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    ُتعّد قوانني القطاع غري الربحي يف جميع دول العامل النواة الأوىل التي تنطلق منها موؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات من حقوق  القوانني تتحدد ما لهذه  اأعمالها، فمن خالل هذه  هذا القطاع ملمار�صة 
وما عليها من التزامات، وبهذه القوانني يقا�ض تقدم الدول وح�صارتها، ومدى مواكبتها لع�صر 

النه�صة والتقدم.
الناحية  من  �صواء  التنمية،  حركة  يف  بارز  دور  من  الربحي  غري  القطاع  ميثله  ملا  ونظرًا       
الجتماعية، اأو القت�صادية، اأو الثقافية، اأو ال�صحية فقد ت�صابقت دول العامل اإىل العرتاف به، 
و�صّن جمموعة من القوانني املنظمة له، والتي تقوم على اإتاحة الفر�صة اأمام هذا القطاع لتعزيز 
م�صاهمته يف اإدارة الدولة وتطويرها، ذلك اأن العرتاف القانوين مبنظمات القطاع غري الربحي 
هو الذي يخلق التوازن الطبيعي يف احلركة التنظيمية لإدارة الدول احلديثة؛ لأنه القادر على 

الو�صول ال�صريع اىل فئات املجتمع ب�صكل فاعل. 
اأحد املكونات الأ�صا�صية  ُيعد  اأبرز جمالت القطاع غري الربحي العمُل اخلريي الذي       ومن 
ال�صا�صي  النظام  كفلها  التي  ال�صالمية  وثقافته  املجتمع  هوية  واملنطلق من  القطاع،  ملقومات 
فيما  خ�صو�صًا  واحتياجاته  بق�صاياه  العام  الهتمام  من  ن�صيٌب  اخلريي  للعمل  فكان  للحكم، 

يتعلق بتنمية الوعي بالق�صايا الت�صريعية والقانونية املوؤثرة اإيجابًا اأو �صلبًا على طبيعة حركته.
      وملا كان الوعي القانوين مدخاًل رئي�صًا للمحافظة على مكت�صبات العمل اخلريي، وله دوره 
الفاعل يف حتقيق روح الن�صجام بني اإرادة ال�صلطة الت�صريعية وواقع العمل املوؤ�ص�صي للقطاع غري 
والثقافات،  املعرفة  التي تنطلق منها  الأوىل  القاعدة  املعلومات هي  الربحي، وملا كانت قواعد 
وهي التي ن�صتطيع من خاللها اأن نقراأ واقعنا ونتعرف على مكامن ال�صعف ونقاط القوة فيه، 
وتكون لدينا القدرة على ا�صت�صراف امل�صتقبل، ومن منطلق حاجة القطاع غري الربحي اإىل اإن�صاء 
قاعدة بيانات الكرتونية خمت�صة بقوانني العمل اخلريي تعمل على اتاحة الفر�صة لكافة اأفراد 
بالعمل اخلريي يف  املتعلقة  القوانني  لكافة  ال�صريع  الو�صول  من  ومتكنهم  وموؤ�ص�صاته،  القطاع 

المقدمة
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اململكة العربية ال�صعودية؛ من اأجل ذلك وغريه فقد قام "املركز الدويل لالأبحاث والدرا�صات 
والتنمية  "وزارةالعمل  اإ�صراف  املو�صى" وحتت  �صعد وعبدالعزيز  "وقف  مداد" وبال�صراكة مع 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  اخلريي  بالعمل  املخت�صة  الأنظمة  على  بالطالع  الجتماعية" 
غري  على  ي�صعب  اخلريي  بالعمل  املتعلقة  الأنظمة  من  كثري  وجود  بحثه  ثنايا  يف  لحظ  وقد 
املتخ�ص�صني يف القانون اإدراكها وجمعها، حيث اإن اجلهل بها ميكن اأن يكون �صببًا يف الوقوع يف 
�ض �صاحبها لتحّمل امل�صوؤولية التق�صريية جتاه ذلك، اأو  بع�ض املخالفات القانونية التي قد تعرِّ
م للعاملني  يكون اجلهل بها �صببًا يف احلرمان من بع�ض احلقوق والمتيازات التي تكفل بها املنظِّ
العمل  ميدان  يف  واملهتمني  للعاملني  دلياًل  املادة  هذه  تكون  اأن  يف  اأمل  وكلنا  امليدان.  هذا  يف 
اخلريي، واأن توفر لهم املعلومات القانونية املطلوبة �صواًء عند تاأ�صي�ض الكيان، اأو اأثناء ممار�صة 

العمل اخلريي.

وقد مت العمل يف هذه املادة على النحو االآتي:
1. ح�صر جميع اأنظمة اململكة العربية ال�صعودية. 

2. الطالع عليها كاملة قراءة وتاأماًل، وا�صتخراج ما له عالقة بالعمل اخلريي.
3. الطالع على اللوائح ذات العالقة باأنظمة العمل اخلريي.

4. جمع املادة وت�صنيفها.
5. املراجعة والتدقيق.

6. عر�صها على اخلرباء لتقييمها.

وقد مت تق�سيم االأنظمة واللوائح اإىل ق�سمني رئي�سيني:
الق�سم االأول: االأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي:

وقد مت ت�صنيف مادة هذا الق�صم اإىل اأربعة ت�صنيفات مو�صوعية، وهي كالآتي:
1. اأنظمة ولوائح العمل الجتماعي.

2. الأنظمة واللوائح التعليمية والدعوية.
3. اأنظمة ولوائح الأوقاف.

4. لوائح الإعانات والتربعات.
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الق�سم الثاين: الن�سو�س املتعلقة بالعمل اخلريي من االأنظمة واللوائح االأخرى:
وقد مت ت�صنيف مادة هذا الق�صم اإىل �صبعة ت�صنيفات مو�صوعية، وهي كالآتي:

1. الأنظمة الأ�صا�صية والت�صريفات.
2. اأنظمة ال�صلطة الق�صائية.

3. اأنظمة ولوائح الأمن الداخلي والأحوال املدنية والأنظمة اجلنائية.
4. اأنظمة ولوائح التعليم واخلدمة املدنية والإعالم واحلج.

5. اأنظمة ولوائح التجارة واملال والرقابة والإيرادات.
6. اأنظمة العمل وال�صحة والرعاية الجتماعية.

7. اأنظمة اخلدمات البلدية والتخطيط والتطوير والآثار.
وجتدر الإ�صارة هنا اإىل بع�ض ال�صعوبات والإ�صكاليات التي واجهتنا اأثناء اإعدادنا وجمعنا لهذا 
واللوائح،  الأنظمة  منها جميع  ت�صتقى  ر�صمية  قانونية  اأوعية  وجود  واملتمثلة يف عدم  املو�صوع، 
اإ�صافة اإىل وجود نق�ض يف بع�ض املعلومات املتعلقة ببع�ض الأنظمة، مثل: تاريخ ن�صر النظام، 
وغريه مما اأ�صرنا اإليه يف مو�صعه. كما جتدر الإ�صارة اإىل تنبيه القارئ الكرمي اإىل اأن هذه املادة 
املادة يف طور  املتعلقة مبو�صوع  اللوائح  بع�ض  لوجود  نظرًا  امل�صتمر؛  التحديث  �صتكون يف طور 

الإ�صدار، مثل: لئحة املجال�ض التن�صيقية، ولئحة الهيئة العامة لالأوقاف وغريها.
واللوائح ما يقرب من )350( ما بني نظام  الأنظمة  بلغ جمموع ما مت الطالع عليه من  وقد 
ولئحة، حيث بلغ ما مت ت�صمينه يف هذه املادة مما له عالقة بالعمل اخلريي )60( ما بني نظام 

ولئحة، �صائلني املوىل - عز وجل - اأن يبارك يف هذا اجلهد، وينفع به.
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1.1
نظام الجمعيات

والمؤسسات األهلية

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

1. اأنظمة ولوائح العمل الجتماعي



اسم النظام:
نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

19 / 2 / 1437 هـتاريخه

7 / 3 / 1437 هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم )م/8( بتاريخ 19 / 2 / 1437 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

التعريفات:
يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية – اأينما وردت يف هذا النظام – املعاين املبينة اأمام كل منها:

1- النظام : نظام اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية.
2- الوزارة : وزارة ال�صوؤون الجتماعية )1(.

3- الوزير : وزير ال�صوؤون الجتماعية.
4- اللئحة : الالئحة التنفيذية للنظام.

5- اجلمعية : اجلمعية الأهلية.
6- املوؤ�س�سة : املوؤ�ص�صة الأهلية.

7- اللئحة االأ�سا�سية : الالئحة الأ�صا�صية للجمعية اأو املوؤ�ص�صة.
8- ال�سندوق : �صندوق دعم اجلمعيات.

9- اجلهة امل�سرفة : اجلهة احلكومية التي يدخل ن�صاط اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة �صمن اخت�صا�صاتها.
10- اجلهة املخت�سة : اجلهة التي يحددها جمل�ض الوزراء.

نص المادة:

رقم املادة: 2

اأهداف النظام:
يهدف النظام اإىل الآتي:

1- تنظيم العمل الأهلي، وتطويره، وحمايته.
2- الإ�صهام يف التنمية الوطنية.

3- تعزيز م�صاهمة املواطن يف اإدارة املجتمع وتطويره.
4- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بني اأفراد املجتمع.

5- حتقيق التكافل الجتماعي.

1- �صدر الأمر امللكي رقم )اأ/133( وتاريخ 1437/7/30 والقا�صي بدمج وزارتي العمل وال�صوؤون الجتماعية 
التنويه يف  الإ�صارة عن  �صنكتفي بهذه  اأننا  والتنمية الجتماعية(. على  العمل  با�صم )وزارة  اىل وزارة واحدة 

جميع املوا�صع الوارد بها ذكر )وزارة ال�صوؤون الجتماعية(.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 3

الت�سنيف:
ت�صنف اجلمعيات واملوؤ�ص�صات لأغرا�ض هذا النظام وفق الآتي:

1- اجلمعيات االأهلية:
ملدة  م�صتمر  تنظيم  ذات  كل جمموعة    - النظام  هذا  اأحكام  تطبيق  – يف  اأهلية  تعد جمعية 
منهما  اأو  العتبارية،  اأو  الطبيعية  ال�صفة  ذوي  اأ�صخا�ض من  من  موؤلفة  معينة،  اأو غري  معينة 
معًا، غري هادفة للربح اأ�صا�صًا ، وذلك من اأجل حتقيق غر�ض من اأغرا�ض الرب اأو التكافل، اأو 
ن�صاط  اأو  والإر�صاد،  والدعوة  والأوقاف  الإ�صالمية  ال�صوؤون  ن�صاط ديني حتدده وزارة  اأجل  من 
اجتماعي، اأو ثقايف ، اأو �صحي ، اأو بيئي ، اأو تربوي ، اأو تعليمي ، اأو علمي ، اأو مهني، اأو اإبداعي، 
اأي  اأو  امل�صتهلك،  بحماية  يتعلق  ن�صاط  اأو  الن�صاطات،  من  ذلك  ونحو   ، �صياحي  اأو  �صبابي،  اأو 
ن�صاط اأهلي اآخر تقدره الوزارة، �صواء كان ذلك عن طريق العون املادي، اأو املعنوي، اأو اخلربات 
الفنية، اأو غريها، و�صواء كان الن�صاط موجهًا اإىل خدمة العامة  كجمعيات النفع العام، اأو كان 
موجهًا يف الأ�صا�ض اإىل خدمة اأ�صحاب تخ�ص�ض اأو مهنة كاجلمعيات املهنية واجلمعيات العلمية 

واجلمعيات الأدبية .

2- املوؤ�س�سات االأهلية:
يعد موؤ�ص�صة اأهلية – يف تطبيق اأحكام هذا النظام – اأي كيان م�صتمر ملدة معينة اأو غري معينة، 
ويوؤ�ص�صه �صخ�ض اأو اأ�صخا�ض من ذوي ال�صفة الطبيعية اأو العتبارية، اأو منهما معًا، غري هادف 
املخ�ص�ض،  اأو  العام  النفع  اأغرا�ض  من  اأكرث  اأو  اأجل حتقيق غر�ض  من  وذلك  اأ�صا�صًا،  للربح 
اأو و�صايا. اأو هبات،  اأو اأوقاف،  اأو املوؤ�ص�صني من اأموال،  ويعتمد على ما يخ�ص�صه له املوؤ�ص�ض 
وتعد ال�صناديق العائلية والأهلية باأنواعها موؤ�ص�صات اأهلية، وحتدد الالئحة ما يدخل �صمن تلك 
ال�صناديق ، على اأن ت�صع كل جهة م�صرفة على �صندوق تنظيمًا له يتوافق مع هذا النظام، ول 

يرتب التزامًا على الدولة، وذلك بعد موافقة اجلهة املخت�صة والوزارة.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 4

مهمات الوزارة:
النظام  هذا  اأحكام  حدود  يف  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  �صوؤون  عن  امل�صوؤولة  ال�صلطة  هي  الوزارة 
والأنظمة الأخرى ذات العالقة ، ولها اأن تتخذ ما تراه لزمًا لتحقيق اأهداف هذا النظام ، وعلى 

وجه خا�ض ما ياأتي :
1- الرتخي�ض للجمعيات واملوؤ�ص�صات .

2- تقدمي الإعانات احلكومية للجمعيات .
الالئحة  وماليًا، وحتدد  اإداريًا  ومراقبتها  واملوؤ�ص�صات،  ن�صاطات اجلمعيات  الإ�صراف على   -3

قواعد ذلك.
4- العمل على تطوير اجلمعيات واملوؤ�ص�صات.

البحوث  ودعم  فيها،  امل�صاركة  اأو  الأهلي  العمل  جمال  يف  والندوات  املوؤمترات  تنظيم   -5
والدرا�صات اخلا�صة بذلك وتفعيلها.

6- البت يف اندماج اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اأيًا كان نوعها.
7- و�صع القواعد الالزمة للتن�صيق بني اجلهات الر�صمية واجلمعيات واملوؤ�ص�صات، داخل اململكة، 

وفقًا لهذا النظام والأنظمة الأخرى .
8- دعم ثقة املجتمع يف اجلمعيات واملوؤ�ص�صات وتعزيزه .

9- ن�صر ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع.
10- و�صع اخلطط والأولويات لالأن�صطة والأعمال التي يحتاجها املجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات 

منها ي�صرت�صد بها اأع�صاء اجلمعيات واأ�صحاب املوؤ�ص�صات.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 5

مهمات اجلهة امل�سرفة:
تتوىل كل جهة م�صرفة القيام مبا ياأتي:

1- املوافقة على اإن�صاء اجلمعيات واملوؤ�ص�صات التي تدخل ن�صاطاتها �صمن اخت�صا�صها ، متهيدًا 
ل�صتكمال اإجراءات الرتخي�ض لها من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام.

2- الإ�صراف الفني على ممار�صة اجلمعيات واملوؤ�ص�صات لن�صاطاتها ، ومتابعتها.
3- العمل على تطوير اجلمعيات واملوؤ�ص�صات.

نص المادة:

رقم املادة: 6

اإ�سدار الرتاخي�س:
تكون الوزارة هي امل�صوؤولة عن اإ�صدارة الرتاخي�ض للجمعيات واملوؤ�ص�صات ، وتعديلها وجتديدها، 
عدا   ، امل�صرفة  اجلهة  موافقة  على  احل�صول  وبعد  املخت�صة،  اجلهة  مع  التن�صيق  بعد  وذلك 
والقواعد  الأحكام  �صاأنها  يف  فتطبق   ، اجلامعات  يف  تن�صاأ  اأو  ن�صاأت  التي  العلمية  اجلمعيات 

املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات .

نص المادة:

رقم املادة: 7

�سندوق دعم اجلمعيات:
 ، بالوزير  يرتبط   ) اجلمعيات  دعم  �صندوق   ( ي�صمى  �صندوق  النظام  هذا  مبوجب  ين�صاأ   -1
وفقا ملا حتدده  اأعمالها،  ا�صتمرار  برامج اجلمعيات وتطويرها مبا ي�صمن  وتكون مهمته دعم 

لئحة ال�صندوق.
2- موارد ال�صندوق:

اأ- ما يخ�ص�ض له من اعتمادات يف ميزانية الدولة .

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 8

اإن�ساء اجلمعيات:
1- يقدم طلب اإن�صاء اجلمعية – م�صحوبًا بن�صخة من الالئحة الأ�صا�صية – من عدد ل يقل عن 
ع�صرة اأ�صخا�ض �صعوديني من ذوي ال�صفة الطبيعية اأو العتبارية ، وي�صرتط يف ال�صفة الطبيعية 
اأن يكون كامل الأهلية ، ومل ي�صدر حكم نهائي باإدانته يف جرمية خملة بال�صرف اأو الأمانة ، مامل 

يكن قد رد اإليه اعتباره.
مع  تتعار�ض  اأحكامًا  الأ�صا�صية  لئحتها  ت�صمنت  اإذا  اجلمعية  اإن�صاء  على  املوافقة  ليجوز   -2
تخل  اأو  العامة،  الآداب  مع  تتنافى  اأو  العام،  النظام  تخالف  اأو  الإ�صالمية،  ال�صريعة  اأحكام 

بالوحدة الوطنية، اأو تتعار�ض مع اأحكام النظام اأو الالئحة، اأو غريهما من الأنظمة واللوائح.
3- على الوزارة الرد على طلب اإن�صاء اجلمعية خالل )�صتني( يومًا من تاريخ ا�صتكمال م�صوغات 
الرد  ويعد عدم   ، الالئحة  التي حتددها  والإجراءات  النظام  املن�صو�ض عليها يف هذا  الطلب 

خالل هذه املدة مبثابة موافقة على اإن�صائها.
4- تكون للجمعية �صخ�صية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على اإن�صائها ، وتن�صر لئحتها الأ�صا�صية 
يف و�صائل الإعالم التي حتددها الالئحة ، ول يجوز لأي جمعية ممار�صة اأي ن�صاط من ن�صاطاتها 

اإل بعد اإمتام اإجراءات تاأ�صي�صها وفقًا لأحكام النظام والالئحة.

ب- ما يتلقاه من التربعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ- الأموال التي قد توؤول اإليه بعد حل اجلمعيات .

د- العائد من ا�صتثماره ملوارده .
هـ- ما تخ�ص�صه له الدولة من عوائد الر�صوم وال�صرائب. 

3- ي�صدر الوزير لئحة م�صتقلة لل�صندوق تت�صمن جميع الأحكام املنظمة لعمل ال�صندوق، مبا 
يف ذلك كيفية اإدارته واإدارة اأمواله وا�صتثمارها، واآليات الرقابة، وقواعد احلجب واملنع.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 9

اللئحة االأ�سا�سية:
وجه  على  باجلمعية،  املتعلقة  الأ�صا�صية  والأحكام  البيانات  الأ�صا�صية  الالئحة  ت�صمل  اأن  يحب 

خا�ض ما ياأتي :
1- ا�صم اجلمعية، ومقرها الرئي�ض، والنطاق اجلغرايف خلدمتها.

2- الغر�ض الذي ن�صاأت من اأجله.
3- اأ�صماء املوؤ�ص�صني ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة.

4- �صروط الع�صوية واأنواعها ، وحقوق الأع�صاء وواجباتهم.
5- حتديد موارد اجلمعية من امل�صادر املن�صو�ض عليها يف املادة ) الثانية ع�صرة ( من النظام، 

وكيفية الت�صرف فيها.
6- حتديد بداية ال�صنة املالية للجمعية ونهايتها.

7- حتديد عدد اأع�صاء جمل�ض الإدارة ، والأحكام املتعلقة بانتخابهم ، ومدة املجل�ض ، على األ 
تتجاوز اأربع �صنوات قابلة للتجديد ، والن�صاب النظامي لجتماعاته.

8- اأ�صاليب املراقبة املالية.
9- الأحكام املتعلقة باأجهزة اجلمعية ، ومهمات واخت�صا�صات كل منها ، وكيفية اختيار العاملني 

فيها ، وكيفية اإنها خدماتهم .
10- الإجراءات الالزمة لدمج اجلمعية يف جمعية اأخرى.

11- الإجراءات الالزمة لتعديل الالئحة الأ�صا�صية.
12- القواعد التي تتبع عند حل اجلمعية حاًل اختياريًا ، واإجراءات الت�صفية، واجلهة التي توؤول 
اإليها اأموالها ، على اأن تق�صر على ال�صندوق اأو اإحدى اجلمعيات ذات الن�صاط امل�صابه امل�صجلة 

نظاميًا.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 10

اإن�ساء الفروع:
يجوز للجمعية اأن تن�صئ لها فروعًا داخل اململكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وحتدد الالئحة 

الأ�صا�صية طريقة تكوين هذه الفروع واخت�صا�صاتها ، وغري ذلك من الأحكام املتعلقة بها.

نص المادة:

رقم املادة: 11

اأجهزة اجلمعية:
تتكون اجلمعية من الأجهزة الآتية :

1- اجلمعية العمومية .
2- جمل�ض الإدارة.

نها اجلمعية العمومية ، اأو جمل�ض الإدارة ، على اأن يحدد اخت�صا�صها  3- اللجان الدائمة التي تكوِّ
القرار ال�صادر بتكوينها.

4- اجلهاز التنفيذي.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 12

موارد اجلمعية:
تتكون موارد اجلمعية مما ياأتي:

1- ر�صوم الع�صوية ) اإن وجدت (.
2- عوائد ن�صاطات اجلمعية .

3- ال�صدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتربعات .
4- العوائد ال�صتثمارية من اأموال اجلمعية .

5- ما يقرر لها من اإعانات حكومية .
6- ما قد يخ�ص�صه ال�صندوق من دعم لرباجمها وتطويرها .

7- املوارد املالية التي حتققها اجلمعية من خالل اإدارتها ملوؤ�ص�صة تابعة لإحدى اجلهات احلكومية 
اأو اخلا�صة ، اأو تنفيذ بع�ض م�صروعاتها اأو براجمها وفقًا للمادة ) ال�صابعة والع�صرين( من النظام.

8- الزكوات للجمعيات التي ي�صتمل ن�صاطها على م�صارف للزكاة.

نص المادة:

رقم املادة: 13

اجلمعية العمومية:
1- تتكون اجلمعية العمومية من الأع�صاء املوؤ�ص�صني والأع�صاء الذين م�صت على ع�صويتهم يف 

اجلمعية �صتة اأ�صهر على الأقل ، ب�صرط ت�صديد ر�صوم الع�صوية اإن وجدت.
العادية ( يف مقر اجلمعية بناًء على  العادية وغري  2- تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها ) 
الجتماع،  ومكان  الأعمال،  جدول  على  ت�صتمل  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  من  خطية  دعوة 
وتاريخه ، و�صاعة انعقاده ، على اأن تبلغ الوزارة واجلهة امل�صرفة واأع�صاء اجلمعية بالدعوة قبل 
املوعد املحددة بخم�صة  ع�صر يومًا على الأقل، ويجوز للوزارة وللجهة امل�صرفة ندب من ميثلها 

حل�صور الجتماع.
3- تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل كل �صنة مالية للجمعية ، على 

اأن يعقد الجتماع الأول لكل �صنة خالل الأ�صهر الأربعة الأوىل منها.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 14

اخت�سا�سات اجلمعية العمومية العادية:
تخت�ض اجلمعية العمومية العادية بالآتي :

1- درا�صة تقرير مراجع احل�صابات عن القوائم املالية لل�صنة املالية املنتهية ، واعتمادها بعد 
مناق�صتها.

2- اإقرار م�صروع امليزانية التقديرية لل�صنة املالية اجلديدة .
3- مناق�صة تقرير جمل�ض الإدارة عن اأعمال اجلمعية ون�صاطاتها لل�صنة املالية املنتهية، واخلطة 

املقرتحة لل�صنة املالية اجلديدة ، واتخاذ ما تراه يف �صاأنه .
4- اإقرار خطة ا�صتثمار اأموال اجلمعية ، واقرتاح جمالته.

5- انتخاب اأع�صاء جمل�ض الإدارة ، وجتديد مدة ع�صويتهم ، واإبراء ذمة جمل�ض الإدارة ال�صابق.
6- تعيني حما�صب قانوين مرخ�ض له؛ ملراجعة ح�صابات اجلمعية ، وحتديد اأتعابه.

4- تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها غري العادية بناًء على طلب ُم�صبَّب من الوزارة ، اأو من 
جمل�ض الإدارة ، اأو بناء على طلب عدد ل يقل عن ) 25% ( من الأع�صاء الذين لهم حق ح�صور 

اجلمعية العمومية .
اآخر ميثله يف ح�صور اجلمعية  – ع�صوًا  – كتابة  عنه  ينيب  اأن  العمومية  لع�صو اجلمعية   -5

العمومية ، ول يجوز اأن ينوب الع�صو عن اأكرث من ع�صو.
6- ل يجوز لع�صو اجلمعية العمومية ال�صرتاك يف الت�صويت على اأي قرار كانت فيه م�صلحة 

�صخ�صية ، وذلك فيما عدا انتخاب اأع�صاء جمل�ض الإدارة.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 15

اخت�سا�سات اجلمعية العمومية غري العادية:
تخت�ض اجلمعية العمومية غري العادية بالنظر يف امل�صائل الآتية:

1- البت يف ا�صتقالة اأي من اأع�صاء جمل�ض الإدارة، اأو اإ�صقاط الع�صوية عنه، وانتخاب من ي�صغل 
املراكز ال�صاغرة يف ع�صوية جمل�ض الإدارة.

2- اإلغاء ما تراه من قرارات جمل�ض الإدارة.
3- اقرتاح اندماج اجلمعية يف جمعية اأخرى.

4- اإقرار تعديل الالئحة الأ�صا�صية .
5- حل اجلمعية اختياريًا.

الواردة يف  العادية ال�صادرة يف �صاأن الخت�صا�صات  العمومية غري  ول تكون قرارات اجلمعية 
الفقرات ) 3 ( و ) 4 ( و ) 5 ( نافذة اإل بعد ا�صتكمال الإجراءات الالزمة وفقًا لأحكام النظام.

نص المادة:

رقم املادة: 16

ل يجوز للجمعية العمومية ) العادية وغري العادية ( اأن تنظر يف م�صائل غري مدرجة يف جدول 
اأعمالها.

نص المادة:

رقم املادة: 17

1- يعد اجتماع اجلمعية العمومية ) العادية وغري العادية ( �صحيحًا اإذا ح�صره اأكرث من ن�صف 
�صاعة  اأقلها  مدة  خالل  يعقد  اآخر  موعد  اإىل  الجتماع  ل  اأُجِّ ذلك  يتحقق  مل  فاإن   ، اأع�صائها 
واأق�صاها خم�صة ع�صر يومًا من موعد الجتماع الأول ، ويكون الجتماع يف هذه احلالة بالن�صبة 
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نص المادة:

رقم املادة: 18

1- تنتخب اجلمعية العمومية اأع�صاء جمل�ض اإدارة اجلمعية بالقرتاع ال�صري.
2- للوزارة حق ندب من يح�صر عملية النتخاب للتاأكد من �صريها طبقًا لالئحة الأ�صا�صية.

3- للوزارة اإلغاء نتيجة النتخاب اإذا تاأكد لها اأنها بنيت على خمالفات لهذا النظام اأو الالئحة 
اأو الالئحة الأ�صا�صية ، وذلك خالل ثالثني يومًا من تبلغها بالنتيجة .

4- ل يجوز اجلمع بني الوظيفة يف اجلمعية وع�صوية جمل�ض الإدارة، اإل مبوافقة الوزارة، ووفقا 
ملا حتدده الالئحة .

نص المادة:

رقم املادة: 19

اإدارٍة موؤقت  – عزل جمل�ض الإدارة املنتخب وتعينُي جمل�ِض  ُم�صبَّب  – بقرار  للوزير  1- يجوز 
للجمعية ، وذلك يف اإحدى احلالتني الآتيتني:

للن�صاب  املحقق  الأدنى  – عن احلد  �صبب  – لأي  الإدارة  اأع�صاء جمل�ض  نق�ض عدد  اإذا  اأ- 
النظامي الالزم لعقد اجتماعات املجل�ض املحدد يف نظام الالئحة الأ�صا�صية ، وتعذر تكملة عدد 

الأع�صاء طبقًا لأحكام النظام.
ب-  اإذا خالف جمل�ض الإدارة اأيَّ حكم من اأحكام النظام اأو الالئحة اأو الالئحة الأ�صا�صية ، ومل 

ت�صحح املخالفة خالل �صهر واحد من تاريخ الإنذار اخلطي املوجه من الوزارة.
2- على جمل�ض الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل �صتني يومًا من تاريخ 
تعيينه، واأن يعر�ض عليها تقريرًا مف�صاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية يف هذه 
اجلل�صة جمل�ض اإدارة جديدا، وتنتهي مهمة جمل�ض الإدارة املوقت  بانتخاب جمل�ض اإدارة جديد.

اإىل اجلمعية العمومية العادية �صحيحًا مهما كان عدد الأع�صاء احلا�صرين ، ومبا ل يقل عن 
)25% ( من اإجمايل الأع�صاء بالن�صبة اإىل اجلمعية العمومية غري العادية.

2- ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية العادية باأغلبية عدد الأع�صاء احلا�صرين .
3- ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية باأغلبية ثلثي عدد الأع�صاء احلا�صرين.
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نص المادة:

رقم املادة: 20

معتمدًا من اجلمعية  �صنويًاً مف�صاًل  تقريرًا  الوزارة  اإىل  يقدم  اأن  اإدارة اجلمعية  على جمل�ض 
املاليةـ  ال�صنة  نهاية  من  اأ�صهر  اأربعة  املنتهية خالل  املالية  لل�صنة  املالية  القوائم  العمومية عن 
م�صتماًل على ر�صد ن�صاطات اجلمعية ، وعلى تقرير مايل �صامل معتمد من مراجع احل�صابات، 

من امليزانية التقديرية للعام اجلديد.

نص المادة:

رقم املادة: 21

على اجلمعية ما ياأتي:
1- اأن حتتفظ يف مقرها بالوثائق واملكاتبات وال�صجالت اخلا�صة بها ، وفق ما تت�صمنه الالئحة 

من اأحكام.
2- اأن تقيد يف �صجل خا�ض ا�صم كل ع�صو من اأع�صاء اجلمعية ، وبياناته ، وعنوانه  ، وتاريخ ان�صمامه 

اإىل اجلمعية ، وما ي�صدده من ر�صوم الع�صوية )اإن وجدت(، وكل تغيري يطراأ على هذه البيانات.
العمومية وجمل�ض  – وقائع جل�صات اجلمعية  الغر�ض  لهذا  – يف �صجالت معدة  تدون  اأن   -3
الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي ي�صدرها م�صوؤول اجلهاز التنفيذي للجمعية بتفوي�ٍض 

من جمل�ض الإدارة ، ولكل ع�صٍو حق الطالع على هذه ال�صجالت.
4- اأن تدون ح�صاباتها يف �صجالت تبني على وجه التف�صيل الإيرادات وامل�صروفات.

5- اأن تتعاقد مع حما�صٍب قانوين مرخ�ض له ملراجعة ح�صاباتها.
6- اأن تودع اأموالها النقدية با�صمها لدى اأحد البنوك يف اململكة ، واأَل ت�صرف هذه الأموال يف 
اإلَّ بتوقيع اثنني من امل�صوؤولني يف اجلمعية يفو�صهما  واألَّ ي�صرف منها   ، غري ماخ�ص�صت له 

بذلك جمل�ض الإدارة ، وحتدد الالئحة الأ�صا�صية هذين امل�صوؤولني.
7- اأن تعر�ض اجلمعية يف مقرها اأو على موقعها الإلكرتوين القوائم املالية املدققة قبل اأ�صبوع 

. العمومية  اجلمعية  انعقاد  موعد  – من  الأقل  – على 
النظام  واأحكام  العامة،  والآداب  العام  والنظام  الإ�صالمية  ال�صريعة  باأحكام  تلتزم  اأن   -8

والالئحة، وغريهما من الأنظمة واللوائح ، وكل مايحافظ على الوحدة الوطنية .
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نص المادة:

رقم املادة: 22

يجوز حَل اجلمعية حاًل اختياريًا بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية ، وفقًا لأحكام هذا 
النظام والالئحة الأ�صا�صية.

نص المادة:

رقم املادة: 23

1- للوزير – بقرار ُم�صبَّب وبعد اإنذارها – تعليق ن�صاط اجلمعية موؤقتًا ، اأو حلها، اأو دجمها يف 
جمعية اأخرى ، وذلك يف اإحدى احلالت الآتية:
اأ- اإذا قل عدد اأع�صائها عن خم�صة اأ�صخا�ض.

اأو   ، الالئحة  اأو   ، النظام  لهذا  ج�صيمة  خمالفات  ارتكبت  اأو   ، اأهدافها  عن  خرجت  اإذا  ب- 
الالئحة الأ�صا�صية .

جـ- اإذا اأ�صبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية .

د- اإذا ت�صرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املحددة لها .
هـ- اإذا ارتكبت خمالفات لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية ، اأو النظام العام ، اأو الآداب العامة ، اأو 

اأي فعل يخل بالوحدة الوطنية .
2- اإذا ثبت للوزارة وقوع اأخطاء ج�صيمة توؤثر على تنفيذ عقد اأبرمته اجلمعية مع جهة حكومية اأو 
خا�صة لإدارة موؤ�ص�صة تابعة لها، اأو تنفيذ اأي من م�صروعات تلك اجلهة اأو براجمها اأو خدماتها، 
اأو  املخالفات،  اإزالة  حني  اإىل  موقتًا  العقد  تنفيذ  – وقف  اجلهة  مع  التن�صيق  بعد   - فللوزارة 

اإنهاوؤه.

9- اأن ت�صدر بطاقة ع�صوية لكل ع�صو من اأع�صائها.
10- اأن ل تت�صرف فيما تتلقاه من زكوات اإلَّ مبا يتفق مع احكام ال�صريعة الإ�صالمية .

11- اأن ل ت�صتثمر اأموالها يف م�صاربات مالية .
12- اأن ل تتلقى اإعانات من خارج اململكة اإلَّ بعد موافقة الوزارة، وفقا لل�صوابط التي حتددها 

الالئحة .
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نص المادة:

رقم املادة: 24

ل يجوز للقائمني على �صوؤون اجلمعية، التي �صدر قرار من الوزير بتعليق ن�صاطها موؤقتًا اأو حلها 
اأو دجمها يف جمعية اأخرى ، ت�صفيتها اأو الت�صرف يف اأموالها اأو م�صتنداتها ، اإلَّ وفقًا ملا تق�صي 

به الالئحة .

نص المادة:

رقم املادة: 25

منح �سفة النفع العام:
تعد اجلمعية ذات نفع عام اإذا كان غر�صها حتقيق م�صلحة عامة ، على اأن ين�ض على ذلك يف 
ترخي�ض اإن�صائها ، ويكون اإ�صفاء هذه ال�صفة اأو اإلغاوؤها – يف املرحلة التالية للرتخي�ض - بقرار 

من الوزير ، وحتدد الأحكام املتعلقة بذلك.

نص المادة:

رقم املادة: 27

يجوز لأي جهة حكومية اأو خا�صة التعاقد مع اإحدى جمعيات النفع العام لإدارة موؤ�ص�صة تابعة 
لها ، اأو تنفيذ بع�ض م�صروعاتها اأو براجمها اأو خدماتها التي تدخل �صمن اخت�صا�صها ، وحتدد 

الالئحة اإطار العالقة التعاقدية بني الطرفني.

نص المادة:

رقم املادة: 26

1- ليجوز احلجز والتنفيذ على اأموال جمعيات النفع العام اإل بحكم ق�صائي .
2- جلمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي  حتتاج اإليها يف حدود اأغرا�ض النفع العام التي 
اأن�صئت من اأجلها ، وتطبق يف هذه احلالة اأحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�صع 
اليد املوؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه اجلمعية ، على اأن ي�صدر 

قرار نزع امللكية من الوزير ، واأن تدفع اجلمعية التعوي�صات املرتتبة على ذلك.
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نص المادة:

رقم املادة: 28

ت�صري على جمعيات النفع العام، فيما مل يرد يف �صاأنه ن�ض خا�ض ، الأحكام الواردة يف هذا 
النظام ، املتعلقة باجلمعيات .

نص المادة:

رقم املادة: 29

موارد املوؤ�س�سات االأهلية:
تتكون موارد املوؤ�ص�صة مما يخ�ص�صه لها املوؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صون من اأموال ، اأو اأوقاف ، اأو هبات، 

اأو و�صايا ، ويجوز لها ا�صتقبال التربعات بعد موافقة الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 30

يجب اأن ت�صمل الالئحة الأ�صا�صية للموؤ�ص�صة البيانات الآتية :
1- ا�صم املوؤ�ص�صة، ونطاق عملها اجلغرايف، ومقرها الرئي�ض.
2- ا�صم املوؤ�ص�ض اأو اأ�صماء املوؤ�ص�صني ، وبياناتهم ال�صخ�صية.

3- الغر�ض الذي تن�صاأ املوؤ�ص�صة لتحقيقه.
4- بيان باحلالت التي ميكن فيها حل املوؤ�ص�صة حاًل اختياريًا ) اإن وجدت ( ، والأحكام املنظمة 

لذلك .
5- بيان تف�صيلي بالأموال املخ�ص�صة للموؤ�ص�صة ، واإجراءات الت�صفية عند احلل ، واجلهة التي 

�صتوؤول اإليها اأموالها وم�صتنداتها .
6- الأحكام املنظمة لإدارة املوؤ�ص�صة ، مبا يف ذلك طريقة ت�صكيل جمل�ض الأمناء ، وطريقة تعيني 

امل�صوؤول التنفيذي ، ومهمات كل منها واخت�صا�صاته.
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نص المادة:

رقم املادة: 32

يتوىل جمل�ض الأمناء اإدارة املوؤ�ص�صة وفقًا لأحكام النظام والالئحة والالئحة الأ�صا�صية ، وميثلها 
اأن  اأمام الق�صاء واأمام غريه، ولرئي�ض املجل�ض - بعد موافقة جمل�ض الأمناء -  رئي�ض املجل�ض 

يفو�ض يف هذا الخت�صا�ض من يراه .

نص المادة:

رقم املادة: 33

تكون للموؤ�ص�صة ميزانية �صنوية ، وح�صاب ختامي ، ويجوز – بعد موافقة الوزارة – اأن يكتفى 
عنه ببيان يت�صمن اإيراداتها وم�صروفاتها ، واأوجه اإنفاق اأموالها بح�صب طبيعة املال الذي جرى 

تخ�صي�صه وفقًا لالئحة الأ�صا�صية .

نص المادة:

رقم املادة: 34

ُتِعد الوزارة �صجاًل خا�صًا باملوؤ�ص�صات ، وحتدد الالئحة الأحكام املتعلقة بهذا ال�صجل ، واإجراءات 
الت�صجيل فيه ، والبيانات الالزم ت�صجيلها.

نص المادة:

رقم املادة: 31

يكون لكل موؤ�ص�صة جمل�ض اأمناء من ثالثة اأع�صاء على الأقل، يعينهم املوؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صون اأو 
من يعهد اإليه بذلك مبوجب الالئحة الأ�صا�صية ، وتبلغ الوزارة بالتعيني ، وبكل تعديل يطراأ على 
ت�صكيل جمل�ض الأمناء. واإذا مل يعني جمل�ض لالأمناء ، اأو يف الالئحة الأ�صا�صية ، فتتخذ الوزارة 

ما يلزم وفق ما حتدده الالئحة.
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نص المادة:

رقم املادة: 35

1- ل يجوز حل املوؤ�ص�صة اختياريًا اأو دجمها يف موؤ�ص�صة اأخرى اإل مبوافقة املوؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صني، 
اأو وفقًا ملا تق�صي به الالئحة الأ�صا�صية.

2- تتخذ الوزارة – يف احلالت الواردة يف املادة ) الثالثة والع�صرين ( – ما يلزم للمحافظة 
على اأموال املوؤ�ص�صة وا�صتمرارها ، ولها - يف �صبيل ذلك - عزل جمل�ض اأمناء املوؤ�ص�صة اأو اأي من 
امل�صوؤولني التنفيذيني فيها ، اأو تعليق ن�صاطها موؤقتًا ، على اأنه ل يجوز حل املوؤ�ص�صة اإل يف حالة 
اأو ا�صتحالة حتقيقها لأهدافها ، مع التقيد يف كل  ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها املالية 

الأحوال بو�صية املوؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صني و�صروطهم، ومبا تق�صي به الالئحة الأ�صا�صية.
3- ي�صدر اأي اإجراء تتخذه الوزارة – ا�صتنادًا اإىل الفقرة ) 2 ( من هذه املادة – بقرار م�ّصبب 

من الوزير بعد اإنذار املوؤ�ص�صة .

نص المادة:

رقم املادة: 36

اإذا حلت املوؤ�ص�صة وفقًا للمادة )اخلام�صة والثالثني(، وكانت قد ح�صلت على اإعانة من الدولة اأو 
�صمح لها بجمع تربعات ، فيكون الت�صرف يف الأموال امل�صتح�صلة من تلك الإعانات اأو التربعات 

وفقَا ملا تق�صي به الالئحة.

