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 التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض:  الباب األول 

 التعريفات والتأسيس : الفصل األول 

 املادة األولى:  

 املعاني املبينة أمام كل منها:  -أينما وردت في هذه الالئحة-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.   النظام:

 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.  الالئحة التنفيذية:

 الالئحة األساسية للمؤسسة.  الالئحة:

 حسن عباس شربتلي لخدمة املجتمع مؤسسة   املؤسسة:

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

 مجلس أمناء املؤسسة.  مجلس األمناء:

 . ومسماه املشرف العاماملسؤول األول عن الجهاز التنفيذي  التنفيذي: املسؤول

 املركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.  املركز:

 االجتماعية البشرية والتنمية وزارة املوارد  : الجهة املشرفة

 خدمات تقديم الدعم املالي  –الخيري منظمات دعم العمل  التصنيف:

 

 املادة الثانية:  

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

ستهـ؛ فقد  1437/ 06/ 11( وتاريخ  73739والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) ِّ
س 
ُ
هذه املؤسسة من    أ

 األشخاص اآلتية أسماؤهم: 

 رقم التواصل  تاريخها الهوية الوطنية  االسم  م

 012-664-2777 1461-05-28 1018220721 السيد/عبد الرحمن حسن عباس شربتلي  1

 012-664-2777 1460-03-06 1009672054 السيد/إبراهيم حسن عباس شربتلي 2

 012-664-2777 1460-02-16 1048688087 شربتلي السيد/محمد وجيه حسن عباس  3

 012-664-2777 1460-10-10 1017579143 السيد/ياسر حسن عباس شربتلي  4

 012-664-2777 1443-05-11 1040420919 السيد/احمد حسن عباس شربتلي  5

 012-664-2777 1450-09-08 1061957344 السيد/ماجد حسن عباس شربتلي  6
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 الثالثة: املادة 

للمؤسسة شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس األمناء حسب اختصاصاته الواردة في هذه الالئحة، ويجوز  

 ذلك. ن  بقرار من مجلس األمناء تفويضه فيما يزيد ع

 

 املادة الرابعة:

الرئيس مدينة   املؤسسة  الوطنيجدة  يكون مقر  الرمز  467املبنى رقم    وعنوانها  الرقم  23432البريدي  ، جدة،   ،

   اململكة العربية السعودية  ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي ،6993اإلضافي 

 

 األهداف واألغراض :  الفصل الثاني

 املادة الخامسة: 

اغراضها    املؤسسة  تهدف من  يكون  ان  مادي دون  ربح  الوبشراكة    ،تحقيق  وغير  والخاصة    الحكومية جهات  مع 

 يلي: على ما  للعمل لها في مجالها ةالربحية املرخص

 .إكرام املوتى مراكز  مثلملحقاتها ومرافقها  بما في ذلك  ، ورعايتها وصيانتها بناء املساجد -1

   .غير املقتدرة لألسرلى تقديم الخدمات الطبية واالجتماعية والتأهيلية إالهادفة دعم املشاريع  -2

 . والعناية بهم كبار السنو  املعاقين و   األراملو  األيتامو  دعم مشاريع الرعاية بالطفولة -3

ملجاالت  ولوية  املرخصة، واأل واملراكز الصحية  املستشفيات  في كافة  والوقائية  والعالجية    املشاريع الصحيةدعم   -4

    .العظام واألجهزة التعويضيةو العيون، و ورام، القلب والكبد واأل 

و اال ع  ي ر اشاملدعم   -5 بما    ثقافيةالجتماعية  ذلك  والدعوية  األ إفي  مراكز  والرقميةنشاء  العامة  واملكتبات    .حياء 

 .الحج والعمرةوتأدية الصائمين، وتفطير  الكريم،ونشر العلم والعناية بالقرآن  مساعدة الشباب على الزواجو 

 .األنظمة والتشريعات املعتمدة لذلك املرخصة محلًيا وعاملًيا وفق املساهمة في الحمالت الوطنية -6

الى م إة  الهادفاملشاريع  دعم   -7 يتناسب مع أهداف املؤسسةلجهات الحكومية والجمعيات األ ساندة  بما  ،  هلية 

 
ُ
 نشئت من اجلها. وبما يمكنها من تحقيق األهداف التي أ

 .والالئحةالنظام  ا ألحكام ًق عمال البر واإلحسان ووفأ من األمناء كل ما يعتمده مجلس  -8

 

 الفروع  إنشاء: الثالثالفصل 

 املادة السادسة:

 لها.  اا إضافي  ا للنظام والالئحة التنفيذية، ويكون الفرع مركزً للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل اململكة وفًق 
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 املادة السابعة: 

 ا لآلتي:يكون إنشاء فروع املؤسسة وفًق 

 صدور قرار موافقة من مجلس األمناء.  -1

 على فتح الفرع.  املركزموافقة  -2

 

 املادة الثامنة:

في مجال   األمناء  من مجلس  له  املفوضة  االختصاصات  ويمارس  مالي،  الفرع مدير ومساعد ومشرف  إدارة  يتولى 

 تنفيذ النشاطات أو البرامج أو تقديم خدمات في النطاق الجغرافي الذي أنش ئ فيه.

