة تنفيذها. -3 لسات مح  داول أعمال ج   إقرار ج 
ميع العقود واالتفاقات الن   -4 لس األمناء علي إبرامها. ي  التوقيع نيابة عن املؤسسة علي ج   يوافق مح 
ي   املؤسسة. التوقيع علي -5 ن   ف  اصة بالعاملي  لسات والقرارات اإلدارية والشؤون الج   محاضر الج 
اصة باملؤسسة وجساباتها. -6 ميع الشيكات واألوراق املالية الج  ي   التوقيع علي ج  راك ف   االشي 
لة الن ي   يعرضها عليه  -7 ل العاج  ي   املسائ  ن ماع  املسؤولالبت ف  ن   اج  ر لجي  التنفيذي، والن ي   ال تحن مل التأخي 

ن ماع له. ي   أول اج  لس ف  ل، وما قرر بشأنها علي املح  لس األمناء، علي أن يعرض هذه املسائ   مح 
لس األمناء أن يفوض كل أو بعض هذه الصالجيات مع مراعاة الصالجيات الن ي    -8 يس مح  ولرئ 

رط موافقة الوزارة.  تشي 
 

 املادة الثامنة عشرة:
:تكون  ن   السر ما يلي   مهام أمي 

ن ماع، وإعداد  -1 لس األمناء، وإبالغ الدعوة لألعضاء، وتولي   أمانة سر االج  دول أعمال مح  إعداد ج 
اص بذلك. ل الج  يلها بالسح   املحاضر والقرارات، وتسح 

حة األساسية.  -2 ي   النظام والالئ  الت املنصوص عليها ف   إمساك السح 
لس األمناء.إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات امل -3  ؤسسة، وتقديمه ملح 
 

 املادة التاسعة عشرة: 
لس األمناء  باإلشراف وتنفيذ ومتابعة الذي تم اختياره بأغلبية األصوات يقوم املشرف املالي   عضو مح 

ميع املهام واالختصاصات املالية واملحاسبية وفقا للنظم واألصول املالية واملحاسبية، ومن ذلك ما  ج 
:  يلي 
ميع اإليرادات،  اإلشراف العام -1   اإليصاالت عن ج 

 
علي موارد املؤسسة ومصروفاتها واستخراج

لس األمناء بموافقة الوزارة. ي   الجسابات البنكية املعن مدة من مح   واستالمها وإيداعها ف 
ميع اإليرادات واملصروفات تباع   -2 يل ج  م تسح  اصة بذلك، ويكون مسؤوال عن تنظن  الت الج  ي   السح  ا ف 

لس األمناء.األعمال املالية واإلشر  اف عليها وعرض مالجظاته علي مح 
لس األمناء. -3 رد ملح  ة الج  ودات املؤسسة، وتقديم تقرير بنتيح  رد السنوي ملوج   اإلشراف علي الج 
ميع املبالغ الن ي   تقرر صرفها نظام   -4 مع االجتفاظ باملستندات الدالة علي صحة الصرف  ا،صرف ج 

 ومراقبة املستندات وجفظها.
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الت  -5 عة السح  اصة باملؤسسة، والتأكد من صحة املستندات املالية قبل الصرف مراج  املالية الج 
 واعن مادها وجفظها.

ما يتعلق بالشؤون املالية واملحاسبية، بشرط أن تكون مطابقة  -6 لس األمناء فن  تنفيذ قرارات مح 
انية واألهداف املخصصة. ر   لبنود املي 

انية التقديرية للمؤسسة. -7 ر   إعداد مشروع املي 
رك علي سندات الصرف.التوقيع  -8  املشي 
هة املشرفة، والرد عليها علي جسب  -9 بحث املالجظات املالية واملحاسبية الواردة من الوزارة والج 

 األصول.
لس األمناء تفويض املهام أو أي منها -10 وز بموافقة مح  هاز التنفيذي، وال  يح  إلي أجد مسؤولي   الج 

عد التفويض سار   إال بعد موافقة الوزارة.  ئ ُ
 

مة واملؤقتة: الثالثالفصل  ان الدائ   اللح 
 املادة العشرون:

ان مؤقتة للقيام بمهام  مة للقيام بمهام ذات طبيعة مسن مرة، أو لج  ان دائ  لس األمناء تكوين لج  ملح 
 محددة من جيث طبيعتها ومدتها.