نص المادة:

رقم املادة: 37

النظام  هذا  يف  الواردة  الأحكام   ، خا�ض  ن�ض  �صاأنه  يف  يرد  مل  فيما  املوؤ�ص�صات،  على  ت�صري 
يتعلق  وما   ، العام  النفع  بجمعيات  اخلا�صة  الأحكام  با�صتثناء  وذلك   ، باجلمعيات  املتعلقة 

بالأحكام اخلا�صة بالإعانات احلكومية .
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نص المادة:

رقم املادة: 39

اأحكام عامة:
– بعد موافقة  1- يجوز جلمعيات النفع العام جمع التربعات ، ويجوز لغريها من اجلمعيات 
الوزارة – جمع التربعات لتنفيذ برامج حمددة ، على اأن يتم التقيد يف جميع الأحوال بالأنظمة 

والتعليمات وال�صوابط ال�صادرة من اجلهات املخت�صة يف هذا ال�صاأن.
2- ل يجوز للجمعيات واملوؤ�ص�صات التعاقد اأو التفاق مع الدول اأو املنظمات اأو املوؤ�ص�صات الدولية، 

اإّل بعد موافقة الوزارة واجلهة املخت�صة.
3- ل يجوز للجمعية اأو املوؤ�ص�صة اخلروج عن الأهداف املحددة لها، ول اأن تنطوي اأي من ن�صاطاتها 

واأعمالها على ما يوؤدي اإىل الإخالل بالنظام العام واإثارة النعرات والفرقة بني املواطنني.

نص المادة:

رقم املادة: 40

املحكمة  اأمام  للطعن  قابلة  النظام  هذا  لأحكام  تنفيذًا  الوزارة  من  ال�صادرة  القرارات  تكون 
الإدارية خالل ) �صتني ( يومًا من تاريخ العلم بها ، وتف�صل املحكمة يف الطعن على وجه ال�صرعة.

نص المادة:

رقم املادة: 38

جمل�س اجلمعيات واملوؤ�س�سات:
كل  ت�صكيل  طريقة  الالئحة  وحتدد   ، للموؤ�ص�صات  واآخر  للجمعيات  جمل�صًا  ي�صكل  اأن  للوزير  يجوز 
جمل�ض، واخت�صا�صاته، وتنظيم �صوؤونه املالية والإدارية، والأحكام الأخرى ذات العالقة بكل جمل�ض.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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نص المادة:

رقم املادة: 41

ت�صري اأحكام هذا النظام على املوؤ�ص�صات اخلريية املن�صاأة مبوجب اأوامر ملكية با�صتثناء ما ياأتي:
1- ما يرد به ن�ض خا�ض يف النظام الأ�صا�صي للموؤ�ص�صة.

2- الأحكام التي يقر جمل�ض الوزراء عدم �صريانها على تلك املوؤ�ص�صات.

نص المادة:

رقم املادة: 42

ي�صدر الوزير الالئحة خالل ) ت�صعني ( يومًا من تاريخ ن�صر النظام.

نص المادة:

رقم املادة: 43

يلغي هذا النظام لئحة اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية ، ال�صادرة بقرار جمل�ض الوزراء رقم  
)170 ( وتاريخ 1410/6/25 هـ ، وكل ما يتعار�ض معه من اأحكام.

نص المادة:

رقم املادة: 44

يعمل بهذا النظام بعد ) ت�صعني ( يومًا من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

نظام الجمعيات والمؤسسات 
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2.1
الالئحة التنفيذية لنظام 

الجمعيات والمؤسسات األهلية

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

1. اأنظمة ولوائح العمل الجتماعي
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اسم النظام:
الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 

1437/6/11هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار وزاري رقم )73739( وتاريخ 1437/6/11هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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الباب األول / التعريفات والجهة المشرفة

املادة االأوىل:
يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية – اأينما وردت يف الالئحة – املعاين املبينة اأمام كل منها: 

1- النظام: نظام اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية.
2- الوزارة: وزارة ال�صوؤون الجتماعية.

3- الوزير: وزير ال�صوؤون الجتماعية.
4- اجلمعية: اجلمعية الأهلية.

5- جمل�ض الإدارة: جمل�ض اإدارة اجلمعية.
6- املوؤ�ص�صة: املوؤ�ص�صة الأهلية.

7- جمل�ض الأمناء: جمل�ض اأمناء املوؤ�ص�صة.
8- اجلهة املخت�صة: اجلهة التي يحددها جمل�ض الوزراء.

9- اجلهة امل�صرفة: اجلهة احلكومية التي يدخل ن�صاط اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة �صمن اخت�صا�صاتها.
10- الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية.

11- الالئحة الأ�صا�صية: الالئحة الأ�صا�صية للجمعية اأو املوؤ�ص�صة.
 

املادة الثانية:
الإدارية  والرقابة  الإ�صراف  قواعد  امل�صرفة  واجلهة  الوزارة  بني  العالقة  تنظيم  لئحة  حتدد 

واملالية والفنية على اجلمعيات الأهلية.

الباب الثاني / الجمعيات األهلية
الف�سل الأول/ اأهداف اجلمعية ون�ساطاتها

املادة الثالثة: 
لغايات تطبيق اأحكام النظام والالئحة تعد جمعية كل جمموعة ذات تنظيم م�صتمر ملدة معينة اأو 
غري معينة موؤلفة من اأ�صخا�ض ذوي �صفة طبيعية اأو اعتبارية اأو الثنتني معًا، غري هادفة للربح 
اأ�صا�صًا، من اأجل حتقيق غر�ض من اأغرا�ض الرب اأو التكافل، اأو اأحد الن�صاطات املن�صو�ض عليها 

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات 



-38-

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

يف املادة اخلام�صة من الالئحة.

املادة الرابعة:
مع مراعاة ما ن�ض عليه النظام من اأهداف، ومع مراعاة تخ�ص�ض اجلمعية، حتدد الالئحة 
الأ�صا�صية الأهداف التي تقوم عليها اجلمعية وتكون املحدد لن�صاطها، ول يجوز لها جتاوز تلك 

الأهداف اإل مبوافقة الوزير اأو من يفو�صه.

املادة اخلام�سة:
تن�صاأ اجلمعية لتحقيق غر�ض من الأغرا�ض اأو ن�صاط من الن�صاطات الآتية:

1- الرب، اأو التكافل، اأو اخلدمات العامة، او الرعاية.
2- ديني، اأو اجتماعي، اأو ثقايف، اأو �صحي، اأو بيئي، اأو تنموي، اأو توعوي، اأو تقني، اأو مو�صمي.

3- تربوي، اأو تعليمي، اأو علمي، اأو بحثي، اأو تدريبي.
4- مهني، اأو حريف، اأو اإبداعي، اأو �صبابي، اأو ن�صائي، اأو طفويل، اأو �صياحي، اأو تطوعي.

5- حماية امل�صتهلك واحلماية الأ�صرية.
6- الكوارث والأزمات وحتقيق ال�صالمة للمجتمع.

7- التنمية الأ�صرية، والجتماعية.
8- اأي ن�صاط اأهلي اآخر تقدره الوزارة.

الف�سل الثاين / اإن�ساء اجلمعية
املادة ال�ساد�سة:

ي�صرتك يف طالب تاأ�صي�ض اجلمعية من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة الطبيعية ما يلي:
1- اأن يكون �صعودي اجلن�صية.

2- اأن ل يقل عمره عن ثمانية ع�صر عامًا.
3- اأن يكون كامل الأهلية.

4- اأن ل يكون قد �صدر بحقه حكم نهائي باإدانته يف جرمية خملة بال�صرف اأو الأمانة، ما مل 
يكن قد رد اإليه اعتباره.

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات 
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املادة ال�سابعة:
يجب على من يرغب يف تاأ�صي�ض جمعية من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة الطبيعية اأن يقدم للوزارة 

ما يلي:
1- طلب يقدمه ع�صرة اأ�صخا�ض على الأقل وفقًا للنموذج املعد لذلك من الوزارة م�صحوبًا ببيان 

يو�صح بيانات طالبي التاأ�صي�ض الآتية: 
اأ - ال�صم ح�صب الهوية الوطنية.

ب - رقم الهوية الوطنية.
ت - املهنة.

ث - حمل الإقامة.
ج - بيانات التوا�صل �صاملة الربيد الإلكرتوين ورقم الهاتف اجلوال.

2- �صورة من الهوية الوطنية لطالبي التاأ�صي�ض.
الربيد  معه  التوا�صل  وبيانات  التاأ�صي�ض  طالبي  قبل  من  املفو�ض  ال�صخ�ض  وبيانات  ا�صم   -3

اللكرتوين ورقم الهاتف اجلوال.
مع  ول  النظام  مع  تتعار�ض  ل  الوزارة،  من  املعد  للنموذج  وفقًا  للجمعية  اأ�صا�صية  لئحة   -4

الالئحة.
5- اأ�صماء اأع�صاء جمل�ض اإدارة اجلمعية للدولة الأوىل.

املادة الثامنة:
من  اأو  ال�صالحية  بتقدمي خطاب من �صاحب  فيكتفي  التاأ�صي�ض جهة حكومية  كان طالب  اإذا 

يفو�صه، واإن كان جهة غري حكومية فعليه تقدمي الآتي:
1- ال�صجل التجاري او اأو الرتخي�ض اأو �صك الوقفية، اأو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية 

وفقًا للنظام احلاكم له، ويكون �صاري املفعول.
2- العنوان الوطني ملقدم الطلب وفروعه اإن وجدت.

3- �صهادة التاأمينات الجتماعية.
4- �صهادة الزكاة والدخل.

املادة التا�سعة:
يجب على من يرغب يف تاأ�صي�ض جمعية منا لأ�صخا�ض ذوي ال�صفة العتبارية اأن يقدم للوزارة ما يلي:

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات 
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1- امل�صتندات املن�صو�ض عليها يف املادة الثامنة فيما يخ�ض الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة العتبارية
2- خطاب يت�صمن املوافقة على تاأ�صي�ض اجلمعية �صادر من �صاحب ال�صالحية ح�صب ما تن�ض 

عليه املادة العا�صرة من الالئحة.
الإلكرتوين  الربيد  �صاملة  التوا�صل معه  وبيانات  الطلب نظامًا، وعنوانه  ا�صم ممثل ملقدم   -3

ورقم الهاتف اجلوال.
4- طلب تاأ�صي�ض اجلمعية وفقا للنموذج املعد لذلك.

مع  ول  النظام  مع  تتعار�ض  ل  الوزارة،  من  املعد  للنموذج  وفقًا  للجمعية  اأ�صا�صية  لئحة   -5
الالئحة.

6- اأ�صماء اأع�صاء جمل�ض اإدارة اجلمعية للدورة الأوىل.

املادة العا�سرة:
يكون �صاحب ال�صالحية يف )ال�صخ�ض ذي ال�صفة العتبارية( هو:

1-  اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية جهة حكومية فيكون �صاحب ال�صالحية فيها هو 
امل�صوؤول الأول.

2- اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية موؤ�ص�صة فردية فيكون �صاحب ال�صالحية فيها هو 
مالك املوؤ�ص�صة.

3- اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية �صركة فيكون �صاحب ال�صالحية فيها هم ال�صركاء، 
وذلك فيما عدا ال�صركات امل�صاهمة.

فيها  ال�صالحية  �صاحب  فيكون  م�صاهمة  �صركة  العتبارية  ال�صفة  ذو  ال�صخ�ض  كان  اإذا   -4
اجلمعية العمومية.

5- اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية �صك الوقفية فيكون �صاحب ال�صالحية هو الناظر.
 

املادة احلادية ع�سرة:
يجب على طالبي التاأ�صي�ض ذوي ال�صفة العتبارية اإبالغ الوزارة باأي تغيري يطراأ على اأي منهم 
اأثناء �صري اإجراءات التاأ�صي�ض، وتنظر الوزارة فيما طراأ من تغيري ولها اتخاذ ما تراه كاأن تطلب 

ا�صتكمال م�صتندات اأو متطلبات اإ�صافية اأو اأن تلغي الطلب بقرار م�صبب.

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات 
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املادة الثانية ع�سرة:
ثبت الوزارة يف طلب تاأ�صي�ض اجلمعية وفقًا لالإجراءات الآتية:

1- تدر�ض الوزارة الطلب للتحقق من ا�صتيفائه ال�صروط والبيانات املن�صو�ض عليها يف النظام 
ويف الالئحة والقرارات والتعليمات ال�صادرة مبقت�صاهما.

2- مينح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدرا�صة من الوزارة وذلك بعد ا�صتكماله كافة امل�صتندات 
املو�صحة يف الالئحة ح�صب حالة مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها م�صتكماًل مل�صوغاته.

3- حتيل الوزارة الطلب اإىل اجلهة امل�صرفة لدرا�صته ثم اإ�صدار قرارها.
4- تقوم الوزارة بعد التن�صيق مع اجلهة املخت�صة باإ�صدار قرارها يف الطلب باملوافقة اأو الرف�ض 

وذلك خالل �صتني يومًا من تاريخ ا�صتكمال م�صوغاته.
5- ت�صدر الوزارة ترخي�ض اجلمعية مبجرد اكت�صابها ال�صخ�صية العتبارية وفقًا ملا تن�ض عليه 

املادة الثالثة ع�صرة من الالئحة مع مراعاة الإجراءات الآتية:
اأ - تقوم الوزارة بت�صجيل اجلمعية يف ال�صجل اخلا�ض باجلمعيات الأهلية لديها، ومتنحها رقم 

ت�صجيل خا�صًا بها.
ب - على الوزارة اإخطاء اجلهة امل�صرفة، واتخاذ اإجراءات ن�صر الالئحة الأ�صا�صية للجمعية على 

املوقع الإلكرتوين للوزارة.
ت - ت�صدر الوزارة رخ�صة للجمعية من واقع ال�صجل اخلا�ض باجلمعيات الأهلية، بالإ�صافة اإىل 

ن�صخة معتمدة من الالئحة الأ�صا�صية، ويتم ت�صليمهما للمثل املعتمد لطالبي التاأ�صي�ض.

املادة الثالثة ع�سرة:
تكت�صب اجلمعية ال�صخ�صية العتبارية من تاريخ �صدور قرار الوزارة باملوافقة على الطلب، اأو 

انق�صاء مدة ال�صتني وميًا من تاريخ ا�صتكمال م�صوغات الطلب.
املادة الرابعة ع�صرة:

متار�ض اجلمعية اأن�صطتها وبراجمها مبجرد ا�صتالمها للرتخي�ض وفقًا لأحكام النظام والالئحة 
الأ�صا�صية، ويحظر عليها: 

1- ممار�صة اأي ن�صاط يخالف اأهدافها املحددة يف لئحتها الأ�صا�صية.
2- ممار�صة اأي ن�صاط اأو اإن�صاء اأي فرع لها خارج اململكة اإل بعد موافقة الوزارة.

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات 
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الف�سل الثالث / �سجل اجلمعيات الأهلية
املادة اخلام�سة ع�سرة:

ث كلما طرا تغيري على بياناته، وتتيح الوزارة بيانات  ُتِعد الوزارة �صجاًل خا�صًا للجمعيات، وُيحدَّ
ال�صجل  ويت�صمن  املادة،  والفقرة )16( من هذه  الفقرة )15(  ورد يف  ما  للعامة عدا  ال�صجل 

البيانات الآتية:
1- ا�صم اجلمعية.

2- رقم وتاريخ قرار الوزير ال�صادر باملوافقة على اإن�صاء اجلمعية.
3- رقم وتاريخ ترخي�ض اجلمعية.

4- تاريخ ن�صر قرار الوزير والالئحة الأ�صا�صية للجمعية.
5- الالئحة الأ�صا�صية للجمعية.

6- عنوان مقرها الرئي�ض ومقرات فروعها اإن وجدت.
7- النطاق الإداري خلدمات اجلمعية.

8- الأهداف التي اأن�صئت اجلمعية من اأجلها.
9- اأ�صماء الأع�صاء املوؤ�ص�صني للجمعية.
10- اأ�صماء اأع�صاء اجلمعية العمومية.

11- اأ�صماء اأع�صاء جمل�ض الإدارة.
12- ا�صم رئي�ض جمل�ض الإدارة.

13- ا�صم امل�صوؤول التنفيذي.
14- ا�صم اجلهة امل�صرفة على اأعمال اجلمعية اإن وجدت.

15- اأ�صماء العاملني يف اجلمعية.
16- بيانات التوا�صل مع املوؤ�ص�صني ورئي�ض واأع�صاء جمل�ض الإدارة وامل�صوؤول التنفيذي.

الف�سل الرابع / اإن�ساء فرع للجمعية اأو مكتب
املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

امل�صرفة،  واجلهة  يفو�صه  من  اأو  الوزير  اململكة مبوافقة  داخل  لها  فروع  اإن�صاء  للجمعية  يجوز 
وعلى اجلمعية عند طلب اإن�صاء الفرع اأن تقدم للوزارة املتطلبات الآتية:

1- ما يثبت موافقة اجلمعية العمومية على اإن�صاء الفرع.
2- حتديد مقر الفرع، والنطاق الإداري خلدماته.

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات 
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3- حتديد اخت�صا�صات الفرع والهيكل الإداري له واأ�صماء العاملني املر�صحني لإدارته و�صورة 
من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التوا�صل معهم.

4- ما يثبت قدرة اجلمعية على ت�صغيل الفرع و�صمان ا�صتدامته.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
التعريف  منه  الغر�ض  ويكون  الإداري،  نطاقها  داخل  مكاتب  اأو  مكتب  اإن�صاء  للجمعية  يجوز 

باجلمعية اأو تنفيذ ن�صاط اأو اأكرث من الأن�صطة امل�صرح لها مبمار�صتها.

الف�سل اخلام�ص / اجلمعية العمومية
املادة الثامنة ع�سرة:

العمومية  اجلمعية  ُتَعد  امل�صرفة،  واجلهات  الوزارة  و�صالحيات  الرقابية  الأحكام  مراعاة  مع 
اأعلى �صلطة يف اجلمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأع�صائها كافة، ولبقية اأجهزة اجلمعية.

املادة التا�سعة ع�سرة:
ت�صعى اجلمعية لزيادة اأع�صاء جمعيتها العمومية، ويجوز اأن تكون الع�صوية فيها مغلقة على فئة 
ب�صروط حمددة، كما يجوز اأن تكون مفتوحة العموم، وحتدد الالئحة الأ�صا�صية فئات و�صروط 

واأحكام الع�صوية يف اجلمعية ومنها الآتي:
1-  من له حق الت�صويت واحل�صور يف اجلمعية العمومية.

2- حتديد مقدار ر�صوم ال�صرتاك يف الع�صوية.
3- حقوق الأع�صاء ح�صب فئات الع�صوية، على اأن ت�صمل الآتي:

ربع  �صنوي،  ن�صف  )�صنوي،  دوري  ب�صكل  اجلمعية  ن�صاطات  عن  الأ�صا�صية  املعلومات  تلقي  اأ - 
�صنوي(.

ب - امل�صاركة والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية.
ت - الطالع على املحا�صر وامل�صتندات املالية يف مقر اجلمعية.

من   %25 مع  بالت�صامن  عادي  غري  لجتماع  لالنعقاد  العمومية  اجلمعية  دعوة  يف  احلق  ث - 
الأع�صاء الذين لهم حق ح�صور اجلمعية العمومية.

ج - احلق يف الإنابة كتابة لأحد الأع�صاء لتمثيله يف ح�صور اجلمعية العمومية، وفقًا لالأحكام 
التي حتددها املادة احلادية والع�صرون من الالئحة.
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املادة الع�سرون.
تكون  ل  العادية،  غري  العمومية  للجمعية  اخت�صا�صات  من  النظام  عليه  ن�ض  ما  مراعاة  مع 

قرارات اجلمعية العمومية غري العادية نافذة اإل بعد موافقة الوزير.

املادة احلادية والع�سرون:
تخ�صع الإنابة يف ح�صور اجتماع اجلمعية العمومية لالأحكام الآتية:

ح�صور  يف  لتمثيله  الأع�صاء  من  اآخر  ع�صوًا  عنه  ينيب  اأن  العمومية  اجلمعية  لع�صو  يجوز   -1
اأن  الأ�صا�صية، على  الالئحة  التي حتددها  لالآلية  وفقًا  والت�صويت،  العمومية  اجتماع اجلمعية 

ُتعتمد الإنابة من رئي�ض جمل�ض الإدارة اأو من يفو�صه قبل موعد الجتماع.
2- ل يجوز اأن ينوب الع�صو عن اأكرث من ع�صو واحد.

3-  ل يجوز اإنابة اأي من اأع�صاء جمل�ض الإدارة.

املادة الثانية والع�سرون:
يكون  اأن  على  له،  ممثل  خالل  من  اجلمعية  يف  دوره  العتبارية  ال�صفة  ذو  ال�صخ�ض  ميار�ض 
التمثيل مبوجب م�صتند ر�صمي ي�صدر من �صاحب ال�صالحية، ويراعى يف ذلك ما تن�ض عليه 

الالئحة الأ�صا�صية.

املادة الثالثة والع�سرون:
يجب على اجلمعية تزويد الوزارة ب�صورة من حما�صر اجتماعات اجلمعية العمومية مع حم�صر 

فرز الأ�صوات، خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ الجتماع.

الف�سل ال�ساد�ص/ جمل�ص الإدارة
املادة الرابعة والع�سرون:

يجب األ يقل عدد اأع�صاء جمل�ض الإدارة عن خم�صة اأع�صاء، ول يزيد عن ثالثة ع�صر ع�صوًا، 
اأع�صاء  الإدارة عن 50% من عدد  اأع�صاء جمل�ض  يتجاوز عدد  اأن  الأحوال ل يجوز  ويف جميع 

اجلمعية العمومية.
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املادة اخلام�سة والع�سرون:
1- ي�صكل الأع�صاء املوؤ�ص�صة جمل�ض الإدارة الأول للجمعية �صمن اإجراءات التاأ�صي�ض وح�صب ما 

تن�ض عليه املادة ال�صابعة واملادة التا�صعة من الالئحة.
– من غري  الأقل  على  منها  مكونة من ع�صوين  انتخابات  العمومية جلنة  ت�صكل اجلمعية   -2
– لإدارة عملية انتخاب اأع�صاء جمل�ض الإدارة للدورة الثانية وما يليها،  الأع�صاء املرت�صحني 

وينتهي دور اللجنة باإعالن اأ�صماء اأع�صاء جمل�ض الإدارة.
3- تكون مدة جمل�ض الإدارة اأربع �صنوات.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون:
مع مراعاة اأحكام النظام والالئحة تبني الالئحة الأ�صا�صية الإجراءات الالزمة ل�صري انتخاب 
اأع�صاء جمل�ض الإدارة؛ مبا ي�صمل اإجراءات الرت�صح والقرتاع وفرز الأ�صوات واإعالن النتيجة، 

مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- يوجه جمل�ض الإدارة الدعوة غلى جميع اأع�صاء اجلمعية العمومية ممن تنطبق عليه ال�صروط 
للرت�صح لع�صوية جمل�ض الإدارة اجلديد قبل نهاية مدة جمل�ض الإدارة مبائه وثمانني يومًا على 

الأقل.
2- يقفل باب الرت�صح قبل ت�صعني يومًا من نهاية مدة جمل�ض الإدارة.

3- يرفع جمل�ض الإدارة اأ�صماء املرت�صحني غلى الوزارة وفق النموذج املعد اأو الطريقة املعتمدة 
من الوزارة لهذا الغر�ض وذلك خالل اأ�صبوع من قفل باب الرت�صح.

املرت�صحني  اأ�صماء  قائمة  عر�ض  الإدارة  جمل�ض  مع  بالتن�صيق  النتخابات  جلنة  على  يجب   -4
الإدارة  جمل�ض  مدة  نهاية  وقبل  الإلكرتوين،  موقعها  اأو  اجلمعية  مقر  يف  الوزارة  من  الواردة 

بخم�صة ع�صر يومًا على الأقل.
قائمة  من  العادي  باجتماعها  اجلديد  الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  العمومية  اجلمعية  تنتخب   -5
باأ�صماء الأع�صاء الذين مت انتخابهم  املرت�صحني، وعلى جمل�ض الإدارة اجلديد تزويد الوزارة 

خالل خم�صة ع�صر يومًا على الأقل من تاريخ النتخاب.
6- ل يجوز اجلمع بني الوظيفة يف اجلمعية وع�صوية جمل�ض الإدارة اإل مبوافقة الوزير اأو من 

يفو�صه.
من  للتاأكد  الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  انتخاب  عملية  حل�صور  موظفيها  اأحد  الوزارة  تنتدب   -7

�صريها طبقًا للنظام والالئحة والالئحة الأ�صا�صية.
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8- عند انتهاء دورة جمل�ض الإدارة ي�صتمر يف ممار�صة مهامه الإدارية دون املالية حلني انتخاب 
جمل�ض اإدارة جديد.

املادة ال�سابعة والع�سرون:
يحظر اجلمع بني ع�صوية جمل�ض اإدارة والعمل يف الإدارة املخت�صة بالإ�صراف على اجلمعية يف 

الوزارة اأو اجلهة امل�صرفة اإل مبوافقة الوزير اأو من يفو�صه.

املادة الثامنة والع�سرون
ل يجوز الرت�صح لع�صوية جمل�ض اإدارة اجلمعية لأكرث من دورتني على التوايل اإل مبوافقة الوزير 

اأو من يفو�صه.
املادة التا�سعة والع�سرون:

مع مراعاة اأحكام النظام، يجوز للوزارة اإلغاء نتيجة النتخابات بقرار م�صبب خالل �صتني يومًا 
من الرت�صح، ويتم عقد اجلمعية العمومية واإعادة انتخاب املرت�صحني اأنف�صهم وذلك خالل مدة 

ل تقل عن خم�صة ع�صر يومًا ول تزيد عن ثالثني يومًا من تاريخ ا�صتالم قرار الإلغاء.

املادة الثلثون:
حتدد الالئحة الأ�صا�صية كيفية اختيار رئي�ض جمل�ض الإدارة ونائبه وامل�صرف املايل واخت�صا�صات 

كل منهم، على اأن يتم حتديدهم يف اأول اجتماع للمجل�ض.

املادة احلادية والثلثون:
اأربعة اجتماعات يف  اإدارة اجلمعية اجتماعات دورية منتظمة ل يقل عددها عن  يعقد جمل�ض 
ال�صنة، ويراعى يف عقدها تنا�صب الفرتة الزمنية بني كل اجتماع واآخر، على اأن يتم عقد اجتماع 

كل ثالثة اأ�صهر على الأقل.

املادة الثانية والثلثون:
حتدد الالئحة الأ�صا�صية اخت�صا�صات جمل�ض الإدارة ومنها الآتي:

1- و�صع ال�صيا�صات العامة لتحقيق اأهداف اجلمعية وجناحها.
2- و�صع خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة ال�صرتاتيجية واخلطة التنفيذية وغريها من خطط 
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العمل الرئي�صة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من اجلمعية العمومية.
3- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية.

4- و�صع اأنظمة و�صوابط للرقابة الداخلية والإ�صراف عليها واإجراء مراجعة دورية للتحقق من 
فاعليتها.

والالئحة  والالئحة  النظام  اأحكام  مع  تتعار�ض  ل  اجلمعية  حلوكمة  ومعايري  اأ�ص�ض  و�صع   -5
الأ�صا�صية.

اأو  ال�صيكات  وحت�صيل  ودفع  ال�صعودية،  وامل�صارف  البنوك  لدى  البنكية  احل�صابات  فتح   -6
اأذونات ال�صرف وك�صوفات احل�صابات وتن�صيط احل�صابات وقفلها وت�صويتها وحتديث البيانات 

والعرتا�ض على ال�صيكات وا�صتالم ال�صيكات املرجتعة وغريها من العمليات البنكية.
اأمالك  والهبات ودمج �صكوك  والأوقاف  الو�صايا  وقبول  اإفراغها  وقبول  العقارات  ت�صجيل   -7
اجلمعية وجتزئتها وفرزها، وحتديث ال�صكوك واإدخالها يف النظام ال�صامل، وحتويل الأرا�صي 
غبطة  فيه  للجمعية  يكون  مما  �صبق  ما  خالل  ت�صرفات  اأي  واإجراء  �صكنية،  اإىل  الزراعية 

وم�صلحة بعد موافقة اجلمعية العمومية.
8- تنمية املوارد املالية للجمعية وال�صعي لتحقيق ال�صتدامة لها.

9- اإدارة ممتلكات اجلمعية واأموالها.
اعتمادها من اجلمعية  بعد  وتفعيلها  اأموال اجلمعية  الفائ�ض من  ا�صتثمار  قواعد  اإعداد   -10

العمومية والوزارة.
تقدمي  ت�صمن  اجلمعية  خدمات  من  امل�صتفيدين  مع  العالقة  تنظم  مكتوبة  �صيا�صة  و�صع   -11

العناية الالزمة لهم، والإعالن عنها.
12- �صياغة �صيا�صات و�صروط واإجراءات وا�صحة وحمددة للع�صوية يف جمل�ض الإدارة وو�صعها 

مو�صوع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية لها.
الوزارة،  من  املعتمدة  النماذج  وفق  اجلمعية  عن  واملعلومات  بالبيانات  الوزارة  تزويد   -13

وحتديثها مبا يطراأ من تغيري خالل فرتة ل تزيد عن �صهر واحد من تاريخ وقوعه.
14- التعاون يف اإعداد التقارير التتبعية وال�صنوية.

بعد  احل�صابات  مراجع  من  املدققة  املالية  والتقارير  اخلتامي  باحل�صاب  الوزارة  تزويد   -15
اإقرارها من اجلمعية العمومية وخالل اربعة اأ�صهر من نهاية ال�صنة املالية.

16- الإ�صراف على اإعداد واعتماد التقرير ال�صنوي للجمعية.
17- الإ�صراف على اإعداد املوازنة التقديرية لل�صنة املالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية 
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لعتمادها.
18- تعيني م�صوؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتديد �صالحياتها وتزويد الوزارة با�صمه وقراره 

تعبئته و�صورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التوا�صل معه.
19- تعيني املوظفني القياديني يف اجلمعية، وحتديد �صالحياتهم وم�صوؤولياتهم.

20- البت يف قبول ع�صو اجلمعية العمومية اجلديد اأو اعتذاره اأو اإلغاء ع�صويته بقرار م�صبب.
21- اإبالغ الوزارة بكل تغيري يطراأ على حالة اأع�صاء اجلمعية العمومية وجمل�ض الإدارة وامل�صوؤول 

التنفيذي واملدير املايل وذلك خالل �صهر من تاريخ حدوث التغيري.
22- و�صع ال�صيا�صات والإجراءات التي ت�صمن التزام اجلمعية بالأنظمة واللوائح، اإ�صافة اإىل 
واأ�صحاب  امل�صرفة  واجلهة  والوزارة  للم�صتفيدين  املعلومات اجلوهرية  بالإف�صاح عن  اللتزام 
امل�صالح الآخرين، ومتيكن الآخر من الطالع على احل�صاب اخلتامي والتقارير املالية والإدارية، 

ون�صرها على املوقع الإلكرتوين للجمعية.
23- الإ�صراف على تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية اأو املراجع اخلارجي اأو الوزارة 

اأو اجلهة امل�صرفة.
24- تنمية املوارد املالية للجمعية.

25- دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.
امل�صرفة يف  اأو اجلهة  الوزارة  اأو  العمومية  قبل اجلمعية  بها من  يكلف  اأخرى  اأي مهاهم   -26

جمال اخت�صا�صه.

املادة الثالثة والثلثون:
واخت�صا�صها  املوؤقتة  اأو  الدائمة  اللجان  ت�صكيل  اآلية  للجمعية،  الأ�صا�صية  الالئحة  حتدد   -1

وطريقة عملها.
2- يجوز ملجل�ض الإدارة اأن ي�صكل منه جلنة تنفيذية ويفو�صها ببع�ض ال�صالحيات التي تكفل 

�صري عمل اجلمعية.
3- يجب اأن يكون يف اأي جلنة دائمة اأحد اأع�صاء جمل�ض الإدارة.

4- يجب األ يراأ�ض امل�صرف املايل جلنة التدقيق واملراجعة الداخلية.

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات 



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-49-

الف�سل ال�سابع  / ال�سوؤون املالية للجمعية
املادة الرابعة والثلثون: 

اأموال الزكاة يف ح�صاب م�صتقل  اأن تتعامل مع  مع مراعاة اأحكام النظام، يجب على اجلمعية 
اأحكام  اأموال الزكاة مبا يتفق مع  واأن تن�صئ لها �صجاًل خا�صًا بها، ويجب عليها الت�صرف يف 

ال�صريعة الإ�صالمية.

املادة اخلام�سة والثلثون:
مع مراعاة اأحكام النظام، يجب على اجلمعية عند تلقيها التربعات اأن تن�صئ لها �صجاًل خا�صًا 
بها، واأن تقيد فيه قيمة التربع و�صرطه اإن وجد، واأن تراعي عند الت�صرف يف اأموال التربعات 

�صرط املتربع.

املادة ال�ساد�سة والثلثون:
القانونيني  للمحا�صبني  ال�صعودية  الهيئة  من  ال�صادرة  املحا�صبية  باملعايري  اجلمعية  تتقيد 

وبالنماذج والتقارير املحا�صبية التي ت�صدرها الوزارة.

املادة ال�سابعة والثلثون:
1- جمل�ض الإدارة هو امل�صوؤول عن اأموال اجلمعية وممتلكاتها، وعليه يف �صبيل ذلك التاأكد من 
يوؤدي مهماته  اأن  اأهدافها، وعليه  اأنفقت مبا يتفق مع  اإيراداتها  واأن  اأن موارد اجلمعية موثقة 
ومدة  القرار  اتخاذ  واإجراءات  يفو�صها،  التي  بال�صالحيات  يحد  واأن  نية،  وح�صن  مب�صوؤولية 

التفوي�ض، وعليه متابعة ممار�صة تلك ال�صالحيات التي يفو�صها لغريه عرب تقارير دورية.
اأع�صاء املجل�ض اجلدد بعمل  اإجراءات لتعريف  التاأكد من و�صع  2- يجب على جمل�ض الإدارة 
اجلمعية وخا�صة اجلوانب املالية والقانونية، وعليه التاأكد من توفر املعلومات الوافية عن �صوؤون 

اجلمعية لأع�صاء املجل�ض.
3- ل يجوز ملجل�ض الإدارة الت�صرف اإل فيما تن�ض عليه الالئحة الأ�صا�صية وبال�صروط الواردة فيها، 
واإذا خلت الالئحة الأ�صا�صية من ن�ض فال يجوز للمجل�ض الت�صرف اإل باإذن من اجلمعية العمومية.
4- يجب على جمل�ض الإدارة اإيداع اأموال اجلمعية النقدية با�صمها لدى بنك اأو اأكرث من البنوك 
املحلية، وتكون التعامالت مع احل�صابات البنكية اخلا�صة باجلمعية بتوقيع رئي�ض جمل�ض الإدارة 
اأو نائبه وامل�صرف املايل، ويجوز ملجل�ض الإدارة تفوي�ض التعامل مع احل�صابات البنكية لثنني من 
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اأن يكونوا �صعوديي اجلن�صية وذلك بعد موافقة  التنفيذية على  الإدارة  اأو من قياديي  اأع�صائه 
الوزير اأو من يفو�صه.

5- يجب على جمل�ض الإدارة التاأكد من تقيد اجلمعية بالأنظمة واللوائح ال�صارية يف اململكة مبا 
ي�صمن تاليف وقوع اجلمعية يف خمالفة نظامية.

املادة الثامنة والثلثون:
يجب على اجلمعية اأن تزود الوزارة بح�صابها اخلتامي لل�صنة املنتهية بعد اعتماده من اجلمعية 

العمومية خالل اأربعة اأ�صهر من نهاية ال�صنة املالية.

املادة التا�سعة والثلثون:
يجوز للوزارة اأن تعني مراجعًا للح�صابات اأو اأكرث للقيام بالأعمال التي تطلبها.

املادة االأربعون:
ال�صق  ذات  اململكة  يف  ال�صارية  الأنظمة  بها  تق�صي  التي  الأحكام  مراعاة  اجلمعية  على  يجب 

املايل، ومنها نظام مكافحة غ�صل الأموال، وعليها بوجه خا�ض اتخاذ الآتي:
املالية  املالية وملفات احل�صابات واملرا�صالت  وامل�صتندات  بال�صجالت  1- الحتفاظ يف مقرها 
الإدارة  واأع�صاء جمل�ض  العمومية  واأع�صاء اجلمعية  للموؤ�ص�صني  الوطنية  الهويات  وثائق  و�صور 
تاريخ  من  �صنوات  ع�صر  تقل عن  ل  ملدة  مبا�صر،  ب�صكل  ماليًا  معها  واملتعاملني  فيها  والعاملني 

انتهاء التعامل.
اأو بع�صها متثل ح�صيلة  اأن الأموال الواردة  اأ�صباب معقولة لال�صتباه يف  اإذا توافرت لديها   -2
يف  �صت�صتخدم  اأنها  اأو  اإرهاب،  متويل  اأو  اأموال،  غ�صل  بعمليات  مرتبطة  اأو  اإجرامي،  ن�صاط 

العمليات ال�صابقة؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
اأ - اإبالغ وحدة التحريات املالية لدى وزارة الداخلية فورًا وب�صكل مبا�صر.

احلالة  تلك  لديها عن  املتوافرة  واملعلومات  البيانات  يت�صمن جميع  مف�صل  تقرير  اإعداد  ب - 
والأطراف ذات ال�صلة، وتزويد وحدة التحريات املالية به.

ت - عدم حتذير املتعاملني معها من وجود �صبهات حول ن�صاطاتهم.
كافية  مبوارد  تزويده  مع  واللتزام،  واملراجعة  التدقيق  عن  م�صوؤوًل  املايل  امل�صرف  يكون   -3

لك�صف اأي من اجلرائم املن�صو�ض عليها يف نظام مكافحة غ�صل الأموال.
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الف�سل الثامن / �سفة النفع العام
املادة احلادية واالأربعون:

للوزير اأن ي�صدر قرارًا مبنح �صفة النفع العام للجمعية اإذا ا�صتوفت ال�صروط الآتية:
1- اأن يكون غر�صها حتقيق م�صلحة عامة.

2- اأن يكون ن�صاطها موجهًا لعموم املجتمع الذي ت�صتهدفه اجلمعية.
3- اأن تكون ع�صوية اجلمعية العمومية مفتوحة.

4- عدم وجود اأية خمالفات مالية اأو اإدارية اأو فنية على اجلمعية.
اأع�صاء جمل�ض الإدارة خبريان على الأقل من ذوي الخت�صا�ض يف جمال  اأن يكون �صمن   -5
العمل الأهلي، وي�صرتط األ تقل خربة كل منهما عن خم�ض �صنوات واأن يكونا من حملة �صهادة 

املاج�صتري فاأعلى.

املادة الثانية واالأربعون:
يجوز بقرار م�صبب من الوزير �صحب �صفة النفع العام عن اجلمعية وذلك اإذا فقدت اأحد �صروط 

النفع العام، ول يحول قرار ال�صحب من ا�صتمرارها يف تنفيذ العقود املربمة معها.
املادة الثالثة واالأربعون:

يجوز لأية جهة حكومية اأو خا�صة التعاقد مع اإحدى جمعيات النفع العام لإدارة موؤ�ص�صة تابعة 
لها، اأو تنفيذ بع�ض م�صروعاتها اأو براجمها اأو خدماتها، والتي تدخل �صمن اخت�صا�صها، وتعد 
العالقة النا�صئة بني جمعية النفع العام واجلهة احلكومية عالقة عقدية اإدارية تن�صاأ وفقًا لنظام 

املناف�صات وامل�صرتيات احلكومية.

الف�سل التا�سع / احلل والدمج
املادة الرابعة واالأربعون:

تراعي الوزارة عند اإ�صدارها قرار حل اجلمعية �صرط الواقف ورغبة املتربع وما ورد يف الالئحة 
الأ�صا�صية، وفيما عدا لك حتدد الوزارة يف قرارها اجلهة التي توؤول اإليها اأموال اجلمعية على اأن 
تقت�صر على �صندوق دعم اجلمعيات اأو اإحدى اجلمعيات ذات الن�صاط امل�صابه امل�صجلة نظامًا، 

ويت�صمن قرار احلل تعيني م�صفِّ اأو اأكرث للقيام باأعمال الت�صفية وحتديد مدة عمله واأتعابه.
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املادة اخلام�سة واالأربعون:
ل يجوز للقائمني على �صوؤون اجلمعية التي �صدر قرار بتعليق ن�صاطها موؤقتًا اأو حلها اأو دجمها 
يف جمعية اأخرى الت�صرف يف اأموالها اأو م�صتنداتها، وي�صتثنى من ذلك حالة ال�صرورة كاأن تكن 

املوجودات املراد الت�صرف بها قابلة للتلف، وي�صرتط موافقة الوزير.

املادة ال�ساد�سة واالأربعون:
يف حالة �صدور قرار اجلمعية العمومية غري العادية بحل اجلمعية حاًل اختياريًا تطبق الأحكام 
الواردة يف الالئحة الأ�صا�صية، ويف حالة خلوها من ن�ض اأو اإن ُوجد وتعذر تنفيذه، فللوزير اأو 
مني فو�صه اإ�صدار قرار يحدد اآلية ت�صفية اجلمعية والت�صرف يف اأ�صولها واأموالها وم�صتنداتها 

والتكاليف املرتتبة على ذلك 

املادة ال�سابعة واالأربعون:
واأموالها  اأ�صولها  ت�صليم  بحلها  قرار  �صدر  التي  اجلمعية  اإدارة  على  القائمني  على  يجب 

وم�صتنداتها اإىل امل�صفي مبجرد طلبها.