 

 ومجلس األمناء التنظيم اإلداري : الباب الثاني

 اإلداري  التنظيم: األول الفصل 

 املادة التاسعة:  

 تتكون املؤسسة من األجهزة اآلتية:

 مجلس األمناء. -1

 اإلدارة التنفيذية.  -2

نها املجلس، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.  -3  اللجان الدائمة أو املؤقتة التي يكو 

 

 مجلس األمناء: الفصل الثاني

 املادة العاشرة: 

 مراعاة االشتراطات الواردة في املادة الحادية عشر، يكون للمؤسسين بقرار يصدر من أغلبيتهم سلطة ما يلي: مع  

 تعيين أعضاء مجلس األمناء.  -1

 توزيع املناصب فيما بينهم.  -2

 

 املادة الحادية عشر: 

 مجلس 
َ
 الشروط اآلتية: تحقق ، ويشترط في كل منهم أربعة أعضاءعن  ليق أمناء اليدير املؤسسة

ا. أن يكون  -1  سعودي 

 أن يكون كامل األهلية.  -2
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 أو الجهة املشرفة.  ملركزأال يكون من العاملين في اإلدارة املختصة باإلشراف على املؤسسات في ا -3

 ُردَّ إليه اعتباره. أال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد  -4

 .موافقة املركز على تعيينه -5

 

 املادة الثانية عشرة: 

 تكون الدورة الواحدة ملجلس األمناء أربع سنوات. 

 

 املادة الثالثة عشرة: 

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

 األمناء، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس األمناء. االنسحاب من مجلس  -أ

 الوفاة.  -ب

 من الشروط الواجب  -ت
ً
 في عضو مجلس األمناء.  تحققهاإذا فقد شرطا

 باملؤسسة.  اأو أدبي  ا مادي    اإذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررً  -ث

 شخصية. إذا قام باستغالل عضويته في املؤسسة لغرض تحقيق منفعة  -ج

 إذا تغيب عن حضور مجلس األمناء لجلسات متعددة يقدرها املجلس ودون عذر يقبله. -ح

 إذا تعذر عليه القيام بدوره لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.  -خ

إذا فقد عضو مجلس األمناء عضويته ألي سبب كان؛ فإن ذلك ال يعفيه من التزاماته باملستحقات املالية التي   -2

 .  عليه أو كانت تحت تصرفه

 

 املادة الرابعة عشرة: 

نوابأسماء وبيانات أعضاء مجلس األمناء الذين فقدوا عضوياتهم أو    ركزعلى املؤسسة إبالغ امل ، وبكل تغيير يطرأ  ُعي 

ا بشكل مؤقت ويحق له ويكون تعيين العضو الجديد ساريً   من تاريخه.ا  ( يومً 15على تشكيلة هذا املجلس خالل )

 .ركزاعتماده من قبل امل ممارسة أعماله إلى حين 
 

   املادة الخامسة عشرة: 

 يختص مجلس األمناء بما يلي: 

 الخطة االستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.اعتماد  -1

 اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في املؤسسة. -2
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 اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها. -3

ومعايير لحوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية للمؤسسات األهلية  وضع أسس   -4

 وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة. 

 اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات املؤسسة واإلعالن عنها. -5

 ية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في املؤسسة.املراجعة السنو  -6

 اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة واعتمادها.  -7

باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية  ملركز  متفرغ للمؤسسة، وتحديد صالحياته، وتزويد امشرف عام  تعيين   -8

 الوطنية له، مع بيانات التواصل معه.

السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام املؤسسة لألنظمة واللوائح وااللتزام باإلفصاح عن املعلومات  وضع  -9

 والجهة املشرفة إن وجدت وأصحاب املصالح اآلخرين. ركزالجوهرية للمستفيدين وامل

 وتعليماتها. ركزاإلشراف على تنفيذ قرارات امل -10

 عتماده.اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وا -11

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي.  -12

 اختيار البنوك املحلية التي تودع فيها أموال املؤسسة طبقا ملا تقض ي به األنظمة واللوائح والتعليمات.  -13

 للنظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة والقواعد الصادرة بمقتضاها. ا اإلشراف على إدارة املؤسسة وفًق  -14