 
 املادة الخادية العشرون:

ها  نة مشماها وعدد أعضائ  يسها يحدد القرار الصادر بتكوين كل لج  ي   ذلك تشمية رئ  واختصاصاتها، بما ف 
لس األمناء. اعلي أن يكون عضو   ي   مح   ف 

 
 املادة الثانية والعشرون:

ان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها املسؤول يضع  م عمل اللح  راءات الالزمة لتنظن  القواعد واإلج 
لس األمناء.  ويعن مدها مح 

 

 التنفيذي املسؤول - التنفيذية اإلدارة :الرابع الفصل

 :املادة الثالثة والعشرون
لس األمناء  ن   مح  من كامل بياناته ويوضح  املسؤوليعي  التنفيذي للمؤسسة بقرار يصدر منه يتض 

حة وأجكام  حة التنفيذية وهذه الالئ  اماته علي ضوء النظام والالئ  ر  صالجياته ومسؤولياته وجقوقه والي 
 بها صورة من بطاقة هويته الوطنية.ا نظام العمل، وترسل نسخة من قرار تعيينه إلي الوزارة مرفق   

 
 والعشرون:املادة الرابعة 

ب علي  التنفيذي إدارة املؤسسة وإنهاء األعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها وأقسامها  املسؤوليح 
مها وتطويرها. طط الالزمة لتحقيق أهدافها والعمل علي تنظن   كافة وإعداد الج 
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امسة والعشرون:  املادة الخ 
ن   مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها أل لس إذا مل تن مكن املؤسسة من تعيي  ي سبب من األسباب؛ فلمح 

ه مؤقن    ي   هذه الجالة ال يفقد األمناء وبعد موافقة الوزارة تكليف أجد أعضائ  ا ليتولي هذا العمل، وف 
لس األمناء واملناقشة فيه والتصويت علي قراراته. ن ماعات مح  ي   جضور اج   العضو املكلف جقه ف 

 
 املادة السادسة والعشرون: 

ن    لس األمناء قبل تعيي  ب علي مح  التنفيذي للمؤسسة أن يتحقق من توافر الشروط  املسؤوليح 
 اآلتية فيه:

نسية. -1  أن يكون سعودي الج 
رة شرع   -2  ا. أن يكون كامل األهلية املعتي 
 إلدارة املؤسسة. اأن يكون متفرع    -3
رة ال تقل عن ) -4 ي   العمل اإلداري. 3أن يمتلك خي   ( سنوات ف 
 .عن الثانوية العلميمؤهله قل أال ي -5
راض الوزارة علي تعيينه.عدم  -6  اعي 
 

 املادة السابعة والعشرون: 
: املسؤوليتولي  ي  ه الج صوص اآلن   التنفيذي األعمال اإلدارية واملالية كافة ومنها علي وج 

راج خطط املؤسسة وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها، ومتابعة تنفيذها  -1 اقي 
 اعن مادها. بعد
حة التنفيذية وهذه  -2 ر لجوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أجكام النظام والالئ  راج أسس ومعايي  اقي 

حة، واإلشراف علي تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعن مادها.  الالئ 
من قيام املؤسسة بأعمالها وتحقيق أهدافها  -3 مية الالزمة الن ي   تض  ية والتنظن  رائ  ح اإلج  إعداد اللوائ 

 ة تنفيذها بعد اعن مادها.ومتابع
مها. -4 ماتها، وتعمن  حها وقراراتها وتعلن   تنفيذ أنظمة املؤسسة ولوائ 
ات الالزمة كافة. -5 ر  هي     واملشروعات واملوارد البشرية والتح 

رامح ات املؤسسة من الي  ر اجتياج   توفي 
ض من أموال املؤسسة وآليات تفعيلها.  -6 راج قواعد استن مار الفائ   اقي 
طط  -7 ي   رسم وتنفيذ الج  ن   أداء منسون     التطويرية والتدريبية الن ي   تنعكس علي تحسي 

رامح والي 
 املؤسسة وتطويرها.

من تقديم العناية  -8 رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات املؤسسة وتض 
 الالزمة لهم، واإلعالن عنها بعد اعن مادها.

ي   تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن املؤسسة وفق الن   -9    املعن مدة من الوزارة والتعاون ف 
ماذج

لس األمناء، وتحديث بيانات املؤسسة بصفة  إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها علي مح 
 دورية.