املادة الثامنة واالأربعون:
تبلغ الوزارة اجلهة امل�صرفة قرار حل اجلمعية.

الباب الثالث / المؤسسات األهلية 

الف�سل الأول  / املوؤ�س�سة وما يف حكمها
املادة التا�سعة واالأربعون:

لغايات تطبيق اأحكام النظام والالئحة ُيعد اأي كيان م�صتمر ملدة معينة اأو غري معينة؛ موؤ�ص�صة 
اأهلية؛ �صريطة اأن تنطبق عليه ال�صوابط الآتية:

1- يوؤ�ص�صه �صخ�ض اأو اأكرث من ذوي ال�صخ�صية الطبيعية اأو العتبارية اأو الثنتني معًا.
2-  ل يهدف غلى حتقيق ربح يعود للموؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صني.

3- يحقق غر�صًا اأو اأكرث من اأغرا�ض النفع العام اأو املخ�ص�ض.
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4- يعتمد على ما يخ�ص�صه املوؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صون من اأموال اأو اأوقاف اأو تربعات اأو هبات اأو 
و�صايا اأو عوائد ا�صتثمارات اأو زكوات.

املادة اخلم�سون:
على من حتدده  بالنفع  ويعود  اجتماعي  اأو  تعاوين  اأو  تكافلي  لغر�ض  الأهلي  ال�صندوق  يوؤ�ص�ض 

الالئحة الأ�صا�صية، ويعد ال�صندوق الأهلي موؤ�ص�صة اأهلية، وت�صري عليه اأحكام الالئحة.
املادة احلادية واخلم�صون:

ُيعّد ال�صندوق العائلي موؤ�ص�صة اأهلية، وتطبق عليه القواعد التي ي�صدرها الوزير.

الف�سل الثاين/ الأهداف
املادة الثانية واخلم�سون:

مع مراعاة ما ن�ض عليه النظام من اأهداف، حُتّدد الالئحة الأ�صا�صية الأهداف التي تقوم عليها 
اأو من  َد لن�صاطها، ول يجوز لها جتاوز تلك الأهداف اإل مبوافقة الوزير  املوؤ�ص�صة وتكون املَُحدِّ

يفو�صه.

الف�سل الثالث/ اإن�ساء املوؤ�س�سة
املادة الثالثة واخلم�سون:

ي�صرتط يف طالب التاأ�صي�ض من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة الطبيعية ما يلي:
1- اأن يكون �صعودي اجلن�صية.

2- األ يقل عمره عن ثمانية ع�صر عامًا.
3- اأن يكون كامل الأهلية.

4- األ يكون قد �صدر بحقه حكم نهائي باإدانته يف جرمية خملة بال�صرف اأو الأمانة، ما مل يكن 
قد رد اإليه اعتباره.

املادة الرابعة واخلم�سون:
َم للوزارة  يجب على من يرغب يف تاأ�صي�ض موؤ�ص�صة من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة الطبيعية اأن ُيَقدِّ

ما يلي:
1- طلب يقدمه طالب اأو طالبوا التاأ�صي�ض وفقًا للنموذج املعد لذلك من الوزارة م�صحوبًا ببيان 
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يو�صح بيانات طالب اأو طالبي التاأ�صي�ض الآتية:
اأ - ال�صم ح�صب الهوية الوطنية. 

ب - رقم الهوية الوطنية.
ت - املهنة.

ث - حمل الإقامة.
ج - بيانات التوا�صل مبا ي�صمل الربيد الإلكرتوين ورقم الهاتف اجلوال.

2- �صورة من الهوية الوطنية لطالب اأو طالبي التاأ�صي�ض.
مبا  معه  التوا�صل  وبيانات  التاأ�صي�ض  طالبي  اأو  طالب  من  املفو�ض  ال�صخ�ض  وبيانات  ا�صم   -3

ي�صمل الربيد الإلكرتوين ورقم الهاتف اجلوال.
مع  ول  النظام  مع  تتعار�ض  ل  الوزارة،  من  املعد  للنموذج  وفقًا  للموؤ�ص�صة  اأ�صا�صية  لئحة   -4

الالئحة.
5- اللتزام باإيداع مبلغ ل يقل عن خم�صة ماليني ريال خالل ال�صنة الأوىل يف ح�صاب املوؤ�ص�صة، 

اأو ت�صجيل اأ�صول با�صمها تكون اإيراداتها ال�صنوية ل تقل عن خم�صمئه األف ريال.

املادة اخلام�سة واخلم�سون:
اأو مني  التاأ�صي�ض جهة حكومية فيكتفي بتقدمي خطاب من �صاحب ال�صالحية  اإذا كان طالب 

فو�صه، واإن كان جهة غري حكومية فعليه تقدمي الآتي:
1- ال�صجل التجاري اأو الرتخي�ض اأو �صك الوقفية، اأو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا 

للنظام احلاكم له، ويكون �صاري املفعول.
2- العنوان الوطني ملقدم الطلب وفروعه اإن وجدت.

3- �صهادة التاأمينات الجتماعية.
4- �صهادة الزكاة والدخل.

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
يجب على من يرغب يف تاأ�صي�ض املوؤ�ص�صة من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة العتبارية اأن يقّدم للوزارة 

ما يلي:
ذوي  الأ�صخا�ض  يخ�ض  فيما  واخلم�صون  اخلام�صة  املادة  يف  عليها  املن�صو�ض  امل�صتندات   -1

ال�صفة العتبارية.
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2- خطاب يت�صمن املوافقة على تاأ�صي�ض املوؤ�ص�صة �صادر من �صاحب ال�صالحية ح�صب ما تن�ض 
عليه املادة ال�صابعة واخلم�صون من الالئحة.

3- طلب تاأ�صي�ض املوؤ�ص�صة وفقًا للنموذج املعد لذلك.
مع  ول  النظام  مع  تتعار�ض  ل  الوزارة،  من  املعد  للنموذج  وفقًا  للموؤ�ص�صة  اأ�صا�صية  لئحة   -4

الالئحة.
5- اللتزام باإيداع مبلغ قدره خم�صة ماليني ريال يف ح�صاب املوؤ�ص�صة، اأو ت�صجيل اأ�صول با�صمها 

تكون اإيراداتها ال�صنوية ل تقل عن خم�صمئة األف ريال.

املادة ال�سابعة واخلم�سون:
يكون �صاحب ال�صالحية يف )ال�صخ�ض ذي ال�صفة العتبارية( هو:

ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية جهة حكومية فيكون �صاحب ال�صالحية فيها هو  اإذا كان   -1
امل�صوؤول الأول.

2- اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية موؤ�ص�صة فردية فيكون �صاحب ال�صالحية فيها هو 
مالك املوؤ�ص�صة.

3- اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية �صركة فيكون �صاحب ال�صالحية فيها هم ال�صركاء، 
وذلك فيما عدا ال�صركات امل�صاهمة العامة.

4- اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية �صركة م�صاهمة عامة فيكون �صاحب ال�صالحية فيها 
جمل�ض الإدارة.

5- اإذا كان ال�صخ�ض ذو ال�صفة العتبارية �صك الوقفية فيكون �صاحب ال�صالحية هو الناظر.

املادة الثامنة واخلم�سون:
يجب على طالبي التاأ�صي�ض ذوي ال�صفة العتبارية اإبالغ الوزارة باأي تغيري يطراأ على اأي منهم 
اأثناء �صري اإجراءات التاأ�صي�ض، وتنظر الوزارة فيما طراأ من تغيري ولها اتخاذ ما تراه كاأن تطلب 

ا�صتكمال م�صتندات اأو متطلبات اإ�صافية اأو اأن تلغبي الطلب بقرار م�صبب.

املادة التا�سعة واخلم�سون:
تبت الوزارة يف طلب تاأ�صي�ض املوؤ�ص�صة وفقًا لالإجراءات الآتية:

1- تدر�ض الوزارة الطلب للتحقق من ا�صتيفائه ال�صروط والبيانات املن�صو�ض عليها يف النظام 
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ويف الالئحة والقرارات والتعليمات ال�صادرة مبقت�صاهما.
2- مينح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدرا�صة من الوزارة وذلك بعد ا�صتكماله كافة امل�صتندات 

املو�صحة يف الالئحة ح�صب حالة مقدم الطلب ويعد الطلب عندها م�صتكماًل مل�صوغاته.
3- حتيل الوزارة الطلب اإىل اجلهة امل�صرفة لدرا�صته ثم اإ�صدار قرارها.

4- تقوم الوزارة بعد التن�صيق مع اجلهة املخت�صة باإ�صدار قرارها يف الطلب باملوافقة اأو الرف�ض 
وذلك خالل �صتني يومًا من تاريخ ا�صتكمال م�صوغاته.

5- يلتزم طالب التاأ�صي�ض باإيداع مبلغ قدره ل يقل عن خم�صة ماليني ريال يف ح�صاب املوؤ�ص�صة 
خالل ال�صنة الأوىل، اأو ت�صجيل اأ�صول با�صمها تكون اإيراداتها ال�صنوية ل تقل عن خم�صمئة األف 

ريال، وت�صليم ال�صهادة البنكية التي تثبت الإيداع اأو �صورة من وثيقة ت�صجيل الأ�صول للوزارة.
6- ت�صدر الوزارة ترخي�ض املوؤ�ص�صة مبجرد اكت�صابها ال�صخ�صية العتبارية وفقًا ملا تن�ض عليه 

املادة ال�صتون من الالئحة مع مراعاة الإجراءات الآتية:
اأ - تقوم الوزارة بت�صجيل املوؤ�ص�صة يف ال�صجل اخلا�ض باملوؤ�ص�صات الأهلية لديها، ومتنحها رقم 

ت�صجيل خا�ض بها.
للموؤ�ص�صة  الأ�صا�صية  الالئحة  ن�صر  اإجراءات  واتخاذ  امل�صرفة،  اإخطاء اجلهة  الوزارة  ب - على 

على املوقع الإلكرتوين للوزارة.
الأهلية، بالإ�صافة  باملوؤ�ص�صات  ال�صجل اخلا�ض  للموؤ�ص�صة من واقع  الوزارة رخ�صة  ت - ت�صدر 
اأو طالبي  لطالب  املعتمد  للمفو�ض  ت�صليمهما  ويتم  الأ�صا�صية،  الالئحة  ن�صخة معتمدة من  اإىل 

التاأ�صي�ض.

املادة ال�ستون:
تكت�صب املوؤ�ص�صة ال�صخ�صية العتبارية من تاريخ �صدور قرار الوزارة باملوافقة على الطلب، اأو 

انق�صاء مدة ال�صتني يومًا من تاريخ ا�صتكمال م�صوغات الطلب.

املادة احلادية وال�ستون:
متار�ض املوؤ�ص�صة اأن�صطتها وبراجمها مبجرد ا�صتالمها الرتخي�ض وفقًا لأحكام النظام والالئحة 

والالئحة الأ�صا�صية، وُيحظر عليها:
1- ممار�صة اأي ن�صاط يخالف اأهدافها املحددة يف لئحتها الأ�صا�صية.

2- ممار�صة اأي ن�صاط اأو اإن�صاء اأي فرع لها خارج اململكة.
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 الف�سل الرابع / �سجل املوؤ�س�سات الأهلية
املادة الثانية وال�ستون:

ُث كلما طراأ تغيري على بياناته، وتتيح الوزارة بيانات  ُتِعدُّ الوزارة �صجاًل خا�صًا للموؤ�ص�صات، وُيَحدَّ
ال�صجل  ويت�صمن  املادة،  والفقرة )15( من هذه  الفقرة )14(  ورد يف  ما  للعامة عدا  ال�صجل 

البيانات الآتية:
1- ا�صم املوؤ�ص�صة.

2- رقم وتاريخ قرار الوزير ال�صادر باملوافقة على اإن�صاء املوؤ�ص�صة.
3- رقم وتاريخ ترخي�ض املوؤ�ص�صة.

4- تاريخ ن�صر قرار الوزير والالئحة الأ�صا�صية للموؤ�ص�صة.
5- الالئحة الأ�صا�صية للموؤ�ص�صة.

6- عنوان مقرها الرئي�ض ومقرات فروعها اإن وجدت.
7- النطاق الإداري خلدمات املوؤ�ص�صة.

8- الأهداف التي ان�صئت املوؤ�ص�صة من اأجلها.
9- ا�صم املوؤ�ص�ض اأو اأ�صماء الأع�صاء املوؤ�ص�صني للموؤ�ص�صة.

10- اأ�صماء اأع�صاء جمل�ض الأمناء.
11- ا�صم رئي�ض جمل�ض الأمناء.

12- ا�صم امل�صوؤول التنفيذي.
13- ا�صم اجلهة امل�صرفة على اأعمال املوؤ�ص�صة اإن وجدت.

14- اأ�صماء العاملني يف املوؤ�ص�صة.
15- بيانات التوا�صل مع املوؤ�ص�صني وجمل�ض الأمناء وامل�صوؤول التنفيذي.

الف�سل اخلام�ص / اإن�ساء فرع للموؤ�س�سة
املادة الثالثة وال�ستون:

اأو من يفو�صه واجلهة امل�صرفة،  اإن�صاء فروع لها داخل اململكة مبوافقة الوزير  يجوز للموؤ�ص�صة 
وعلى املوؤ�ص�صة عند طلب اإن�صاء الفرع اأن تقدم للوزارة املتطلبات الآتية:

الالئحة  عليه  تن�ض  ما  ح�صب  وذلك  الفرع،  اإن�صاء  على  الأمناء  جمل�ض  موافقة  يثبت  ما   -1
الأ�صا�صية.

2- حتديد مقر الفرع، والنطاق الإداري خلدماته.
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3- حتديد اخت�صا�صات الفرع والهيكل الإداري له واأ�صماء العاملني املر�صحني لإدارته، و�صورة 
من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التوا�صل معهم.

4- ما يثبت تخ�صي�ض مبلغ ل يقل عن مليوين ريال للفرع، اأو ت�صجيل اأ�صول له تكون اإيراداتها 
ل تقل عن مئتي األف ريال.

الف�سل ال�ساد�ص / جمل�ص الأمناء
املادة الرابعة وال�ستون:

يكون للموؤ�ص�صة جمل�ض اأمناء ل يقل عدد اأع�صائه عن ثالثة اع�صاء يعينهم املوؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صون، 
او من ُيْعَهُد له بذلك مبوجب الالئحة الأ�صا�صية، وعلى املوؤ�ص�صة اإبالغ الوزارة باأ�صماء وبيانات 
اأع�صاء جمل�ض الأمناء الذين مت تعيينهم، وبكل تغيري يطراأ خالل خم�صة ع�صر يومًا على ت�صكيل 

املجل�ض.
 

املادة اخلام�سة وال�ستون:
اأول  اأع�صائه يف  اأو يختاره جمل�ض الأمناء من بني  اأو املوؤ�ص�صون رئي�ض املجل�ض،  يحدد املوؤ�ص�ض 

اجتماع له يف حال عدم حتديده.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون:
يجب على جمل�ض الأمناء عقد اجتماعات دورية منتظمة، واأل يقل عددها عن اأربعة اجتماعات 

يف ال�صنة.

املادة ال�سابعة وال�ستون:
حتدد الالئحة الأ�صا�صية اخت�صا�صات جمل�ض الأمناء ومنها الآتي:

1- اعتماد اخلطة ال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة وخطط العمل الرئي�صة ومتابعة تنفيذها.
2- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية يف املوؤ�ص�صة.

3- و�صع اأنظمة و�صوابط للرقابة الداخلية والإ�صراف عليها.
والالئحة  والالئحة  النظام  اأحكام  مع  تتعار�ض  ل  املوؤ�ص�صة  حلوكمة  ومعايري  اأ�ص�ض  و�صع   -4

الأ�صا�صية والإ�صراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة.
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5- اعتماد �صيا�صة مكتوبة تنظم العالقة مع امل�صتفيدين من خدمات املوؤ�ص�صة والإعالن عنها.
6- املراجعة ال�صنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية يف املوؤ�ص�صة.

7- تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن املوؤ�ص�صة وفق النماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون 
يف اإعداد التقارير التتبعية وال�صنوية، وحتديث بيانات املوؤ�ص�صة كل �صنة.

بعد  احل�صابات  مراجع  من  املدققة  املالية  والتقارير  اخلتامي  باحل�صاب  الوزارة  تزويد   -8
اإقرارها وخالل اأربعة اأ�صهر من نهاية ال�صنة املالية.

9- الإ�صراف على اإعداد املوازنة التقديرية لل�صنة املالية اجلديدة واعتمادها.
10- تعيني م�صوؤول تنفيذي متفرغ للموؤ�ص�صة، وحتديد �صالحياته وتزويد الوزارة با�صمه وقرار 

تعيينه و�صورة من هويته الوطنية، مع بيانات التوا�صل معه.
11- اإبالغ الوزارة بكل تغيري يطراأ على حالة اأع�صاء جمل�ض الأمناء واملدير التنفيذي واملدير 

املايل وذلك خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ حدوث التغيري.
واللتزام  واللوائح  لالأنظمة  املوؤ�ص�صة  احرتام  ت�صمن  التي  والإجراءات  ال�صيا�صات  و�صع   -12
امل�صالح  واأ�صحاب  امل�صرفة  والوزارة واجلهة  للم�صتفيدين  املعلومات اجلوهرية  بالإف�صاح عن 

الآخرين.
13- الإ�صراف على تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها.

14- الإ�صراف على اإعداد واعتماد التقرير ال�صنوي للموؤ�ص�صة.
15- تنمية املوارد املالية للموؤ�ص�صة.

16- تعيني املراجع اخلارجي للح�صابات.
17- اإدارة املوؤ�ص�صة وفقا للنظام والالئحة التنفيذية والالئحة والقواعد والتعليمات ال�صادرة 

مبقت�صاها.
املجل�ض  املجل�ض مبوافقة  لرئي�ض  ويجوز  الأخرى،  واجلهات  الق�صاء  اأمام  املوؤ�ص�صة  18- متثيل 

تفوي�ض غريه يف ذلك.
ي�صاعد يف  لها عائد مايل  اأن�صطة يكون  الزائدة عن حاجتها يف  املوؤ�ص�صة  اأموال  ا�صتثمار   -19

حتقيق اأهدافها وفقًا للنظام والالئحة والالئحة الأ�صا�صية.

املادة الثامنة وال�ستون:
التنفيذ،  تعرت�ض  التي  العقبات  وتذليل  القرارات،  تنفيذ  م�صوؤولية  الأمناء  جمل�ض  يتحمل 

وحما�صبة امل�صوؤول عن عدم التنفيذ اأو عرقلته.
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الف�سل ال�سابع / ال�سوؤون املالية للموؤ�س�سة
املادة التا�سعة وال�ستون:

تتكون املوارد املالية للموؤ�ص�صة مما يلي:
1- ما يخ�ص�صه لها املوؤ�ص�صة اأو املوؤ�ص�صون من اأموال اأو هبات اأو اأوقاف اأو و�صايا اأو زكوات.

2- ما ت�صتقبله من تربعات بعد موافقة الوزير اأو من يفو�صه.
3- عائدات ا�صتثمارات املوؤ�ص�صة وعوائد الأوقاف ح�صب ما تن�ض عليه الالئحة الأ�صا�صية.

املادة ال�سبعون:
اأموال الزكاة يف ح�صاب م�صتقل  اأن تتعامل مع  مع مراعاة اأحكام النظام، يجب على املوؤ�ص�صة 
اأحكام  اأموال الزكاة مبا يتفق مع  واأن تن�صئ لها �صجاًل خا�صًا بها، ويجب عليها الت�صرف يف 

ال�صريعة الإ�صالمية.

املادة احلادية وال�سبعون:
القانونيني  للمحا�صبني  ال�صعودية  الهيئة  من  ال�صادرة  املحا�صبية  باملعايري  املوؤ�ص�صة  تتقيد 

وبالنماذج والتقارير املحا�صبية التي ت�صدرها الوزارة.

املادة الثانية وال�سبعون:
1- جمل�ض الأمناء هو امل�صوؤول عن اأموال املوؤ�ص�صة وممتلكاتها، وعليه يف �صبيل ذلك التاأكد من 
يوؤدي مهماته  اأن  اأهدافها، وعليه  يتفق مع  اأنفقت مبا  اإيراداتها  واأن  املوؤ�ص�صة موثقة  اأن موارد 
ومدة  القرار  اتخاذ  واإجراءات  يفو�صها،  التي  ال�صالحيات  يحدد  واأن  نية،  وح�صن  مب�صوؤولية 

التفوي�ض، وعليه متابعة ممار�صة تلك ال�صالحيات التي يفو�صها لغريه عرب تقارير دورية.
اأع�صاء املجل�ض اجلدد بعمل  اإجراءات لتعريف  التاأكد من و�صع  2- يجب على جمل�ض الأمناء 
املوؤ�ص�صة وخا�صة اجلوانب املالية والقانونية، وعليه التاأكد من توفر املعلومات الوافية عن �صوؤون 

املوؤ�ص�صة لأع�صاء املجل�ض.
3- ل يجوز ملجل�ض الأمناء الت�صرف اإل فيما تن�ض عليه الالئحة الأ�صا�صية وبال�صروط الواردة فيها.
4- يجب على جمل�ض الأمناء اإيداع اأموال املوؤ�ص�صة النقدية با�صمها لدى بنك اأو اأكرث من البنوك 
املحلية، وتكون التعامالت مع احل�صابات البنكية اخلا�صة باملوؤ�ص�صة بتوقيع رئي�ض جمل�ض الأمناء 
– تفوي�ض  يفو�صه  من  اأو  الوزير  – مبوافقة  الأمناء  ملجل�ض  ويجوز  املايل،  وامل�صرف  نائبه  اأو 
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التعامل مع احل�صابات البنكية لثنني من اأع�صائه اأو من قياديي الإدارة التنفيذية على اأن يكونا 
�صعوديي اجلن�صية.

5- يجب على جمل�ض الأمناء التاأكد من تقيد املوؤ�ص�صة بالأنظمة واللوائح ال�صارية يف اململكة مبا 
ي�صمن تاليف وقوع املوؤ�ص�صة يف خمالفة نظامية.

املادة الثالثة وال�سبعون:
�ْض له مبزاولة هذه املهنة يف  اأن تتعاقد مع مراجع ح�صابات خارجي ُمَرخَّ يجب على املوؤ�ص�صة 
اململكة، وعليها تزويد الوزارة بح�صابها اخلتامي لل�صنة املنتهية بعد اعتماده من جمل�ض الأمناء 

خالل اأربعة اأ�صهر من نهاية ال�صنة املالية.

املادة الرابعة وال�سبعون:
يجوز للوزارة اأن تعنّي مراجعًا للح�صابات اأو اأكرث للقيام بالأعمال التي تطلبها.

املادة اخلام�سة وال�سبعون:
ال�صق  ذات  اململكة  يف  ال�صارية  الأنظمة  بها  تق�صي  التي  الأحكام  مراعاة  املوؤ�ص�صة  على  يجب 

املايل، ومنها نظام مكافحة غ�صل الأموال، وعليها بوجه خا�ض اتخاذ الآتي:
املالية  املالية وملفات احل�صابات واملرا�صالت  وامل�صتندات  بال�صجالت  1- الحتفاظ يف مقرها 
واملتعاملني  فيها  والعاملني  الأمناء  جمل�ض  واأع�صاء  للموؤ�ص�صني  الوطنية  الهويات  وثائق  و�صور 

معها ماليًا ب�صكل مبا�صر، ملدة ل تقل عن ع�صر �صنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
ن�صاط  بع�صها متثل ح�صيلة  اأو  الأموال  اأن  لال�صتباه يف  ا�صباب معقولة  لديها  توافرت  اإذا   -2
العمليات  �صت�صتخدم يف  اأنها  اأو  اإرهاب،  اأو متويل  اأموال،  غ�صل  بعمليات  مرتبطة  اأو  اإجرامي، 

ال�صابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
اأ - اإبالغ وحدة التحريات املالية لدى وزارة الداخلية فورًا وب�صكل مبا�صر

احلالة  تلك  لديها عن  املتوافرة  واملعلومات  البيانات  يت�صمن جميع  مف�صل  تقرير  اإعداد  ب - 
والأطراف ذات ال�صلة، وتزويد وحدة التحريات املالية به.

ت - عدم حتذير املتعاملني معها من وجود �صبهات حول ن�صاطاتهم.
كافية  مبوارد  تزويده  مع  واللتزام،  واملراجعة  التدقيق  عن  م�صوؤوًل  املايل  امل�صرف  يكون   -3

لك�صف اأي من اجلرائم املن�صو�ض عليها يف نظام مكافحة غ�صل الأموال.
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املادة ال�ساد�سة وال�سبعون:
ل ت�صتفيد املوؤ�ص�صات الأهلية من الإعانات التي تقدمها الوزارة.

الف�سل الثامن / احلل والدمج
املادة ال�سابعة وال�سبعون:

مع مراعاة ما ورد يف املادة ال�صابعة والثمانون من الالئحة، يجوز للوزير حل املوؤ�ص�صة يف حالة 
عجز املوؤ�ص�صة عن الوفاء بالتزاماتها املالية، اأو ا�صتحالة حتقيقها لأهدافها، ويراعى يف ذلك 

الأحكام الآتية:
1- التقّيد بو�صية املوؤ�ص�ض اأو املوؤ�ص�صني و�صروطهم اإن وجدت.

2- انتهاء ال�صخ�صية العتبارية للموؤ�ص�صة، ويتم ت�صفيتها وفقًا لالإجراءات املن�صو�ض عليها يف 
النظام والالئحة والالئحة الأ�صا�صية.

املادة الثامنة وال�سبعون:
حتدد الوزارة عند غ�صدارها قرار حل املوؤ�ص�صة اجلهة التي توؤول اإليها اأموالها، ويت�صمن قرار 

احلل تعيني م�صفِّ اأو اكرث للقيام باأعمال الت�صفية وحتديد مدة عمله واأتعابه.

املادة التا�سعة وال�سبعون:
ل يجوز للقائمني على �صوؤون املوؤ�ص�صة التي �صدر قرار بتعليق ن�صاطها موؤقتًا اأو حلها اأو دجمها يف 
موؤ�ص�صة اأخرى الت�صرف يف اأموالها اأو م�صتنداتها، وي�صتثنى من ذلك حالة ال�صرورة كاأن تكون 

املوجودات املراد الت�صرف بها قابلة للتلف، وي�صرتط موافقة الوزير.

املادة الثمانون:
يف حالة �صدور قرار من جمل�ض الأمناء بحل املوؤ�ص�صة حاًل اختياريًا تطبق الأحكام الواردة يف 
اأو  فللوزير  تنفيذه،  وتعذر  ُوجد  اإن  اأو  للموؤ�ص�صة، ويف حالة خلوها من ن�ض  الأ�صا�صية  الالئحة 
مني فو�صه اإ�صدار قرار يحدد اآلية ت�صفية املوؤ�ص�صة والت�صرف يف ا�صولها واأموالها وم�صتنداتها 

والتكاليف املرتتبة على ذلك.
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املادة احلادية والثمانون:
واأموالها  اأ�صولها  ت�صليم  بحلها  قرار  �صدر  التي  املوؤ�ص�صة  اإدارة  على  القائمني  على  يجب 

وم�صتنداتها اإىل امل�صفي مبجرد طلبها.

املادة الثانية والثمانون:
تبلغ الوزارة اجلهة امل�صرفة قرار حل املوؤ�ص�صة.

الباب الرابع / أحكام عامة
املادة الثالثة والثمانون:

للوزارة اأن تقدم خدماتها واأن تطبق اأحكام النظام والالئحة عرب و�صائل التقنية احلديثة.

املادة الرابعة والثمانون:
ل يجوز للجمعية اأو املوؤ�ص�صة اأن متار�ض ن�صاطًا من اأن�صطتها خارج نطاقها الإداري اإل مبوافقة 

الوزير اأو من يفو�صه.

املادة اخلام�سة والثمانون:
اأي من  تقدمي  اأو  اململكة  ن�صاط خارج  اأو  فعالية  امل�صاركة يف  املوؤ�ص�صة  اأو  يحظر على اجلمعية 
الوزير  من  كتابية  اإل مبوافقة  الدولية  اإحدى اجلهات  من  على ع�صوية  اأو احل�صول  خدماتها 
واجلهة امل�صرفة، وعلى اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة التي تدعو احلاجة اإاىل م�صاركتها يف اأي من ذلك 

تقدمي طلب غلى الوزارة يو�صح رغبتها مع بيان وجه ارتباطه باأن�صطتها.

املادة ال�ساد�سة والثمانون:
اأو  اجلمعية  على  الوقوف   – نف�صها  تلقاء  من  اأو  طلب  على  بناء   – امل�صرفة  واجلهة  للوزارة 
للتاأكد  بها،  اخلا�صة  وال�صجالت  واملكاتبات  الوثائق  على  والطالع  فروعها  اأحد  اأو  املوؤ�ص�صة 
ولها  الأ�صا�صية،  الالئحة  اأو  الالئحة  اأو  النظام  يف  عليها  املن�صو�ض  لاللتزامات  امتثالها  من 
وللوزارة  بذلك،  حم�صر  كتابة  مع  حمددة  وثيقة  اأ�صل  �صحب  اأو  منها،  �صورة  على  احل�صول 
واجلهة امل�صرفة ح�صور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واجتماعات جمل�ض 
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الإدارة واجتماعات جمل�ض الأمناء، ول يحق ملن يح�صر مبوجب هذه املادة الت�صويت يف اأي من 
تلك الجتماعات، وعلى اجلمعية واملوؤ�ص�صة التعاون التام والإجابة عن ال�صتف�صارات والت�صاوؤلت 

التي تطلبها الوزارة.

املادة ال�سابعة والثمانون:
مع مراعاة ما ورد يف املادة التا�صعة ع�صرة واملادة الثالثة والع�صرين واملادة اخلام�صة والثالثني 
اجلمعية  على  الإ�صراف  يف  مهامها  الوزارة  متار�ض  النظام،  من  والثالثني  ال�صاد�صة  واملادة 
واملوؤ�ص�صة، ويف حالة خمالفة اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة لأيٍّ من اأحكام النظام اأو الالئحة اأو الالئحة 

الأ�صا�صية؛ و للوزارة اتخاذ الآتي:
1- اإنذار اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة باملخالفة واإمهالها مدة ل تزيد عن ثالثني يومًا.

اإنذارًا نهائيًا،  اأو املوؤ�ص�صة  اإنذار اجلمعية  2- يف حالة م�صي املدة دون ت�صحيح املخالفة فيتم 
واإمهالها مدة ثالثني يومًا.

3- يف حالة م�صي مدة الإنذار النهائي دون ت�صحيح املخالفة فللوزير اتخاذ اأي من الإجراءات 
الآتية مع مراعاة التدرج بح�صب حجم املخالفة وتكررها من عدمه:

اأ - اإيقاف اأحد من�صوبي اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة عن العمل يف اجلمعيات واملوؤ�ص�صات ملدة حمددة.
ب - اإيقاف اأحد من�صوبي اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة عن العمل يف اجلمعيات واملوؤ�ص�صات ب�صكل دائم.

ت - عزل جمل�ض اإدارة اجلمعية اأو اأحد اأع�صائه وتعيني بديل موؤقت.
ث - تعليق ن�صاط اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة موؤقتًا.

ج - دمج اجلمعية يف اأخرى.
ح - حل اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة.

املادة الثامنة والثمانون:
تاريخ  �صنة من  بعد م�صي  اأعمالها  تبا�صر  التي ل  املوؤ�ص�صة  اأو  اإلغاء ترخي�ض اجلمعية  للوزارة 
عليه  يوافق  مربرًا  املوؤ�ص�صون  قدم  اإذا  مماثلة  ملدة  التمديد  للوزير  ويجوز  الرتخي�ض،  �صدور 

الوزير اأو مني فو�صه.

املادة التا�سعة والثمانون:
ت�صري اأحاكم الالئحة على اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية القائمة وقت �صدورها اأو التي �صتن�صاأ 
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بعد ذلك، وتلتزم اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية القائمة قبل نفاذ النظام بتوفيق اأو�صاعها وفقًا 
لأحكام الالئحة خالل �صنة من تاريخ دخولها حيز النفاذ، واإذ انتهت هذه املدة دون اأن توّفق 

اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة اأو�صاعها فيطبق عليها ما ورد يف املادة ال�صابعة والثمانون من الالئحة.

املادة الت�سعون:
تتوىل الوزارة تف�صري الالئحة، ويكون تف�صريها ملزمًا.

املادة احلادية والت�سعون:
يعمل بالالئحة من تاريخ ن�صرها.
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3.1
الالئحة التنظيمية

لمراكز التنمية االجتماعية

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

1. اأنظمة ولوائح العمل الجتماعي



اسم النظام:
الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية

11 / 5 / 1428هـتاريخه

جريدة اأم القرى يف العدد رقم 4154، وتاريخ 1428/6/7هـ تاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 161، بتاريخ 11 / 5 / 1428هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية – اأينما وردت يف هذه الالئحة – املعاين املبينة اأمام كل منها، 
ما مل يقت�ض ال�صياق خالف ذلك:

اأ - الوزارة: وزارة ال�صوؤون الجتماعية.

ب - الوزير: وزير ال�صوؤون الجتماعية.
ج- املركز: مركز التنمية الجتماعية، وهو موؤ�ص�صة اجتماعية تن�صئها الوزارة، وتديرها، وت�صرف 

عليها.
تلم�ض  بهدف  املواطنني؛  من  عدد  من  املكونة  الأهلية،  الجتماعية  التنمية  جلنة  اللجنة:  د- 
احتياجات املجتمع املحلي التنموية، والعمل على حتقيقها بامل�صاركة مع الدولة ممثلة يف وزارة 

ال�صوؤون الجتماعية.
هـ- املنطقة: املكان اأو الأماكن التي تقع يف نطاق عمل املركز واللجنة.

و- املجتمع املحلي: جمموعات ال�صكان التي تعي�ض يف اأماكن تقع يف نطاق عمل املراكز واللجان.
ز- القطاعات احلكومية: الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى التي لها فروع يف املناطق التي 

بها املراكز واللجان.

نص المادة:

رقم املادة: 2

الأ�صاليب  وفق  و�صاملة،  متكاملة  اجتماعية  تنمية  املحلية  املجتمعات  تنمية  اإىل  املراكز  تهدف 
العلمية احلديثة، امل�صتندة اإىل احتياجات املواطن يف تلك املجتمعات.
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نص المادة:

رقم املادة: 3

ومعنوًيا  مادًيا  وم�صاركتهم  احتياجاتهم،  تلم�ض  الأهايل يف  م�صاركة  اأ�صا�ض  على  املراكز  تقوم 
والرتفيهية،  والتدريبية،  والثقافية،  الجتماعية،  التنموية:  الربامج  خمتلف  تنفيذ  يف  وب�صرًيا 
املحلي  املجتمع  احتياجات  �صد  يف  ت�صهم  التي  والبيئية،  والزراعية،  وال�صحية،  والريا�صية، 

وتنميته، وحتقيق اأمنه و�صالمته.

نص المادة:

رقم املادة: 4

تعمل املراكز على حث الأهايل – يف املناطق التي تقع يف نطاق عملها – على تكوين اللجان، 
وت�صجيعهم من خالل برامج التنمية املتنوعة التي تقرتحها اللجان، وي�صهم فيها اأفراد املجتمع 

مادًيا ومعنوًيا وب�صرًيا، ويجوز اأن تن�صاأ يف املدينة الواحدة اأكرث من جلنة.

نص المادة:

رقم املادة: 5

تقدم الربامج التنموية من خالل املراكز واللجان التي تن�صاأ يف نطاق عمل كل مركز.

نص المادة:

رقم املادة: 6

ي�صدر الوزير القواعد والقرارات الالزمة لكيفية تكوين اللجان، وتنظيم عملها، وحتديد مدتها، 
وطريقة اختيار رئي�صها واأع�صائها، وبيان عددهم، وكيفية اإنهائها. ويكون لكل جلنة �صخ�صية 

اعتبارية فور موافقة الوزارة على اإن�صائها.

الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-71-

نص المادة:

رقم املادة: 7

يجوز للوزارة تقدمي اإعانة تاأ�صي�ض لكل جلنة، مبا يكفل لها البدء يف اأعمالها الإدارية والجتماعية.

نص المادة:

رقم املادة: 8

احل�صاري  الو�صع  مع  متنا�صقة  تكون  اأن  اللجان  اأو  املراكز  تنفذها  التي  الربامج  يف  يراعى 
الجتماعية  امل�صوح  اإىل  ت�صتند  علمية  منهجية  وفق  منطقة،  لكل  والقت�صادي  والجتماعي 
امليدانية للمجتمعات املحلية التي حتدد الحتياج الفعلي لها. وتنفذ تلك الربامج بعد موافقة 

الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 9

التي  والأهلية واخلريية  القطاعات احلكومية  ال�صتفادة من جميع  املراكز وجلانها على  تعمل 
هي يف منطقة عملها؛ لتنفيذ براجمها وفق منهج تن�صيقي مدرو�ض، مبا يحقق التكامل وعدم 

الزدواجية مع هذه القطاعات.

نص المادة:

رقم املادة: 10

يكون لكل مركز جهاز اإداري وفني متكامل يتوىل تنفيذ براجمه، ويتنا�صب مع املهمات املنوطة 
به، وحتدد القواعد والقرارات التي ي�صدرها الوزير اأق�صام كل مركز، واملهمات التف�صيلية لكل 

ق�صم، وواجبات العاملني فيه، ومهماتهم.
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نص المادة:

رقم املادة: 11

توافر  وفق   – ثالث  فئات  اإىل  اململكة  م�صتوى  على  واللجان  املراكز  خدمات  مناطق  تق�صم 
اخلدمات واملرافق العامة فيها – على النحو الآتي:

- فئة )اأ(: وت�صمل املناطق التي تتوافر فيها معظم اخلدمات.
- فئة )ب(: وت�صمل املناطق املتو�صطة اخلدمات.

- فئة )ج(: وت�صمل املناطق القليلة اخلدمات.
ي�صدرها  التي  والقرارات  القواعد  تو�صحها  معايري  وفق  مركز وجلنة  كل  فئة  الوزارة  وحتدد 
الوزير لتنفيذ هذه الالئحة، على اأن حتدث ب�صكل دوري وفق التغيريات التنموية يف كل منطقة.

نص المادة:

رقم املادة: 13

يجوز للجان جمع التربعات وقبول الهبات والو�صايا والأوقاف وفًقا لالأنظمة املرعية التي تنظم 
احتياجاتها  على  تزيد  التي  اأموالها  – ا�صتثمار  الوزارة  موافقة  – بعد  لها  يجوز  كما  ذلك. 
اأهدافها، مبا ل يتعار�ض مع الأنظمة  يف ن�صاطات يكون لها عائد مايل ي�صاعدها على حتقيق 

والتعليمات ال�صادرة يف هذا ال�صاأن.

نص المادة:

رقم املادة: 12

تنفذها  التي  )الربامج(  للم�صروعات  الوزارة  تقدمها  التي  احلكومية(  )امل�صاهمة  الإعانة  تكون 
املراكز واللجان، وما حتتاج اإليه اللجان وامل�صروعات من جتهيزات يف هذه املناطق، على النحو الآتي:

- فئة )اأ(: ما ل يزيد على )50%( من اإجمايل التكلفة.
- فئة )ب(: ما ل يزيد على )70%( من اإجمايل التكلفة.
- فئة )ج(: ما ل يزيد على )90%( من اإجمايل التكلفة.

وتنظم القواعد والقرارات التي ي�صدرها الوزير لهذه الالئحة طريقة �صرف هذه الإعانات.
وللوزير �صالحية زيادة هذه الن�صبة لبع�ض اللجان يف امل�صروعات ذوات النفع العام، التي ت�صعب 

اأو تقل م�صاركة الأهايل فيها.
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نص المادة:

رقم املادة: 14

على  الطالع  ذلك  �صبيل  يف  ولها  اأعمالها،  ومراقبة  اللجان  اأعمال  على  الإ�صراف  الوزارة  تتوىل 
دفاترها و�صجالتها ووثائقها، وعلى كل جلنة تقدمي اأي معلومة اأو بيان اأو م�صتند اآخر تطلبه الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 15

يجوز للوزير – بعد ا�صتنفاد الوزارة و�صائل الإ�صالح املمكنة – حل اللجنة يف اإحدى احلالت الآتية:
1- اإذا ما اأ�صبحت عاجزة عن القيام بعملها مالًيا اأو اإدارًيا.

2 – اإذا خرجت عن اأهدافها.
3 – اإذا ارتكبت خمالفة ج�صيمة لهذه الالئحة، اأو القواعد والقرارات ال�صادرة تنفيًذا لها. 

4 – اإذا ت�صرفت يف اأموالها يف غري الوجوه املحددة لها.
وللجنة حق التظلم اأمام ديوان املظامل خالل �صتني يوًما من تاريخ اإبالغها بقرار الوزير.

نص المادة:

رقم املادة: 16

للوزارة اأن ت�صند اإدارة اإحدى دورها، اأو موؤ�ص�صاتها، اأو مراكزها، اأو اأي من اأن�صطتها الجتماعية، 
اإىل اإحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية واملالية على ذلك، وي�صرف للجنة يف هذه احلالة 

اإعانة تتنا�صب مع حجم الأعمال املنوطة بها، طبًقا للقواعد املقررة يف هذا ال�صاأن.