اء والجهات األخرى، ويجوز لرئيس املجلس بموافقة املجلس تفويض غيره، وذلك  تمثيل املؤسسة أمام القض  -15

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

استالم    -الفرز  التجزئة و   - دمج الصكوك  -قبول الرهن  -فك الرهن  - الرهن  -قبول التنازل واإلفراغ    - واإلفراغ  

نحو  تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها    -الصكوك  

في املساحة  نحو اآلتياستخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها    -:  اآلتي النقص  التنازل عن  تحويل    -: 

إلى سكنية   الزراعية  الس  -األراض ي  ورقم  املالك  اسم  الحفيظة  تعديل  املدني  واألطوال    -جل  الحدود  تعديل 

األحياء   وأسماء  وتواريخها  والصكوك  واملخططات  القطع  وأرقام  األجرة    -التأجير    -واملساحة  عقود    - توقيع 

  - البيع واإلفراغ    -إلغاء وفسخ عقود التأجير    -  املؤسسةبشيك باسم    -استالم األجرة    -تجديد عقود األجرة  

العقارية   الصكوك  صور  العقارية    -تصديق  األمالك  عن  الستعالم  العدل  كتابات  يخص    - مراجعة  وفيما 

  - سماع الدعاوى والرد عليها    -املرافعة و املدافعة    -]املطالبات واملحاكم[ وذلك في املطالبة وإقامة الدعاوى  

إحضار الشهود والبينات والطعن    -طلب اليمين ورده واالمتناع عنه    -اإلبراء    -التنازل    -الصلح    -اإلنكار    -اإلقرار  

طلب املنع من السفر    -إنكار الخطوط واألختام والتواقيع    -الطعن بالتزوير    -اإلجابة والجرح والتعديل    -فيها  

 -تعيين الخبراء واملحكمين    - لتحكيم  طلب ا  -طلب الحجز والتنفيذ    - مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ    -ورفعه  
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واستبدالهم   وردهم  واملحكمين  الخبراء  بتقارير  األحكام    -الطعن  بتنفيذ  ونفيها    - املطالبة  األحكام    -قبول 

االستئناف   األحكام وطلب  النظر    - االعتراض على  إعادة  االحكام    - التماس  رد    - التهميش على صكوك  طلب 

استالم املبالغ    - ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع املحاكم    إنهاء   -طلب الشفعة    - االعتبار  

لدى املحاكم    -تنفيذ الوصية    -حسب النص الشرعي لدى املحاكم    - بشيك قسمة التركة و فرز النصيب    -

دى  ل  -طلب إحالة الدعوى    -طلب اإلدخال والتداخل    -طلب تنحي القاض ي    -استالم صكوك األحكام    -الشرعية  

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

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

لدى اللجان الجمركية ولجان الغش    -لتجارية  الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم املنازعات ا

لدى النيابة    -لدى هيئة الرقابة والتحقيق    -لدى لجان الفصل في املنازعات و املخالفات التأمينية    -التجاري  

لدى لجنة النظر في مخالفات نظام    -لدى املحكمة العليا    -طلب نقض الحكم لدى املحكمة العليا    -العامة  

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

اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات    -لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية    -بوزارة العدل  

البنوك    -الضريبية   في مخالفات نظام مراقبة  الفصل  في مخالفات  -لجنة  النظر  نظام حماية حقوق    لجنة 

حق توكيل الغير    –لجنة النظر في تظلمات العالمات التجارية    -لجنة النظر في دعاوى براءات االختراع    -املؤلف  

 مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات والتوقيع فيما يتطلب ذلك.  -االستالم والتسليم  -

يساعد في   يار أموالها الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالتنمية املوارد املالية للمؤسسة واستثم -16

 للنظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة. تحقيق أهدافها وفقا 

 ركز. إال بعد إقراره من امل اعتماد التعديل على الالئحة األساسية، وال يكون ساريا  -17

إلى   -18 أو  له  التابعة  اللجان  إلى  اختصاصاته  من  أي  تفويض  األمناء  ملجلس  العاميجوز  مراعاة  املشرف  مع   ،

 . ركزالصالحيات التي تشترط موافقة امل

 

 املادة السادسة عشرة:  

يكون مجلس األمناء مسؤوال عن كل ضرر نشأ بسبب سوء إدارة شؤون املؤسسة، أو بسبب مخالفته النظام أو 

 الالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، أو األنظمة ذات العالقة.
 