لس األمناء مع تحديد صالجياتهم  -10 ي   املؤسسة ملح  ن   ف  ن   القياديي  الرفع بأسماء املوظفي 
 ومسؤولياتهم لالعن ماد.
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ر أعمال املؤسسة و -11 ازات فيها علي مستوى متابعة سي  وضع املؤشرات لقياس األداء واإلنح 
اد الجلول لها. ة املشكالت وإيح  اهها نحو األهداف ومعالج  طط واملوارد، والتحقق من اتح   الج 

رة تمهيدا  إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للمؤسسة وفقا -12 ر املعتي  للمعايي 
 العن مادها.

لس العن ماده.إعداد التقويم الوظيفي ل -13 ن   ورفعه للمح   لموظفي 
ي   املؤسسة. -14 ر العمل ف  اصة بسي  مات الج  م والتعلن   إصدار التعامن 
دمات كافة الن ي   تقوم بها املؤسسة وتقديم  -15    والج 

رامح اإلشراف علي األنشطة واملناسبات والي 
لس األمناء.  تقارير عنها ملح 

ال اختصاصه. -16 ي   مح  لس األمناء ف   أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مح 
وز للمدير التنفيذي أن يفوض كل أو بعض هذه الصالجيات مع مراعاة الصالجيات الن ي    -17 يح 

رط موافقة الوزارة.  تشي 
 

 املادة الثامنة والعشرون: 
از املهام املناطة به الصالجيات اآلتية: ي   سبيل إنح   للمدير التنفيذي ف 

ي   املؤسسة إلنهاء أعمال خاصة بها أو جضور مناسبات أو  -1 لقاءات أو زيارات أو انتداب منسون 
ي   السنة. اوز عشرة أيام ف  رها وجسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما ال يتح   دورات أو غي 

ن   املوارد البشرية الالزمة باملؤسسة وتوقيع عقودهم وإلغاؤها ومتابعة أعمالهم وقبول  -2 تعيي 
ي   املؤسسة. حة العمل ف   استقاالتهم وفق أجكام نظام العمل والئ 

 اء.اعن ماد تقارير األد -3
م والصيانة والنظافة والتشغيل" بما ال  -4 رمن  توقيع التعميد بالشراء وعقود األشغال العامة "الي 

رات الزمنية  اوز املبالغ املخصصة لها باملوازنة التشغيلية، وبمراعاة تناسب الصرف مع الفي  يتح 
ي   املوازنة املعن مدة.  املتبقية ف 

  واألنشطة علي مستوى املؤسسة  -5
 
رامح ميع الي  طط املعن مدة.إقرار ج   وفق الج 

ي   املؤسسة. -6 ازات منسون   اعن ماد إج 
 تفويض صالجيات رؤساء األقسام وفق الصالجيات املمنوجة له. -7

 
 املادة التاسعة والعشرون: 

هة اإلشرافية علي   لس األمناء الج  عد مح  لس متابعة أعماله ومساءلته املسؤول ئ ُ التنفيذي، وللمح 
ر أو إخالل ا كتابن    ي   جال وقع تقصي  ر أو ف  م التقصي  ي   العمل ومحاسبته بما يتناسب مع جح  منه ف 

ي   ذلك وقفه أو عزله.  اإلخالل الواقع منه بما ف 
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 موارد املؤسسة والسنة املالية: الباب الثالث
 املادة الثالثون: 

مع األخذ باالعتبار عدم استفادة املؤسسات األهلية من اإلعانات الن ي   تقدمها الوزارة، فإن مواردها 
:املالية   تتكون مما يلي 

 ما يخصصه لها املؤسس أو املؤسسون من أموال. -1
رعات الن ي   تستقبلها بعد موافقة الوزارة. -2  الهبات، واألوقاف، والوصايا، والزكوات، والتي 
.إيرادات األنشطة  -3 د املالي   ذات العائ 
دات -4  استن مار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة. عائ 
 

 املادة الخادية والثالثون:
ي   شهر ا تبدأ السنة املالية األولي للمؤسسة بدء   رخيص من الوزارة، وتنتهي ف  من تاريخ صدور الي 

رخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثن ي   عشر  ر من سنة الي  اا شهر  ديشمي   .ميالدئ  
 