نص المادة:

رقم املادة: 17

ي�صرف بدل حقل للعاملني يف املراكز من من�صوبي الوزارة مقداره )25%( من الراتب الأ�صا�ض، 
على اأن يعمل امل�صتفيد من هذا البدل �صاعات اإ�صافية ل تقل عن ثالث �صاعات يومًيا، واأن يغطي 

البدل م�صاريف النتقال الإ�صافية من العمل واإليه.

الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية
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نص المادة:

رقم املادة: 20

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل بها بعد ت�صعني يوًما من تاريخ ن�صرها.

نص المادة:

رقم املادة: 18

تلغي هذه الالئحة ال�صادرة بقرار جمل�ض الوزراء رقم )15( وتاريخ 11 / 1 / 1386 هـ، وكل ما 
يتعار�ض معها من اأحكام اأو قرارات �صابقة.

نص المادة:

رقم املادة: 19

ي�صدر الوزير القواعد والقرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة، على اأن ت�صدر القواعد يف مدة 
اأق�صاها ت�صعون يوًما من تاريخ �صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل بالالئحة.

الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية
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4.1
القواعد التنفيذية لألئحة التنظيمية 

لمراكز التنمية االجتماعية

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

1. اأنظمة ولوائح العمل الجتماعي



اسم النظام:
القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية

لمراكز التنمية االجتماعية

1431/10/10هـتاريخه

جريدة اأم القرى يف العدد رقم 4329، وتاريخ 1431/11/21هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
قرار معايل وزير ال�صوؤون الجتماعية رقم 96499، وتاريخ 

1431/10/10هـ
�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يق�صد بالكلمات الآتية، اأينما وردت يف هذه القواعد، املعاين املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�ض 
ال�صياق خالف ذلك:

اأ- الوزير: وزير ال�صوؤون الجتماعية.
ب- الوزارة: وزارة ال�صوؤون الجتماعية.

ج- املركز: مركز التنمية الجتماعية.
د- اجلهة امل�سرفة: اأي فرع من فروع الوزارة يتم حتديده يف قرار تكوين اللجنة، وتكليفه مبتابعة 

اأعمال اللجنة والإ�صراف عليها. 
هـ - اللئحة: الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية الجتماعية ال�صادرة بقرار جمل�ض الوزراء املوقر 

رقم 161، وتاريخ 1428/5/11هـ.
و- اللجنة: جلنة التنمية الجتماعية الأهلية.

املعينني  اأو  املنتخبني  الأهايل  املكون من عدد من  الجتماعية  التنمية  اإدارة  املجل�س: جمل�ض  ز- 
لإدارة اأعمال اللجنة وتنفيذها.

نص المادة:

رقم املادة: 2

تعد مراكز التنمية الجتماعية موؤ�ص�صات اجتماعية تن�صئها الوزارة وتديرها وت�صرف عليها؛ لتنمية 
املجتمعات املحلية تنمية اجتماعية متكاملة و�صاملة، وفقًا ملا ورد يف املادتني الثالثة والرابعة من 

الالئحة )1( ، وت�صرف هذه املراكز على جلان التنمية الجتماعية الأهلية وبراجمها.

1. مت ذكر املادتني يف ال�صفحة رقم ) 70 (.

القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية
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نص المادة:

رقم املادة: 3

وجلان  الجتماعية  التنمية  مراكز  عن  امل�صوؤولة  الإدارة  هي  الجتماعية  للتنمية  العامة  الإدارة 
التنمية الجتماعية الأهلية.

نص المادة:

رقم املادة: 4

يتكون  املركز من ق�صمني )رجايل ون�صائي(، وتنح�صر مهامه يف ما ياأتي: 
1. متابعة تطبيق الالئحة وقواعدها التنفيذية.

2. القيام بالدرا�صات والبحوث الجتماعية.
3. درا�صة احلالت الفردية عن طريق الزيارات امليدانية.

4. ن�صر الوعي الجتماعي بني اأفراد املجتمع.
5. م�صاركة موؤ�ص�صات املجتمع احلكومية والأهلية يف الفعاليات التوعوية املختلفة التي تخدم �صرائح 
املجتمع، مثل: اأ�صابيع اخلدمة العامة، امل�صابقات، احلمالت، املكتبات، الدورات، مراكز الهوايات، 

برامج خدمة البيئة، برامج امل�صنني واملعوقني، برامج الطفولة، برامج الأ�صرة، برامج املراأة.
والتوعية  التثقيف  برامج  وخا�صة  وتنفيذها،  الجتماعية  وامل�صروعات  الربامج  تخطيط   .6
الجتماعية ) الإر�صاد الأ�صري، الأ�صر املنتجة، الربامج الوقائية، الربامج املوجهة للمراأة والفتاة 

والطفل، برامج ال�صباب(.
7. التعاون مع اجلهات احلكومية والأهلية لتنفيذ برامج موجهة لفئات املجتمع.

8. ت�صجيع تنفيذ برامج تنموية م�صرتكة بني املركز واللجان العاملة معه.
9. التن�صيق مع اللجان وم�صاعدتها يف تخطيط الربامج وامل�صرعات.

10. متابعة الربامج وامل�صروعات التي تنفذها اللجان.
11. ا�صتقبال طلبات تكوين اللجان اأو اإعادة تكوينها، ودرا�صتها، والرفع بتو�صياتها اإىل الوزارة.

12. متابعة حما�صر اجتماعات اللجان ومراجعتها.
13. مراجعة اإيرادات اللجان وم�صروفاتها وتدقيقها.

14. مراجعة حركة احل�صابات ال�صهرية للجان التي تخ�صع لإ�صرافه.
15. مراجعة تقارير املحا�صبني القانونيني اخلا�صة بح�صابات اللجان.

القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية
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نص المادة:

رقم املادة: 5

املجتمع،  خلدمة  �صاملة  تنموية  برامج  بتنفيذ  اللجان،  على  اإ�صرافها  اإىل  اإ�صافة  املراكز،  تقوم 
ا�صتنادا للمادتني )اخلام�صة و الثامنة( من الالئحة )1( .

نص المادة:

رقم املادة: 6

1- يرفع املركز ا�صتمارات تخطيط م�صروعاته لالإدارة للموافقة عليها �صمن خطة يعدها املركز.
2- ي�صدر الوزير اأو من يفو�صه قرارات اإعانات الربامج التي تنفذها املراكز يف كل عام مايل، مع 
الأخذ يف العتبار ما ورد باملادتني )احلادية ع�صرة والثانية ع�صرة( من الالئحة، واملادة )الثامنة 

ع�صرة( من القواعد.
3- تتوىل الإدارة تدقيق اأوجه �صرف اإعانة برامج املراكز وفقا ملا ورد بالفقرتني )2،1( من هذه 

املادة.

نص المادة:

رقم املادة: 7

ت�صمى اللجنة الأهلية التي يعمل اأع�صاء جمل�ض اإدارتها تطوعًا، وفقا لالئحة وقواعدها التنفيذية، 
)جلنة التنمية الجتماعية الأهلية(.

1. مت ذكر املادتني يف ال�صفحة رقم ) 71،70 (.
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نص المادة:

رقم املادة: 8

اأهداف جلان التنمية الجتماعية الأهلية :
1. اكت�صاف احتياجات املواطنني، وحثهم على امل�صاركة يف تلبيتها.

2. اقرتاح امل�صروعات والربامج الالزمة لتنمية املجتمع املحلي، وامل�صاركة )املالية( اأو )العينية( اأو 
)الب�صرية( يف تنفيذها وتقوميها ومتابعتها.

3. امل�صاهمة يف تنمية املوارد الب�صرية للمجتمع املحلي، واكت�صاف القيادات الجتماعية، وا�صتثمارها 
لتحقيق التنمية امل�صتدامة.

نص المادة:

رقم املادة: 9

تكوين جلان التنمية الجتماعية الأهلية: 
اأ ( �صروط تكوين اللجنة:

1. األ يقل عدد �صكان موقع اللجنة املقرتح عن )3000( ثالثة اآلف ن�صمة، ح�صب اآخر اإح�صائية 
ر�صمية.

2. اأن يتوافر يف املوقع عدد من الإدارات احلكومية ومدار�ض التعليم العام للبنني والبنات.
3. وجود فرع لأحد البنوك املحلية ل يبعد اأكرث من )50( كم.

4. اأن ل يقل عدد املتقدمني لتكوين اللجنة عن ع�صرين �صخ�صًا من ال�صعودية،   من الذين ل تقل 
اأعمارهم عن )25( خم�صة وع�صرين عامًا.

القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية
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نص المادة:

رقم املادة: 10

خطوات تكوين اللجنة:
1- يقدم طلب تكوين اللجنة اإىل املركز املخت�ض.

2- يف حال عدم وجود مركز تنمية اجتماعية باملنطقة يقدم الطلب اإىل مكتب ال�صوؤون الجتماعية 
باملنطقة.

3- يف حال عدم وجود مركز تنمية اأو مكتب ال�صوؤون الجتماعية يف املنطقة يبعث الطلب للوزارة.
4- يتوىل املركز اأو اجلهة التي تلقت الطلب درا�صته وفق ا�صتمارة ال�صتق�صاء املعدة لذلك.

اأو رئي�ض املركز العلني حول ما  اأو اجلهة التي تلقت الطلب التن�صيق مع املحافظ  5- على املركز 
ياأتي:

اأ - مدى اأهمية تكوين اللجنة.
ب - مدى منا�صبة موقع اللجنة.

6- ترفع الدرا�صة وبقية الأوراق م�صتكملة لالإدارة ملراجعتها.
وتطلب  املبدئية،  باملوافقة  بالدرا�صة  القائمة  اجلهة  الجتماعية  للتنمية  العامة  الإدارة  تبلغ   -7

ا�صتكمال اإجراءات تكوين اللجنة واختيار جمل�ض اإدارتها.
قرار  على  �صنة  م�صي  بعد   - ويعاد  اإدارتها،  وجمل�ض  اللجنة  تكوين  على  الوزارة  موافقة  تتم   -8
تكوينها – تقومي ن�صاطها. ويجوز للوزارة حل جمل�ض الإدارة اإذا مل ي�صتطع تاأدية دوره، ويعاد تكوينه 

وذلك ملدة �صنة اأخرى، واإذا مل يتمكن املجل�ض اجلديد من تاأدية الدور املطلوب فيتم حل اللجنة.
9- يحق للوزارة املبادرة يف تكوين جلان التنمية الجتماعية الأهلية يف الأماكن التي ترى حاجتها 

لذلك.

القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية
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نص المادة:

رقم املادة: 11

اأوًل: �صروط ع�صوية جمل�ض اإدارة اللجنة:
1- اأن يكون الع�صو �صعودي اجلن�صية.

2- األ يقل عمر ال�صخ�ض عن خم�صة وع�صرين عاما عند تقدمي طلب الرت�صيح.
3- اأن يت�صف الع�صو بال�صمعة احل�صنة.

4- اأن يكون مقيما باملنطقة، وحمبا للعمل الجتماعي والتطوعي.
5- األ يكون قد �صدر بحقه حكم �صرعي يخل بالأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

6- األ يكون الع�صو املر�صح ع�صوًا اإداريا يف اأكرث من جهتني.

ثانيًا: خطوات تكوين جمل�ض اإدارة اللجنة:
1- يعلن املركز اأو اجلهة امل�صرفة لالأهايل يف حدود منطقة خدمات اللجنة عن فتح باب الرت�صيح 

لعو�صية املجل�ض خالل �صهر من تاريخ الإعالن.
2-   ترفع قائمة املر�صحني للوزارة ل�صتكمال بقية الإجراءات الالزمة، وفق ا�صتمارة ت�صمم لهذا 

الغر�ض.
اأو اجلهة امل�صرفة القائمة املعتمدة من الوزارة باأ�صماء املر�صحني لإجراء عملية  3- تعاد للمركز 
اأع�صاء املجل�ض ح�صب العدد الذي حتدده  اأ�صماء  القرتاع فيما بينهم، والإ�صراف عليها، وحتدد 
الوزارة، بحيث ل يقل عن خم�صة و ل يزيد عن ثالثة ع�صر ع�صوًا، مع مراعاة ما ورد بالفقرة )8( 

من هذه املادة، ويعد البقية من املر�صحني اأع�صاء احتياطيني.
4- يبلغ املر�صحون مبوعد عملية القرتاع.

5- جترى عملية القرتاع بني املر�صحني يف موعدها املحدد، وبح�صور ممثل اأو اأكرث للوزارة، وترتب 
اأ�صماء املر�صحني ح�صب عدد الأ�صوات التي ح�صلوا عليها يف بيان معتمد من قبل املركز اأو اجلهة 

امل�صرفة التي قامت بالدرا�صة، واأ�صرفت على عملية القرتاع.
اأقل من ن�صف عدد املر�صحني لعملية القرتاع يوؤجل القرتاع، ويعد حم�صر  6- يف حالة ح�صور 
بذلك، و ُيعاد بعد ع�صرة اأيام من تاريخه بح�صور ما ل يقل عن ثلث العدد، و اإذا مل يح�صر الثلث 

تعد جلنة القرتاع حم�صرًا بذلك يرفع للوزارة لتخاذ ما تراه منا�صبًا.
7- يعقد املجل�ض اجلديد اجتماعه الأول بح�صور ممثل الوزارة لتوزيع منا�صب )الرئي�ض( )نائب 

القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-83-

الرئي�ض( )اأمني ال�صندوق( فيما بينهم، ب�صرط األ يقل موؤهل الرئي�ض ونائبه و اأمني ال�صندوق عن 
الكفاءة املتو�صطة، اآخذًا يف العتبار ما ورد بالفقرة )8( من البند )ثانيًا( من هذه املادة.

8- يجوز للوزارة تعيني العدد الذي تراه من بني اأع�صاء املجل�ض مبا�صرة، مبن فيهم الرئي�ض ونائبه 
و اأمني ال�صندوق.

9- ي�صدر الوزير اأو من يفو�صه قرار تكوين جمل�ض اإدارة اللجنة مت�صمنًا ما ياأتي:
الإ�صراف. جهة  • حتديد 

اللجنة. ت�صجيل  • رقم 
للجنة. املحددة  • الفئة 

نص المادة:

رقم املادة: 12

اإعادة تكوين اللجان:
يعاد تكوين اللجنة كل اأربع �صنوات وفق ما ياأتي:

لع�صوية  الرت�صيح  للراغبني يف  اللجنة  منطقة خدمات  مكثف يف  ب�صكل  امل�صرفة  اجلهة  تعلن   )1
جمل�ض اإدارة اللجنة قبل انتهاء املجل�ض باأربعة اأ�صهر، مع مراعاة ما ورد يف الفقرتني )8-9( من 

املادة ) احلادية ع�صرة( من هذه القواعد. 
2( تتلقى اجلهة امل�صرفة طلبات الرت�صيح خالل �صهر من تاريخ الإعالن.

3( ترفع قائمة اأ�صماء املر�صحني اإىل الوزارة قبل نهاية مدة دورة املجل�ض ب�صتني )60( يومًا على 
الأقل.

هذه  من  ع�صرة(  احلادية   ( املادة  من  )ثانيا(  البند  يف  الواردة   )9-4( اخلطوات  ت�صتكمل   )4
القواعد.
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نص المادة:

رقم املادة: 13

اإعادة توزيع املنا�صب باملجل�ض:
1- للوزارة اأن تطلب من اأع�صاء املجل�ض درا�صة اإعادة توزيع املنا�صب فيما بينهم متى راأت حاجة 

يف ذلك.
املجل�ض، مع �صورة  اأع�صاء  ملنا�صب  بالتوزيع اجلديد  تف�صيلي  بيان  رفع  امل�صرفة  2- على اجلهة 

املح�صر، لالإدارة للموافقة على ذلك.
الوكيل املخت�ض قرار توزيع  اأع�صاء املجل�ض لأي �صبب ي�صدر  اإعادة توزيع املنا�صب بني  3- عند 

املنا�صب فيما بينهم.

نص المادة:

رقم املادة: 14

اجتماعات اللجان:
1- جتتمع اللجنة مرة كل �صهر على الأقل.

2- يح�صر اجتماع اللجنة ممثل من اجلهة امل�صرفة؛ لتقدمي امل�صاعدة الفنية، دون الت�صويت على 
قرارات املجل�ض.

بالأغلبية، وعند  اللجنة �صحيحة بح�صور غالبية الأع�صاء، وتتخذ قراراتها  3- تكون اجتماعات 
الت�صاوي يعد �صوت الرئي�ض مرجحًا.

4- عند غياب رئي�ض املجل�ض ونائبه عن ح�صور الجتماع يعقد الجتماع برئا�صة اأمني ال�صندوق، 
ويف حال غيابه ـ اأي�صا ـ يرتاأ�ض الجتماع اأحد الأع�صاء احلا�صرين، يتم التفاق عليه فيما بينهم.

قرارات  وت�صبح  عقده،  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  خالل  امل�صرفة  للجهة  الجتماع  حم�صر  يرفع   -5
اأي قرار، وذلك خالل خم�صة  اللجنة ر�صميا من جهة الإ�صراف بتعليق  اللجنة نافذة، ما مل تبلغ 

ع�صر يوما من تاريخ وروده ر�صميًا جلهة الإ�صراف.
و يف حال تعليق اأي قرار من قرارات املجل�ض ترفع جهة الإ�صراف تقريرا بذلك للوزارة، وت�صبح 
قرارات املجل�ض نافذة، ما مل يرد ب�صاأنها مالحظة من الوزارة خالل �صتني يوما من تاريخ وروده 

عليها، ويرتتب على تعليق القرار وقف نفاذه. 
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نص المادة:

رقم املادة: 15

اإذا خال مكان ع�صو من اأع�صاء املجل�ض لأي �صبب من الأ�صباب الآتية:
1 . الوفاة.

2 . تقدمي ال�صتقالة مكتوبة، وفقًا ملا ورد بالفقرة )10( من املادة ) الع�صرين( من هذه القواعد.
متفرقة يف  اجتماعات  �صتة  اأو  متتالية  اجتماعات  ثالثة  بدون عذر عن ح�صور  الع�صو  . غياب   3

ال�صنة املالية الواحدة.
4 . اأي �صبب اآخر بعد اتخاذ الإجراءات الالزمة،

ح�صل  التي  الأ�صوات  لعدد  وفقًا  الحتياطيني  الأع�صاء  قائمة  من  البديل  برت�صيح  اللجنة  تقوم 
عليها، والرفع به جلهة الإ�صراف ل�صتكمال ما يلزم حيال ذلك.

)احلادية  املادة  من  )ثانيًا(  البند  من   )8( بالفقرة  ورد  ملا  وفقًا  بديل  تعيني  للوزارة  يحق  كما 
ع�صرة( من هذه القواعد.

نص المادة:

رقم املادة: 16

موارد اللجان:
والأوقاف،  والو�صايا،  والتربعات،  والهبات،  احلكومية،  الإعانات  يف  اللجنة  موارد  تتمثل   )1

والر�صوم املقررة على الربامج والأن�صطة، واأي موارد اأخرى يقرها املجل�ض وتوافق عليها الوزارة.
2( ت�صدر الوزارة قرارات اإعانات اللجان يف كل عام مايل، مع الأخذ بالعتبار ما ورد يف املادتني 
)احلادية ع�صرة، والثانية ع�صرة( من الالئحة واملادة )الثامنة ع�صرة( من هذه القواعد، ويودع 

مبلغ الإعانة يف احل�صاب البنكي اخلا�ض باللجنة. 
اأوراقها،  بجميع  والحتفاظ  ومراجعتها،  الإعانات  �صرف  اأوجه  تدقيق  امل�صرفة  اجلهة  تتوىل   )3

ورفع تقرير �صنوي للوزارة يو�صح منجزات اللجنة خالل ال�صنة املالية.
لهذا  تخ�ص�ض  ا�صتالم  �صندات  وفق  مقرها،  يف  النقدية  والهبات  التربعات  اللجنة  تتلقى   )4

الغر�ض، اأو من خالل الإيداع املبا�صر يف احل�صاب البنكي اخلا�ض باللجنة.
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5( ل يجوز للجنة تنظيم حمالت جلمع التربعات اإل بعد موافقة خطية على ذلك من الوزارة.
6( تودع اأموال اللجنة يف ح�صابها بالبنك، ول ي�صرف منها اإل مبوجب �صيكات موقعة من رئي�ض 

اللجنة اأو نائبه واأمني ال�صندوق.
7( يحق للوزارة توجيه املجل�ض خطيًا باإيقاف ال�صرف من ح�صاب اللجنة متى راأت �صرورة لذلك، 

وي�صتاأنف ال�صرف من احل�صاب مبوافقة خطية من قبلها.
8( يجوز للجنة بناء على حم�صر اجتماع جمل�ض اإدارتها ا�صتثمار ما ل يزيد عن 50% من اأموالها، 

بعد موافقة خطية على ذلك من الوزارة.
9( تلتزم اللجنة بال�صتعانة مبحا�صب قانوين ملراجعة ح�صاباتها.

10( تودع املبالغ النقدية اخلا�صة بالر�صوم من قبل امل�صتفيدين يف ح�صاب اللجنة.
11( يف حال تعذر اإيداع الر�صوم يف احل�صاب البنكي اخلا�ض باللجنة، يتم حت�صيل هذه الر�صوم 
مبوجب اإي�صالت ا�صتالم نقدية، وم�صل�صلة ومرقمة بالتن�صيق مع اجلهة امل�صرفة، وتودع مبالغها يف 

احل�صاب البنكي اخلا�ض باللجنة.
12( ت�صجل جميع الأعيان يف �صجل العهد لدى اللجنة، وتزود اجلهة امل�صرفة �صنويًا ببيان تف�صيلي 

بها، م�صدق من قبل اللجنة.
13( تزود اللجنة اجلهة امل�صرفة بك�صف ح�صاب يو�صح على وجه التف�صيل اإيرادات ح�صابها البنكي 

وم�صروفاته �صهريًا.

نص المادة:

رقم املادة: 17

اأوًل: حل جمل�ض اإدارة اللجنة:
يجوز  الالئحة؛  من  ع�صرة(  )اخلام�صة  املادة  يف  املذكورة  املخالفات  من  اأيا  املجل�ض  ارتكب  اإذا 

للوزارة - بعد ا�صتيفاء و�صائل الإ�صالح املمكنة - حل املجل�ض وا�صتبداله باإحدى الطريقتني:
مع  املجل�ض،  لدورة  املتبقية  النظامية  املدة  لإكمال  الحتياط   قائمة  من  باأع�صاء  ا�صتبداله   - اأ   

مراعاة ما ورد بالفقرة )8( من البند ) ثانيًا( من املادة ) احلادية ع�صرة( من هذه القواعد.
ب - التن�صيق مع اإمارة املنطقة اأو حمافظ املحافظة لتكوين جمل�ض اإدارة موؤقت للجنة لإكمال املدة 
النظامية املتبقية لها، واتخاذ اإجراءات تر�صيح اأع�صاء املجل�ض اجلديد وفق ما ورد باملادة )الثانية 

ع�صرة( من هذه القواعد.
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نص المادة:

رقم املادة: 18

اأ -  ي�صدر الوزير  كل اأربع �صنوات قرارًا يت�صمن تق�صيم مناطق خدمات املراكز واللجان اإىل ثالث 
فئات، وفق �صوابط حتدد ذلك.

ع�صرة  )احلادية  باملادتني  ورد  ملا  وفقًا  الفئات  هذه  توزيع  اأ�صا�ض  على  الإعانات  ت�صرف   - ب  
والثانية ع�صرة( من الالئحة.

لبع�ض  املادة  هذه  من  )ب(  الفقرة  يف  اإليها  امل�صار  الن�صب  زيادة  الوزارة  تتحمل  اأن  يجوز   - ج 
الربامج وامل�صروعات ذات النفع العام، التي ي�صعب م�صاركة الأهايل فيها.

نص المادة:

رقم املادة: 19

اإليه يف املادة ال�صابعة ع�صرة من الالئحة جلميع العاملني والعامالت  ي�صرف بدل احلقل امل�صار 
باملراكز، بحيث ل تقل عدد �صاعات العمل الإ�صافية عن )15( �صاعة يف الأ�صبوع، ح�صب ما تقت�صيه 

م�صلحة العمل، وفق �صوابط تعد لذلك. 

نص المادة:

رقم املادة: 20

1. يجوز للوزارة اإ�صافة اأي �صفة اإىل ا�صم اللجنة لتمييزها.
الإدارية  املنطقة  داخل  اأخرى  ملناطق  الإفادة من خدماتها  الوزارة،  موافقة  بعد  للجنة،  يحق   .2

الواقعة بها اللجنة.

ثانيًا: حل اللجنة:
اأيا من املخالفات املذكورة يف املادة )اخلام�صة ع�صرة( من  اإذا ارتكبت  يجوز للوزير حل اللجنة 

الالئحة.
ثالثًا: عند حل اللجنة ي�صدر الوزير قرارًا بكيفية الت�صرف يف اأموالها وممتلكاتها.
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3. يكون للجنة مقر منا�صب جتتمع فيه، وتزاول من خالله ن�صاطاتها، وحتفظ به �صجالتها.
ولوحاتها  مطبوعاتها  على  للجان  املوحد  ال�صعار  وو�صع  ت�صجيلها،  رقم  باإبراز  اللجنة  تلتزم   .4

واأختامها و�صياراتها ومقار اأن�صطتها.
5. يرفع املجل�ض للجهة امل�صرفة خطة �صنوية للربامج وامل�صروعات املقرتح تنفيذها قبل بداية ال�صنة 
اإعادتها  و  عليها،  امللحوظات  اإبداء  و  درا�صتها  الإدارة  تتوىل  اأن  على  الأقل،  على  ب�صهرين  املالية 

للجهة امل�صرفة لإبالغ اللجنة بذلك.
بعد  تكوين جلان فنية تخ�ص�صية، وذلك  اللجنة -  اأهداف  �صبيل حتقيق  للمجل�ض - يف  6. يحق 

موافقة اجلهة امل�صرفة.
7. يجوز للجهة امل�صرفة التو�صية باإعادة تكوين املجل�ض، �صواء باأع�صائه اأنف�صهم اأو ا�صتمرار بع�ض 
منهم، مع مراعاة اأن ترفع التو�صية بذلك للوزارة قبل انتهاء دورة املجل�ض ب�صتة اأ�صهر على الأقل.

8. حتت�صب عند تخطيط م�صروعات اللجنة بكل دقة م�صاهمة الوزارة العينية، املتمثلة باملوظفني 
واملقرات والأثاث والأجهزة وال�صيارات، وغريها.

9. يراعى يف اختيار جمل�ض اإدارة اللجنة، التي ت�صمل خدماتها اأكرث من قرية اأو حي، حتديد مقاعد 
لأع�صاء ميثلون هذه القرى والأحياء يف ع�صوية املجل�ض.

اأن تعر�ض باجتماع املجل�ض، وتقر مبح�صر  ا�صتقالة ع�صو املجل�ض مكتوبة للجنة، على  10. تقدم 
ر�صمي يرفع للجهة امل�صرفة.

املجل�ض  مبا�صرة  حلني  التزاماته  وتاأدية  بالعمل  بال�صتمرار  يلتزم  املجل�ض  دورة  انتهاء  عند   .11
اجلديد اأعماله، على اأن يتم حترير حم�صر ا�صتالم وت�صلم للعهد العينية واملالية بني املجل�صني.

نص المادة:

رقم املادة: 21

للوزير حق ال�صتثناء من هذه القواعد.
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5.1
تنظيم الصندوق
الخيري االجتماعي

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

1. اأنظمة ولوائح العمل الجتماعي



اسم النظام:
تنظيم الصندوق الخيري االجتماعي

22 / 3 / 1431هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 85، بتاريخ 22 / 3 / 1431هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

الرئي�ض مدينة  اعتبارية م�صتقلة، ويكون مقره  لل�صندوق اخلريي الجتماعي �صخ�صية  1- يكون 
القت�صاء،  اململكة عند  داخل  اأو مكاتب  فروع  اإن�صاء   - اإدارته  بقرار من جمل�ض   - وله  الريا�ض، 

وي�صار اإليه فيما بعد بـ )ال�صندوق(.
2- يعد ال�صندوق اإحدى الأدوات التنفيذية لال�صرتاتيجية الوطنية لالإمناء الجتماعي.

نص المادة:

رقم املادة: 2

يهدف ال�صندوق اإىل العمل على الإمناء الجتماعي، وبخا�صة حت�صني معي�صة امل�صتهدفني به، من 
خالل اأ�صاليب غري تقليدية، تقوم على تهيئة املناخ املالئم، واإيجاد فر�ض عمل تتنا�صب مع قدرات 

الأفراد والأ�صر.

نص المادة:

رقم املادة: 3

مع عدم الإخالل باخت�صا�صات اجلهات الأخرى، يقوم ال�صندوق بكل ما من �صاأنه حتقيق اأغرا�صه، 
وله - يف �صبيل ذلك - ما ياأتي:

اإقامة م�صروعات ا�صتثمارية �صغرية، وفق  1- ت�صجيع امل�صتهدفني به، القادرين على العمل، على 
�صوابط ي�صعها جمل�ض اإدارة ال�صندوق.

2- الإ�صهام يف تنمية قدرات امل�صتهدفني به، من خالل التوعية والتوجيه والتدريب.
ا اأو  3- الإ�صهام يف اإيجاد فر�ض العمل املنا�صبة لقدرات امل�صتهدفني به من العاطلني عن العمل كليًّ

جزئيًّا.
4- تطوير برامج الأ�صر املنتجة املوجهة اإىل فئة امل�صتهدفني به، ودعمها.

5- الإ�صهام يف اإيجاد حا�صنات لالأعمال ال�صغرية.

تنظيم الصندوق الخيري االجتماعي
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6- تنمية امل�صاركة الجتماعية يف جمال حتقيق اأهدافه.
7- م�صاعدة اجلهات املخت�صة يف التعرف على احتياجات امل�صتهدفني به من اخلدمات ال�صحية، 

والتعليمية، وال�صكنية، والجتماعية.
8- ت�صجيع القطاع اخلا�ض على الإ�صهام يف الإمناء الجتماعي اخلا�ض بال�صندوق.

9- العمل مع اجلهات املعنية على تي�صري الإجراءات املتعلقة مب�صالح امل�صتهدفني به.

نص المادة:

رقم املادة: 4

تتكون موارد ال�صندوق مما ياأتي:
1- ما تقرره الدولة له من خم�ص�صات، وما تقدمه له من اإعانات.

2- الزكوات، وال�صدقات، واملنح، والهبات، والو�صايا، وامل�صاعدات، والأوقاف، والتربعات.
3- عوائد ا�صتثمار اأمواله وممتلكاته.

نص المادة:

رقم املادة: 5

1- يكون لل�صندوق جمل�ض اإدارة يوؤلف على النحو الآتي:
اأ - وزير ال�صوؤون الجتماعية )رئي�صًا(.

ب - �صتة اأع�صاء من اجلهات الآتية: ) وزارة الداخلية، وزارة املالية، وزارة ال�صوؤون الجتماعية، 
وزارة العمل، وزارة التجارة وال�صناعة، واملوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني (، وت�صمي كل 

جهة من ميثلها، على األ تقل مرتبته عن )الرابعة ع�صرة(.
ج - خم�صة اأع�صاء من القطاع اخلا�ض اأو ممن لهم اهتمامات باملجال الجتماعي، ي�صدر بتعيينهم 

قرار من جمل�ض الوزراء، بناًء على تر�صيح من رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�صندوق.
الأع�صاء عند  املجل�ض من  اجتماعات  رئا�صة  ينوب عنه يف  الإدارة من  رئي�ض جمل�ض  يحدد   -  2

غيابه. 
3- مدة الع�صوية يف املجل�ض اأربع �صنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة.

تنظيم الصندوق الخيري االجتماعي
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نص المادة:

رقم املادة: 6

يتوىل جمل�ض اإدارة ال�صندوق العمل على حتقيق الغر�ض الذي من اأجله اأن�صئ ال�صندوق، وله - يف 
�صبيل ذلك - الخت�صا�صات الآتية:

1- حتديد الفئات امل�صتهدفة بخدمات ال�صندوق.
2- اإقرار برامج عمل ال�صندوق لتحقيق الأهداف املر�صومة.

لعمله  الالزمة  واملالية  الإدارية  اللوائح  جميع  واإ�صدار  لل�صندوق،  التنظيمي  الهيكل  اإقرار   -3
واإدارته.

4- اإقرار امليزانية التقديرية لن�صاط ال�صندوق ونفقاته لكل �صنة مالية، والقواعد التي تتبع يف حال 
نق�ض الإيرادات اأو زيادة امل�صروفات عما هو مقرر يف امليزانية.

5- تعيني مراجع ح�صابات )اأو اأكرث( من املراجعني املرخ�ض لهم، وحتديد اأتعابه ومدة عمله.
6- املوافقة على اإن�صاء فروع لل�صندوق داخل اململكة عند القت�صاء.

7- تكوين جلان ا�صت�صارية وفنية، يكون اأع�صاوؤها من ذوي اخلربة والخت�صا�ض؛ لإعداد الربامج 
وامل�صروعات الالزمة لتحقيق الغر�ض الذي من اأجله اأن�صئ ال�صندوق.

ويحدد قرار تكوين كل جلنة رئي�صها، واأع�صاءها، ومهماتها، و�صالحياتها، ومدتها.
8- تعديل نوع اخلدمات املقدمة - �صواء بالإ�صافة اأو بالإلغاء - مبا ي�صمن عدم الزدواج يف تقدمي 

خدمات م�صابهة خلدمات جهات اأخرى.
9- ال�صتعانة مبن يراه من خرباء وم�صت�صارين وغريهم - متفرغني وغري متفرغني - لأداء ما يعهد 

اإليهم من اأعمال، وحتديد حقوقهم وواجباتهم.
10- املوافقة على تعيني املدير العام، وحتديد م�صوؤولياته، و�صالحياته، ومزاياه املالية.

 - ذلك  �صبيل  - يف  وله  ا�صتثمارها،  م�صروعات  واإقرار  ال�صندوق،  موارد  تنمية  على  العمل   -11
اإن�صاء �صركات لتحقيق اأهدافه يف تاأهيل امل�صتهدفني به.

12- املوافقة على احل�صاب اخلتامي والتقرير ال�صنوي عن ن�صاط ال�صندوق؛ متهيدًا لرفعهما وفقًا 
لالإجراءات النظامية.

13- تعيني مراقب مايل داخلي لل�صندوق.

تنظيم الصندوق الخيري االجتماعي
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نص المادة:

رقم املادة: 7

1- يعقد جمل�ض الإدارة اأربعة اجتماعات على الأقل يف ال�صنة، ويكون الجتماع �صحيحًا اإذا ح�صره 
اأغلبية الأع�صاء، على اأن يكون من بينهم الرئي�ض اأو من ينوب عنه.

2- ميكن عقد اجتماع ب�صورة ا�صتثنائية بناًء على دعوة من الرئي�ض، اأو طلب ثالثة اأع�صاء على 
الأقل، ويكون الجتماع حينئذ �صحيحًا اإذا ح�صره ثلثا الأع�صاء، على اأن يكون من بينهم الرئي�ض 

اأو من ينوب عنه.
3- ت�صدر قرارات جمل�ض الإدارة باأغلبية الأع�صاء احلا�صرين، ويف حال الت�صاوي يرجح اجلانب 

الذي ي�صوت معه رئي�ض الجتماع.
4- يح�صر املدير العام اجتماعات املجل�ض، دون اأن يكون له حق الت�صويت على القرارات.

نص المادة:

رقم املادة: 8

1- يفقد ع�صو جمل�ض الإدارة ع�صويته يف املجل�ض يف اأي من احلالت الآتية:
اأ - اإذا غاب عن ح�صور اجتماعات املجل�ض خم�ض جل�صات عادية متتالية دون عذر.
ا اأو اأدبيًّا. ب - اإذا قام باأي عمل اأو ن�صاط يرتتب عليه اإحلاق �صرر بال�صندوق ماديًّ

ج - اإذا قدم طلبًا يعتذر فيه عن الع�صوية.
د - اإذا عجز عن العمل.

الإجراءات  ع�صويته،  الأع�صاء  اأحد  فقدان  حالة  يف  ال�صندوق،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  يتخذ   -  2
الالزمة لإحالل بديل عنه، وفقًا لالإجراءات املن�صو�ض عليها يف الفقرة )1( من املادة )اخلام�صة( 

من هذا التنظيم.

تنظيم الصندوق الخيري االجتماعي
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نص المادة:

رقم املادة: 9

وا�صتثناء من ذلك  بنهايتها،  وتنتهي  للدولة،  املالية  ال�صنة  لل�صندوق مع بداية  املالية  ال�صنة  تبداأ 
حت�صب ال�صنة املالية الأوىل لل�صندوق من تاريخ مزاولة ال�صندوق ن�صاطه، وتنتهي بنهاية ال�صنة 

املالية التالية للدولة.

نص المادة:

رقم املادة: 10

وي�صع  اأع�صاء،  واأربعة  رئي�ض  من  تتكون  تنفيذية،  جلنة  ال�صندوق  اإدارة  جمل�ض  من  بقرار  تن�صاأ 
املجل�ض لئحتها وكيفية ممار�صة عملها.

نص المادة:

رقم املادة: 11

يكون لل�صندوق مدير عام يختاره جمل�ض الإدارة، وعدد من املوظفني الإداريني والفنيني، بح�صب 
التي  واملالية  الإدارية  للوائح  طبقًا  وم�صتحقاتهم  اأجورهم  وحتدد  ويعينون  احلاجة،  تقت�صيه  ما 

يعتمدها جمل�ض اإدارة ال�صندوق، ويتوىل املدير العام املهمات الآتية:
1- متثيل ال�صندوق اأمام جميع اجلهات املخت�صة، وممار�صة �صالحياته وفقًا للوائح ال�صندوق.

2- اأمانة �صر املجل�ض.
3- تنفيذ قرارات املجل�ض.

4- تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها الرئي�ض.
5- اإعداد اخلطط والربامج وامل�صروعات، ورفعها للمجل�ض لإقرارها.

6- اإعداد م�صروعات اللوائح الإدارية واملالية، ورفعها للمجل�ض لإقرارها.

7- اإعداد م�صروع امليزانية التقديرية لل�صندوق، ورفعه للمجل�ض لإقراره.
8- تعيني العاملني يف ال�صندوق وفقًا ملا يتطلبه الهيكل التنظيمي لل�صندوق.

9- متابعة اأداء العاملني، ورفع كفايتهم الإنتاجية.
اخلتامي،  واحل�صاب  واأن�صطته  ال�صندوق  اأعمال  ال�صنوي عن  التقرير  اإعداد  على  الإ�صراف   -10

ورفعهما اإىل املجل�ض للموافقة عليهما.

تنظيم الصندوق الخيري االجتماعي
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نص المادة:

رقم املادة: 12

ا بقرار  1- يراجع ح�صابات ال�صندوق ويدققها حما�صب قانوين )اأو اأكرث(، يعني وحتدد اأتعابه �صنويًّ
من جمل�ض اإدارة ال�صندوق .

لئحة  يف  عليها  املن�صو�ض  الأحكام   - املالية  بالأمور  يتعلق  فيما   - ال�صندوق  على  ت�صري   -2
الوزراء رقم )107(، وتاريخ 25 / 6 /  املوؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية، ال�صادرة بقرار جمل�ض 

1410 هـ )1(.

نص المادة:

رقم املادة: 13

اإدارة  جمل�ض  يعتمدها  التي  واملالية  الإدارية  للوائح  وفقًا  لل�صندوق  املالية  املوارد  من  ي�صرف 
ال�صندوق .

نص المادة:

رقم املادة: 14

ين�صر هذا التنظيم يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من تاريخ ن�صره.

1. �صدر املر�صوم امللكي رقم )م/8( وتاريخ 1437/2/19هـ والقا�صي باإلغاء لئحة اجلمعيات واملوؤ�ص�صات 
اخلريية.

تنظيم الصندوق الخيري االجتماعي
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يف  دورها  وتفعيل  الأهلية،  الجتماعية  والدرا�صات  البحوث  تنظيم  اإىل  ال�صوابط  هذه  تهدف 
املجتمع، ومتكينها من مبا�صرة  اخت�صا�صها وفق الأ�صاليب العلمية احلديثة.

نص المادة:

رقم املادة: 2

واإجراء  اململكة،  يف  الجتماعية  وامل�صكالت  والظواهر  الق�صايا  ر�صد  اإىل  املراكز  هذه  تهدف 
البحوث والدرا�صات وامل�صوح الجتماعية حولها، واقرتاح التو�صيات واحللول املنا�صبة لها، وعقد 
الدورات التدريبية والتاأهيلية وور�ض العمل واللقاءات العلمية، واملنتديات ذات العالقة بال�صاأن 
الجتماعي، وعدم القيام باإجراء اأي بحوث اأو درا�صات اأو ا�صت�صارات خارجة عن هذا النطاق.

نص المادة:

رقم املادة: 3

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية - اأينما وردت يف هذه ال�صوابط - املعاين املبينة اأمامها، ما 
مل يقت�ض ال�صياق خالف ذلك:

اأ- الوزارة : وزارة ال�صوؤون الجتماعية.

ب- الوزير : وزير ال�صوؤون الجتماعية.
ج- الوكيل: وكيل الوزارة للتنمية الجتماعية.