 املادة السابعة عشرة: 

 يتولى رئيس مجلس األمناء أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:  

 توجيه الدعوة ألعضاء املجلس لعقد االجتماعات.  -1
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 تمثيل املؤسسة والنيابة عنها أمام الجهات اإلدارية والقضائية.  -2

 أعمال جلسات مجلس األمناء ومراقبة تنفيذها. إقرار جداول  -3

 يوافق مجلس األمناء على إبرامها.  يالتوقيع نيابة عن املؤسسة على جميع العقود واالتفاقات الت -4

 التوقيع على محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية والشؤون الخاصة بالعاملين في املؤسسة.  -5

 اق املالية الخاصة باملؤسسة وحساباتها.االشتراك في التوقيع على جميع الشيكات واألور  -6

عليه   -7 يعرضها  التي  العاجلة  املسائل  في  العامالبت  مجلس  املشرف  اجتماع  لحين  التأخير  تحتمل  ال  والتي   ،

 األمناء، على أن يعرض هذه املسائل، وما قرر بشأنها على املجلس في أول اجتماع له.

 . ملركزمع مراعاة الصالحيات التي تشترط موافقة ا لرئيس مجلس األمناء أن يفوض بعض هذه الصالحيات  -8
 

 املادة الثامنة عشرة: 

ا للنظم واألصول  اإلشراف وتنفيذ ومتابعة جميع املهام واالختصاصات املالية واملحاسبية وفًق ب يقوم املشرف املالي

 املالية واملحاسبية، ومن ذلك ما يلي:

إيداعها  اإلشراف العام على موارد املؤسسة ومصروفاتها واستخراج اإليصاالت عن جميع اإليرادات، واستالمها و  -1

 ركز. في الحسابات البنكية املعتمدة من مجلس األمناء بموافقة امل

تباعً  -2 في السجالت الخاصة بذلك، ويكون مسؤوال عن تنظيم األعمال  تسجيل جميع اإليرادات واملصروفات  ا 

 املالية واإلشراف عليها وعرض مالحظاته على مجلس األمناء.

 ملوجودات املؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس األمناء. اإلشراف على الجرد السنوي  -3

نظاًم  -4 صرفها  تقرر  التي  املبالغ  جميع  ومراقبة    ا،صرف  الصرف  على صحة  الدالة  باملستندات  االحتفاظ  مع 

 املستندات وحفظها. 

 فظها. لمؤسسة والتأكد من صحة املستندات املالية قبل الصرف واعتمادها وحلسجالت املالية المراجعة  -5

تنفيذ قرارات مجلس األمناء فيما يتعلق بالشؤون املالية واملحاسبية، بشرط أن تكون مطابقة لبنود امليزانية   -6

 واألهداف املخصصة. 

 إعداد مشروع امليزانية التقديرية للمؤسسة.  -7

 التوقيع املشترك على سندات الصرف.  -8

 والرد عليها على حسب األصول.  ،ركزبحث املالحظات املالية واملحاسبية الواردة من امل -9

وال ُيعد التفويض    األمناء تفويض املهام أو أي منها إلى أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي.  مجلس  بموافقة   جوز ي -10

 ركز. ساٍر إال بعد موافقة امل
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 اللجان الدائمة واملؤقتة: الفصل الثالث

 : التاسعة عشرةاملادة 

بمهام ذات طبيعة مستمرة، أو لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث ملجلس األمناء تكوين لجان دائمة للقيام  

 طبيعتها ومدتها. 

 

 العشرون: املادة 

يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها على أن  

 في مجلس األمناء. ا يكون عضوً 

 

 والعشرون:  الحاديةاملادة 

القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها ويعتمدها املشرف العام  يضع  

 مجلس األمناء.

 

 املشرف العام –اإلدارة التنفيذية : الفصل الرابع

 : والعشرون ةالثانياملادة 

 يعين مجلس األمناء  
ً
للمؤسسة بقرار يصدر منه يتضمن كامل بياناته ويوضح صالحياته ومسؤولياته   اا عاًم مشرف

التنفيذية وهذه الالئحة وأحكام نظام العمل، وترسل نسخة من  النظام والالئحة  وحقوقه والتزاماته على ضوء 

 بها صورة من بطاقة هويته الوطنية. ا  مرفًق  ركزقرار تعيينه إلى امل 

 

 ة والعشرون: لثثااملادة ال

إدارة املؤسسة وإنهاء األعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها وأقسامها كافة وإعداد الخطط املشرف العام يجب على 

 الالزمة لتحقيق أهدافها والعمل على تنظيمها وتطويرها. 