 املادة الثانية والثالثون:
ر ذلك.ئ ُ  -1 ي   غي  وز لها صرف أي مبلغ مالي   ف  ي   غايات تحقيق أهدافها، وال يح   صرف أموال املؤسسة ف 
لس األمناء قبل الن ملك أو إقراره  -2 رن ذلك بموافقة مح  للمؤسسة أن تن ملك العقارات، علي أن يقي 

ن ماع تال له. ي   أول اج   ف 
من لها الجصول علي مورد للمؤسسة أن تستن   -3 حة الكسب تض  االت مرج  ي   مح  ض إيراداتها ف  مر فائ 

دمية. ية والج  ي   املشروعات اإلنتاج  ض ف   ثابت أو أن تعيد توظيف الفائ 
ي   جساب مستقل خاص بأموال الزكاة، وأن  -4 ب إيداعها ف  ي   جال تلقت املؤسسة أموال زكاة فيح  ف 

ل مستقل، وأن  نشأ لها سح  فئ ُ صر  ي   مصارفها الشرع ئ ُ  ية.ف 
 

 املادة الثالثة والثالثون:
ي   جالة تأخر اعن مادها  دتع انية املعن مدة سارية املفعول بدءا من بداية السنة املالية املحددة لها، وف  ر  املي 

ف صر  انية العام املالي   املنصرم وملدة ثالثة أشهر جد فن ُ ر  أقضي، مع مراعاة الوفاء  امنها بمعدالت مي 
اه اآلخر. امات املؤسسة تح  ر   بالي 

 
 املادة الرابعة والثالثون:

ر من البنوك املحلية يختاره  ب علي املؤسسة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكي  يح 
لس األمناء، وأال  بمح  سح  به واملشرف  ئ ُ لس األمناء أو نائ  يس مح  من هذه األموال إال بتوقيع رئ 

لس بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع  وز للمح  ، ويح  ه أو املالي  ن   من أعضائ  الجسابات البنكية الثني 
نسية، وعلي أن يكون توقيع املشرف املالي   ي   اإلدارة التنفيذية علي أن يكونمن قيادن   ي   الج  ا سعودن 
ميع التعامالت البنكية. اأساسي ي   ج   ف 
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امسة والثالثون:  املادة الخ 
: رط لصرف أي مبلغ من أموال املؤسسة ما يلي   يشي 

لس األمناء أو من يفوضه. صدور  -1  قرار بالصرف من مح 
2-  ، به مع املشرف املالي  لس األمناء أو نائ  يس مح  توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئ 

ن   بالتوقيع علي جساب املؤسسة لدى البنك وتشغيله.  أو املفوضي 
 .طبيعية مكان شخصية ذات صفة اعتبارية أأسواء وبياناته  قيد اسم املستفيد -3
حة صرف داخلية علي أال   تتعارض م -4 حته التنفيذيةللمؤسسة اعن ماد الئ   .ع أجكام النظام والئ 

 
 املادة السادسة والثالثون:

لس األمناء مرة كل سنة، وتزود الوزارة بنسخة منه. امالن     ايعد املشرف املالي   تقرير    ويعرض علي مح 
 

 املادة السابعة والثالثون:
الت  ر املحاسبية وين م تمسك املؤسسة السح  ها وفقا للمعايي  والدفاتر اإلدارية واملحاسبية الن ي   تحتاج 

: ي  الت ما يأن  ي   مقر إدارتها، ومن هذه السح  يل والقيد فيها أوال بأول، وتحتفظ بها ف   التسح 
1- : الت اإلدارية، ومنها ما يلي   السح 

ل العضوية. -أ  سح 
ل -ب ان الفرعية الن ي   يقر مح  لس األمناء واللح  لسات مح  ل محاضر ج   س األمناء تكوينها.سح 
 
 
ن   باملؤسسة. -ج ل العاملي   سح 
ل املستفيدين من خدمات املؤسسة. -د  سح 

2- : الت املحاسبية، ومنها ما يلي   السح 
ر اليومية العامة. -أ  دفي 

وداتها الثابتة واملنقولة. -ب ل ممتلكات املؤسسة وموج   سح 
 
 
 سندات القبض. -ج
 سندات الصرف. -د
 سندات القيد. -ه
لس األمناء مالءمة  -و الت أخرى يرى مح   استخدامها.أي سح 