د- االإدارة املخت�سة : الإدارة العامة لتنمية املجتمع.
هـ- املركز: مركز البحوث والدرا�صات الجتماعية الأهلي، الذي تعود ملكيته لأحد املواطنني اأو 
املواطنات، اأو لإحدى اجلهات الأهلية ذات ال�صخ�صية العتبارية، مثل: اجلمعيات، واملوؤ�ص�صات 
اخلريية، اأو اجلمعيات التعاونية، اأو جلان التنمية الجتماعية الأهلية، اأو اجلمعيات العلمية، اأو 

غريها.

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث االجتماعية األهلية
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و- ال�سوابط: ال�صوابط التنظيمية ملراكز البحوث والدرا�صات الجتماعية الأهلية.
ز- الرتخي�س : وثيقة مبوجبها ي�صمح ل�صاحبها مزاولة الن�صاط املحدد بها.

ح- الرتخي�س املبدئي: موافقة للبدء با�صتكمال جتهيزات املركز، وي�صري مفعوله ملدة �صنة من 
تاريخ اإ�صداره.

ا�صتكمال  بعد  لها  املرخ�ض  اخلدمة  تقدمي  مببا�صرة  املوافقة  النهائي:  الرتخي�س  ي- 
التجهيزات، وي�صري مفعوله ملدة ثالث �صنوات من تاريخ اإ�صداره.

ط- الباحث الرئي�س: ال�صخ�ض امل�صوؤول اأمام املركز مقدم الدرا�صة اأو البحث.

نص المادة:

رقم املادة: 4

1. فيما عدا املراكز اململوكة جلهات اأهلية ذات �صخ�صية اعتبارية، ي�صرتط يف مالك املركز اأن 
يتوىل الإ�صراف العام عليه.

والعادات  ال�صارية،  والأنظمة  ال�صرعية،  بال�صوابط  بالتقيد  عمله  جمال  يف  املركز  يلتزم   .2
والقيم املرعية، ومراعاة الأ�صاليب العلمية احلديثة، فيما يقوم باإعداده من بحوث اأو درا�صات 
اأو  ندوات علمية،  اأو  تاأهيلية،  اأو  تدريبية،  يعقده من دورات  فيما  اجتماعية، وكذلك  اأو م�صوح 

حلقات نقا�صية، اأو ور�ض عمل.
3. يكون املركز م�صوؤوًل عن اأي معلومات غري �صحيحة تدون يف البحث اأو الدرا�صة اأو ال�صت�صارة 
الإح�صاءات  اأو  ال�صاأن،  بهذا  ال�صادرة  التعليمات  اأو  لالأنظمة  خمالفة  تكون  اأو  يجريها،  التي 

الر�صمية ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة.
4. يجب على املركز، حني اعتزامه تنظيم ندوة علمية، اأو حلقة نقا�صية، اأو ور�صة عمل، احل�صول 

على موافقة ر�صمية من الوكالة.
املخولة  الر�صمية  اململكة من اجلهة  الإح�صائية عن  البيانات  املركز باحل�صول على  يلتزم   .5

بذلك، وهي وزارة القت�صاد والتخطيط ) م�صلحة الإح�صاءات العامة(.
عن  ا�صت�صارات،  اأو  اجتماعية  م�صوح  اأو  بحوث  اأو  درا�صات  باأي  القيام  بعدم  املركز  يلتزم   .6

اململكة العربية ال�صعودية اأو املجتمع ال�صعودي، جلهات اأجنبية، ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر.
تلك  بنوع  مرتبطة  خدمات،  من  يقدمه  ما  لقاء  املركز،  يتقا�صاها  التي  الر�صوم  تكون  اأن   .7

اخلدمات، وحجمها، و�صاعات عملها.
8. و�صع الرتخي�ض يف مكان بارز، وعدم ا�صتخدامه لغري املحل املرخ�ض به، واملبني موقعه يف 

الرتخي�ض.

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث االجتماعية األهلية
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نص المادة:

رقم املادة: 5

ال�صوابط  هذه  �صروط  جميع  ا�صتكمال  بعد  اإل  لن�صاطه  مبا�صرته  اأو  املركز  فتح  يجوز  ل 
الوكالة  عن  ال�صادر  الرتخي�ض  يغني  ول  الوكالة،  من  ترخي�ض  على  واحل�صول  ومتطلباتها، 
عن احل�صول على الرتاخي�ض الالزمة من اجلهات احلكومية الأخرى، التي ت�صتوجبها الأنظمة 
واللوائح املرعية، ومن ذلك: تراخي�ض البلدية والدفاع املدين حول املباين و�صالمتها الإن�صائية.
2. على من يرغب يف التوقف نهائيًا عن مزاولة الن�صاط اإعادة الرتخي�ض لالإدارة املخت�صة، 

واحل�صول منها على خطاب بذلك لتقدميه للجهات ذات العالقة.

نص المادة:

رقم املادة: 7

تتوىل الوكالة الإ�صراف الفني على تلك املراكز ومتابعة اأدائها؛ للتاأكد من تطبيقها لأحكام هذه 
ال�صوابط والقرارات ال�صادرة مبوجبها، و�صبط ما قد يوجد بها من خمالفات، ومن ثم اتخاذ 

الإجراء الالزم ب�صاأنها.

نص المادة:

رقم املادة: 6

اإذا رغب مالك املركز يف اإ�صناد اإدارته لغريه فيجب اأن تتوفر فيه ال�صروط الآتية:
1. اأن يكون �صعوديًا.

2. اأن تكون �صهادته اجلامعية، اأو الدرجة العلمية التالية للح�صول على املوؤهل اجلامعي، �صادرة 
من اإحدى اجلامعات املعرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل، واأن تكون ذات عالقة بطبيعة 

عمل املركز.
3. اأن تكون لديه خربة اأو تاأهيل يف جمال طبيعة عمل املركز.

4. اأن يكون متفرغًا تفرغًا تامًا لذلك.
5. اأن تكون لديه ال�صالحيات الكاملة ملمار�صة م�صوؤولياته.

ويكون �صاحب الرتخي�ض واملدير م�صوؤولني عن الن�صاط املرخ�ض به، وعن اأية خمالفة لأحكام 
هذه ال�صوابط، وما ي�صدر ب�صاأنها من تعليمات اأو تعاميم.
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نص المادة:

رقم املادة: 8

يلتزم �صاحب املركز مبا ياأتي:
1. الحتفاظ ببيان يت�صمن اأ�صماء العاملني يف املركز، وطبيعة عمل كل منهم، والوثائق اخلا�صة 

بهم.
والواجبات  واحلقوق  وامل�صوؤوليات  املهام  حتدد  املركز،  لعمل  داخلية  تنظيمية  لئحة  و�صع   .2

للعاملني فيه، وعمالئه واملتعاونني معه، ومن ثم تقدميها لالإدارة املخت�صة للموافقة عليها.
3. عدم التعامل مع مراكز خارجية، اأو عقد �صراكات علمية اأو جتارية معها، اإل بعد اأخذ املوافقة 

امل�صبقة على ذلك كتابيًا من قبل الوكالة.
4. التقيد التام يف املجال املرخ�ض له، وعدم جتاوزه اإىل ممار�صة ما عداه من اأن�صطة اإل بقدر 

ما يقت�صيه البحث اأو الدرا�صة املطلوبة، وفقًا لأ�صولها ومتطلباتها العلمية والبحثية.
5. �صمول ا�صم املركز على رقم ترخي�صه، وتدوين ذلك على لوحته ومطبوعاته الر�صمية، وعدم 

تدوين ا�صم الوزارة اأو �صعارها على لوحة املركز اأو مطبوعاته الر�صمية.

نص المادة:

رقم املادة: 9

مع  التعاقد  اأو  يقدمها،  التي  اأو عن اخلدمات  نف�صه،  الدعاية عن  اأو  الإعالن  للمركز  يحق  ل 
جهات اأخرى م�صتفيدة، اإل بعد احل�صول على الرتخي�ض املبدئي.

نص المادة:

رقم املادة: 10

ل يجوز نقل ملكية املركز، اأو تغيري موقعه، اأو فتح فروع له، اإل بعد احل�صول على موافقة كتابية 
من الوكالة، واحل�صول على الرتاخي�ض الالزمة لذلك من اجلهات ذات العالقة.
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نص المادة:

رقم املادة: 11

1- على املركز توفري القوى الوطنية الالزمة لت�صغيله، و�صمولهم بنظام التاأمينات الجتماعية، 
الوكالة كتابيًا، ومبا يتفق مع  اأ�صيق نطاق، وبعد موافقة  اإل يف  ول يجوز ا�صتخدام ما عداهم 

اأحكام نظامي الإقامة والعمل، والقرارات ال�صادرة تنفيذًا لهما.
2-  ق�صر وظائف البحث العلمي وامل�صح امليداين ومهام الدرا�صات اأو تقدمي ال�صت�صارات على 
املواطنني، واإذا كان ثمة حاجة مل�صاركة من عداهم فيجب اأن يكون الباحث الرئي�ض يف اأي درا�صة 

اأو بحث اأو م�صح اجتماعي �صعوديًا.

نص المادة:

رقم املادة: 12

على املركز الحتفاظ ب�صجل لتدوين معلومات عن جميع البحوث والدرا�صات وال�صت�صارات التي 
قام باإعدادها، على اأن يت�صمن ال�صجل ) ا�صم البحث اأو الدرا�صة اأو ال�صت�صارة، وا�صم امل�صتفيد، 
واجلهة املقدمة لها، وتاريخ اإعدادها، وغري ذلك من معلومات(، ومتكني مندوبي الوكالة من 

الطالع عليه عند طلبه.
اأو  اأي بحث  واإلكرتونية( من  الأقل ) ورقية  بن�صخة واحدة على  املركز الحتفاظ  اأن على  كما 

درا�صة اأو ا�صت�صارة يقوم بها.

نص المادة:

رقم املادة: 13

على املركز، عند اإجرائه لأي بحث اأو درا�صة اأو ا�صت�صارة، التقيد بال�صوابط الآتية:
1-  اأن يتم اإجراء ما هو مطلوب مبوجب عقد مكتوب فيما بينه وبني اجلهة امل�صتفيدة.

2-  عدم ا�صتمال ال�صتبانة الالزمة لذلك على اأ�صئلة تتعار�ض مع الدين اأو القيم اأو الأنظمة اأو 
العادات اأو التقاليد ال�صائدة يف اململكة، اأو معلومات �صخ�صية اأو اأ�صرية.
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نص المادة:

رقم املادة: 14

ي�صرتط ملنح الرتخي�ض ما ياأتي:
1. اأن يكون طالب الرتخي�ض �صعوديًا.

2. األ يكون موظفًا حكوميًا.
3. اأن يكون حا�صاًل على �صهادة البكالوريو�ض اأو املاج�صتري اأو الدكتوراه من اإحدى اجلامعات يف 
اململكة، اأو اإحدى اجلامعات املعرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل، يف اأحد التخ�ص�صات 
الآتية: ) علم الجتماع، اخلدمة الجتماعية، الرتبية، علم النف�ض(، اأو غريها من التخ�ص�صات 

العلمية ذات العالقة بال�صاأن الجتماعي.
4. اأن تكون لديه خربة عملية يف العمل الجتماعي، اأو اإعداد البحوث والدرا�صات الجتماعية، 

�صواء يف القطاع احلكومي اأو الأهلي، على النحو الآتي:
- ثالث �صنوات فاأكرث للحا�صل على �صهادة البكالوريو�ض اأو الدبلوم التايل للح�صول عليها.

- �صنتان فاأكرث للحا�صل على درجة املاج�صتري.
5. األ يكون قد �صبق اأن ف�صل تاأديبيًا من اخلدمة احلكومية، ما مل مي�ض على ذلك ما ل يقل 

عن ثالث �صنوات.
6. األ يكون قد �صبق ح�صوله على ترخي�ض ملركز �صابق مت اإغالقه ملخالفته، ما مل مي�ض على 

ذلك ما ل يقل عن ثالث �صنوات.

نص المادة:

رقم املادة: 15

�صبكة  على  الوزارة  موقع  طريق  عن  اإلكرتونيًا  الرتخي�ض  على  احل�صول  طلب  تقدمي  يتم 
الإنرتنت، اأو اإىل اأحد مراكز التنمية الجتماعية املوجودة يف املنطقة التي �صيتم افتتاح  املركز 

بها، م�صحوبًا بالآتي، مع اإرفاق الأ�صل للمطابقة:
1.  �صورة بطاقة الهوية لطالب الرتخي�ض.
2.  �صورة موؤهله العلمي، وخرباته العملية.

3.  ما يفيد اإثبات املهنة ب�صفة ر�صمية.
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نص المادة:

رقم املادة: 17

امل�صوغات  ا�صتكمال  عند  املراكز  لتلك  والنهائية  املبدئية  الرتاخي�ض  اإ�صدار  الوكالة  تتوىل 
الالزمة لذلك، بعد التن�صيق - عند القت�صاء - مع اجلهات ذات العالقة.

نص المادة:

رقم املادة: 16

اأ�صولها اإىل الإدارة املخت�صة  اإحالة الطلب بعد مطابقة ما يتم تقدميه من م�صتندات مع  تتم 
من  وذلك  م�صوغاته،  واكتمال  لذلك،  الالزمة  ال�صروط  توفر  من  والتاأكد  قبلها،  لدرا�صته من 

خالل املراحل والإجراءات الآتية:
يبلغ  للمركز،  احلاجة  ووجود  لذلك،  الالزمة  امل�صوغات  واكتمال  ال�صروط،  توفر  حال  يف  اأ . 

�صاحب الطلب كتابيًا باملوافقة املبدئية عليه.
ب . تتم معاينة املوقع املقرتح للمركز؛ للتاأكد من مدى منا�صبته.

ج. يف حال منا�صبة املوقع لأن يكون مقرًا للمركز؛ يتم اإ�صعار مقدم الطلب لتوفية الآتي:
الإن�صائية، ومنا�صبته ملمار�صة  الناحية  املبنى من  البلدية تفيد ب�صالمة  1. �صهادة معتمدة من 

الن�صاط.
2. �صهادة من الدفاع املدين تفيد بتوفر و�صائل ال�صالمة املطلوبة. 

د. يف حال توفر ما هو مطلوب يف الفقرة )ج( الآنفة الذكر، يتم منح �صاحب الطلب ترخي�صًا 
مبدئيًا، يكون �صاري املفعول ملدة �صنة من تاريخ اإ�صداره؛ ل�صتكمال ما يلزم للمركز من تاأثيث 

وجتهيز، وتوفري القوى العاملة، واحل�صول على الرتخي�ض النهائي.
ه. عند توفري ما �صلف بيانه يف الفقرتني )ج، د( من هذه املادة، يتم اإ�صدار الرتخي�ض النهائي 

للمركز.

4.  ما يفيد وجود املقر املنا�صب ملمار�صة ن�صاط املركز املطلوب الرتخي�ض له.
واإذا مل يكن ثمة مركز تنمية اجتماعية يف املنطقة التي �صيتم افتتاح املركز بها؛ فيتم تقدمي 

الطلب اأو اإر�صاله لالإدارة املخت�صة بريديًا.
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نص المادة:

رقم املادة: 18

يف حال انتهاء املدة املحددة للرتخي�ض املبدئي دون ا�صتيفاء ما هو مطلوب؛ يتم اإلغاوؤه، واعتباره 
كاأن مل يكن، مع مراعاة اأن اإلغاء الرتخي�ض املبدئي مب�صي املدة املقررة له، مبوجب الفقرة )د( 
من املادة )ال�صاد�صة ع�صرة( من هذه ال�صوابط، ل يحول دون اإمكانية جتديد الطلب، واإعادة 

درا�صته من جديد.
   ويجوز بقرار من الوكيل، لأ�صباب مربرة، متديد مدة الرتخي�ض املبدئي بعد انتهائها ملدة ل 

تتجاوز �صتة اأ�صهر، غري قابلة للتجديد.

نص المادة:

رقم املادة: 19

مدة الرتخي�ض النهائي للمركز ثالث �صنوات، تبداأ من تاريخ اإ�صداره، ويجوز جتديدها ملدة اأو 
مدد مماثلة مبوجب ال�صروط الواردة يف هذه ال�صوابط.

نص المادة:

رقم املادة: 20

يجب على �صاحب الرتخي�ض التقدم بطلب جتديده قبل انتهاء مدته مبا ل يقل عن ثالثة اأ�صهر، 
وا�صتيفاء ما قد يكون على املركز من ملحوظات، ول يجوز له ممار�صة الن�صاط اعتبارًا من تاريخ 

انتهاء الرتخي�ض دون جتديده.
ويعد الرتخي�ض منتهيًا بانتهاء مدته اإذا مل تتم املوافقة على جتديده، ويخ�صع املركز للجزاءات 

الواردة يف هذه ال�صوابط يف حال عدم طلب التجديد خالل املدة املقررة لذلك.
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نص المادة:

رقم املادة: 21

تكون جلان فنية متخ�ص�صة يف كل مركز من مراكز التنمية الجتماعية مبناطق اململكة، ل يقل 
عدد اأع�صائها عن ) ثالثة( اأع�صاء؛ وذلك للقيام مبا ياأتي:

1. درا�صة طلبات الرتخي�ض لهذه املراكز، والوقوف امليداين على املواقع املقرتحة لها، والرفع 
مبا تراه ب�صاأنها من تو�صيات ومقرتحات.

2. املتابعة الدورية لتلك املراكز وفق خطة تعدها لذلك.
اأحكام ال�صوابط، والقرارات ال�صادرة مبوجبها، واتخاذ الالزم  3. التحقق من ح�صن تطبيق 

بهذا ال�صاأن. 
4. الرفع اإىل الإدارة املخت�صة بتقارير دورية عن الزيارات امليدانية لتلك املراكز. 

بها  والرفع  لها،  تنفيذًا  ال�صادرة  ال�صوابط  لأحكام  خمالفات  من  ارتكابه  يتم  ما  �صبط   .5
لالإدارة املخت�صة. 

6. مراقبة م�صتويات اجلودة النوعية لتلك املراكز.
وي�صدر بتكوين هذه اللجنة قرار من الوكيل، وتكون ملدة ثالث �صنوات، قابلة للتجديد اأو التمديد 

ملدة مماثلة.

نص المادة:

رقم املادة: 22

يتعني على اللجنة الفنية، املن�صو�ض عليها باملادة ) احلادية والع�صرين( من هذه ال�صوابط، 
قبله  من  اإحالتها  ثم  ومن  تو�صيات،  من  تقرتحه  مبا  الجتماعية  التنمية  مركز  ملدير  الرفع 

لالإدارة املخت�صة.
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نص المادة:

رقم املادة: 23

1. يعاقب من يخالف اأي حكم من اأحكام هذه ال�صوابط بواحدة اأو اأكرث من اجلزاءات الآتية:
اأ . الإنذار الكتابي.

ب . اإيقاف الن�صاط ملدة ل تزيد عن �صنة.
ج. عدم جتديد الرتخي�ض.

د. �صحب الرتخي�ض اأو اإلغاوؤه.
2. تنفذ هذه اجلزاءات بقرار من الوكيل، بناًء على تو�صية من اللجنة املن�صو�ض عليها باملادة 

)الرابعة والع�صرين( من هذه ال�صوابط.

نص المادة:

رقم املادة: 24

ن الوزير بقرار منه جلنة من ثالثة اأع�صاء، ل تقل مرتبة كل منهم الوظيفية عن  العا�صرة  1. يكوِّ
اأو ما يعادلها، على النحو الآتي:

اأ . اأحد املخت�صني يف الوكالة.
ب . اأحد املخت�صني من املركز الوطني للدرا�صات والبحوث الجتماعية.

ج. م�صت�صار قانوين من الوزارة.
على اأن ين�ض قرار تكوين اللجنة على حتديد رئي�صها واأع�صاء احتياطيني لها، وطريقة اأدائها 

لعملها، ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثالث �صنوات.
2. تتوىل هذه اللجنة النظر يف خمالفات اأحكام هذه ال�صوابط، واقرتاح اجلزاءات املرتتبة على 
تلك املخالفات، ولها - عند احلاجة - اأن ت�صتعني مبن تراه من املخت�صني، ول يكون اجتماعها 
اللجنة  حم�صر  يف  ويو�صح  بالأغلبية،  تو�صياتها  وت�صدر  اأع�صائها،  جميع  بح�صور  اإل  نظاميًا 

الراأي املخالف اإن وجد، وحجة كل راأي.

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث االجتماعية األهلية



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-109-

نص المادة:

رقم املادة: 25

الوزير خالل ثالثني يومًا من  اأمام  الوكيل  يجوز العرتا�ض على القرار ال�صادر بالعقوبة من 
تاريخ الإبالغ به، ول مينع التنفيذ الفوري من العرتا�ض عليه خالل املدة امل�صار اإليها، ويجوز 

التظلم مما ت�صدره تلك اللجنة من قرارات اأمام املحاكم الإدارية املخت�صة.

نص المادة:

رقم املادة: 26

الوكالة، وله حق  يتوىل �صبط املخالفات والتحقيق فيها من يتم تكليفه بذلك ر�صميًا من قبل 
الطالع على كافة الوثائق املتعلقة بتلك املخالفات، وما مت اتخاذه ب�صاأنها من اإجراءات.

نص المادة:

رقم املادة: 27

اإذا انتفى عن �صاحب املركز اأحد �صروط الرتخي�ض املبينة باملادة )الرابعة ع�صرة( من هذه 
ال�صوابط؛ فللوكالة اإلغاء الرتخي�ض.

نص المادة:

رقم املادة: 28

اإذا ثبت اأن املركز - لأي �صبب من الأ�صباب - قد خالف اأحكام هذه الالئحة، اأو عجز عن اأداء 
مهماته، اأو اأن م�صتوى ما يقدمه من ا�صت�صارات اأو بحوث اأو درا�صات اأو م�صوح اأو دورات تدريبية 
اأو تاأهيلية اأو ندوات دون امل�صتوى املطلوب؛ فللوكالة - بعد ا�صتنفاد و�صائل الإ�صالح املمكنة - 

اإلغاء الرتخي�ض وفقًا ملا تقت�صيه امل�صلحة العامة.

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث االجتماعية األهلية
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نص المادة:

رقم املادة: 32

التنازل عن الرتخي�ض ل يعفي �صاحبه الأول من الوفاء باأي حقوق اأو التزامات مرتتبة عليه من 
الفرتة ال�صابقة للتنازل، ما مل ين�ض املتنازل �صراحة على حتمل املتنازل له لأية مطالبة �صابقة.

نص المادة:

رقم املادة: 33

يعمل بهذه ال�صوابط اعتبارًا من تاريخ �صدورها.

نص المادة:

رقم املادة: 29

وقف ن�صاط املركز، اأو عدم جتديد ترخي�صه اأو �صحبه اأو اإلغاوؤه، ل يعفي �صاحبه من الوفاء باأي 
م�صتحقات مالية اأو حقوق كانت مرتتبة عليه.

نص المادة:

رقم املادة: 30

جتديد  عدم  اأو  الن�صاط،  وقف  على  املرتتبة  لالآثار  املبا�صرة  امل�صوؤولية  املركز  �صاحب  يتحمل 
والتعاميم  والقرارات  ال�صوابط  اإلغائه، يف حال خمالفته لأحكام هذه  اأو  اأو �صحبه  الرتخي�ض 

ال�صادرة مبقت�صاها.

نص المادة:

رقم املادة: 31

ل يجوز ل�صاحب الرتخي�ض التنازل عنه للغري، اأو اإدخال �صريك معه، اإل بعد موافقة الوكالة 
الكتابية على ذلك، وم�صي ما ل يقل عن �صنة على �صدور الرتخي�ض النهائي، ومبا�صرة املركز 
الفعلية لن�صاطه، واإذا كان التنازل لفرد فيجب اأن تتوافر فيه ال�صروط الواردة يف املادة )الرابعة 

ع�صرة( من هذه ال�صوابط.

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث االجتماعية األهلية
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7.1
قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي، 

واختيارهم، وتكريمهم

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

1. اأنظمة ولوائح العمل الجتماعي



اسم النظام:
قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم

9 / 7 / 1423هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 175، بتاريخ 9 / 7 / 1423هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يكون تكرمي املُتميزين �صنويًا ِمن رواد العمل التطوعي اخلريي يف اململكة مبنِحهم ِطبقًا للنظام 
اأو�ِصمة و�صهادات تقدير يف املجالت اخلريية، وِمنها:

1- ِخدمة املُجتمع والتكاُفل الجِتماعي.
2- ِبناء امل�صاجد وحتفيظ الُقراآن الكرمي.

3- رعاية املُعوقني وتاأهيُلهم.
4- رعاية الأيتام واملُ�صنني.

5- الترُبعات املادية والعينية يف جمالت الربِّ واخلري.
6- رعاية الفئات املُحتاجة وتاأهيُلها للعمل.

7- املُ�صاهمة يف ت�صييد املُن�صاآت ال�صحية والتعليمية واملراِفق العامة اأو جتهيِزها.

نص المادة:

رقم املادة: 2

داخل  بالعمل  لها  املُ�صرح  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  واجلمعيات  الهيئات  بني  ِمن  الرت�صيح  يجري 
اململكة، واملواطنني ال�صعوديني امل�صهود لُهم بال�صِتقامة، عن طريق اجِلهات احُلكومية والأهلية 
باملعايري  ا�صرت�صادًا  املُر�صحني  واملُفا�صلة بني  الرت�صيحات  وُينظر يف  لة،  ال�صِ واملوؤ�ص�صات ذات 

الآتية:
ِمن  اأكرث  اأو  اأو معنويًا - يف جمال  ماديًا  وموؤِثر -  فاعل  بُجهد  اأ�صهم  قد  املُر�صح  يكون  اأن   -1

جمالت اخلري والرب يف اململكة.
2- اأن يكون للُمر�صح دور يف تاأهيل القوى العاِملة ال�صعودية وتوظيِفها، وعلى وجه اخل�صو�ض 

ذوو الحتياجات اخلا�صة.
3- اأن يكون لُه دور فاِعل يف جمعية اأو اأكرث من اجلمعيات اخلريية.

4- األَّ يكون الهدف من الأعمال اخلريية التي يقوم ِبها املُر�صح الربح املادي.
5- اأن يكون ِمن امل�صهود لُهم بال�صعي يف اأعمال الرب واخلري، واأن يكون قد قطع �صوطًا كبريًا يف 

الدعوة اإليه.

قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم
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نص المادة:

رقم املادة: 3

واأع�صاء على م�صتوى وكيل وزارة ِمن:  ال�صوؤون الجِتماعية  ُت�صكل جلنة الختيار برئا�صة وزير 
وزارة الداخلية، وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد، وزارة ال�صحة،  وزارة 
ال�صوؤون الجِتماعية. وتكون مهمة هذه اللجنة النظر يف الرت�صيحات وتقومُيها، واملُفا�صلة بني 

املُر�صحني، ا�صرت�صادًا باملعايري الواِردة يف املادة رقم )2( من هذه القواعد.

نص المادة:

رقم املادة: 4

يجب اأن تِرد الرت�صيحات اإىل جلنة الختيار املن�صو�ض عليها يف املادة رقم )3( قبل �صتة اأ�صُهر على 
الأقل من اليوم الوطني للمملكة ُكل عام، على اأن يت�صمن ِخطاب الرت�صيح ُنبذة عن حياة املُر�صح 

واأعماِله التي اأهلته للرت�صيح، ِوفقًا ل�صِتمارة الرت�صيح التي ُتِعُدها جلنة الختيار لهذا الغر�ض.

نص المادة:

رقم املادة: 5

ُتعِلن اللجنة املذكورة الأ�صماء املُختارة من رواد العمل التطوعي قبل �صهر ِمن موِعد تكرمِيهم، 
وُيدَعْون لت�صلُّم الأو�ِصمة وال�صهادات يف احِتفال ُيقام لهذا الغر�ض، يف موعد ل يتجاوز �صبعة اأيام 

من تاريخ اليوم الوطني للمملكة.

نص المادة:

رقم املادة: 6

ُي�صِدر وزير ال�صوؤون الجِتماعية القرارات والتعليمات الالِزمة لتنفيذ هذه القواِعد)1( .

1 . ح�صب علم الباحث فاإنها مل ت�صدر حتى تاريخه.

قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم
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1.2
النظام األساسي للجمعيات الخيرية 

لتحفيظ القرآن الكريم

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

2. الأنظمة واللوائح التعليمية والدعوية



اسم النظام:
النظام األساسي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

.. / ../ 1434هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

املعلومة غري متوفرةاأدوات الإ�صدار

املعلومة غري متوفرةحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

تعريفات عامة:
تكون للعبارات والألفاظ الآتية، اأينما وردت يف هذه الالئحة، املعاين املبينة اأمام كل منها:

اأ . الوزارة: وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.
ب . املجل�س االأعلى: املجل�ض الأعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي.

ج . رئي�س املجل�س االأعلى: رئي�ض املجل�ض الأعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي.
د . االإدارة العامة: الإدارة العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي.

هـ. املدير العام: املدير العام لالإدارة العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي.
و . االأمني العام: الأمني العام للمجل�ض الأعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي.

اململكة  مناطق  عوا�صم  تقع يف  التي  الكرمي،  القراآن  لتحفيظ  اجلمعية اخلريية  اجلمعية:  ز . 
واملحافظات واملراكز الإدارية.

ح . اجلمعية العمومية: جمموع الأع�صاء املنتمني للجمعية.
ط . جمل�س االإدارة: جمل�ض اإدارة اجلمعية بعا�صمة املنطقة واملحافظات واملراكز.

ان�صمامه  اإدارة اجلمعية على  يوافق جمل�ض  اأو من  املوؤ�ص�ض،  الع�صو  الع�سو يف اجلمعية:  ي . 
للجمعية العمومية.

نص المادة:

رقم املادة: 2

اأهداف اجلمعيات:
ت�صعى اجلمعيات اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1- تعليم القراآن الكرمي تالوًة، وحتفيظًا، وجتويدًا، وتدبرًا، للذكور والإناث.
2- ربط املتعلمني بكتاب اهلل تعاىل، وحت�صينهم من النحراف عن العقيدة ال�صحيحة.

3- اإيجاد حفاظ متقنني متخلقني باأخالق القراآن الكرمي.
4- تاأهيل املعلمني واملعلمات لتعليم القراآن الكرمي.

النظام األساسي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
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نص المادة:

رقم املادة: 3

يقت�صر عمل اجلمعيات على حتقيق الأهداف التي اأن�صئت من اأجلها، التي تخدم تعليم القراآن 
الكرمي، وفق الأنظمة واللوائح.

نص المادة:

رقم املادة: 4

تنظيم اجلمعيات واإن�ساوؤها:
1- تنظم هذه الالئحة اأعمال اجلمعيات القائمة يف اململكة العربية ال�صعودية وقت �صدورها، 
واإن�صاء جمعيات جديدة وفق ال�صوابط املحددة، وتتمتع كل جمعية ب�صخ�صية اعتبارية م�صتقلة.

اقت�صت  الكبرية متى  واملدن  واملراكز  املحافظات  اأي من  اإن�صاء جمعيات جديدة يف  يجوز   -2
احلاجة ذلك، بقرار من املجل�ض الأعلى للجمعيات، وفق ال�صوابط الآتية:

العاّمة  الإدارة  ثم  املنطقة،  يف  اجلمعية  اإىل  بذلك  طلبًا  اإن�صائها  على  العاملون  يقّدم  اأن   اأ- 
للجمعيات بالوزارة.

 ب-  اأن ل يقل عدد احللقات يف اجلمعية قيد الإن�صاء عن )20( ع�صرين حلقًة، ول يقل عدد 
الطالب فيها عن )200( مئتي طالب وطالبة.

 ج-  اأن ل يقل عدد املوؤ�ص�صني للجمعية قيد الإن�صاء عن ع�صرة اأ�صخا�ض.
 د- اأن يتوافر للجمعية قيد الإن�صاء الإمكانات املالية الكافية.

هـ- اأن ي�صبق اإن�صاء اجلمعية مكتب اإ�صراف ملدة �صنتني.
و - تاأييد جمل�ض اإدارة اجلمعية الرئي�صة )يف املنطقة( للطلب.

ز - اأن ل تقل امل�صافة بني اجلمعية املراد اإن�صاوؤها واملقر الرئي�ض للجمعية الرئي�صة عن )50 كم(، 
وعن اأقرب جمعية يف املنطقة )20 كم(.

النظام األساسي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
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نص المادة:

رقم املادة: 5

دمج اجلمعيات اأو حلها:
اأو  غريها،  يف  اجلمعيات  من  اأي  – دمج  العام  املدير  من  – بتو�صية  الأعلى  املجل�ض  لرئي�ض 
حلها اإذا اأ�صبحت غري قادرة على موا�صلة ر�صالتها، وتعيني من يقوم بت�صفيتها، و�صرف ناجت 

الت�صفية يف جمال حتفيظ القراآن الكرمي.

نص المادة:

رقم املادة: 6

املجل�س االأعلى:
يكون للجمعيات جمل�ض اأعلى يتكون على النحو الآتي:

1- وزير ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد – )رئي�صًا(.
2- روؤ�صاء جمال�ض اإدارات اجلمعيات يف املناطق، ومن يراه وزير ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف 

والدعوة والإر�صاد من روؤ�صاء جمال�ض اجلمعيات – )اأع�صاء(.
3- الأمني العام – )ع�صوًا(.
4- املدير العام – )ع�صوًا(.

5- اأ�صتاذ يف علوم القراآن الكرمي من اأحد الأق�صام العلمية للقراآن الكرمي وعلومه، يف اإحدى 
اجلامعات ال�صعودية، تختاره اجلامعة – )ع�صوًا(.

6- مندوب من كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الرتبية والتعليم / �صوؤون البنني و�صوؤون البنات، 
يتم اختيارهما من جهتيهما، على اأن ل تقل املرتبة الوظيفية لأي منهما عن الرابعة ع�صرة – 

)اأع�صاء(.
ويجوز للمجل�ض الأعلى دعوة من يراه من اخلرباء من خارج املجل�ض؛ لال�صتئنا�ض براأيه فيما 

يعر�ض عليه من م�صائل.

النظام األساسي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
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نص المادة:

رقم املادة: 7

اخت�سا�سات املجل�س االأعلى:
على  وله  اجلمعيات،  لأعمال  والتنظيم  بالتخطيط  املتعلقة  ال�صالحيات  الأعلى  املجل�ض  يتوىل 

وجه اخل�صو�ض ما ياأتي:
الكرمي،  القراآن  لتحفيظ  واملراكز اخلريية  واملدار�ض،  للجمعيات،  العامة  ال�صيا�صات  و�صع   -1

واإقرار ما يلزم لتنفيذها.
اأو  اجلمعيات،  يف  العمل  لتنظيم  الداخلية  التنفيذية  والقواعد  الأ�صا�صية  الالئحة  اإقرار   -2

تعديلها.
3- املوافقة على اإن�صاء اجلمعيات - وفقًا ملا ورد يف املادة )4(.

اجلمعيات،  وعن  اأعمالها،  عن  العامة  الإدارة  تعده  الذي  ال�صنوي  التقرير  على  الطالع   -4
واملراكز واملدار�ض اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي، واتخاذ ما يراه ب�صاأنه.

5- النظر يف املو�صوعات املتعلقة باجلمعيات، التي حتال اإليه من اجلهات احلكومية اأو الهيئات 
واملوؤ�ص�صات اخلا�صة، اأو التي تعر�ض عليه من قبل رئي�صه اأو اأع�صائه.

اأو من غريهم من املخت�صني؛ لدرا�صة ما  اأع�صائه،  اأو موؤقتة، من بني  6- تكوين جلان دائمة 
يحيله اإليها من مو�صوعات، واإعداد تقرير له عنها.

نص المادة:

رقم املادة: 8

اجتماعات املجل�س االأعلى:
1- يجتمع املجل�ض الأعلى، بدعوة من رئي�صه، مرة كل �صتة اأ�صهر على الأقل، ول يعترب انعقاد 

املجل�ض �صحيحًا اإل بح�صور اأكرث من ن�صف اأع�صائه.
2- يتخذ املجل�ض الأعلى قرارته بالأغلبية املطلقة لالأع�صاء احلا�صرين، وعند ت�صاوي الأ�صوات 

يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�ض.

النظام األساسي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
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نص المادة:

رقم املادة: 9

االأمانة العامة للمجل�س االأعلى:
من  كاٍف  وعدد  وم�صاعده،  العام،  الأمني  من  وتتكون  مبا�صرة،  بالوزير  العامة  الأمانة  ترتبط 

الباحثني وامل�صت�صارين واملوظفني.

نص المادة:

رقم املادة: 10

االإدارة العامة للجمعيات:
ترتبط الإدارة العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بالوزير مبا�صرًة، وتتكون من 
واملوظفني  والباحثني  وامل�صرفني  من اخلرباء  كاٍف  وعدد  العام،  املدير  وم�صاعد  العام،  املدير 

الإداريني، وترتبط اجلمعيات بالإدارة العامة.

نص المادة:

رقم املادة: 11

ت�سجيل اجلمعيات:
تعد الإدارة العامة �صجاًل خا�صًا لقيد اجلمعيات، يحتوي على البيانات الأ�صا�صية املتعلقة بكل 
منها، ويكون لكل جمعية مقيدة يف هذا ال�صجل رقم خا�ض بها، يذكر يف حمرراتها ومطبوعاتها 

و�صجالتها.
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نص المادة:

رقم املادة: 12

ع�سوية اجلمعية العمومية:
1- الع�صوية يف اجلمعيات نوعان: ع�صوية عاملة، وع�صوية �صرفية.

يراه  من  على ع�صوية  املوافقة  اجلمعية  اإدارة  وملجل�ض  للموؤ�ص�صني،  العاملة  الع�صوية  تكون   -2
منا�صبًا، مع مراعاة ال�صروط الواردة يف املادة )13(.

3- متنح الع�صوية ال�صرفية، بقرار من جمل�ض اإدارة اجلمعية، ملن له اإ�صهامات مميزة يف دعمها.
اإدارة اجلمعية،  والرت�صيح ملجل�ض  العمومية،  4- يقت�صر احلق يف ح�صور اجتماعات اجلمعية 

على الأع�صاء العاملني، ولع�صو ال�صرف حق احل�صور دون الت�صويت.
5- يحق للع�صو العامل الت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية.

نص المادة:

رقم املادة: 13

�سروط الع�سوية العاملة:
يجب اأن تتوافر يف الع�صو العامل ال�صروط الآتية:

1- اأن يكون �صعودي اجلن�صية.
2- اأن ل يقل عمره عن ثمانية ع�صر عامًا.

3- اأن يكون ح�صن ال�صرية.
4- اأن يتقيد باأحكام الالئحة الأ�صا�صية وقواعدها التنفيذية.

نص المادة:

رقم املادة: 14

التزامات الع�سو:
يلتزم الع�صو العامل بالآتي:

1- �صداد ر�صم الع�صوية ال�صنوي، بحد اأدنى ل يقل عن )300( ثالثمائة ريال.
2- الهتمام بعمل اجلمعية.
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نص المادة:

رقم املادة: 15

زوال الع�سوية العامة يف اجلمعية:
تزول ع�صوية ع�صو اجلمعية، بقرار من جمل�ض الإدارة، يف احلالت الآتية:

1- الوفاة.
2- اعتذار الع�صو عن عدم ال�صتمرار يف الع�صوية.

3- زوال �صرط اأو اأكرث من �صروط الع�صوية.
4- اإحلاق �صرر اأدبي اأو مادي باجلمعية.

�صنتني  مدة  العمومية،  اجلمعية  يف  العامة  للع�صوية  ال�صنوي  الر�صم  ب�صداد  اللتزام  عدم   -5
متتاليتني.

نص المادة:

رقم املادة: 16

اإعادة الع�سوية العامة يف اجلمعية:
وفقًا  عنه،  زالت  ملن  العاملة  الع�صوية  باإعادة  قرارًا  ي�صدر  اأن  اجلمعية  اإدارة  ملجل�ض  يجوز 

لل�صروط الآتية:
1- اأن يتقدم �صاحب ال�صاأن بطلب يبدي فيه رغبته يف ا�صتعادة الع�صوية.

2- اأن ينتفي ال�صبب الذي اأدى اإىل زوال الع�صوية.
3- اأن يقدم �صاحب ال�صاأن تعهدًا كتابيًا بالوفاء بالتزاماته.

4- اأن تتم اإعادة الع�صوية وفقًا لأحكام هذه املادة مرة واحدة فقط.
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نص المادة:

رقم املادة: 17

اجتماع اجلمعية العمومية:
يتكون اجتماع اجلمعية العمومية من الأع�صاء العاملني، وينعقد وفقًا ملا ياأتي:

1- تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا �صنويًا بدعوة من جمل�ض اإدارة اجلمعية، خالل مدة ل تزيد 
على ثالثة اأ�صهر من تاريخ انتهاء ال�صنة املالية.

اإذا تطلبت ذلك م�صلحة اجلمعية،  اأن تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا غري عادي  2- يجوز 
ويتعني على جمل�ض اإدارة اجلمعية دعوتها اإىل الجتماع، اإذا قدم اإليه طلب لذلك موقع من ثلث 
اأع�صائها، يو�صح فيه الغر�ض من الجتماع. فاإذا مل يوجه جمل�ض الإدارة الدعوة اإىل الجتماع 
يف هذه احلالة؛ جاز توجيهها من املدير العام. وتعقد الجتماعات يف مقر اجلمعية، ما مل يحدد 

خطاب الدعوة مكانًا اآخر لالجتماع.
3- تبلغ الإدارة العامة بن�صخة من الدعوة، ومعها جدول الأعمال، قبل املوعد املحدد لالجتماع 

باأ�صبوعني على الأقل.