 

 والعشرون:  الرابعةاملادة 

متفرغ ألعمالها ألي سبب من األسباب؛ فلمجلس األمناء وبعد موافقة   مشرف عامإذا لم تتمكن املؤسسة من تعيين  

ليتولى هذا العمل، وفي هذه الحالة ال يفقد العضو املكلف حقه    وملدة ستة أشهر  اتكليف أحد أعضائه مؤقتً   ركزامل

 في حضور اجتماعات مجلس األمناء واملناقشة فيه والتصويت على قراراته. 
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 ن: والعشرو   الخامسةاملادة 

 للمؤسسة أن يتحقق من توافر الشروط اآلتية فيه:  املشرف العاميجب على مجلس األمناء قبل تعيين 

 أن يكون سعودي الجنسية.  -1

 ا.  أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعً  -2

3-  
ً
 إلدارة املؤسسة.  ا أن يكون متفرغ

 ( سنوات كمدير تنفيذي.  3منها )سنوات في العمل اإلداري.  (10) أن يمتلك خبرة ال تقل عن  -4

 الثانوية.  عن  مؤهله العلميقل أال ي -5

 موافقة املركز على تعيينه. -6

 

 والعشرون:  السادسةاملادة 

العاميتولى   بجانب  املشرف  األمناء وسكرتاريته  واملالية  أمانة سر مجلس  اإلدارية  للمؤسسة  األعمال   التشغيلية 

 كافة ومنها على وجه الخصوص اآلتي:

املحاضر   -1 وإعداد  االجتماع،  سر  أمانة  وتولي  لألعضاء،  الدعوة  وإبالغ  األمناء،  مجلس  أعمال  جدول  إعداد 

 والقرارات، وتسجيلها بالسجل الخاص بذلك.

 إمساك السجالت املنصوص عليها في النظام والالئحة األساسية.   -2

 إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات املؤسسة، وتقديمه ملجلس األمناء.  -3

 العام. املشرف متابعة تنفيذ قرارات مجلس األمناء مع  -4

  من مجلس األمناء  الحسابات بعد إقرارهاتزويد املركز بالحساب الختامي والتقارير املالية املدققة من مراجع   -5

 وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية. 

واملدير املالي وذلك  واملشرف العام    واملشرف املالي  إبالغ املركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس األمناء -6

 ( يوًما من تاريخ حدوث التغيير. 15خالل )

 اعتمادها.  مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها، ومتابعة تنفيذها بعدقتراح خطط املؤسسة وفق  ا -7

الالئحة،   -8 وهذه  التنفيذية  والالئحة  النظام  أحكام  مع  تتعارض  ال  املؤسسة  لحوكمة  ومعايير  أسس  اقتراح 

 واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها. 

والتنظي -9 اإلجرائية  اللوائح  ومتابعة  إعداد  أهدافها  وتحقيق  بأعمالها  املؤسسة  قيام  تضمن  التي  الالزمة  مية 

 تنفيذها بعد اعتمادها. 

 تنفيذ أنظمة املؤسسة ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.  -10

 توفير احتياجات املؤسسة من البرامج واملشروعات واملوارد البشرية والتجهيزات الالزمة كافة. -11
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 ر الفائض من أموال املؤسسة وآليات تفعيلها.  اقتراح قواعد استثما -12

املؤسسة   -13 منسوبي  أداء  تحسين  على  تنعكس  التي  والتدريبية  التطويرية  والبرامج  الخطط  وتنفيذ  رسم 

 وتطويرها. 

رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات املؤسسة وتضمن تقديم العناية الالزمة لهم،  -14

 من مجلس األمناء.  مادهاواإلعالن عنها بعد اعت

والتعاون في إعداد التقارير    ركز بالبيانات واملعلومات عن املؤسسة وفق النماذج املعتمدة من امل   ركز تزويد امل -15

 والسنوية بعد عرضها على مجلس األمناء، وتحديث بيانات املؤسسة بصفة دورية. الدورية 

 األمناء مع تحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد. جلس مل  املؤسسة في القياديين املوظفين بأسماء الرفع -16

  واملوارد،  الخطط  مستوى   على  فيها  واإلنجازات  األداء  لقياس  املؤشرات  ووضع  املؤسسة  أعمال  سير  متابعة -17

 . لها الحلول  وإيجاد   املشكالت ومعالجة األهداف نحو اتجاهها  من  والتحقق

 قديرية للمؤسسة وفقا للمعايير املعتبرة تمهيدا العتمادها. الت املوازنة  ومشروع  املالية التقارير إعداد -18

 ه.العتماد للمجلس ورفعه للموظفين الوظيفي  التقويم إعداد -19

 إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في املؤسسة.  -20

 األمناء. جلس مل عنها   تقارير وتقديم املؤسسة  بها تقوم التي والبرامج  واألنشطة املوظفين على اإلشراف -21

 .اختصاصه  مجال  في األمناء مجلس  قبل  من  بها يكلف  أخرى  مهام أي  -22

 . املركز موافقة تشترط  التي الصالحيات مراعاة مع الصالحيات  هذه بعض يفوض أن  للمشرف العام يجوز  -23

 

 والعشرون:   السابعةاملادة 

 في سبيل إنجاز املهام املناطة به الصالحيات اآلتية:للمشرف العام 

أو    ،دوراتأو    ،زياراتأو    ،لقاءاتأو    مناسبات،انتداب منسوبي املؤسسة إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور   -1

 في السنة.  أيام عشرة غيرها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما ال يتجاوز 

استقاالتهم وفق  تعيين املوارد البشرية الالزمة باملؤسسة وتوقيع عقودهم وإلغاؤها ومتابعة أعمالهم وقبول   -2

 أحكام نظام العمل والئحة العمل في املؤسسة. 