 
 املادة الثامنة والثالثون:

: ي  تامية وفقا   لآلن  انية العمومية والجسابات الج  ر   تقوم املؤسسة بإعداد املي 
ر أعمال املؤسسة وجساباتها، و يراقب -1 ع الجسابات املعن مد سي  انية  يتثبتمراج  ر  من مطابقة املي 

مة نظاماوجساب اإليرادات واملصروفات للدفاتر املحاسبية وما إذا كانت قد أ  مسكت بطريقة سلن 
اماتها. ر  وداتها والي   والتحقق من موج 

ي   نهاية كل سنة مالية. تقفل -2  املؤسسة جساباتها كافة وفقا   للمتعارف عليه محاسبيا   ف 
ي   نهاية كل سنة مالية،  -3 م املالية كافة املتعارف عليها محاسبيا ف  ع الجسابات املعن مد القوائ  يعد مراج 

لس األمناء خالل الشهرين  وهو ما يشمح بمعرفة املركز مها ملح  املالي   الجقيقي للمؤسسة، وعليه تسلن 
ديدة. ن   من السنة املالية الج   األولي 
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تامية ومشروع املوازنة التقديرية للعام  يدرس -4 انية العمومية والجسابات الج  ر  لس األمناء املي  مح 
به واملشرف ا لس األمناء أو نائ  يس مح  ديد، ومن ثم يوقع علي كل منها رئ  ملالي   ومحاسب الج 

 املؤسسة.
ه إنفاق  -5 من إيرادات املؤسسة ومصروفاتها وأنشطتها وأوج  لس الوزارة ببيان يتض  يزود املح 

 أموالها للسنة املنتهية خالل الربع األول من بداية السنة املالية.

 
  والخل: الباب الرابع

 
حة والدمج  التعديل على الالئ 

حةل: الفصل األو  التعديل على الالئ 
 املادة التاسعة والثالثون: 

ل عد   راءات اآلتية: ئ ُ حة وفقا   لإلج   هذه الالئ 
لس األمناء-التنفيذي  املسؤوليقوم  -1 راج املؤسس أو مح  بدراسة وإعداد التعديل  -بناء علي اقي 

لس األمناء. دول أعمال مح  ي   ج  ه ف   مع األسباب، وإدراج 
مل أسباب التع -2 رج بما يش  لس األمناء بالنظر للمقي  رجة، يقوم مح  ديل ومناسبة الصيغة املقي 

ي   هذا الشأن.  ومن ثم إصدار قراره ف 
ر   النفاذ إال بعد صدور موافقة  -3 لس، يرفع القرار للوزارة وال يدخل التعديل جي  بعد موافقة املح 

 الوزارة عليه.

 
ى   الفصل  املؤسسة حل :الثان 

  األربعون: املادة
راءات تكون : وفقا االختياري املؤسسة جل   إج  ي   لآلن 

امات الن ي   لها والن ي   عليها وما  -1 ر  ي   ضوء االلي  رج جل   املؤسسة اختياريا ف  لس األمناء مقي  يدرس مح 
 تقدمه من خدمات واملستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره.

لس األمناء بحل املؤسسة اختيارئ    -2 ي   جال صدر قرار مح  ا؛ فعليه رفع توصية للمؤسس أو من ف 
اينيبه أو يمثله بما رآه ُم  : بدئ   ي  راج اآلن  ررات ذلك ومسبباته، وعليه اقي   مي 

ر للقيام بأعمال التصفية.  -أ  مصف    واجد أو أكي 
 مدة التصفية.  -ب
 
 
. -ج ن   أتعاب املصفي أو املصفي 
هة الن ي   تؤول إليها أموال املؤسسة. -د  الج 

لس األمناء مع املؤسس أو من ينيبه ويمثله ويعرض توصيته بشأن جل   املؤسسة  -3 ن مع مح  يح 
ي   هذا الج صوص.للتصويت، مع  رجات ف  ررات واملقي   إبداء األسباب واملي 

4- : ي  ب أن يشن مل القرار علي اآلن  ي   جالة صدور قرار املؤسس باملوافقة علي جل املؤسسة؛ فيح   ف 
ر للقيام بأعمال التصفية.  -أ ن   مصف    واجد أو أكي   تعيي 