نص المادة:

رقم املادة: 18

ن�ساب اجتماع اجلمعية العمومية:
فاإذا  الأع�صاء،  ن�صف  من  اأكرث  بح�صور  اإل  �صحيحًا  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يعد  ل   -1
الدعوة  جتديد  مع  الأقل،  على  اأ�صبوعني  الجتماع  تاأجيل  تعني  املطلوب؛  الن�صاب  يكتمل  مل 

لالجتماع، وُيعتمد الجتماع بعد ذلك باأي عدد من احلا�صرين.
القرارات  وت�صدر  اإدارة اجلمعية،  رئي�ض جمل�ض  برئا�صة  العمومية  اجتماع اجلمعية  يكون   -2
بالأغلبية املطلقة لالأع�صاء احلا�صرين، وعند الت�صاوي يرجح اجلانب الذي فهي رئي�ض جمل�ض 

اإدارة اجلمعية.
ب�صاأنها خالل  اعرتا�ض  يرد  واإذا مل  العامة،  الإدارة  اإىل  العمومية  اجلمعية  قرارات  ترفع   -3

ثالثني يومًا من تاريخ و�صولها اإىل الإدارة تعد نافذة.
4- يعقد الجتماع بح�صور الأع�صاء �صخ�صيًا، ويجوز لأي منهم تفوي�ض غريه كتابيًا، على اأن 

يكون املفو�ض من الأع�صاء، ول يكون التفوي�ض لأكرث من ع�صو.
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نص المادة:

رقم املادة: 19

اخت�سا�سات اجلمعية العمومية:
تخت�ض اجلمعية العمومية بالنظر يف كل ما من �صاأنه حتقيق اأهداف اجلمعية، وعلى الأخ�ض 

ما ياأتي:
1- مناق�صة التقرير ال�صنوي عن اجلمعية؛ متهيدًا لإر�صاله اإىل جمل�ض الإدارة، م�صفوعًا بالراأي؛ 

للت�صديق عليه.
لل�صنة  التقديرية  امليزانية  واإقرار  للجمعية،  اخلتامية  واحل�صابات  امليزانية  على  املوافقة   -2

املالية اجلديدة، ثم اإر�صالها اإىل الإدارة العامة من قبل جمل�ض الإدارة.
باأ�صبوع  الجتماع  موعد  قبل  تقدميها  ب�صرط  الأع�صاء،  بها  يتقدم  التي  القرتاحات  بحث   -3

على الأقل.
4- حتديد ر�صم الع�صوية ال�صنوي، مبا ل يقل عن احلد لأدنى املحدد يف املادة )14( من هذه 

الالئحة.
5- اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�ض اإدارة اجلمعية يف نهاية كل �صنة مالية.

6- املوافقة على اقرتاح تعديل الالئحة الداخلية للجمعية، ورفعها لالإدارة العامة لعتمادها.
7- تر�صيح اأع�صاء جمل�ض الإدارة، وفقًا للمادة الع�صرين، ح�صب الآلية الآتية:

اأع�صاء اجلمعية العمومية، الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية؛ لإبداء رغبتهم   اأ- يتم خماطبة 
يف ع�صوية املجل�ض.

 ب-  تعقد اجلمعية العمومية.
 ج- يجري القرتاع ال�صري؛ لرت�صيح خم�صة ع�صر ع�صوًا.

 د- ترفع اأ�صماوؤهم للوزارة؛ لختيار من تراه لع�صوية املجل�ض.
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نص المادة:

رقم املادة: 20

تكوين جمل�س اإدارة اجلمعية، ومدته:
الذاتية لكل منهم، وترفع  ال�صرية  اإدراج  العمومية خم�صة ع�صر ع�صوًا، مع   اأ- تر�صح اجلمعية 
اإىل الإدارة العامة؛ ليختار منهم رئي�ض املجل�ض الأعلى اأحد ع�صر ع�صوًا ملجل�ض اإدارة اجلمعية، 

ويتكون املجل�ض من: 
1- رئي�ض.

2- نائب رئي�ض.
3- م�صوؤول مايل.

الداعمني  الأعمال  ورجال  العلم،  وطلبة  اخلريي،  بالعمل  املهتمني  من  اأع�صاء  ثمانية   -4
للجمعيات، وي�صاف اإليهم كذلك:

1/4-  مدير اإدارة الأوقاف وامل�صاجد – )ع�صوا(.
2/4- ع�صو من ذوي اخلربة والخت�صا�ض يف الرتبية والتعليم، يعينه رئي�ض املجل�ض الأعلى.
ولرئي�ض املجل�ض الأعلى اإ�صافة غريهم ممن لهم اهتمام بالقراآن الكرمي علمًا ون�صرًا وبذًل.

 ب-  ي�صدر رئي�ض املجل�ض الأعلى قرارًا بتعيني جمل�ض اإدارة اجلمعية، وتكون مدة املجل�ض اأربع 
�صنوات قابلة للتجديد.

 ج- ي�صتمر جمل�ض اإدارة اجلمعية يف ممار�صة مهماته بعد انتهاء مدته النظامية اإىل حني �صدور 
قرار تعيني املجل�ض اجلديد.

نص المادة:

رقم املادة: 21

اجتماعات جمل�س اإدارة اجلمعية:
1- يجتمع جمل�ض اإدارة اجلمعية مرة كل �صهرين على الأقل، بدعوة من رئي�صه.

2- ل يعد اجتماع جمل�ض الإدارة �صحيحًا اإل بح�صور اأكرث من )ن�صف( اأع�صائه.
3- ت�صدر قرارات جمل�ض الإدارة باأغلبية اأ�صوات الأع�صاء احلا�صرين، واإذا ت�صاوت الأ�صوات 

يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�ض.
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نص المادة:

رقم املادة: 22

اخت�سا�سات جمل�س اإدارة اجلمعية:
للجمعية،  والتعليمية  واملالية  الإدارية  ال�صوؤون  على  بالإ�صراف  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  يخت�ض 

وتوجيهها، واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق اأهدافها، وله على وجه اخل�صو�ض:
1- �صراء العقارات، وبيعها، واإفراغها با�صم اجلمعية، وا�صتثمارها، وله حق توكيل اأحد اأع�صائه 

يف ذلك.
2- قبول التربعات والإعانات واملنح والو�صايا والأوقاف، على اأن ل تتعار�ض مع الهدف الأ�صا�صي 

الذي اأن�صئت من اأجله اجلمعية.
3- فتح ح�صابات بنكية با�صم اجلمعية، والت�صرف فيه وفق اللوائح مبا يحقق اأهداف اجلمعية. 

4- اقرتاح ميزانية اجلمعية، واإجازة ح�صاباتها اخلتامية.
5- اإعداد تقرير ن�صف �صنوي عن اأعمال اجلمعية، واإر�صاله اإىل الإدارة العامة للجمعيات.

6- اإر�صال املقرتحات والتو�صيات ب�صاأن خطط اجلمعية اإىل الإدارة العامة للجمعيات.
العامة   الإدارة  اإىل  ورفعه  واإعادته،  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  ع�صوية  اإنهاء  اقرتاح   -7

للجمعيات.
8- اإر�صال حما�صر الجتماعات اإىل الإدارة العامة للجمعيات.

9- قبول ان�صمام اأع�صاء جدد يف اجلمعية العمومية.
ت�صجيع  طريق  عن  للجمعية،  املادي  والدعم  والإداري  العلمي  الدعم  توفري  يف  الإ�صهام   -10

املح�صنني على التربع لها، وفق هذه الالئحة.
التي  الالئحة  لهذه  التنفيذية  القواعد  تكون مهمته ح�صب  للجمعية،  تنفيذي  تعيني مدير   -11

ت�صدرها الإدارة العامة للجمعيات.
12- تزويد الإدارة العامة باملعلومات التي تطلبها عن اجلمعية.

اإذا تخلف اأحد اأع�صاء جمل�ض الإدارة عن ح�صور اجتماعات املجل�ض ثالث مرات متتالية   -4
بدون عذر مقبول؛ يرفع عنه بتو�صية اإىل الإدارة العامة لإحالل بديل عنه.

5- تر�صل حما�صر وقرارات جمل�ض اإدارة اجلمعية اإىل الإدارة العامة للجمعيات بالوزارة خالل 
اأ�صبوعني من تاريخ الجتماع. وتعد نافذة، ما مل يرد عليها اعرتا�ض، خالل ثالثني يومًا من 

و�صولها لالإدارة العامة للجمعيات.
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نص المادة:

رقم املادة: 23

حل جمل�س اإدارة اجلمعية، اأو اإنهاء ع�سوية اأحد اأع�سائه:
اأع�صائه، وتعيني من يراه  اأي من  اإنهاء ع�صوية  اأو  لرئي�ض املجل�ض الأعلى حل جمل�ض الإدارة، 
اإىل حني اتخاذ الإجراءات املن�صو�ض عليها يف هذه الالئحة لختيار البديل، بناء على اقرتاح 

الإدارة العامة. وذلك يف احلالت الآتية: 
1- عجز جمل�ض الإدارة عن القيام مب�صوؤولياته.

2- خمالفة جمل�ض الإدارة لأحكام هذه الالئحة.
3- زوال الع�صوية عن اأغلبية اأع�صاء جمل�ض الإدارة لأي �صبب - ح�صب ما ورد يف املادة )15(.

4- تقدمي طلب كتابي موقع من اأغلبية اأع�صاء جمل�ض الإدارة بحل املجل�ض، اأو اإنهاء ع�صوية اأي 
من اأع�صائه، تذكر فيه م�صوغات الطلب.

5- ت�صرف جمل�ض الإدارة يف اأموال اجلمعية ت�صرفًا ل يخدم اأهدافها.

نص المادة:

رقم املادة: 24

ع�سوية جمل�س اإدارة اجلمعية عمل طوعي:
1- ل يجوز اجلمع بني ع�صوية جمل�ض الإدارة و العمل باأجر يف اجلمعية، اإل يف حالة ا�صتثنائية 

تقرها الإدارة العامة اأو جمل�ض الإدارة.
اإذا تطلب العمل تكليف ع�صو جمل�ض الإدارة مبهمة خارج مقر اجلمعية؛ تتحمل اجلمعية   -2

نفقات التنقل والإقامة، طبقًا لل�صوابط املحددة يف القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.
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نص المادة:

رقم املادة: 25

تكوين جمل�س اإدارة جمعية املنطقة، ومدته:
 اأ- يتكون جمل�ض اإدارة جمعية املنطقة من:- 

1- رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية العا�صمة - )رئي�صًا(.
2- نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية العا�صمة - )نائبًا للرئي�ض(.

3- روؤ�صاء اجلمعيات يف املحافظات واملراكز الإدارية يف املنطقة اأو نوابهم - )اأع�صاء(.
4- مدير عام فرع الوزارة - )ع�صوًا(.

5- ثالثة اأع�صاء يعينهم رئي�ض املجل�ض الأعلى، برت�صيح من الإدارة العامة للجمعيات، وهم:
- ع�صو من ذوي اخلربة يف الرتبية والتعليم.

- ع�صو من ذوي اخلربة الإدارية واملالية.
- اأمني جمل�ض. 

 ب-  لرئي�ض املجل�ض الأعلى اإ�صدار قرار تعيني من يراه رئي�صًا للمجل�ض، اأو نائبًا له.
�صنوات  اأربع  ملدة  املنطقة  اإدارة جمعية  بتعيني جمل�ض  قرارًا  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض   ج- ي�صدر 

قابلة للتجديد.
 د- ي�صتمر املجل�ض بعد انتهاء مدته اإىل حني �صدور قرار املجل�ض اجلديد.

هـ- يجتمع جمل�ض اإدارة جمعية املنطقة مرة كل ثالثة اأ�صهر – على الأقل – بدعوة من رئي�صه، 
باأغلبية  القرارات  وت�صدر  الأع�صاء،  ن�صف  من  اأكرث  بح�صور  اإل  �صحيحًا  الجتماع  يعد  ول 
واإذا ت�صاوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�ض، وتر�صل حما�صر الجتماع  الأ�صوات، 
مع القرارات اإىل الإدارة العامة للجمعيات خالل اأ�صبوعني من تاريخ الجتماع، وتعد القرارات 

نافذة ما مل يرد عليها اعرتا�ض خالل ثالثني يومًا من و�صولها لالإدارة العامة للجمعيات.
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نص المادة:

رقم املادة: 26

اخت�سا�س جمل�س اإدارة جمعية املنطقة:
والتعليمية،  واملالية  الإدارية  ال�صوؤون  على  بالإ�صراف  املنطقة  جمعية  اإدارة  جمل�ض  يخت�ض 
ومنا�صط اجلمعيات ومتابعتها يف املنطقة، وكذا تقومي العمل وتوجيهه مبا ي�صمن تطويره، وعلى 

الأخ�ض ما ياأتي: 
1- جمل�ض اإدارة جمعية املنطقة هو اجلهة امل�صوؤولة عن جمعيات املنطقة لدى الوزارة، وتزويدها 

باملعلومات التي تطلبها عن اأية جمعية.
لها  التربع  على  املح�صنني  ت�صجيع  طريق  عن  للجمعيات،  املايل  الدعم  توفري  يف  الإ�صهام   -2

ومعاونتها.
باخلطط  باإمدادها  املنطقة،  يف  للجمعيات  والإداري  العلمي  الدعم  توفري  يف  الإ�صهام   -3

واملناهج، وتبادل اخلربات بينها.
4- اإعداد تقرير �صنوي �صامل عن اجلمعيات يف املنطقة، واإر�صاله للوزارة، وعلى كل جمعية يف 
ال�صنوية، واحل�صابات اخلتامية املعدة من مراجع  امليزانية  املنطقة تزويد املجل�ض بن�صخة من 

احل�صابات القانوين؛ لرفعها اإىل الوزارة، مقرونة بالراأي.
5- تقدمي املقرتحات والتو�صيات ب�صاأن خطط اجلمعيات يف املنطقة اإىل الوزارة.

6- التو�صية بافتتاح جمعيات يف املحافظات واملراكز الإدارية باملنطقة.

نص المادة:

رقم املادة: 27

م�سادر متويل اجلمعيات:
1- معونة الدولة ال�صنوية.

2- ال�صندوق اخلريي.
3- التربعات، والهبات، والو�صايا، والأوقاف.

4- ر�صم الع�صوية.
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نص المادة:

رقم املادة: 28

ال�سندوق اخلريي لدعم اجلمعيات:
1- ين�صاأ يف الوزارة �صندوق خريي موحد لدعم اجلمعيات على م�صتوى اململكة، ي�صتقبل ما يرد 

ل�صاحلها من تربعات، ومعونات، وهبات، وو�صايا، واأوقاف.
2- تتوىل الإدارة العامة تنظيم عمل ال�صندوق اخلريي لدعم اجلمعيات، وو�صع خطط الإنفاق 

منه على الغر�ض املخ�ص�ض من اأجله.
3- يتم ال�صرف من اأموال ال�صندوق اخلريي لدعم اجلمعيات، مبوافقة رئي�ض املجل�ض الأعلى 

اأو من يفو�صه.

نص المادة:

رقم املادة: 29

اآلية جمع التربعات:
يكون جمع التربعات للجمعيات ح�صب التعليمات والأنظمة املبلغة لها، ول يجوز جتاوزها.

نص المادة:

رقم املادة: 30

ال�سنة املالية للجمعية:
1- يكون لكل جمعية ميزانية �صنوية، ودفاتر حما�صبية منظمة.

2- تبداأ ال�صنة املالية للجمعية من اأول �صهر حمرم، وتنتهي بنهاية �صهر ذي احلجة.
3- تلتزم كل جمعية مبا ياأتي:

امل�صتندات  وحفظ  فيها،  املعامالت  قيد  يتوىل  منظمة،  حما�صبية  ودفاتر  �صجالت  اإم�صاك  اأ - 
املتعلقة بتلك املعامالت، موظف خمت�ض يف علم املحا�صبة.

ب -  يفح�ض ح�صاباتها اخلتامية اأحد مكاتب املحا�صبة املرخ�ض لها مبزاولة املهنة يف اململكة، 
وذلك قبل الجتماع ال�صنوي العادي للجمعية العمومية بثالثة اأ�صهر على الأقل. 
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نص المادة:

رقم املادة: 31

امل�سوؤول املايل:
باإدارة  يتوىل امل�صوؤول املايل للجمعية املراقبة والإ�صراف على الإجراءات والت�صرفات املتعلقة 
املبلغة  الوزارة  يف  املعتمدة  املحا�صبية  والإجراءات  القواعد  وفق  للجمعية،  املالية  ال�صوؤون 

للجمعيات.
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أحكام عامة
املادة )32(:

1- تخت�ض الإدارة العامة بتف�صري اأحكام هذه الالئحة، وعند وجود اأي اإ�صكال اأو لب�ض يف فهم 
اأي من ن�صو�صها يرجع اإليها لتف�صريها، بعد العر�ض عن ذلك على رئي�ض املجل�ض الأعلى، واأخذ 

موافقته.
2- تعد الإدارة العامة قواعد تنفيذية، تكون مف�صرة لهذه الالئحة، ومو�صحه لها، مبا ي�صهم يف 

ح�صن فهم الالئحة وتطبيقها.

املادة )33(:
يلتزم اأع�صاء اجلمعية بالأنظمة املرعية يف اململكة، والأهداف املحددة يف هذه الالئحة، على 

اأن يتحلى اأع�صاوؤها والعاملون فيها بالأخالق الإ�صالمية، ويتم�صكون باأحكام ال�صرع احلنيف.

املادة )34(: م�ستندات اجلمعية:
تلتزم كل جمعية بالآتي:

جميع  على  البنوك  يف  احل�صابات  واأرقام  ت�صجيلها،  ورقم  وعنوانها،  اجلمعية،  ا�صم  ذكر   -1
حمرراتها، ومطبوعاتها، و�صجالتها.

2- الحتفاظ يف مقرها بالوثائق واملكاتبات وال�صجالت اخلا�صة بها ب�صكل منظم.
3- اإعداد �صجل للع�صوية، يت�صمن ا�صم كل ع�صو، واأهم املعلومات عنه.

4- اإعداد حما�صر منظمة لالجتماعات.

املادة )35(: �سريان اللئحة:
1- ت�صري اأحكام هذه الالئحة ابتداء من تاريخ اعتمادها من رئي�ض املجل�ض الأعلى، وتعمل بها 

اجلمعيات، واملراكز، واملدار�ض.
2- تلغي هذه الالئحة كل ما يتعار�ض معها ب�صاأن تنظيم العمل يف اجلمعيات، وما يتبعها.
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2.2
القواعد التنفيذية إلنشاء المؤسسات 

الخيرية الخاصة باألغراض التعليمية
فوق المستوى الثانوي، والترخيص لها

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

2. الأنظمة واللوائح التعليمية والدعوية



اسم النظام:
القواعد التنفيذية إلنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة 

باألغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي، والترخيص لها

1420/1/4هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار معايل وزير التعليم العايل رقم 334، وتاريخ 1420/1/4هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاين املدونة اأمامها:
اأ - الـوزير: وزير التعليم. 

ب - الـوزارة: وزارة التعليم – التعليم العايل)1( . 
ج- الكليـة: الكلية الأهلية. 

د- املوؤ�س�سة: املوؤ�ص�صة اخلريية املن�صاأة لأغرا�ض تعليمية فوق امل�صتوى الثانوي.

نص المادة:

رقم املادة: 2

فوق  تعليمية  خدمة  تقدمي  الأ�صا�صي  غر�صها  يكون  اعتبارية،  �صخ�صية  ذات  من�صاأة  املوؤ�ص�صة 
امل�صتوى الثانوي، دون اأن تهدف اإىل حتقيق الربح املادي، ويعتمد اإن�صاوؤها ومنوها على التمويل 

املايل الذاتي امل�صتمر.

نص المادة:

رقم املادة: 3

تن�صاأ املوؤ�ص�صة اخلريية من قبل فرد، اأو جمموعة اأفراد، اأو �صخ�ض، اأو عدة اأ�صخا�ض اعتباريني.

والرتبية  العايل  التعليم  وزارتي  بدمج  القا�صي  1436/4/9هـ،   : وتاريخ   ،69  / اأ  رقم   امللكي  الأمر  �صدر   .1
والتعليم يف وزارة واحدة با�صم )وزارة التعليم(.
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نص المادة:

رقم املادة: 4

ي�صرتط لتاأ�صي�ض املوؤ�ص�صة اخلريية ما ياأتي:
- اأن يكون طالب اأو طالبو الرتخي�ض �صعوديي اجلن�صية. 

- اأن يكون طالب اأو طالبو الرتخي�ض كاملي الأهلية. 
- اأن يعد طالب اأو طالبو الرتخي�ض نظامًا اأ�صا�صيًا للموؤ�ص�صة املراد الرتخي�ض لها.

نص المادة:

رقم املادة: 5

يقوم طالب الرتخي�ض بتعبئة منوذج الرتخي�ض وتقدميه للوزارة، مرفقًا به ما ياأتي:
�صورة من البطاقة ال�صخ�صية لطالب الرتخي�ض، �صواء كان فردًا اأو اأكرث، اأو �صورة من الرتخي�ض 
اأو ال�صجل التجاري اإذا كان �صخ�صًا اعتباريًا/ �صورة من النظام الأ�صا�صي للموؤ�ص�صة/ بيان مبا 

�صيتم تخ�صي�صه للموؤ�ص�صة من اأموال واأوقاف ت�صاعدها يف حتقيق اأهدافها.

نص المادة:

رقم املادة: 6

يجب ت�صمني النظام الأ�صا�صي للموؤ�ص�صة ما ياأتي:
- ا�صم املوؤ�ص�صة، ومقرها الرئي�صي، وعنوانها. 

- ا�صم اأو اأ�صماء املوؤ�ص�صني، واأعمارهم، ومهنهم، وحمل اإقامة كل منهم، وعنوانه، وتوقيعه. 
- �صروط الع�صوية - اإن وجدت -، واأنواعها، وحقوق الأع�صاء، وواجباتهم. 

- القواعد املتعلقة باإداراتها، ومتثيلها، وحتديد الهيئات القائمة على �صوؤونها، واخت�صا�ض كل 
منها. 

- مواردها، وكيفية الت�صرف فيها، وطرق الإنفاق منها. 
- حتديد بداية ونهاية ال�صنة املالية، ونوع املراقبة املالية على اأموالها. 

- كيفية تعديل نظامها، وكيفية اندماجها مع غريها، وتكوين فروع لها. 
- كيفية حلها اأو ت�صفيتها، واجلهات التي توؤول اإليها اأموالها.
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نص المادة:

رقم املادة: 7

يكون الرتخي�ض للموؤ�ص�صة وفقًا لالآتي:
اأوًل: ي�صدر قرار من الوزير باملوافقة املبدئية على اإن�صاء املوؤ�ص�صة، و تقوم املوؤ�ص�صة بعد بذلك 

بالآتي:
- انتخاب جمل�ض اإدارة وفقًا للمادة الثامنة من هذه القواعد. 

اأع�صاء جمل�ض الإدارة، وما حدده املجل�ض من مهام للرئي�ض، ونائب  باأ�صماء  - تزويد الوزارة 
املوؤ�ص�صة  ترغب  التي  البنوك  اأو  البنك  وحتديد  ال�صندوق،  واأمني  العام،  والأمني  الرئي�ض، 

بالتعامل معها.
ثانيًا: ي�صدر قرار من الوزير بالرتخي�ض النهائي للموؤ�ص�صة، بعد تقدمي امل�صتندات املوؤيدة ملا 
مت تخ�صي�صه من اأموال واأوقاف ل�صالح املوؤ�ص�صة، وفقًا للفقرة )جـ( من املادة اخلام�صة، ورفع 
ال�صخ�صية  املوؤ�ص�صة  تكت�صب  وبذلك  مرخ�ض،  قانوين  حما�صب  من  مدققة  املوؤ�ص�صة  ميزانية 

العتبارية.

نص المادة:

رقم املادة: 8

عليهم  ويوافق  املوؤ�ص�ض،  ير�صحهم  اأع�صاء،  خم�صة  عن  يقل  ل  اإدارة  جمل�ض  للموؤ�ص�صة  يكون 
الوزير، ويحدد النظام الأ�صا�صي مدة ع�صوية جمل�ض الإدارة، على األ تتجاوز اأربع �صنوات قابلة 

للتجديد.

نص المادة:

رقم املادة: 9

املوؤ�ص�صة  م�صلحة  تقت�صيها  التي  احلالت  يف  للموؤ�ص�صة  موؤقتا  اإدارة  جمل�ض  يعني  اأن  للوزير 
واأهدافها.
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نص المادة:

رقم املادة: 10

اتخذ من  وما  الإدارة،  كل جل�صة من جل�صات جمل�ض  ب�صورة من حم�صر  الوزارة  اإبالغ  يجب 
تلك  على  العرتا�ض  حق  وللوزارة  املجل�ض،  موافقة  تاريخ  من  يومًا  ع�صرين  خالل  قرارات، 

القرارات خالل ع�صرين يومًا من تاريخ قيدها يف الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 11

اأحكام هذه القواعد والتعليمات  اأعمال املوؤ�ص�صة، ومراقبة تنفيذ  تتوىل الوزارة الإ�صراف على 
ال�صادرة مبقت�صاها، ولها - يف �صبيل ذلك - الطالع على دفاترها و�صجالتها ووثائقها، مع 
تقدمي �صورة من القوائم املالية للعام املايل املن�صرم، مراجعة من حما�صب قانوين مرخ�ض، 
خالل مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�صهر من نهاية ال�صنة املالية، و�صورة من امليزانية التقديرية للعام 
املايل اجلديد، موقعًا من رئي�ض جمل�ض الإدارة، وقبل بداية ال�صنة املالية ب�صهرين على الأقل، 

وعلى املوؤ�ص�صة تقدمي اأي معلومات اأخرى تطلبها الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 12

مع مراعاة ما يق�صي به قرار جمل�ض الوزراء رقم 127، وتاريخ 1419/6/8هـ)1( ، ي�صري على 
املوؤ�ص�صة يف كل ما مل يرد به ن�ض يف هذه القواعد ما ي�صري على املوؤ�ص�صات اخلريية من اأحكام، 
وفقًا لالئحة اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية ال�صادرة بقرار جمل�ض الوزراء رقم 107، وتاريخ 

1410/6/25هـ )2(.

1. �صدر قرار جمل�ض الوزراء رقم 127، وتاريخ 1419/6/8هـ، القا�صي باأن تتوىل وزارة التعليم العايل اإن�صاء 
املوؤ�ص�صات اخلريية املن�صاأة لأغرا�ض تعليمية فوق امل�صتوى الثانوي.

وتاريخ   ،107 رقم  الوزراء  جمل�ض  بقرار  ال�صادرة  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  لئحة  اإلغاء  مت   .2
1410/6/25هـ. يرجى مراجعة ال�صفحة رقم 33 من هذا الكتاب.

القواعد التنفيذية إلنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة باألغراض التعليمية 
فوق المستوى الثانوي، والترخيص لها
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نص المادة:

رقم املادة: 13

مع مراعاة ما تق�صي به الأحكام والإجراءات اخلا�صة بالوقف لدى اجلهات املخت�صة، ل يجوز 
الت�صرف يف الوقف اخلا�ض باملوؤ�ص�صة اإل بعد موافقة الوزير.

نص المادة:

رقم املادة: 14

لوزارة التعليم - التعليم العايل حق تف�صري هذه القواعد.

القواعد التنفيذية إلنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة باألغراض التعليمية 
فوق المستوى الثانوي، والترخيص لها
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3.2
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء 

وحدات التدريب غير الربحية
في مجال التدريب التقني والمهني

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

2. الأنظمة واللوائح التعليمية والدعوية



اسم النظام:
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير 

الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

15 / 1 / 1430هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 17، بتاريخ 15 / 1 / 1430 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يكون للكلمات والعبارات الآتية - اأينما وردت يف هذه القواعد - املعاين املبينة اأمام كل منها، ما 
مل يقت�ِض ال�صياق خالف ذلك: 

اأ - الوزير: وزير العمل، رئي�ض جمل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني. 
ب - املحافظ: حمافظ املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني. 

ج - املوؤ�ص�صة: املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني. 
د - وحدة التدريب: من�صاأة التدريب العاملة يف جمال التدريب التقني واملهني غري الربحية. 

هـ- جمل�ض الإدارة: جمل�ض اإدارة وحدة التدريب.

نص المادة:

رقم املادة: 2

جمال  يف  خدمة  تقدمي  الأ�صا�ض  غر�صها  يكون  اعتبارية،  �صخ�صية  ذات  من�صاأة  التدريب  وحدة 
التدريب التقني واملهني داخل اململكة، دون اأن تهدف اإىل حتقيق الربح املادي، ويعتمد اإن�صاوؤها 
ومنوها على التمويل املايل الذاتي امل�صتمر، ويجوز لها قبول الهبات، ول يجوز لها جمع التربعات .

نص المادة:

رقم املادة: 3

ُتن�صاأ وحدة التدريب من فرد، اأو جمموعة اأفراد، اأو �صخ�ض، اأو عدة اأ�صخا�ض ذوي �صفة اعتبارية .

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية 
في مجال التدريب التقني والمهني
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نص المادة:

رقم املادة: 4

ي�صرتط لتاأ�صي�ض وحدة التدريب ما ياأتي :
اأ ( اأن يكون طالب اأو طالبو الرتخي�ض �صعوديي اجلن�صية، اأو اإحدى ال�صركات الأجنبية.

ب( اأن يكون طالب اأو طالبو الرتخي�ض كاملي الأهلية.
ج ( اأن يعد طالب اأو طالبو الرتخي�ض النظام الأ�صا�ض لوحدة التدريب املراد الرتخي�ض لها.

نص المادة:

رقم املادة: 5

يقوم طالب الرتخي�ض بتعبئة منوذج الرتخي�ض لوحدة التدريب، مرفقا به ما ياأتي:
اأ ( �صورة من البطاقة ال�صخ�صية لطالب الرتخي�ض، �صواء اأكان فردًا واحدًا اأم اأكرث، اأو �صورة 
من الرتخي�ض بالن�صبة للجمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية، اأو ال�صجل التجاري بالن�صبة للموؤ�ص�صات 

وال�صركات.
ب ( �صورة من النظام الأ�صا�ض لوحدة التدريب.

ج ( بيانا مبا �صيخ�ص�ض لوحدة التدريب من اأموال واأوقاف ت�صاعدها يف حتقيق اأهدافها.

نص المادة:

رقم املادة: 6

يجب ت�صمني النظام الأ�صا�ض لوحدة التدريب ما ياأتي :
اأ ( ا�صم وحدة التدريب، ومقرها الرئي�ض، وعنوانها، والنطاق اجلغرايف خلدماتها.

ورقم  لالأفراد،  املدين  ال�صجل  ورقم  ال�صخ�صية،  ومعلوماتهم  املوؤ�ص�صني،  اأ�صماء  اأو  ا�صم  ب( 
الرتخي�ض للجمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية، وال�صجل التجاري للموؤ�ص�صات وال�صركات.

ج ( �صروط الع�صوية )اإن وجدت(، واأنواعها، وحقوق الأع�صاء وواجباتهم.
د ( القواعد املتعلقة باإدارتها ومتثيلها، وحتديد الهيئات القائمة على �صوؤونها، واخت�صا�ض كل 

منها.

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية 
في مجال التدريب التقني والمهني
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نص المادة:

رقم املادة: 7

يكون الرتخي�ض لوحدة التدريب وفقًا لالآتي : 
اأوًل: ي�صدر قرار من املحافظ باملوافقة املبدئية على اإن�صاء وحدة التدريب غري الربحية، وتقوم 

وحدة التدريب بعد ذلك بالآتي:
اأ ( اختيار جمل�ض اإدارة وفقًا للمادة )الثامنة( من هذه القواعد.

ب( تزويد املوؤ�ص�صة باأ�صماء اأع�صاء جمل�ض الإدارة، وما حدده املجل�ض من مهمات للرئي�ض ونائب 
الرئي�ض، والأمني العام، واأمني ال�صندوق، وحتديد البنك اأو البنوك التي ترغب وحدة التدريب 

يف التعامل معها.
جـ( موافقة وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية على املوقع املخ�ص�ض لوحدة التدريب.

ال�صروط  ا�صتكمال  بعد  التدريب  لوحدة  النهائي  بالرتخي�ض  املحافظ  من  قرار  ي�صدر  ثانيًا: 
قانوين  حما�صب  يعدها  التدريب  لوحدة  تقديرية  ميزانية  ورفع  القواعد،  هذه  يف  الواردة 

مرخ�ض، وبذلك تكت�صب وحدة التدريب ال�صخ�صية العتبارية.

نص المادة:

رقم املادة: 8

يكون لوحدة التدريب جمل�ض اإدارة ل يقل عن خم�صة اأع�صاء، ير�صحهم املوؤ�ص�ض، ويوافق عليهم 
املحافظ. ويحدد النظام الأ�صا�ض مدة ع�صوية جمل�ض الإدارة، على األ تتجاوز اأربع �صنوات قابلة 

للتجديد .

هـ ( مواردها، وكيفية الت�صرف فيها، وطرق الإنفاق منها.
و ( حتديد بداية ال�صنة املالية ونهايتها، ونوع املراقبة املالية على اأموالها.

ز ( كيفية تعديل نظامها الأ�صا�ض، واإن�صاء فروع لها، وكيفية اندماجها مع غريها.
ح ( كيفية حلها اأو ت�صفيتها اختياريا، واجلهات التي توؤول اإليها اأموالها.

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية 
في مجال التدريب التقني والمهني
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نص المادة:

رقم املادة: 9

يجب تزويد املوؤ�ص�صة ب�صورة من حم�صر كل جل�صة من جل�صات جمل�ض الإدارة، وما اتخذ من 
قرارات، خالل ع�صرين يومًا من تاريخ اجلل�صة، وللموؤ�ص�صة حق العرتا�ض على تلك القرارات 
خالل ع�صرين يومًا من تاريخ قيدها فيها. ويف حالة عدم التفاق بني جمل�ض الإدارة واملوؤ�ص�صة؛ 
يعر�ض املو�صوع على جمل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني، ويعد قراره نهائيًا .

نص المادة:

رقم املادة: 10

القواعد  هذه  اأحكام  تنفيذ  ومراقبة  التدريب،  وحدة  اأعمال  على  الإ�صراف  املوؤ�ص�صة  تتوىل 
و�صجالتها  دفاترها  على  الطالع   - ذلك  �صبيل  يف   - ولها  مبقت�صاها،  ال�صادرة  والتعليمات 
ووثائقها، مع تقدمي �صورة من القوائم املالية للعام املايل املن�صرم، مدققة من حما�صب قانوين 
امليزانية  من  و�صورة  املالية،  ال�صنة  نهاية  من  اأ�صهر  اأربعة  تتجاوز  ل  مدة  خالل  له،  مرخ�ض 
املالية  ال�صنة  بداية  قبل  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  من  موقعة  اجلديد،  املايل  للعام  التقديرية 

ب�صهرين على الأقل. وعلى وحدة التدريب تقدمي اأي معلومة اأخرى تطلبها املوؤ�ص�صة .

نص المادة:

رقم املادة: 11

يجوز للوزير حل وحدة التدريب يف اإحدى احلالت الآتية :
1 ( اإذا خرجت عن اأهدافها، اأو ارتكبت خمالفة ج�صيمة لنظامها الأ�صا�ض.

2 ( اإذا اأ�صبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية.
3 ( اإذا ت�صرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املحددة لها.

4 ( اإذا اأخلت بالأحكام املبينة يف هذه القواعد.
وللوزير، بدًل من حل وحدة التدريب، تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت لفرتة واحدة، يتوىل اخت�صا�ض 
جمل�ض الإدارة الذي ُحّل ، اإذا كان ذلك يخدم امل�صلحة العامة، ويحقق اأهداف وحدة التدريب.
ول يجوز للقائمني على �صوؤون وحدة التدريب، التي �صدر قرار بحلها، اأن يت�صرفوا يف اأموالها 

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية 
في مجال التدريب التقني والمهني
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نص المادة:

رقم املادة: 12

مع مراعاة ما تق�صي به الأحكام والإجراءات اخلا�صة بالوقف لدى اجلهات املخت�صة، ل يجوز 
الت�صرف يف الوقف اخلا�ض بوحدة التدريب غري الربحية اإل بعد موافقة جمل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة 

العامة للتدريب التقني واملهني .

نص المادة:

رقم املادة: 13

ي�صري على وحدة التدريب يف كل ما مل يرد به ن�ض يف هذه القواعد ما ي�صري على اجلمعيات 
اأحكام، وفقًا لالئحة اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية ال�صادرة بقرار  واملوؤ�ص�صات اخلريية من 
جمل�ض الوزراء رقم )107(، وتاريخ 25 /6 /1410هـ)1( ، والقواعد التنفيذية لهذه الالئحة )2( .

اأو م�صتنداتها.
اأموالها  يف  الت�صرف  وكيفية  التدريب،  وحدة  ت�صفية  طريقة  يحدد  قرارًا  الوزير  وي�صدر 
وم�صتنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي توؤول اإليها هذه الأموال عند عدم الن�ض على 

ذلك يف النظام الأ�صا�ض لوحدة التدريب، اأو عند تعذر تنفيذ ما ن�ض عليه يف نظامها.

وتاريخ   ،107 رقم  الوزراء  جمل�ض  بقرار  ال�صادرة  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  لئحة  اإلغاء  1.مت 
1410/6/25هـ. يرجى مراجعة ال�صفحة رقم 33 من هذا الكتاب.

2. مت اإلغاءالقواعد التنفيذية لالئحة اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية ال�صادرة بقرار جمل�ض الوزراء رقم 107، 
وتاريخ 1410/6/25هـ. يرجى مراجعة ال�صفحة رقم 33 من هذا الكتاب.

نص المادة:

رقم املادة: 14

ي�صع جمل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد .

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية 
في مجال التدريب التقني والمهني
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4.2
الالئحة اإلدارية والمالية المنظمة ألعمال 

المكاتب التعاونية للدعوة
واإلرشاد وتوعية الجاليات

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

2. الأنظمة واللوائح التعليمية والدعوية



اسم النظام:
الالئحة اإلدارية والمالية المنظمة ألعمال

المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات

1435هـ تاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

املعلومة غري متوفرةاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

التعريفات:
يكون للم�صطلحات الآتية املعاين املبينة اأمامها:

اأ. الوزير: وزير ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.
ب. الوزارة: وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.

ج. الفرع: فرع الوزارة يف املنطقة التي يعمل فيها املكتب.
د. املكتب: املكتب التعاوين للدعوة والإر�صاد وتوعية اجلاليات يف حمافظة ... اأو حي ...

مة لأعمال املكاتب التعاونية. هـ. اللئحة : الالئحة الإدارية واملالية املنظِّ
و. املجل�س: جمل�ض اإدارة املكتب التعاوين للدعوة والإر�صاد وتوعية اجلاليات، املعتمد من قبل 

الوزارة.
ز. منطقة العمل: هي احلدود اجلغرافية لأعمال املكتب الدعوية التي حتددها الوزارة.

ح. املحا�سب القانوين: هو مكتب املحا�صبة املرخ�ض له مبزاولة العمل يف اململكة، وي�صرف على 
مراجعة اأعمال املكتب.

ت�صجيلها،  وتواريخ  املكاتب،  اأ�صماء  فيها  وتدون  الوزارة،  يف  بها  يحتفظ  وثيقة  ال�سجل:  ط. 
واأرقامها، ومقرات عملها، واأع�صاء جمال�صها، وما يطراأ على كل مكتب من تغيري.

وم�صروفاته،  واإيراداته  املكتب  لأداء  تقديرية،  مالية  م�صتقبلية  خطة  التقديرية:  املوازنة  ي. 
خالل الفرتة التي تغطيها املوازنة.

نص المادة:

رقم املادة: 2

املكتب التعاوين:
هو موؤ�ص�صة خريية لها �صخ�صيتها العتبارية امل�صتقلة، تعمل يف جمال الدعوة اإىل اهلل، حتت 

اإ�صراف الوزارة وتعليماتها.

الالئحة اإلدارية والمالية المنظمة ألعمال
المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
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نص المادة:

رقم املادة: 3

افتتاح املكتب:
اأن يكون م�صتوفيًا للبيانات  1. يتم افتتاح املكتب بعد موافقة الوزارة على طلب تاأ�صي�صه، على 

املعتمدة.
2. يجوز للمكتب فتح فرع اأو فروع له يف منطقة عمله بعد موافقة الوزارة.

3. يجوز اأن ُيفتح مكتب اأو اأكرث يف املحافظات بعد احل�صول على موافقة الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 4

ال�صم:
يكون ال�صم الر�صمي للمكتب كما ياأتي:

املكتب التعاوين للدعوة والإر�صاد وتوعية اجلاليات يف ... )النطاق اجلغرايف(، حتت اإ�صراف 
وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.

نص المادة:

رقم املادة: 5

�صهادة الت�صجيل: 
متنح الوزارة املكتب �صهادة ت�صجيل، تت�صمن رقم الت�صجيل، وتاريخه، ومقر املكتب.