 اعتماد تقارير األداء.  -3

توقيع التعميد بالشراء وعقود األشغال العامة "الترميم والصيانة والنظافة والتشغيل" بما ال يتجاوز املبالغ   -4

 الزمنية املتبقية في املوازنة املعتمدة. املخصصة لها باملوازنة التشغيلية، وبمراعاة تناسب الصرف مع الفترات 

 إقرار جميع البرامج واألنشطة على مستوى املؤسسة وفق الخطط املعتمدة. -5

 اعتماد إجازات منسوبي املؤسسة.  -6
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 تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات املمنوحة له.  -7

 والعشرون:    الثامنةاملادة 

في حال وقع تقصير أو  ا متابعة أعماله ومساءلته كتابي   هول املشرف العامُيعد مجلس األمناء الجهة اإلشرافية على  

 إخالل منه في العمل ومحاسبته بما يتناسب مع حجم التقصير أو اإلخالل الواقع منه بما في ذلك وقفه أو عزله. 
 

 املاليةموارد املؤسسة والسنة : الباب الثالث 

 :  التاسعة والعشروناملادة 

تتكون  ، فإن مواردها املالية  ركزقدمها امل ياألخذ باالعتبار عدم استفادة املؤسسات األهلية من اإلعانات التي    مع

 مما يلي: 

   .حسن عباس شربتلي رحمه هللا به من تركة معالي السيد وص ىمن الثلث امل  املرصودةاملبالغ  -1

 .والتبرعات  والزكوات والوصاياوقاف  األ لهبات و او   موالاأل  من  لها املؤسسون ما يخصصه   -2

 .بعد موافقة املركز  ملؤسسةتستقبلها االتبرعات التي  -3

 إيرادات األنشطة ذات العائد املالي. -4

 عائدات استثمار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة. -5

 

 الثالثون: املادة 

، وتنتهي في شهر ديسمبر من سنة ركزمن تاريخ صدور الترخيص من امل ا  تبدأ السنة املالية األولى للمؤسسة بدءً 

اا الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرً   . ميالدي 

 

 والثالثون: الحادية املادة 

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

 . بعدهجلس قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع املالعقارات على أن يقترن ذلك بموافقة   امتالكللمؤسسة  -2

للمؤسسة أن تستثمر فائض إيراداتها في مجاالت مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن  -3

 تعيد توظيف الفائض في املشروعات اإلنتاجية والخدمية.

سة أموال زكاة فيجب إيداعها في حساب مستقل خاص بأموال الزكاة، وأن ُينشأ لها سجل  في حال تلقت املؤس  -4

صَرفمستقل، وأن 
ُ
 في مصارفها الشرعية. ت

 كان نوعها والدخول شريك أو االستحواذ على شركات قائمة ومؤسسة،   -5
ً
للمؤسسة الحق في تأسيس الشركات أيا

 كات. أو شراء أسهم في شركات قائمة أو االكتتاب في شر 
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 والثالثون: الثانيةاملادة 

  فُيصَرف امليزانية املعتمدة سارية املفعول بدءا من بداية السنة املالية املحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها    دتع

 أقص ى مع مراعاة الوفاء بالتزامات املؤسسة.  امنها بمعدالت ميزانية العام املالي املنصرم وملدة ثالثة أشهر حد
 

 والثالثون:  الثالثةاملادة 

أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك املحلية يختاره مجلس األمناء، وأال  إيداع يجب على املؤسسة 

  ركز موال إال بتوقيع رئيس مجلس األمناء أو نائبه واملشرف املالي، ويجوز للمجلس بموافقة املمن هذه األ   ُيسَحب

  يسعودي  يكوناتفويض التعامل مع الحسابات البنكية الثنين من أعضائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذية على أن  

  .الجنسية

 

 والثالثون: الرابعةاملادة 

 أموال املؤسسة ما يلي:يشترط لصرف أي مبلغ من 

 صدور قرار بالصرف من مجلس األمناء أو من يفوضه.  -1

أو املفوضين  -2 املالي،  نائبه مع املشرف  أو  أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس األمناء  توقيع إذن الصرف 

 بالتوقيع على حساب املؤسسة لدى البنك وتشغيله.