 تحديد مدة التصفية.  -ب
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. -ج ن   تحديد أتعاب املصفي 
هة الن ي   تؤول إليها أموال -د  املؤسسة. تحديد الج 

هة املشرفة بصورة من قرار املؤسس ومحضر  -5 لس األمناء تزويد الوزارة والج  ب علي مح  يح 
ن ماع خالل )  ( يوما من تاريخ انعقاده.15االج 

راءات التصفية بعد استالم قرار الوزارة باملوافقة علي  -6 لس األمناء مباشرة إج  ب علي مح  يح 
راءات  ن   املصفي والبدء بإج   التصفية معه.التصفية عن طريق تعيي 

هة املشرفة بانتهاء أعمال التصفية، ويكون اإلبالغ  -7 لس األمناء إبالغ الوزارة والج  ب علي مح  يح 
 مصحوبا بتقرير من املصفي يوضح تفاصيل التصفية كافة.

ر؛ من  -8 معية أو مؤسسة أو أكي  وز أن تؤول ممتلكات املؤسسة الن ي   تم جلها كافة إلي ج  يح 
معيات أو املؤسسات األهلية لة لدى الوزارة  الج  ي   منطقة خدماتها أو القريبة منها واملسح  العاملة ف 

 شريطة أن ينص عليها قرار الجل وتوافق عليه الوزارة.
 
  واألربعون: الخادية املادة
ب ي   علي يح  ي   التصرف عدم كافة املؤسسة منسون   صدور بعد ومستنداتها وأموالها املؤسسة أصول ف 
ي   املصفي مع التعاون وعليهم بحلها، املؤسس قرار  وإتقان، بسرعة إليه املوكلة املهام إنهاء سبيل ف 
م ذلك ومن رد املصفي إلي ومستنداتها وأموالها املؤسسة أصول تسلن   طلبها. بمح 
 

  واألربعون: الثانية املادة
ب رد املصفي علي يح  راءات اتخاذ التصفية إتمامه بمح    اآلتية: اإلج 

اه الج   -1 امات املؤسسة تح  ر  ن   فيها. سداد الي  اه العاملي   هات األخرى وتح 
من أموال املؤسسة الن ي    -2 ن   للمصفي أن ض  تإذا تبي  جل  نبية موافق عليها من قبل  ا ُ إعانة أج 

ي   شـــــأن مآل األموال،  ن   عليــه اتبــاع ما ورد باالتفاقـية أو املنحـــة من شــــروط ف  الـــوزارة للمؤسسة؛ تـعـي 
ي   تقريره. ن   ذلك ف  مي   وعليه تض 

وز بقرار من إذا  -3 راءات التصفية دون إتمامها؛ فيح  انقضت املدة املحددة للمصفي لالنتهاء من إج 
ن    الوزير بناء علي طلب من املصفي تمديدها ملدة أخرى، فإذا مل تن م التصفية خاللها يكون للوزارة تعيي 

 مصف    آخر.
 
  واألربعون: الثالثة املادة

وز ال ن   يح  مي   أو جلها أو امؤقن    نشاطها بتعليق الوزير من قرار صدر الن ي   املؤسسة شؤون علي للقائ 
ها ي   دمح  ي   التصرف أو تصفيتها أخرى؛ مؤسسة ف   جاالت ذلك من ويستثن ي مستنداتها، أو أموالها ف 

ي الن ي   الضرورة رط مفسدة وقوع فيها يخش  ي   ويشي   الوزارة. موافقة علي الجصول الجاالت هذه ف 
 
 
 
 
 



 

 

 15من  15الصفحة (                                  2)م            رقم النسخة: 2021/ 05 / 16املوافق:  هـ،1442/   11   / 06التاريخ:     

  واألربعون: الرابعة املادة

عد   حها، وما مل يرد بشأنه نص فتطبق عليه أجكام  ئ ُ حة جاكمه    للمؤسسة وتبن ي عليها لوائ  هذه الالئ 
حة التنفيذية معيات واملؤسسات األهلية والالئ   .نظام الج 

 
امسة واألربعون:  املادة الخ 
حة بدء    من تاريخ اعن مادها من الوزارة. ايعمل بهذه الالئ 

 
 
 
 
 

ث م ث معوكيل الوزارة لتث مية  الخ   املح 

د   أحمد بن صالح املاح 

 