نص المادة:

رقم املادة: 6

1. يرتبط املكتب بفرع الوزارة باملنطقة.
2. يرفع الفرع اإىل وكالة الوزارة ل�صوؤون امل�صاجد والدعوة والإر�صاد كل ما يتعلق باملكتب.
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نص المادة:

رقم املادة: 7

ر�صالة املكتب: دعوة النا�ض اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�صنة، وتوعية امل�صلمني باأمور دينهم، 
وح�صهم على دعوة غريهم، وفق منهج ال�صلف ال�صالح.

نص المادة:

رقم املادة: 8

اأهداف املكتب:
يهدف املكتب من خالل عمله اإىل حتقيق الآتي:

ومفهومها،  ال�صحيحة،  الإ�صالمية  العقيدة  اإىل  النا�ض  بدعوة  الفطرة،  على  املحافظة   .1
وحمايتها.

2. حتقيق الطاعة هلل تعاىل والطاعة لر�صوله ـ �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ـ، ولأويل الأمر.
3. اإحياء ال�صنة، ون�صرها، واإماتة البدعة، والتحذير منها، وربط النا�ض مبنهج ال�صلف ال�صالح.
4. تاأ�صيل معنى الولء والرباء ال�صرعيني، واإحياء روح العتزاز لدى امل�صلمني بالإ�صالم، وتقوية 

�صلتهم بالتاريخ واحل�صارة الإ�صالمية.
5. ن�صر العلم النافع، وتب�صري امل�صلمني باأمور دينهم عقيدة، وعبادة، ومعاملة، واأخالقًا.

6. تعزيز روابط النتماء واملواطنة بني اأفراد املجتمع.
وت�صحيح  لهم،  حما�صنه  وبيان  به،  وتعريفهم  الإ�صالم،  يف  للدخول  امل�صلمني  غري  دعوة   .7

املفاهيم املغلوطة عنه.
8. رعاية من يدخلون يف الإ�صالم، وتعليمهم اأ�صوله، والعتناء بهم، والتوا�صل معهم.

9. تعميق روابط الأخوة مع امل�صلمني اجلدد.
10. اإعداد وتاأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة باحلكمة واملوعظة احل�صنة.
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نص المادة:

رقم املادة: 9

و�صائل حتقيق الأهداف:
يتم حتقيق اأهداف املكتب من خالل الو�صائل الدعوية املختلفة، املن�صبطة �صرعًا ونظامًا، مع 

مراعاة الأنظمة والتعليمات املتبعة واملعمول بها لدى اجلهات املخت�صة يف اململكة.

نص المادة:

رقم املادة: 10

ميتنع املكتب من الآتي:
اخلا�صة  التعريف  بطاقات  عدا  ما  الدعوية،  الأعمال  مبزاولة  للدعاة  ت�صاريح  اإ�صدار   .1

مبرتجمي املكتب.
2. اخلروج عن منهج اأهل ال�صنة واجلماعة يف الدعوة اإىل اهلل، اأو الدعوة اإىل اأفكار منحرفة، 

اأو تاأييدها.
3. ف�صح الربامج واملنا�صط الدعوية دون الرجوع للفرع.

4. اإ�صدار الفتاوى.

نص المادة:

رقم املادة: 11

منطقة عمل املكتب:
ينفذ املكتب اأعماله الدعوية داخل اململكة، يف منطقة عمله املحددة له، وله بعد الرجوع للفرع 

والتن�صيق مع املكاتب الأخرى تنفيذ اأعمال دعوية يف منطقة عمله.

الالئحة اإلدارية والمالية المنظمة ألعمال
المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-157-

نص المادة:

رقم املادة: 12

امل�صتفيدون من خدمات املكتب:
جميع ال�صعوديني وغري ال�صعوديني املقيمني يف اململكة.

نص المادة:

رقم املادة: 13

ميادين عمل املكتب:
هي املواقع التابعة للجهات احلكومية والأهلية، التي ينفذ املكتب عمله فيها، وتكون �صمن منطقة 
عمله، مع الأخذ يف العتبار التن�صيق مع اجلهات امل�صرفة على هذه الأماكن قبل تنفيذ املنا�صط 

بوقت كاف.

نص المادة:

رقم املادة: 14

جمل�ض الإدارة:
1. جمل�ض الإدارة هو اأعلى �صلطة اإدارية داخل حميط املكتب بعد اإ�صراف الوزارة.

2. يتكون املجل�ض من رئي�ض، ونائب له، وم�صوؤول مايل، واأع�صاء ل يقل عددهم عن خم�صة ول 
يزيد عن ع�صرة من ال�صعوديني، يكون مدير املكتب من �صمنهم، �صريطة اأن ل يخلو املجل�ض من 

ع�صوين لديهما موؤهل �صرعي ل يقل عن جامعي.
3. ير�صح من بني الأع�صاء مدير للمكتب، على اأن ل يكون الرئي�ض اأو نائبه.

4. تكون مدة ع�صوية جمل�ض الإدارة اأربع �صنوات، تبداأ من تاريخ اإقرار املجل�ض، وير�صح املجل�ض 
احلايل جمل�صًا جديدًا قبل انتهاء مدة املجل�ض ب�صتة اأ�صهر، ويرفع للفرع.

5. يف حال تعذر اتفاق املجل�ض احلايل على تر�صيح جمل�ض جديد ير�صح الفرع جمل�صًا جديدًا.
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نص المادة:

رقم املادة: 15

�صروط الع�صوية يف املجل�ض:
تتوافر يف ع�صو املجل�ض  اأن  وينبغي  اأجرًا،  اأع�صاوؤه عليه  يتقا�صى  الع�صوية يف املجل�ض عمل ل 

ال�صروط الآتية:
1. اأن يكون �صعودي اجلن�صية.

2. اأن يكون موؤهاًل للقيام بهذا العمل، وحا�صاًل على ال�صهادة الثانوية على الأقل.
3. اأن يكون قد اأمت احلادية والع�صرين من عمره.

4. اأن يكون م�صهودًا له بال�صتقامة و�صالمة املنهج.
5. اأن يكون من املقيمني يف املدينة اأو املحافظة التي يقع فيها املكتب.

نص المادة:

رقم املادة: 16

التزامات ع�صو املجل�ض:
يلتزم ع�صو املجل�ض بكل ما من �صاأنه حتقيق اأهداف املكتب، ومن ذلك ما ياأتي:

1. احلر�ض على ح�صور اجتماعات املجل�ض ب�صفة دائمة ومنتظمة.
2. امل�صاركة الفاعلة مع اأع�صاء املجل�ض.

3. التقيد مبا ي�صدر عن املجل�ض من قرارات وتو�صيات.
4. املحافظة على مداولت املجل�ض ومعلوماته، وعدم اإف�صائها.

5. عدم املطالبة باأية مكافاآت اأو امتيازات مالية اأو معنوية لقاء ع�صويته يف املجل�ض.
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نص المادة:

رقم املادة: 17

1. ع�صوية جمل�ض اإدارة املكتب عمل طوعي.
2. ل يجوز اجلمع بني ع�صوية جمل�ض الإدارة والعمل باأجر يف املكتب، اإل ملدير املكتب، اأو يف حالة 

ا�صتثنائية يقرها جمل�ض الإدارة.
3. اإذا تطلب العمل تكليف ع�صو جمل�ض الإدارة مبهمة خارج مقر املكتب؛ يتحمل املكتب نفقات 

التنقل والإقامة، طبقًا لل�صوابط املحددة يف القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

نص المادة:

رقم املادة: 18

حل جمل�ض اإدارة املكتب:
للوزارة حل جمل�ض اإدارة املكتب، وتعيني جمل�ض بديل، وذلك يف احلالت الآتية:

1. عجز جمل�ض الإدارة عن القيام مب�صوؤولياته.
2. خمالفة جمل�ض الإدارة لأحكام هذه الالئحة.

3. زوال الع�صوية عن اأغلبية اأع�صاء جمل�ض الإدارة لأي �صبب، ح�صب ما ورد يف املادة )19(.
4. تقدمي طلب كتابي موقع من اأغلبية اأع�صاء جمل�ض الإدارة بحل املجل�ض، تذكر فيه م�صوغات 

الطلب.
5. ت�صرُّف جمل�ض الإدارة يف اأموال املكتب ت�صرفًا ل يخدم اأهدافه.
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نص المادة:

رقم املادة: 19

فقدان الع�صوية:
يفقد ع�صو املجل�ض ع�صويته يف اإحدى احلالت الآتية:

1. اإذا �صدر بذلك توجيه من الوزارة.
2. الوفاة.

3. الن�صحاب من املجل�ض بطلب مكتوب.
4. اإذا تخلف عن ح�صور اجتماعات املجل�ض العادية، بدون عذر مقبول، ثالث جل�صات متتالية.

ويعود  واأهدافه،  املكتب  ب�صيا�صة  ت�صر  نظامية  اأو  �صرعية  جتاوزات  الع�صو  من  ظهرت  اإذا   .5
تقدير ذلك للمجل�ض.

6. اإذا انتقل ع�صو املجل�ض من املنطقة التي فيها املكتب، وا�صتقر ب�صفة دائمة يف منطقة اأخرى.
7. فيما عدا حالت )1- 2- 3( ي�صدر باقرتاِح فقدان الع�صوية قراٌر من املجل�ض، ول يعترب 

نافذا اإل بعد موافقة الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 20

�صالحيات ومهام رئي�ض املجل�ض:
1. رئا�صة اجتماعات املجل�ض.

2. تعميد مدير املكتب اأو من يلزم باإنفاذ قرارات وتو�صيات املجل�ض.
3. الإ�صراف على و�صع خطة عمل املكتب ال�صنوية.

4. الإ�صراف على اإعداد التقرير ال�صنوي ال�صامل عن اأعمال املكتب.
اأو ت�صجيل  اأو طلب دعمه،  به،  بالتعريف  تتعلق  التي  5. توقيع املعامالت ال�صادرة من املكتب، 

ممتلكاته، اأو فتح ح�صاباته.
6. متثيل املكتب اأمام اجلهات املخت�صة يف جميع الق�صايا التي ترفع من اأو على املكتب، وله حق 

توكيل من يراه بعد �صدور قرار من املجل�ض بذلك.
7. التوقيع مع امل�صوؤول املايل على العقود التي يكون املكتب طرفًا فيها، بعد موافقة املجل�ض عليها.

8. القيام مبا يطلبه املجل�ض من اأعمال تدخل �صمن اخت�صا�صاته.
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نص المادة:

رقم املادة: 21

مهام نائب الرئي�ض:
يقوم نائب رئي�ض املجل�ض مقام الرئي�ض يف حال غيابه، وتكون للنائب يف هذه احلال �صالحيات 

الرئي�ض.

نص المادة:

رقم املادة: 22

مهام جمل�ض الإدارة:
يقوم املجل�ض، بعد اعتماده من الوزارة، بالإ�صراف على جميع �صوؤون املكتب العلمية والدعوية 

والإدارية واملالية، والنظر يف كل ما من �صاأنه حتقيق اأهدافه، وعلى الأخ�ض:
1. اإقرار خطة العمل ال�صنوية.

2. املوافقة على املوازنة التقديرية، واإقرار امليزانية العمومية واحل�صابات اخلتامية.
3. اإقرار التقرير ال�صنوي عن اأعمال املكتب وميزانيته العمومية، ورفعه للوزارة.

4. �صراء العقارات وبيعها، واإفراغها با�صم املكتب، وا�صتثمارها، وله حق توكيل اأحد اأع�صائه يف ذلك.
5. املوافقة على قبول الإعانات واملنح والو�صايا والأوقاف، وغريها، وتوكيل من يراه من اأع�صاء 

املجل�ض لإمتام ذلك، على اأن ل تتعار�ض مع الهدف الأ�صا�ض الذي اأن�صئ املكتب من اأجله.
املكتب من  التزامات، وحل ما يعرت�ض  وتاأدية ما عليه من  للمكتب من حقوق،  ا�صتيفاء ما   .6

م�صكالت داخلية اأو خارجية، واإ�صدار القرارات الالزمة يف هذا ال�صاأن.
7. املوافقة على تكوين اللجان الدائمة واملوؤقتة؛ ل�صمان ح�صن �صري اأعمال املكتب.

8. املوافقة على تر�صيح مدير املكتب، اأو اقرتاح اإنهاء عمله مع بقاء ع�صويته يف املجل�ض.
9. تر�صيح ع�صو جديد.

10. اقرتاح اإنهاء ع�صوية اأحد الأع�صاء، وتر�صيح بديل له.
11. املوافقة على فتح ح�صابات، مع مراعاة تعليمات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودية ذات ال�صلة.
باأ�صبوع  12. بحث القرتاحات التي يتقدم بها الأع�صاء، ب�صرط تقدميها قبل موعد الجتماع 

على الأقل.
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13. اإقرار طلب التاأ�صريات وتعيني املوظفني والعمال واملر�صحني للعمل من قبل املدير.
14. اعتماد الت�صكيالت الإدارية الالزمة للقيام باأعمال املكتب.

15. الرقابة واملتابعة الكاملة ملن�صوبي املكتب واأعماله الإدارية واملالية.
16. دار�صة طلب فتح فروع اأو اأق�صام للمكتب.

ت�صجيع  طريق  عن  للمكتب،  املادي  والدعم  والإداري،  العلمي  الدعم  توفري  يف  الإ�صهام   .17
املح�صنني على التربع له، وفق هذه الالئحة.

18. القيام باأي اأعمال اأخرى تدخل �صمن اخت�صا�صاته.

نص المادة:

رقم املادة: 23

انعقاد املجل�ض:
1. يجتمع املجل�ض يف مقر املكتب مرة كل ثالثة اأ�صهر على الأقل، بناء على دعوة من رئي�صه.

2. ل ي�صح انعقاد املجل�ض اإل بح�صور اأكرث من ن�صف الأع�صاء، اإ�صافة اإىل الرئي�ض اأو نائبه.
3. يف حال تعلق املو�صوع باأحد الأع�صاء فال يحق له ح�صور اجلل�صة.

4. يعقد املجل�ض اجتماعه بح�صور الأع�صاء �صخ�صيًا، وللع�صو – عند تعذر ح�صوره – تفوي�ض 
اأحد الأع�صاء، ول يحق قبول التفوي�ض اإل عن �صخ�ض واحد، ول يزيد عن جل�صتني متتابعتني.

نص المادة:

رقم املادة: 24

اجتماعات املجل�ض الطارئة:
يحق للمجل�ض عقد اجتماعات طارئة يف احلالت التي ت�صتوجب ذلك، والتي منها ما ياأتي:

1. انخفا�ض ح�صور اأع�صاء املجل�ض عن العدد النظامي يف الجتماع ال�صابق، اأو ب�صبب فقدان 
الع�صوية.

2. انخفا�ض عدد اأع�صاء املجل�ض عن احلد الأدنى باأحد الأ�صباب املذكورة يف املادة )19(، ليتم 
تر�صيح اأع�صاء جدد.

3. طلب ما ل يقل عن ن�صف عدد اأع�صاء املجل�ض عقد اجتماع غري عادي م�صبب.
4. وجود مو�صوع اأو مو�صوعات مهمة وعاجلة ت�صتلزم انعقاد املجل�ض من اأجلها.
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نص المادة:

رقم املادة: 25

تدوين الجتماعات:
يكلف املجل�ض مدير املكتب اأو من يراه منا�صبًا من الأع�صاء باأن يكون مقررًا لجتماعاته، ويتم 
والتو�صيات  والقرارات  الجتماع،  يتم طرحها يف  التي  واملو�صوعات  الجتماعات  وقائع  تدوين 
ال�صادرة ب�صاأنها، ويوقع عليها الأع�صاء، وحتفظ يف ملفات خا�صة، ويزود فرع الوزارة باملنطقة 
بن�صخة منها، وتعترب نافذة بعد م�صي خم�صة ع�صر يومًا من و�صولها للفرع، ما مل يرد ما يلحظ 

ب�صاأنها.

نص المادة:

رقم املادة: 26

قرارات املجل�ض:
ت�صدر قرارات املجل�ض باأغلبية اأ�صوات احلا�صرين، واإذا ت�صاوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي 

فيه الرئي�ض، عدا املو�صوعات التي ن�صت الالئحة على ا�صرتاط الإجماع عليها.

نص المادة:

رقم املادة: 27

مهام مدير املكتب:
ويكون  رئي�صه،  من  تعليماته  ويتلقى  املجل�ض،  ورقابة  اإ�صراف  حتت  اأعماله  املكتب  مدير  يوؤدي 
م�صوؤوًل وفقًا لأحكام هذه الالئحة اأمام املجل�ض، وحتدد �صالحياته وم�صوؤولياته يف الأمور الآتية: 

1. ح�صور اجتماعات املجل�ض.
2. متابعة �صري اأعمال املكتب وفق اخلطة ال�صنوية التي يقرها املجل�ض.

3. التوقيع على الأوراق وامل�صتندات التي تدخل �صمن اخت�صا�صه.
4. توقيع املعامالت ال�صادرة من املكتب، عدا ما ذكر يف مهام رئي�ض املجل�ض.

باأجر،  اأو  للعمل يف املكتب تطوعًا  املنا�صبة  الكفاءات  اأعمال املكتب، واختيار  اإدارة وتنظيم   .5
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وعر�صها على املجل�ض.
6. اإعداد تقومي الأداء الوظيفي عن جميع العاملني، واقرتاح عالواتهم واإجازتهم وف�صلهم.

7. العمل على ا�صتخراج التاأ�صريات الالزمة ل�صتقدام الذين يقرر املجل�ض حاجة املكتب اإليهم 
من املرتجمني واملوظفني والعمال.

8. تقدمي التقارير الدورية عن �صري اأعمال املكتب واللجان والربامج.
9. تقدمي التقرير ال�صنوي عن اأعمال املكتب ومنجزاته وميزانيته العمومية؛ لعر�صه على املجل�ض.

10. القيام باأي اأعمال اأخرى يكلف بها من قبل املجل�ض.
املكتب  باأعمال  تتعلق  ومعلومات  تقارير  من  يحتاجونه  مبا  الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  تزويد   .11

الدعوية والإدارية واملالية.

نص المادة:

رقم املادة: 28

مواعيد عمل املكتب:
يعمل املكتب طيلة اأيام الأ�صبوع على فرتتني، تتنا�صب مع اأوقات امل�صتفيدين من اأعماله، بالتناوب 
بني املوظفني، على اأن ل تزيد �صاعات العمل لكل موظف على ثماين �صاعات يوميًا، مع مراعاة 

الإجازات الر�صمية والأعياد.

نص المادة:

رقم املادة: 29

يقوم املكتب بتوظيف ال�صعوديني لتحقيق اأهدافه، ويجوز له توظيف غري ال�صعوديني، �صواء من 
الداخل اأو اخلارج؛ اإذا تعذر من يقوم بهذه الأعمال من ال�صعوديني، مع مراعاة الأنظمة اخلا�صة 

بذلك.
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نص المادة:

رقم املادة: 30

اإيرادات املكتب: 
تتكون اإيرادات املكتب مما ياأتي:

1. التربعات، والهبات، وال�صدقات.
2. اإيرادات الأن�صطة ذات العائد املايل، امل�صاحبة لبع�ض برامج املكتب.

3. الإعانات احلكومية.
4. الو�صايا والأوقاف.

5. عائدات ا�صتثمار ممتلكات املكتب الثابتة واملنقولة.

نص المادة:

رقم املادة: 31

1. يودع املكتب اأمواله لدى البنوك املحلية با�صمه الر�صمي.
2. ت�صجل جميع ممتلكات املكتب الثابتة واملنقولة لدى اجلهات الر�صمية با�صم املكتب، ول يجوز 

باأي حال من الأحوال ت�صجيلها باأ�صماء اأ�صخا�ض من من�صوبي املكتب اأو غريهم.
3. ت�صجل جميع اأوقاف املكتب من الأرا�صي واملباين وغريها لدى املحاكم وكتابات العدل با�صم 
املكتب، ول يجوز باأي حال من الأحوال ت�صجيلها باأ�صماء اأ�صخا�ض من من�صوبي املكتب اأو غريهم.
4. تكون نظارة الأوقاف اخلا�صة باملكتب باأ�صماء جميع اأع�صاء جمل�ض اإدارة املكتب، ويف حال 

تغري الأع�صاء اأو بع�صهم يحل مكانهم من ير�صح بعدهم.
5. عند ت�صجيل املح�صنني اأوقافًا ل�صالح املكتب يف �صك وقفيتها على ا�صم املكتب.
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نص المادة:

رقم املادة: 32

1. ل يجوز للمكتب ا�صتثمار الر�صيد النقدي اإل يف حال زيادة ر�صيده عن �صعف جملة م�صروفاته 
يف اآخر ميزانيتني معتمدتني له.

2. عند رغبة املكتب ا�صتثمار هذا الر�صيد، ح�صب ما ورد يف )1(، فيكون وفق الآتي:
اأ . اأن يكون مقت�صرًا على العقارات فقط.

ب . ل يجوز ال�صتثمار يف امل�صاربات املالية والأ�صهم.
ج . اأن تتم درا�صة جدوى امل�صروع املراد ا�صتثماره.

د . اأن يكون امل�صروع املراد ا�صتثماره م�صتكماًل لالإجراءات النظامية من اجلهات الر�صمية.
هـ. اأن ي�صدر قرار من املجل�ض بالإجماع على منا�صبة ال�صتثمار يف امل�صروع، بعد ا�صتكمال ما 

�صبق.

نص المادة:

رقم املادة: 33

يكون جمع التربعات للمكتب ح�صب التعليمات والأنظمة املرعية، ول يجوز جتاوزها.

نص المادة:

رقم املادة: 34

ال�صنة املالية:
�صهر حمرم،  الأول من  اليوم  تبداأ من  �صهرًا هجريًا،  باثني ع�صر  للمكتب  املالية  ال�صنة  حتدد 
وتنتهي بنهاية اليوم الأخري من �صهر ذي احلجة من كل عام، وت�صتثنى من ذلك ال�صنة املالية 
الأوىل للمكتب؛ حيث تبداأ من تاريخ تاأ�صي�ض املكتب والت�صريح له بالعمل، وتنتهي بحلول موعد 

انتهاء ال�صنة املالية امل�صار اإليها اأعاله.
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نص المادة:

رقم املادة: 35

تعترب املوازنة املعتمدة �صارية املفعول اعتبارًا من بداية ال�صنة املالية املحددة باملادة ال�صابقة، 
ويف حال تاأخر اعتمادها حتى حلول هذا املوعد يتم ال�صرف منها بنف�ض معدلت ميزانية العام 

املايل املن�صرم، اإىل حني اعتماد امليزانية التقديرية للعام املايل اجلديد.

نص المادة:

رقم املادة: 36

مهام امل�صوؤول املايل:
باإدارة  املتعلقة  والت�صرفات  الإجراءات  على  والإ�صراف  املراقبة  للمكتب  املايل  امل�صوؤول  يتوىل 
ال�صوؤون املالية للمكتب، وفق القواعد والإجراءات املحا�صبية املعتمدة يف الوزارة، املبلغة للمكاتب.

نص المادة:

رقم املادة: 37

يلتزم كل مكتب مبا يلي:
يلتزم املكتب بالعمل بقواعد وتعليمات مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، املبلغة بكتاب وكيل 

الوزارة ل�صوؤون امل�صاجد والدعوة والإر�صاد، ذي الرقم 28/1/4�ض، املوؤرخ يف 1433/1/4هـ.
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نص المادة:

رقم املادة: 40

فتح  اأو  وهمي،  اأو  جمهول  با�صم  غريه  اأو  جتاري  اأو  مايل  تعامل  اأي  يجري  ل  اأن  املكتب  على 
معه،  املتعاملني  هوية  من  م�صتمرة  ب�صفة  يتحقق  اأن  ويجب  بها،  التعامل  اأو  رقمية  ح�صابات 
اأي عملية معهم ب�صفة مبا�صرة  اإجراء  اأو عند  التعامل  اإىل وثائق ر�صمية، عند بداية  ا�صتنادًا 
اأو نيابة عنه، والتحقق من الوثائق الر�صمية للكيانات ذات ال�صفة العتبارية، التي تو�صح ا�صم 

املن�صاأة، وعنوانها، و اأ�صماء مالكيها، واملديرين املفو�صني بالتوقيع عنها.

)1(

1 . مالحظة: يوجد �صقط يف الن�صخة التي بني اأيدينا، يف املادتني )39-38(.

نص المادة:

رقم املادة: 41

على املكتب الحتفاظ – مدة ل تقل عن ع�صر �صنوات من تاريخ انتهاء العملية اأو قفل احل�صاب 
والنقدية،  التجارية  وال�صفقات  املالية  التعامالت  لإي�صاح  وامل�صتندات  ال�صجالت  بجميع   –
ملن  ال�صخ�صية  الهويات  وثائق  من  و�صور  واملرا�صالت،  احل�صابات  مبلفات  الحتفاظ  وكذلك 

يتعامل معهم.

نص المادة:

رقم املادة: 42

الوزارة،  تعليمات  مع  يتفق  مبا  يحتاجها  التي  املحا�صبية  والدفاتر  ال�صجالت  املكتب  مي�صك 
ويحتفظ بها يف مقره، وال�صجالت املحا�صبية هي: 

1. دفرت اليومية العامة،
2. دفرت الأ�صتاذ امل�صاعد؛ واخلا�صة بتف�صيل معامالت املكتب املالية.

3. �صجل ممتلكات املكتب وموجوداته الثابتة واملنقولة.
4. �صندات القب�ض.

5. �صندات ال�صرف.
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1. مالحظة: يوجد �صقط يف الن�صخة التي بني اأيدينا، وذلك يف املادة )44(.

نص المادة:

رقم املادة: 43

العربية  اململكة  يف  العمل  مبزاولة  له  مرخ�ض  قانوين  حما�صب  مكتب  لكل  يكون  اأن  يجب  اأ - 
ال�صعودية، ويكون من مهامه الآتي:

1. يقوم بالطالع على ال�صجالت املحا�صبية املعتمدة للمكتب.
2. ي�صادق على الدورة امل�صتندية وامليزانية العمومية واحل�صاب اخلتامي للمكتب.

3. ذكر ا�صم امل�صتفيد رباعيًا.
4. اأن يكون التعامل بال�صيكات.

اآلف ريال،  للمجل�ض حتديد �صلفة نقدية �صهرية دائمة مقدارها )10.000( ع�صرة  5. يجوز 
ت�صرف باأمر مدير املكتب؛ ملواجهة امل�صروفات النرثية والطارئة، ويعو�ض �صهريًا عن املن�صرف 

منها، على اأن تتم ت�صويتها قبل نهاية ال�صنة املالية للمكتب.

6. �صندات القيد.
7. اأي �صجالت اأخرى يرى املجل�ض مالءمة ا�صتخدامها.

ويتم الت�صجيل والقيد يف تلك ال�صجالت وال�صندات اأوًل باأول، وفق التعليمات املنظمة لذلك.

نص المادة:

رقم املادة: 45

يتم اإعداد احل�صاب اخلتامي للمكتب، ومراجعته والت�صديق عليه، وفق الآتي:
للمكتب عن  اخلتامي  واحل�صاب  العمومية  امليزانية  للمكتب  القانوين  واملحا�صب  املدير  يعد   .1
ال�صنة املالية املنتهية، باإ�صراف امل�صوؤول املايل، ويقدمه للمجل�ض خالل ثالثة اأ�صهر من انتهاء 

تلك ال�صنة.
التقديرية  املوازنة  وم�صروع  واحل�صاب اخلتامي،  العمومية،  امليزانية  بدرا�صة  املجل�ض  يقوم   .2

للعام اجلديد، واإقرارها، ومن ثم التوقيع على كل منها. 

)1(
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نص المادة:

رقم املادة: 46

دمج املكاتب:
يجوز دمج مكتب يف اآخر دجمًا اختياريًا وفق ما ياأتي:

1. موافقة الوزارة على مقرتح الدمج املقدم من جمال�ض اإدارة املكاتب الراغبة يف الإندماج.
2. اأن تكون منطقة عمل املكاتب متقاربة.

نص المادة:

رقم املادة: 47

يجوز بقرار من الوزارة دمج مكتب يف اآخر، اأو اندماج مكاتب يف بع�صها، عند اقت�صاء امل�صلحة 
العامة ذلك.

نص المادة:

رقم املادة: 48

يرتتب على �صدور قرار الدمج الآثار الآتية:
1. زوال ال�صخ�صية العتبارية للمكتب املندمج.

2. اعتبار املكتب الدامج خلفًا للمكتب املندمج، وتوؤول اإليه ـ مبوجب ذلك ـ جميع املوجودات، كما 
تنقل اإليه الذمة املالية مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويكون له ال�صفة النظامية يف 

ا�صتيفاء هذه احلقوق، وتاأدية اللتزامات.
3. التاأ�صري يف �صجل املكاتب مبا طراأ على املكتبني.
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نص المادة:

رقم املادة: 49

حل املكتب:
ـ حل املكتب، ويرتتب على �صدور قرار الوزارة  ـ متى ما راأت، ووفقًا للم�صلحة العامة  للوزارة 
بحل املكتب وجوب ح�صر ممتلكاته، وا�صتيفاء ما له من حقوق، وتاأدية ما عليه من التزامات، 
قبل اإمتام عملية الت�صفية، وتعالج الوزارة ما تبقى من ممتلكاته واأمواله النقدية وفق املقت�صى 

ال�صرعي والأنظمة ذات ال�صلة.

نص المادة:

رقم املادة: 50

يلتزم كل مكتب بالآتي:
1. كتابة ا�صم املكتب فقط، وعنوانه، ورقم ت�صجيله، واأرقام احل�صابات يف البنوك، على جميع 
والأوقاف  الإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  اإ�صراف  حتت  واأنه  و�صجالته،  ومطبوعاته،  حمرراته، 

والدعوة والإر�صاد.
2. ذكر ا�صم املكتب ورقم ت�صجيله على اأختامه.

3. الحتفاظ يف مقره بالوثائق واملكاتبات وال�صجالت اخلا�صة به ب�صكل منظم.
4. اإعداد �صجل للع�صوية، يت�صمن ا�صم كل ع�صو واأهم املعلومات عنه.

5. اإعداد حما�صر منظمة لالجتماعات.

نص المادة:

رقم املادة: 51

على اأع�صاء املكتب والعاملني فيه لزوم الأحكام ال�صرعية والأخالق الإ�صالمية، والتقيد بالأنظمة 
املرعية يف اململكة العربية ال�صعودية، وبالأهداف املحددة للمكاتب التعاونية يف هذه الالئحة.
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المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
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نص المادة:

رقم املادة: 52

تعد وكالة الوزارة ل�صوؤون امل�صاجد والدعوة والإر�صاد القواعد التنفيذية لالئحة )1( .

نص المادة:

رقم املادة: 53

يلتزم املكتب بكل ما ي�صدر من تعليمات عن الوزارة فيما مل ين�ض عليه يف هذه الالئحة.

1. يرجى مراجعة ال�صفحة رقم ) 173(.

الالئحة اإلدارية والمالية المنظمة ألعمال
المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
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5.2
القواعد المنظمة ألعمال المكاتب 

التعاونية للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

2. الأنظمة واللوائح التعليمية والدعوية



اسم النظام:
القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة 

واإلرشاد وتوعية الجاليات

�صوال   1422هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

املعلومة غري متوفرةاأدوات الإ�صدار

املعلومة غري متوفرةحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

امل�صطلحات:
اأ - الوزارة: وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.

ب - املكتب التعاوين: املكتب التعاوين للدعوة والإر�صاد وتوعية اجلاليات.
ج- الداعية: من يقوم بالدعوة اإىل اهلل تعاىل، من الرجال اأو الن�صاء، باللغة العربية اأو اللغات 

الأخرى.

نص المادة:

رقم املادة: 2

التعريف باملكاتب:
جمال  يف  العاملة  اخلريية  الأجهزة  من  اجلاليات  وتوعية  والإر�صاد  للدعوة  التعاونية  املكاتب 
والأوقاف  الإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  اإ�صراف  حتت  اللغات،  مبختلف  تعاىل  اهلل  اإىل  الدعوة 

والدعوة والإر�صاد.

نص المادة:

رقم املادة: 3

افتتاح املكاتب:
يتم افتتاح املكتب التعاوين بعد موافقة الوزارة على طلب تاأ�صي�ض املكتب، على اأن يكون م�صتوفيًا 

للبيانات وال�صروط الواردة يف امللحق )اأ( بهذه القواعد.

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-176-

نص المادة:

رقم املادة: 4

اأهداف املكاتب:
اأ ( الهدف العام:

دعوة النا�ض اإىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احل�صنة، وتوعية امل�صلمني باأمور دينهم، وح�صهم 
على دعوة غريهم، وفق منهج ال�صلف ال�صالح.

ب ( الأهداف اخلا�صة:
ومفهومها،  ال�صحيحة،  الإ�صالمية  العقيدة  اإىل  النا�ض  بدعوة  الفطرة  على  املحافظة   .1

وحمايتها..
2. حتقيق الطاعة هلل تعاىل والطاعة لر�صوله – �صلى اهلل عليه �صلم -، ثم لأويل الأمر.

3. اإحياء ال�صنة، ون�صرها، واإماتة البدعة، والتحذير منها، وربط النا�ض مبنهج ال�صلف ال�صالح.
4. تاأ�صيل معنى الولء والرباء ال�صرعيني، واإحياء روح العتزاز لدى امل�صلمني بالإ�صالم.
5. ن�صر العلم النافع، وتب�صري امل�صلمني باأمور دينهم عقيدة، وعبادة، ومعاملة، واأخالقًا.

املفاهيم  وت�صحيح  لهم،  حما�صنه  وبيان  به،  وتعريفهم  الإ�صالم،  يف  للدخول  الكفار  دعوة   .6
املغلوطة عنه.

7. رعاية من يدخلون يف الإ�صالم، وتعليمهم اأ�صوله، والعتناء بهم، والتوا�صل معهم، وتعريفهم 
باملراكز واملوؤ�ص�صات الإ�صالمية يف الداخل واخلارج.

8. تعميق روابط الأخوة مع امل�صلمني اجلدد، وتاأهيلهم لن�صر الدعوة يف بالدهم.

نص المادة:

رقم املادة: 5

امل�صتفيدون من خدمات املكاتب:
يعترب النا�ض بجميع فئاتهم م�صتفيدين من خدمات املكاتب، ويدخل يف ذلك الذكور والإناث، 
والكبار وال�صغار، واملتعلمون والأميون، والعرب والعجم، �صواء اأكانوا م�صلمني اأم غري م�صلمني، 

ويكون لكل منهم ما ينا�صبه من الدعوة، فرياعى بح�صب حاله، وما ينبغي له باحلكمة.

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات
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نص المادة:

رقم املادة: 6

و�صائل حتقيق الأهداف )املنا�صط(:
ومن اأهمها:
1( املواعظ.
2( الدرو�ض.

3( املحا�صرات.
4( الندوات.

5( توزيع الكتب، وتاأليفها، وترجمتها، وطباعتها، ون�صرها بعد اإجازتها من الوزارة.
6( توزيع املواد ال�صوتية والأ�صرطة والأ�صطوانات املدجمة، واإنتاجها، بعد اإجازتها من الوزارة.

7( الزيارات.
8( الرحالت، وت�صمل:

اأ - رحالت احلج.
ب - رحالت العمرة.

ج- زيارة امل�صجد النبوي.
د- الرحالت التعليمية.

ه- الرحالت الرتويحية.
9( املخيمات.

10( ا�صتخدام و�صائل حديثة للدعوة، مثل: الإنرتنت، والربيد الإلكرتوين، وغريهما.
11( طباعة املطويات، واملل�صقات، واللوحات الدعوية.

12( الدورات.
13( امل�صابقات.

14( اإطعام الطعام.
15( املرا�صلة.

16( اجلولت الدعوية.
17( املنا�صط الريا�صية املباحة.

18( املعار�ض.

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات
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19( الهدايا.
20( الإ�صهام يف و�صائل الإعالم.

21( احلفالت.
22( املكتبات.

23( دور رعاية امل�صلم اجلديد.

نص المادة:

رقم املادة: 7

لغة العمل:
اللغة العربية هي اللغة الر�صمية للمكاتب التعاونية، وميكنها ا�صتخدام لغات اأخرى يف الأعمال 

الدعوية؛ لتحقيق اأهدافها.

نص المادة:

رقم املادة: 8

ميادين العمل:
وهي املواقع التي ميكن ممار�صة منا�صط املكتب وحتقيق اأهدافه من خاللها، مثل:

1( امل�صاجد، وما يف حكمها كامل�صليات.
2( الأجهزة الإعالمية كالإذاعة، والتلفاز، وال�صحافة، واملجالت، والدوريات.

3( امل�صاكن الدائمة واملوؤقتة، واملجمعات ال�صكنية.
للبنني  واأهلية،  حكومية  من  وتخ�ص�صاتها،  اأنواعها  بكافة  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ص�صات   )4

والبنات.
5( املوؤ�ص�صات ال�صحية، حكومية واأهلية، عامة وتخ�ص�صية.

6( املوؤ�ص�صات وال�صركات ال�صناعية والتجارية واخلدمية.
7( موؤ�ص�صات احلج والعمرة وحمالتها، وموؤ�ص�صات الطوافة.

8( �صبل وو�صائل النقل وحمطاتها:

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات
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نص المادة:

رقم املادة: 9

النطاق اجلغرايف:
يكون لكل مكتب منطقة عمل يبا�صر ن�صاطه يف نطاقها، يحددها له الفرع.

نص المادة:

رقم املادة: 10

مواعيد العمل:
1- يعمل املكتب فرتتني، �صباحية وم�صائية، اأيام الأ�صبوع كلها.

خم�ض  وعن   ،)12-9( من  �صباحا،  �صاعات  ثالث  عن  ال�صباحية  العمل  �صاعات  تقل  ل   -2
�صاعات م�صاء.

3- حتدد مواعيد العمل يف الإجازات الر�صمية، مبا فيها الأعياد، بالتناوب بني العاملني، وفقا 
لأحوال كل مكتب.

اأ - ال�صوارع والطرق داخل املدن وخارجها، وما يربط منها بني املناطق.
ب - و�صائل النقل الربي واجلوي والبحري.

ج- املحطات من مطارات، وموانئ بحرية وبرية، وحمطات القطار.
والثقافية،  الن�صوية،  واجلمعيات  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  كجمعيات  والأندية،  اجلمعيات   )9

والفنية، والأندية الأدبية والريا�صية.
10( الأ�صواق، �صواء اأكانت عامة اأم ن�صوية اأم غريها.

11( جهات خا�صة، كال�صجون، ومراكز ال�صرطة، ودور التوجيه والإ�صالح.
12( قاعات الحتفالت، واملعار�ض واملوؤمترات، والنتظار، واأماكن تقدمي اخلدمة العامة.

13( اأماكن ال�صياحة: املتاحف، وال�صواطئ واملنتزهات، ومدن الألعاب، وغريها.
14( مواقع جتمعات النا�ض التي ميكن تنفيذ العمل الدعوي وحتقيق اأهدافه فيها.

)وعلى املكتب التن�صيق مع جهات هذه الأماكن قبل تنفيذ املنا�صط بوقت كاف(.

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات
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نص المادة:

رقم املادة: 12

التجهيزات:
يلتزم موؤ�ص�صو املكتب بتوفري التجهيزات الأ�صا�صية ملمار�صة منا�صطه مبا يحقق اأهدافه. 

)1(

1. مالحظة: يوجد �صقط يف الن�صخة التي بني اأيدينا يف املادة )11(.

نص المادة:

رقم املادة: 13

التنظيم والقوى العاملة:
النحو  امل�صوؤولني، وذلك على  اإدارة، ومدير مكتب، وعدد منا�صب من  يكون لكل مكتب جمل�ض 

الآتي:
1( جمل�ض الإدارة:

ويتكون من رئي�ض، ونائب له، وم�صوؤول مايل، واأع�صاء ل يقل عددهم عن خم�صة اأع�صاء ول يزيد 
على ع�صرة، من ال�صعوديني، ويكون مدير املكتب من �صمنهم.

ويتوىل املجل�ض و�صع خطط املكتب ومنا�صطه الدعوية.
2( مدير املكتب:

يتوىل اإدارة اأعمال املكتب اليومية، وتكون م�صوؤولية املكتب واأعماله كلها منوطة به، وفق اللوائح 
بالعمل عدد كاف  القيام  ويعاونه يف  الإدارة.  للعمل، وينفذ خطط جمل�ض  املنظمة  والتعليمات 
والنتائج،  التخطيط،  وباأعمال  بها  والقيام  الدعوية،  املنا�صط  خمتلف  لإدارة  العاملني  من 
الإدارية  وال�صوؤون  اجلديد،  امل�صلم  رعاية  وق�صم  واملكتبتات،  العامة،  والعالقات  والدرا�صات، 
اأدلة  ويف  التنظيمي،  الدليل  يف  الوارد  للتف�صيل  طبقا  وذلك  امل�صاندة،  واخلدمات  واملالية، 

الإجراءات، ويف الالئحتني الإدارية واملالية.

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات
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نص المادة:

رقم املادة: 14

ال�صم:
يكون ال�صم الر�صمي للمكتب التعاوين هو:

املكتب التعاوين للدعوة والإر�صاد وتوعية اجلاليات يف..... )النطاق اجلغرايف(، حتت اإ�صراف 
وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.

نص المادة:

رقم املادة: 15

ال�صعار:
يكون جلميع املكاتب التعاونية �صعار موحد، يعتمد من الوزارة، بحيث يكتب ا�صم كل مكتب �صمن 

ال�صعار، طبقا للتف�صيالت املو�صحة يف اأدلة الإجراءات.