 طبيعية، وبياناته األساسية.  ماعتبارية أكان شخصية ذات صفة أقيد اسم املستفيد سواء  -3

 تتعارض مع أحكام النظام والئحته التنفيذية. -4
 

 للمؤسسة اعتماد الئحة صرف داخلية على أال
 

 والثالثون:   الخامسةاملادة 

 بنسخة منه.  ركزويعرض على مجلس األمناء مرة كل سنة، وتزود امل  امالي   ايعد املشرف املالي تقريرً 
 

 والثالثون:  السادسةاملادة 

التسجيل   ويتم  املحاسبية  للمعايير  وفقا  تحتاجها  التي  واملحاسبية  اإلدارية  والدفاتر  السجالت  املؤسسة  تمسك 

 والقيد فيها أوال بأول، وتحتفظ بها في مقر إدارتها، ومن هذه السجالت ما يأتي: 

 السجالت اإلدارية، ومنها ما يلي: -1

 سجل العضوية. -أ

 جلسات مجلس األمناء واللجان الفرعية التي يقر مجلس األمناء تكوينها.سجل محاضر  -ب

 سجل العاملين باملؤسسة.  -ت
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 سجل املستفيدين من خدمات املؤسسة.  -ث

 لسجالت املحاسبية، ومنها ما يلي: ا -2

 دفتر اليومية العامة. -أ

 سجل ممتلكات املؤسسة وموجوداتها الثابتة واملنقولة.  -ب

 سندات القبض.  -ت

 الصرف. سندات  -ث

 سندات القيد.  -ج

 أي سجالت أخرى يرى مجلس األمناء مالءمة استخدامها.  -ح

 

 والثالثون:  السابعةاملادة 

على املؤسسة عند االشتباه أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت  

األموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في جريمة أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل  

ذلك محاوالت إجراء مثل هذه العمليات، أو أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات  

ن تلتزم تمويل اإلرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاوالت إجراء مثل هذه العمليات؛ أ

 :باآلتي

البيانات  للتحري   العامة   اإلدارة   إبالغ -1 يتضمن جميع  بتقرير مفصل  وتزويدها  مباشر،   وبشكل 
ً
فورا املالية  ات 

 واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة. 

 االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية.  -2

 

 والثالثون:    الثامنةاملادة 

 لآلتي:
ً
 تقوم املؤسسة بإعداد امليزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا

و   يراقب  -1 وحساباتها،  املؤسسة  أعمال  سير  املعتمد  الحسابات  وحساب    يتثبت مراجع  امليزانية  مطابقة  من 

نظام سليمة  بطريقة  أمسكت  قد  كانت  إذا  وما  املحاسبية  للدفاتر  واملصروفات   اإليرادات 
ً
من    يا والتحقق 

 موجوداتها والتزاماتها.

 في نهاية كل سنة مالية.  تقوم -2
ً
 للمتعارف عليه محاسبيا

ً
 املؤسسة بقفل حساباتها كافة وفقا

ال -3 ما  يعد مراجع الحسابات املعتمد  نهاية كل سنة مالية، وهو  في  املالية كافة املتعارف عليها محاسبيا  قوائم 

يسمح بمعرفة املركز املالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه تسليمها ملجلس األمناء خالل الشهرين األولين من السنة  

 املالية الجديدة. 
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روع املوازنة التقديرية للعام الجديد، يقوم مجلس األمناء بدراسة امليزانية العمومية والحسابات الختامية ومش  -4

 ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس األمناء أو نائبه واملشرف املالي ومحاسب املؤسسة. 

ببيان يتضمن إيرادات املؤسسة ومصروفاتها وأنشطتها وأوجه إنفاق أموالها للسنة املنتهية    ركزيزود املجلس امل -5

 خالل الربع األول من بداية السنة املالية. 
 

 التعديل على الالئحة والدمج والحل : الباب الرابع

 التعديل على الالئحة : ل الفصل األو 

 :  التاسعة والثالثون املادة 

ل عدَّ
ُ
 لإلجراءات اآلتية: ت

ً
 هذه الالئحة وفقا

العام  يقوم   -1 املؤسس -املشرف  اقتراح  على  األمناء  ون بناء  مجلس  األسباب،   - أو  مع  التعديل  وإعداد  بدراسة 

 وإدراجه في جدول أعمال مجلس األمناء. 

ثم   -2 املقترحة، ومن  الصيغة  التعديل ومناسبة  بما يشمل أسباب  للمقترح  بالنظر  األمناء  إصدار يقوم مجلس 

 قراره في هذا الشأن. 

 عليه.  ركز وال يدخل التعديل حيز النفاذ إال بعد صدور موافقة امل   للمركزبعد موافقة املجلس، يرفع القرار  -3
 

 حل املؤسسة: الفصل الثاني

 األربعون: املادة 

 تكون إجراءات حل  املؤسسة االختياري وفقا لآلتي:

املؤسسة اختياريا في ضوء االلتزامات التي لها والتي عليها وما تقدمه من خدمات  يدرس مجلس األمناء مقترح حل    -1

 واملستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره.

مبررات    بدًيابما رآه مُ   ينا؛ فعليه رفع توصية للمؤسس في حال صدر قرار مجلس األمناء بحل املؤسسة اختياريً  -2

 .ذلك ومسبباته

 باملوافقة على حل املؤسسة؛ فيجب أن يشتمل القرار على اآلتي: املؤسسين في حال صدور قرار -3

 تعيين مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.   -

 تحديد مدة التصفية.   -

 تحديد أتعاب املصفين.  -

 تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال املؤسسة. -

سة  -  إجراءات الحل والتصفية.  الذي يتابع مع املصفي ممثل املؤس 
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الوضع النظامي للمؤسسة في الفترة ما بين حل  املؤسسة إلى حين صدور قرار الحل بما في ذلك عقود املوظفين   -

 وااللتزامات تجاه الغير.

( يوما  15والجهة املشرفة بصورة من قرار املؤسس ومحضر االجتماع خالل )ركز  تزويد املاملؤسسة  يجب على   -4

 انعقاده. من تاريخ 

باملوافقة على التصفية عن طريق تعيين    ركزمباشرة إجراءات التصفية بعد استالم قرار امل  املؤسسةيجب على   -5

 املصفي والبدء بإجراءات التصفية معه. 

امل   املؤسسةيجب على   -6 بتقرير من    ركز إبالغ  التصفية، ويكون اإلبالغ مصحوبا  أعمال  بانتهاء  املشرفة  والجهة 

 صيل التصفية كافة. املصفي يوضح تفا

إلى جمعية أو مؤسسة أو أكثر من الجمعيات أو املؤسسات األهلية    بعد الحليجوز أن تؤول ممتلكات املؤسسة   -7

وافق عليه  ي شريطة أن ينص عليها قرار الحل و ركز  العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها واملسجلة لدى امل

 ركز. امل

 

 واألربعون:   الحاديةاملادة 

يجب على منسوبي املؤسسة كافة عدم التصرف في أصول املؤسسة وأموالها ومستنداتها بعد صدور قرار املؤسس 

أصول   تسليم  ذلك  ومن  وإتقان،  بسرعة  إليه  املوكلة  املهام  إنهاء  سبيل  في  املصفي  مع  التعاون  وعليهم  بحلها، 

 صفي بمجرد طلبها. املؤسسة وأموالها ومستنداتها إلى امل
 

 

 واألربعون:   يةالثاناملادة 

 يجب على املصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ اإلجراءات اآلتية:  

 سداد التزامات املؤسسة تجاه الجهات األخرى وتجاه العاملين فيها.   -1

للمؤسسة؛ تـعـين عليــه مركز إذا تبين للمصفي أن ضمن أموال املؤسسة إعانة أجنبية موافق عليها من قبل الـــ -2

 اتبــاع ما ورد باالتفاقـية أو املنحـــة من شــــروط في شـــــأن مآل األموال، وعليه تضمين ذلك في تقريره. 

مجلس إدارة  إذا انقضت املدة املحددة للمصفي لالنتهاء من إجراءات التصفية دون إتمامها؛ فيجوز بقرار من  -3

ٍ    للمركز مديدها ملدة أخرى، فإذا لم تتم التصفية خاللها يكون  بناء على طلب من املصفي ت  املركز 
 
تعيين مصف

 آخر.
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 واألربعون:   الثالثةاملادة 

ا أو حلها أو بتعليق نشاطها مؤقتً   مجلس إدارة املركزال يجوز للقائمين على شؤون املؤسسة التي صدر قرار من  

أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حاالت الضرورة التي دمجها في مؤسسة أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في  

 ملركز.يخش ى فيها وقوع مفسدة ويشترط في هذه الحاالت الحصول على موافقة ا

 

 واألربعون: الرابعةاملادة 

 للمؤسسة وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام  
ً
عد  هذه الالئحة حاكمة

ُ
الجمعيات ت

 .واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية

 

 واألربعون:   الخامسةاملادة 

 ركز. من تاريخ اعتمادها من امل  يعمل بهذه الالئحة بدءً 

 
 

 الرئيس التنفيذي  الختم 

 للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 

  

 

 أحمد بن علي السويلم  

 