نص المادة:

رقم املادة: 16

التكامل مع اجلهات الأخرى:
تقوم املكاتب التعاونية بال�صتفادة من خربات اجلهات الدعوية الأخرى، واإمكاناتها، وقدراتها، 

بالتن�صيق الدائم؛ لتحقيق الأهداف املرجوة.

نص المادة:

رقم املادة: 17

التمويل:
يتم متويل املكتب بالطرق ال�صرعية املتاحة، ويدير كل مكتب اأمواله وممتلكاته، وي�صجل ح�صابات 
اإيراداته وم�صروفاته وميزانياته، وكل ما يتعلق بال�صوؤون املالية، طبقا لالئحة املالية والتعليمات 

املنظمة لهذا الأمر، وال�صادرة من الوزارة.

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات
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نص المادة:

رقم املادة: 18

خطط العمل:
يعد كل مكتب خطة عمل �صنوية، تعتمد من اجلهة امل�صرفة عليه، تو�صح اأهدافه العامة وال�صنوية، 
ويتم متابعتها بتقارير دورية تعد من املكتب عما اأجنز مقارنة بتلك الأهداف، وترفع اإىل اجلهة 

امل�صرفة، وتطبق اخلطة من بداية كل عام مايل.

نص المادة:

رقم املادة: 19

اأحكام عامة:
1- تلتزم املكاتب وامل�صوؤولون فيها واملنت�صبون اإليها بالأهداف املحددة يف هذه القواعد وموادها، 

وباأنظمة اململكة وما ي�صدر عن الوزارة من التعليمات.
2- يتم مراجعة هذه القواعد كل خم�ض �صنوات؛ لإجراء ما يلزم من تعديالت عليها.

3- يعمل بهذه القواعد من تاريخ �صدورها، وُيلغى كل ما يتعار�ض معها من اأحكام.

القواعد المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات
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1.3
نظام الهيئة 

العامة لألوقاف

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

3. اأنظمة ولوائح الأوقاف



اسم النظام:
نظام الهيئة العامة لألوقاف

1437/2/25هـتاريخه

جريدة اأم القرى 1437/3/14هـ، العدد رقم 4598تاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 73 ، وتاريخ 1437/2/25هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية املعاين املبنية اأمام كل منها، ما مل يقت�ض ال�صياق خالف ذلك:
اأ- الهيئة: الهيئة العامة لالأوقاف.
ب- املجل�س: جمل�ض اإدارة الهيئة.

ج- الرئي�س: رئي�ض املجل�ض.
د- املحافظ: حمافظ الهيئة.

هـ - الوقف العام: الوقف امل�صروط على اأوجه بر عامة معينة بالذات اأو بالو�صف.
و- الوقف اخلا�س )االأهلي(: الوقف امل�صروط على معني من ذرية واأقارب بالذات اأو بالو�صف.

ز- الوقف امل�سرتك: الوقف الذي ي�صرتك يف �صرطه اأكرث من نوع من اأنواع الوقف.
ح- الواقف: من ين�صئ الوقف.

ط- �سرط الواقف: ال�صيغة التي يحددها الواقف ب�صاأن الوقف اأو اإيراده اأو م�صرفه اأو ناظره، 
اأو املوقوف عليه.

ي- املوقوف عليه: امل�صتفيد من الوقف وفق �صرط الواقف.
ك- الناظر: ال�صخ�ض ذو ال�صفة الطبيعية اأو العتبارية الذي يتوىل نظارة الوقف.

وذلك  واإيراده،  الوقف  لعني  وامل�صلحة  الغبطة  حتقق  التي  الت�صرفات  اإجراء  النظارة:  ل- 
بحفظه واإيجاره وتنميته واإ�صالحه واملخا�صمة فيه و�صرف غلته، وفقًا ل�صرط الواقف.

م- االإدارة: ما يعهد به الناظر اإىل غريه – �صواء اأكان �صخ�صًا ذا �صفة طبيعية اأو اعتبارية – يف 
�صاأن ت�صريف �صوؤون الوقف بحفظه واإيجاره وتنميته واإ�صالحه.

نص المادة:

رقم املادة: 2

العامة لالأوقاف هيئة عامة، ذات �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة، تتمتع بال�صتقالل املايل  الهيئة 
والإداري، وترتبط برئي�ض جمل�ض الوزراء، وتبا�صر املهمات والخت�صا�صات املنوطة بها مبقت�صى 
هذا النظام، ويكون مقرها الرئي�ض يف مدينة الريا�ض، ولها اإن�صاء فروع داخل اململكة بح�صب 

احلاجة.
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نص المادة:

رقم املادة: 3

�صروط  وتنميتها، مبا يحقق  وتطويرها،  واملحافظة عليها،  الأوقاف،  تنظيم  اإىل  الهيئة  تهدف 
واقفيها، ويعزز دورها يف التنمية القت�صادية والجتماعية والتكافل الجتماعي، وفقًا ملقا�صد 

ال�صريعة الإ�صالمية والأنظمة.

نص المادة:

رقم املادة: 4

1. ت�صرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، واخلا�صة )الأهلية(، وامل�صرتكة، وفقًا ملا ورد يف 
الفقرة )5( من املادة )اخلام�صة( من هذا النظام.

2. ت�صرف الهيئة على اأعمال النظار الذين يعينهم الواقفون يف حدود ما تق�صي به الأنظمة، ومبا 
ل يخالف �صروط الواقفني، اأو يدخل يف اأعمال النظارة.

نص المادة:

رقم املادة: 5

تتوىل الهيئة املهمات الآتية:
1- ت�صجيل جميع الأوقاف يف اململكة بعد توثيقها.

2- ح�صر جميع الأموال املوقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.
3- النظارة على الأوقاف الآتية:

نظارة  يتوىل  اأن  الواقف  ا�صرتط  اإذا  اإل  وامل�صرتكة،  )الأهلية(  واخلا�صة  العامة  الأوقاف  اأ - 
الوقف �صخ�ض اأو جهة غري الهيئة.
ب - اأوقاف مواقيت احلج والعمرة.

4- اإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غري الهيئة، وذلك بناء على طلب الواقف اأو الناظر.
5- الإ�صراف الرقابي على اأعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق اأهداف الوقف، 
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دون الدخول يف اأعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما ياأتي:
اأ . الطالع على التقارير املحا�صبية ال�صنوية التي تعد عن الأوقاف.

ب . تقدمي الدعم الفني واملعلوماتي للنظار.
ج. تقدمي امل�صورة املالية والإدارية مبا ل يخالف �صرط الواقف.

اإدارات  جمال�ض  اجتماعات  اأو  العمومية،  اجلمعية  اجتماعات  حل�صور  عنها  ممثل  تكليف  د. 
الأوقاف التي لي�ض لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير املايل ال�صنوي للوقف.

هـ. طلب تغيري املراجع اخلارجي.
و. حتريك الدعوى – اإذا لزم الأمر – اأمام الق�صاء لعزل الناظر الذي يخفق يف حتقيق اأهداف 

الوقف، اأو يفقد �صرطًا من �صروط النظارة.
6- املوافقة على طلبات اإن�صاء الأوقاف العامة وامل�صرتكة التي متول عن طريق جمع التربعات، 

اأو الهبات، اأو امل�صاهمات، واإ�صدار الأذونات الالزمة لها.
7- حت�صيل اإيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، واإنفاقها على الأغرا�ض املوقوفة من 

اأجلها، مبا يحقق �صرط الواقف، وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة اإذا ا�صتلزم الأمر ذلك.
املوقوفة  الأغرا�ض  واإنفاقها على  لها،  الهيئة مديرة  تكون  التي  الأوقاف  اإيرادات  8- حت�صيل 
من اأجلها، مبا يتفق مع عقد الإدارة ول يتعار�ض مع �صرط الواقف، وذلك بالتن�صيق مع اجلهات 

املخت�صة اإذا ا�صتلزم الأمر ذلك.
9- اتخاذ الإجراءات الالزمة لال�صتفادة من الأموال املوقوفة )الثابتة، واملنقولة( خارج اململكة 
على  اإيراداتها  – واإنفاق  اخلارجية  وزارة  مع  – بالتن�صيق  اململكة  داخل  عامة  بر  اأوجه  على 

م�صارفها.
10- اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطوير العمل الوقفي من خالل الآتي:

اأ - الدعوة اإىل الوقف وت�صهيل اإجراءاته، وتقدمي املعلومات وامل�صورة وامل�صاندة املمكنة للواقفني، 
والنظار، وكل من يرغب يف الوقف.

ب - تطوير ال�صيغ الوقفية القائمة، وال�صعي اإىل اإيجاد �صيغ وقفية جديدة، والتن�صيق يف ذلك 
مع اجلهات ذات العالقة.

ج- الإ�صهام يف اإقامة امل�صروعات الوقفية، والن�صاطات العلمية والبحثية، مبا يعزز تنمية املجتمع، 
ويحقق �صروط الواقفني، ومقا�صد الوقف، وذلك بالتن�صيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية.
الندوات  وعقد  والقت�صادي،  الجتماعي  ودوره  الوقف،  باأهمية  املجتمع  يف  الوعي  ن�صر  د- 

واملوؤمترات وغريها من الن�صاطات التثقيفية، واإجراء الدرا�صات والبحوث يف جمال الأوقاف.
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نص المادة:

رقم املادة: 6

الوزراء، وخم�صة  باأمر من رئي�ض جمل�ض  ي�صكل من رئي�ض يعني  اإدارة،  للهيئة جمل�ض  1. يكون 
ع�صر ع�صوًا على النحو الآتي:

اأ . املحافظ / ع�صوًا ونائبًا للرئي�ض.
ب . ممثل من وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد / ع�صوًا.

ج.  ممثل وزارة العدل / ع�صوًا.
د. ممثل من الرئا�صة العامة ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي / ع�صوًا.

هـ. ممثل من وزارة املالية / ع�صوًا.
و. ممثل من وزارة ال�صوؤون الجتماعية / ع�صوًا.

ز. ممثل من وزارة التعليم / ع�صوًا.
ح. ممثل من الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني/ ع�صوًا.

ط. ممثل من الهيئة العامة للولية على اأموال القا�صرين ومن يف حكمهم / ع�صوًا.
ي. ممثل من اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية التي لها ن�صاط يف جمال الأوقاف / ع�صوًا.

ك. اأحد رجال الأعمال الذين لهم اأوقاف / ع�صوًا.
ل. اثنني من املتخ�ص�صني البارزين يف جمال القت�صاد وال�صتثمار / ع�صوين.

م.  اأحد املخت�صني ال�صرعيني يف املعامالت املالية والقت�صادية / ع�صوا.
و. ممثل من املوؤ�ص�صات الوقفية اخلا�صة / ع�صوا.

2. يجب األ تقل مرتبة ممثلي اجلهات امل�صار اإليها يف الفقرات )ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط( عن 
املرتبة )الرابعة ع�صرة( اأو ما يعادلها.

3. يعني الأع�صاء امل�صار اإليهم يف الفقرات )ي، ك، ل، م، ن( بقرار من جمل�ض الوزراء، بناء 
على تر�صيح من الرئي�ض، ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

4. حتدد مكافاآت ح�صور جل�صات املجل�ض للرئي�ض والأع�صاء بقرار من جمل�ض الوزراء.
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نص المادة:

رقم املادة: 7

املجل�ض هو ال�صلطة العليا امل�صرفة على اإدارة �صوؤون الهيئة وت�صريف اأمورها، وله اتخاذ القرارات 
الالزمة لتحقيق اأغرا�صها يف حدود اأحكام هذا النظام، وعلى وجه اخل�صو�ض ما ياأتي:

وفقًا لالإجراءات  املخت�صة  اإىل اجلهات  الأوقاف، ورفعها  بن�صاط  املتعلقة  الأنظمة  1- اقرتاح 
النظامية املتبعة.

2- و�صع ال�صرتاتيجيات واخلطط وال�صيا�صات املتعلقة بن�صاط الأوقاف، ومراجعتها، وتقوميها، 
والعمل على تطويرها وحتديثها.

وال�صتثمارية(، وغريها من  واملالية،  ولوائحها )الإدارية،  للهيئة،  التنظيمي  الهيكل  اإقرار   -3
اللوائح الداخلية.

4- املوافقة على م�صروع ميزانية الأوقاف – التي تكون الهيئة ناظرة عليها – وح�صابها اخلتامي، 
وتقرير مراجع احل�صابات.

5- املوافقة على م�صروع ميزانية الهيئة، وح�صابها اخلتامي، وتقرير مراجع احل�صابات، والتقرير 
ال�صنوي، متهيدًا لرفعها بح�صب الإجراءات املتبعة.

6-  املوافقة على الت�صرف يف اأ�صول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بق�صد تنميتها 
لت�صبح ح�صة يف  بها  الدخول  اأو  عنها،  بديل  و�صراء  ببيعها  �صواء  الواقف،  �صرط  يحقق  ومبا 
ال�صوابط  وبح�صب  املجل�ض،  لخت�صا�صات  وفقًا  وذلك  املعاو�صات.  من  ذلك  غري  اأو  �صركة، 

ال�صرعية والإجراءات التي تبينها لئحة ال�صتثمار.
7- املوافقة على اإن�صاء �صناديق وحمافظ ا�صتثمارية وقفية، وتاأ�صي�ض موؤ�ص�صات و�صركات وقفية، اأو 
امل�صاركة يف تاأ�صي�صها، اأو متلك ح�ص�ض يف �صركات قائمة، وذلك وفقًا لالإجراءات النظامية املتبعة.
اأو  عليها  ناظرة  الهيئة  تكون  التي  الأوقاف  اأموال  من  تنفذ  التي  امل�صروعات  على  املوافقة   -8

مديرة لها، وذلك وفقًا لخت�صا�صات املجل�ض التي حتددها لئحة ال�صتثمار.
9- املوافقة على احل�صول على قرو�ض لتمويل امل�صروعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها 
اأو مديرة لها، و�صيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها، مبا يحقق �صرط الواقف، وذلك وفقا 

لخت�صا�صات املجل�ض التي حتددها لئحة ال�صتثمار.
10- قبول الأموال املوقوفة على الهيئة، والهبات، والتربعات، والو�صايا، وامل�صاعدات املخ�ص�صة لها.
11- اإقرار الآلية التي يتم مبوجبها ح�صر الأوقاف، وت�صجيلها، وتوثيقها، واملحافظة عليها من 

اأي تعد قد يقع عليها.
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12- اإقرار برامج للتوعية مبكانة الوقف، ودوره الجتماعي والقت�صادي.
13- اإقرار اإن�صاء فروع للهيئة داخل اململكة بح�صب احلاجة.

واعتماد  غريهم،  من  اأو  اأع�صائه  بني  من  واملوؤقتة،  الدائمة  املتخ�ص�صة  اللجان  تكوين   -14
اإجراءات عملها، وحتديد واجبات اأع�صائها ومكافاآتهم، وذلك دون الإخالل مبا ورد يف املادتني 

)احلادية ع�صرة( و )الثانية ع�صرة( من هذا النظام.
15- ال�صتعانة مبن يلزم من اخلرباء وامل�صت�صارين، والتعاقد مع من تدعو احلاجة اإليهم وفق 

القواعد التي يحددها، وحتديد مكافاآتهم.
ويجوز للمجل�ض تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته اإىل من يراه من امل�صوؤولني اأو اللجان يف الهيئة وفق 

ما يقت�صيه �صري العمل فيها.

نص المادة:

رقم املادة: 8

– كل �صهرين بناء على دعوة من الرئي�ض، وكلما دعت  – على الأقل  1- يجتمع املجل�ض مرة 
اأن تكون الدعوة م�صحوبة بجدول اأعمال  احلاجة اإىل ذلك بح�صب ما يقدره الرئي�ض، ويتعني 

الجتماع، وعلى الرئي�ض اأن يدعو املجل�ض اإىل الجتماع متى طلب ذلك اأربعة من اأع�صائه.
وت�صدر  نائبه،  اأو  الرئي�ض  فيهم  مبن  الأع�صاء،  اأغلبية  ح�صور  الجتماع  ل�صحة  ي�صرتط   -2

القرارات باأغلبية املجل�ض، وعند الت�صاوي يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�ض الجتماع.
3- يعقد املجل�ض اجتماعاته يف مقر الهيئة، وله – عند القت�صاء – اأن يعقدها يف مكان اآخر 

داخل اململكة.
4- تثبت مداولت املجل�ض وقراراته يف حما�صر يوقعها رئي�ض الجتماع، والأع�صاء احلا�صرون.
5- للمجل�ض دعوة من يرى ال�صتعانة بهم من املتخ�ص�صني وامل�صت�صارين حل�صور اجتماعاته، 

دون اأن يكون لهم احلق يف الت�صويت.
للت�صويت عنه عند غيابه، وللع�صو احلا�صر ت�صجيل  اآخر  للع�صو تفوي�ض �صخ�ض  6- ل يجوز 

اعرتا�صه الذي اأبداه يف اجلل�صة واأ�صباب العرتا�ض �صمن حم�صر املجل�ض.
7- ل يجوز للع�صو اأن يف�صي �صيئًا مما وقف عليه من اأ�صرار الهيئة ب�صبب ع�صويته يف املجل�ض.

8- يكون للمجل�ض اأمني عام ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�ض.
9- ي�صع املجل�ض لئحة داخلية ل�صري اأعماله مبا يتفق مع اأحكام هذا النظام.
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نص المادة:

رقم املادة: 9

يكون للهيئة حمافظ يعني ويعفى من من�صبه بقرار من املجل�ض، ويحدد القرار اأجره ومزاياه 
املالية الأخرى، ويعد امل�صوؤول عن اإدارة �صوؤون الهيئة، وترتكز م�صوؤولياته يف حدود ما ين�ض عليه 

هذا النظام وما يقرره املجل�ض، وميار�ض الخت�صا�صات الآتية:
1- متابعة القرارات التي ي�صدرها املجل�ض، والإ�صراف على تنفيذها، واإطالع املجل�ض على ما 

مت يف �صاأنها.
2- اقرتاح خطط الهيئة، وبراجمها، والإ�صراف على تنفيذها بعد موافقة املجل�ض عليها.

3- اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- الإ�صراف على اإعداد لوائح الهيئة )الإدارية، واملالية، وال�صتثمارية(، وغريها من اللوائح 

الداخلية، واقرتاح تعديلها.
5- الإ�صراف على �صري العمل يف الهيئة، وفقا للوائح املعتمدة.

اإعداد م�صروعات الأنظمة املتعلقة بن�صاط الأوقاف، وعر�صها على املجل�ض  6- الإ�صراف على 
وتقدمي  املتبعة،  لالإجراءات  وفقا  لعتمادها  املخت�صة  اجلهات  اإىل  لرفعها  متهيدًا  لإقرارها، 

املقرتحات يف �صاأن تعديلها وتطويرها.
بن�صاط  املتعلقة  وال�صيا�صات  واخلطط  ال�صرتاتيجيات  م�صروعات  اإعداد  على  الإ�صراف   -7

الأوقاف، وعر�صها على املجل�ض لإقرارها.
اخلتامي  واحل�صاب  املالية،  والتقديرات  ال�صنوية،  امليزانية  م�صروع  اإعداد  على  الإ�صراف   -8

لالأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وعر�صها على املجل�ض.
اخلتامي،  واحل�صاب  املالية،  والتقديرات  ال�صنوية،  امليزانية  م�صروع  اإعداد  على  الإ�صراف   -9

والتقرير ال�صنوي للهيئة، وعر�صها على املجل�ض.
10- تقدمي تقارير دورية اإىل املجل�ض عن اأعمال الهيئة، ومنجزاتها، ون�صاطاتها.

11- الإ�صراف على من�صوبي الهيئة، طبقًا لل�صالحيات املمنوحة له، وما حتدده اللوائح.
12- اعتماد اأوامر ال�صرف اخلا�صة بالهيئة، وفقًا للميزانية ال�صنوية املعتمدة.

13- متثيل الهيئة يف �صالتها بغريها من اجلهات، واأمام الق�صاء.
14- مبا�صرة ما تخوله اإياه قرارات املجل�ض والأنظمة واللوائح اخلا�صة بالهيئة من اخت�صا�صات.
وللمحافظ تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته اإىل من يراه من امل�صوؤولني اأو اللجان يف الهيئة وفق ما 

يقت�صيه �صري العمل فيها.
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نص المادة:

رقم املادة: 10

يكون للمحافظ نائب )اأو اأكرث( يعني بقرار من املجل�ض بناء على تر�صيح املحافظ، يتوىل القيام 
بالأعمال وفقًا لل�صالحيات التي مينحه اإياها الرئي�ض يف حدود ما يق�صي به هذا النظام.

نص المادة:

رقم املادة: 12

ت�صكل – بقرار من املجل�ض، ويف مركز الهيئة الرئي�ض – جلنة دائمة )من غري اأع�صاء املجل�ض، 
ومن غري من�صوبي الهيئة( ت�صمى )جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية( ترتبط تنظيميًا باملجل�ض، 

نص المادة:

رقم املادة: 11

ت�صكل – بقرار من املجل�ض، ويف مركز الهيئة الرئي�ض – جلنة ا�صت�صارية دائمة )من غري اأع�صاء 
املجل�ض ومن غري من�صوبي الهيئة( ت�صمى )اللجنة ال�صت�صارية(، ترتبط تنظيميا باملجل�ض، وتعنى 
بتقدمي ال�صت�صارات ال�صرعية، والنظامية، واملالية، والقت�صادية، وال�صتثمارية، والجتماعية، 

وذلك وفقًا ملا ياأتي:
1. يكون ت�صكيل اللجنة على النحو الآتي:

اأ - اثنان من املتخ�ص�صني يف جمال الأنظمة.
ب - اأحد املتخ�ص�صني املاليني.

ج- اأحد املتخ�ص�صني الجتماعيني.
2. يحدد قرار الت�صكيل رئي�ض اللجنة ونائبه من بني اأع�صائها.

3. تكون مدة ع�صوية اللجنة ثالث �صنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة.
4. يكون للجنة �صكرتارية يعني فيها عدد كاف من املوظفني املخت�صني.

5. تعد اللجنة لئحة داخلية ل�صري اأعمالها، ويعتمدها املجل�ض.
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نص المادة:

رقم املادة: 13

تهدف جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية اإىل حماية اأموال الهيئة وممتلكاتها، و�صمان �صالمة 
واكتمالها،  املحا�صبية  وال�صجالت  املالية  البيانات  ودقة  وفاعليتها،  الداخلية  الرقابة  اأنظمة 
و�صمان فاعلية العمليات الإدارية واملالية وكفايتها، مبا يحقق ال�صتغالل الأمثل للموارد املتاحة، 
وحتدد  املقرة،  واخلطط  وال�صيا�صات،  والتعليمات،  واللوائح،  بالأنظمة،  التقيد  من  والتحقق 
الالئحة املنظمة لأعمال الرقابة واملراجعة تف�صياًل لالخت�صا�صات التي يعهد بها املجل�ض اإىل 

اللجنة.

نص المادة:

رقم املادة: 14

اإليها  وعهد  غريها  ناظر  لها  التي  لالأوقاف  اإدارتها  نظري  اأتعاب  مقابل  على  الهيئة  حت�صل 
اإدارتها، ويحدد املجل�ض هذا املقابل بعد التفاق مع الواقف اأو الناظر، على األ تزيد ن�صبة املقابل 

على )10%( من �صايف الدخل ال�صنوي لتلك الأوقاف.

وذلك وفقًا ملا ياأتي:
1- يكون ت�صكيل اللجنة على النحو الآتي:

اأ . ممثل من وزارة الداخلية ل تقل مرتبته عن )الثالثة ع�صرة(.
ب . اثنان من املتخ�ص�صني يف املحا�صبة.

ج. اثنان من املتخ�ص�صني يف الإدارة وقيا�ض الأداء.
د. اأحد املتخ�ص�صني يف الأنظمة.

2- يحدد قرار الت�صكيل رئي�ض اللجنة ونائبه من بني اأع�صائها.
3- تكون مدة ع�صوية اللجنة ثالث �صنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة.

4- يكون للجنة �صكرتارية يعني فيها عدد كاف من املوظفني املخت�صني.
5- تعد اللجنة الالئحة املنظمة لأعمال الرقابة واملراجعة، وحقوق اأع�صائها، واملوظفني التابعني 

لها وواجباتهم، ويعتمدها املجل�ض.
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نص المادة:

رقم املادة: 15

مع اللتزام ب�صرط الواقف، وعدم الإ�صرار بامل�صتفيدين من الوقف، للهيئة القيام بالآتي:
1- ا�صتثمار اأ�صول الأوقاف – التي تكون ناظرة عليها – وفوائ�ض اإيرادتها، وذلك بعد اإجراء 

الدرا�صات الالزمة للتحقق من جدواه.
الذي تكون ناظرة  للوقف  ال�صنوية  الإيرادات  ن�صبة ل تتجاوز )25%( من �صايف  ا�صتقطاع   -2

عليه؛ ل�صتثمارها مل�صلحته.
3- ا�صتقطاع ن�صبة ل تتجاوز )20%( من الفوائ�ض ال�صنوية لإيرادات وقف اأو جمموعة اأوقاف 
تكون ناظرة عليها؛ ل�صتثمارها لأجل تنمية وقف اأو اأوقاف اأخرى تكون ناظرة عليها كذلك، على 
اأن تعيد الن�صبة امل�صتقطعة حل�صاب الوقف خالل مدة خم�ض �صنوات – كحد اأق�صى – من تاريخ 

ال�صتقطاع.

نص المادة:

رقم املادة: 16

1- حتتفظ الهيئة بح�صابات خا�صة لالأوقاف التي تكون ناظرة عليها اأو مديرة لها، تكون م�صتقلة 
عن ح�صاباتها، ومبيزانية خا�صة بها.

2- حتتفظ الهيئة بح�صابات خا�صة باأوقاف احلرمني.
3- تودع اأموال الأوقاف – التي تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها – يف ح�صابات م�صتقلة 

لدى موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، اأو اأي من امل�صارف ال�صعودية املرخ�ض لها.

نص المادة:

رقم املادة: 17

ال�صنة املالية للهيئة هي ال�صنة املالية للدولة، وا�صتثناء من ذلك تبداأ ال�صنة املالية الأوىل من 
تاريخ نفاذ هذا النظام.
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نص المادة:

رقم املادة: 18

1- ت�صع الهيئة نظامًا ماليًا حما�صبيًا لالأوقاف التي تكون ناظرة عليها اأو مديرة لها، يتوافق مع 
طبيعتها، وي�صمن حفظ اأموال الأوقاف وا�صتثماراتها، وفقًا ملا يقرره هذا النظام.

2- ت�صع الهيئة نظامًا ماليًا حما�صبيًا ا�صرت�صاديًا لالأوقاف التي ل تكون ناظرة عليها اأو مديرة 
لها؛ مل�صاعدتها النظار يف حفظ اأموال الأوقاف وا�صتثماراتها.

3-  تنظم الالئحة املالية للهيئة جميع ما له عالقة بالنواحي املالية، ومن ذلك ما ياأتي:
اأ - الإيرادات، والنفقات.

ب - احل�صابات.
على  واإنفاقها  لها،  مديرة  اأو  عليها  ناظرة  الهيئة  تكون  التي  الأوقاف  اإيرادات  حت�صيل  ج- 

م�صارفها، وفقا ل�صروط الواقفني.
د- امليزانية، واحل�صاب اخلتامي.

نص المادة:

رقم املادة: 19

1- تكون للهيئة ميزانية م�صتقلة ت�صدر �صنويًا، وتتكون اإيراداتها من امل�صادر الآتية:
اأ . تكون ن�صبة يحددها املجل�ض ل تتجاوز )10%( من �صايف الدخل ال�صنوي لالأوقاف التي تكون 

الهيئة ناظرة عليها.
اإدارة الأوقاف التي يعهد اإىل الهيئة باإدارتها، وفقا ملا ورد يف  ب . الإيرادات املتح�صلة مقابل 

املادة )الرابعة ع�صرة( من هذا النظام.
ج. الإيرادات املتح�صلة من الن�صاطات التي تدخل �صمن اخت�صا�صاتها.

د. الإعانة احلكومية ال�صنوية التي تقرر للهيئة يف امليزانية العامة للدولة.
هـ. الأوقاف والهبات، والتربعات، والو�صايا، وامل�صاعدات املخ�ص�صة لها.

من  اأي  اأو  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  لدى  م�صتقلة  ح�صابات  يف  الهيئة  اأموال  تودع   -2
املالية  الالئحة  وفق  ومن�صوبيها  الهيئة  منها على  وي�صرف  لها،  املرخ�ض  ال�صعودية  امل�صارف 

التي يقرها املجل�ض.
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نص المادة:

رقم املادة: 20

املجل�ض  يعني  الهيئة،  ح�صابات  على  الرقابة  يف  العامة  املراقبة  ديوان  بحق  الإخالل  عدم  مع 
اأو العتبارية املرخ�ض لهم  اأكرث( من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة الطبيعية  مراجع ح�صابات )اأو 
يف اململكة؛ ملراجعة ح�صابات الأوقاف والهيئة. ويف حال تعدد املراجعني فاإنهم يكونون م�صوؤولني 
بالت�صامن عن اأعمالهم اأمام املجل�ض. ويرفع تقرير مراجع اأو مراجعي احل�صابات اإىل املجل�ض، 
ويزود ديوان املراقبة العامة بن�صخة منه. ويحدد املجل�ض اأتعاب مراجع اأو مراجعي احل�صابات.

نص المادة:

رقم املادة: 21

تعامل الهيئة من حيث الر�صوم معاملة الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة.

نص المادة:

رقم املادة: 22

وحقوقهم،  موظفيها،  تعيني  �صروط  حتدد  الهيئة،  يف  للتوظيف  لئحة  املجل�ض  ي�صدر   -1
وواجباتهم، وتاأديبهم، واإنهاء خدماتهم.

2- ي�صري على جميع من�صوبي الهيئة نظام العمل ونظام التاأمينات الجتماعية.

نص المادة:

رقم املادة: 23

اأحكام  يتعار�ض مع  الواقفني، ومبا ل  ب�صروط  وا�صتثماراتها  الهيئة يف جميع ت�صرفاتها  تلتزم 
ال�صريعة الإ�صالمية والأنظمة النافذة.
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نص المادة:

رقم املادة: 24

ل يجوز اأن يكون لأي من اأع�صاء املجل�ض، اأو موظفي الهيئة، اأو اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، 
وجميع من له عالقة باإدارة اأعمالها، اأي م�صلحة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة يف اأي م�صروع اأو اتفاق 
يعقد مع الهيئة، كما ل يجوز له اأن يتعامل بالبيع اأو ال�صراء اأو غري ذلك حل�صاب نف�صه اأو حل�صاب 
الغري يف اأموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها، ويكون باطاًل اأي ت�صرف 

خمالف لأحكام هذه املادة.

نص المادة:

رقم املادة: 25

1- يحل هذا النظام حمل نظام جمل�ض الأوقاف الأعلى ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/35( 
وتاريخ 1386/7/18هـ ، ويعمل به بعد ت�صعني يومًا من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

2- ت�صري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، الأحكام الواردة يف هذا النظام ا�صتثناًء 
من حكم املادة )الثالثة والع�صرين بعد املائتني( من نظام املرافعات ال�صرعية، ال�صادر باملر�صوم 

امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1435/1/22هـ.
الواردة يف  اأخرى، مبا يف ذلك الأحكام  اأحكام  3- يلغي هذا النظام كل ما يتعار�ض معه من 
نظام الهيئة العامة للولية على اأموال القا�صرين ومن يف حكمهم، ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم 

)م/17( وتاريخ 1427هـ.
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1.4
الئحة منح اإلعانات للجمعيات الخيرية

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

4. لوائح الإعانات والتربعات



اسم النظام:
الئحة منح اإلعانات للجمعيات الخيرية

1395/5/13هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

ال�صادرة بقرار جمل�ض الوزراء رقم )610(، وتاريخ 13/ 5/ 1395هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يكون لالألفاظ والعبارات الآتية املعاين املبينة اأدناه، اإل اإذا دلت القرينة على غري ذلك:
اأ- تعني كلمة )وزير(: وزير العمل وال�صوؤون الجتماعية)1( .
ب- تعني كلمة )وزارة(: وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية.

ج- تعني عبارة )جمعية خريية(: اأية هيئة موؤلفة من خم�صة اأ�صخا�ض فاأكرث، م�صجلة ر�صميا 
للمواطنني،  الجتماعية  اخلدمات  لتحقيق  م�صاعيها  تنظيم  الأ�صا�صي  وغر�صها  الوزارة،  لدى 
دون اأن ت�صتهدف احل�صول على الربح املادي اأو املنفعة ال�صخ�صية، اأو حتقيق اأية اأهداف اأخرى 

تتعار�ض مع اأحكام نظام اجلمعيات اخلريية.

نص المادة:

رقم املادة: 2

تقدم الوزارة اإعانات خمتلفة للجمعيات اخلريية باململكة؛ مل�صاعدتها يف حتقيق اأهدافها، وذلك 
وفق ال�صروط الآتية:

للرعاية  العامة  الإدارة  مكنت  مدة  الوزارة  لدى  اجلمعية  ت�صجيل  على  م�صى  قد  يكون  اأن   -1
الجتماعية بالوزارة من التاأكد من قدرة اجلمعية على حتقيق اأهدافها.

2- اأن يكون لدى اجلمعية ر�صيد مايل خا�ض بها، مودع باأحد امل�صارف املحلية.
اأنها ت�صري �صريا ح�صنا وفق الأنظمة املرعية، واأنها  اأن تدل التقارير التتبعية الواردة عنها   -3
اأو  اخلريية  اجلمعيات  لنظام  متعمدة  خمالفات  منها  ت�صدر  ومل  اأهدافها،  حدود  يف  تعمل 

لالئحتها الأ�صا�صية.
4- اأن تكون قد نفذت برناجما اأو م�صروعا واحدا على الأقل من �صمن اأهدافها الأ�صا�صية.

5- ل يجوز منح اجلمعية اخلريية الواحدة اأكرث من اإعانتني من الإعانات النقدية خالل العام الواحد.

وال�صوؤون  العمل  وزارة  بف�صل  القا�صي  1425/2/1هـ،  وتاريخ   ،)27( رقم  الوزراء  قرارجمل�ض  �صدر   .1
رقم  امللكي  الأمر  �صدر  ثم  الجتماعية،  لل�صوؤون  والثانية  للعمل،  الأوىل  م�صتقلتني:  وزارتني  اإىل  الجتماعية 
با�صم  واحدة  وزارة  اىل  الجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارتي  بدمج  والقا�صي   1437/7/30 وتاريخ  )اأ/133( 

)وزارة العمل والتنمية الجتماعية( 
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نص المادة:

رقم املادة: 3

ت�صمل الإعانات التي تقدمها الوزارة الأنواع الآتية:
اأ( اإعانة نقدية.
ب( اإعانة فنية.

ج( اإعانة عينية.

د( اإعانة طارئة.

نص المادة:

رقم املادة: 4

تكون الإعانة النقدية على ثالثة اأنواع:
اأ( اإعانة تاأ�صي�صية:

ومتنح هذه الإعانة للجمعية بعد ت�صجيلها بفرتة ل تزيد عن ثالثة اأ�صهر، وبعد التاأكد من قدرة 
اجلمعية على موا�صلة ال�صري وحتقيق اأهدافها.

ب( اإعانة �صنوية:
ومتنح هذه الإعانة للجمعية اخلريية بعد انتهاء �صنتها املالية، واحل�صول على تقرير �صنوي واف 
عن ن�صاطاتها واأعمالها، وجممل املبالغ التي �صرفتها يف حتقيق اأهدافها، وم�صادر اإيراداتها، 
واأية معلومات اأخرى يطلب اإىل اجلمعية تقدميها ح�صب النموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية، 
من  اأو  قانوين  حما�صب  من  �صادرة  للجمعية،  �صنوية  ميزانية  التقرير  بهذا  يرفق  اأن  وب�صرط 

املحا�صب الذي تعينه الوزارة لهذه الغاية.
ج( اإعانة اإن�صائية:

ومتنح هذه الإعانة للجمعية اخلريية مل�صاعدتها يف تنفيذ امل�صاريع الإن�صائية التي تتوىل تنفيذها 
لتحقيق هدف اأو اأكرث من اأهدافها الأ�صا�صية.
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نص المادة:

رقم املادة: 5

وتطوير  عملها  اأداء  يف  مل�صاعدتها  فنية  باإعانة  اخلريية  اجلمعيات  م�صاعدة  للوزارة  يجوز 
خدماتها وحتقيق اأهدافها، اإذا راأت �صرورة لذلك، وت�صمل الإعانة الفنية ما ياأتي:

اأ( تعيني موظفني فنيني، مثل: الأخ�صائيات والأخ�صائيني الجتماعيني للعمل يف هذه اجلمعيات، 
ورفع م�صتوى خدماتها واأدائها على اأف�صل وجه.

ب( مـــد اجلمعيـــات باخلـــرباء واملخت�صـــني لدرا�صـــة اأو�صـــاعها، وتقدمي القرتاحـــات الالزمة 
للنهو�ض بها.

ج( ندب بع�ض موظفي الوزارة للعمل لدى اجلمعيات اخلريية ملدد حمدودة.

نص المادة:

رقم املادة: 6

ذلك؛  اإىل  احلاجة  دعت  كلما  متنوعة  عينية  اإعانات  اخلريية  اجلمعيات  منح  للوزارة  يجوز 
مل�صاعدة اجلمعيات يف اأداء ر�صالتها وتنفيذ براجمها على خري وجه.

نص المادة:

رقم املادة: 8

يكون احلد الأعلى لقيمة الإعانة التاأ�صي�صية خم�صني األف ريال.

نص المادة:

رقم املادة: 7

يجوز للوزارة، يف حالت ا�صتثنائية طارئة، مثل: مواجهة اإحدى اجلمعيات ل�صعوبات اأو اأزمات 
اإدارية، اأو غري ذلك، تقدمي نوع اأو اأكرث من الإعانات �صالفة الذكر، وذلك بالإ�صافة اإىل ما �صبق 
تقدميه من اإعانات خالل العام. ويف هذه احلالة ت�صتثنى هذه الإعانة من ال�صروط املن�صو�ض 

عليها يف املادة الثانية من هذه الالئحة، عدا ال�صرط الثالث.
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نص المادة:

رقم املادة: 9

حتدد قيمة الإعانة ال�صنوية وفق القواعد الآتية:
اأ( جمالت اخلدمة وعدد املنتفعني.

ب( الو�صع الإداري للجمعية.
ج( الو�صع املايل للجمعية.

د( امل�صتوى الفني للخدمات.

نص المادة:

رقم املادة: 10

متنح اجلمعيات اخلريية، على �صوء القواعد املبينة باملادة ال�صابقة، اإعانة �صنوية ل تزيد عن 
80 % من م�صروفاتها ال�صنوية كحد اأعلى، وذلك لل�صنة التي متنح عنها الإعانة، بحيث تتنا�صب 

الإعانة تنا�صبًا طرديًا مع امل�صروفات.

نص المادة:

رقم املادة: 11

التقديرية  التكاليف  اإجمايل  من   %  80 عن  تزيد  ل  بن�صبة  الإن�صائية  الإعانة  قيمة  حتدد   -1
للم�صروع الإن�صائي الذي تعتزم اجلمعية تنفيذه، على األ يتم ال�صرف اإل بعد املبا�صرة الفعلية 

بالتنفيذ.
2- يجب اأن يكون امل�صروع متفقا مع اأهداف اجلمعية املن�صو�ض عليها يف لئحتها الأ�صا�صية.

3- يجوز �صرف الإعانة املقررة دفعة واحدة، كما يجوز �صرفها على دفعات تتم�صى مع مراحل 
تنفيذ امل�صروع اأو �صنوات اإمتامه.

4- متنح الإعانة الإن�صائية لنف�ض امل�صروع مرة واحدة فقط.
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نص المادة:

رقم املادة: 12

تعطى الأولوية يف تقدمي الإعانة الفنية للجمعيات اخلريية ذات الن�صاطات املتعددة، والتي ترى 
الوزارة حاجتها ال�صرورية اإىل الدعم الفني.

نص المادة:

رقم املادة: 13

1- تعطى الأولوية يف منح الإعانة العينية لربامج التاأهيل، ثم لربامج رعاية الأمومة والطفولة.
2- متنح كل جمعية خريية قطعة اأر�ض مب�صاحة ل تزيد على األفني وخم�صمائة مرت مربع، ويتم 

ذلك بناًء على اقرتاح من الوزارة وموافقة وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية.
3- يف حالة تعذر منح قطعة الأر�ض امل�صار اإليها بالبند )2( اأعاله لإحدى اجلمعيات اخلريية، 
للجمعية  الإعانات، ومنحها  بند  املذكورة من  امل�صاحة  اأر�ض يف حدود  �صراء قطعة  فاإنه يجوز 

املعنية.

نص المادة:

رقم املادة: 14

تقدر الإعانة الطارئة تبعا للظروف التي اأوجبت منحها، ول متنح هذه الإعانة اإل يف احلالت 
الطارئة والظروف ال�صتثنائية، وعلى اأ�صيق نطاق.

نص المادة:

رقم املادة: 15

ال�صوؤون  ميزانية  الغاية يف  لهذه  املخ�ص�ض  البند  املتقدم ذكرها من  الإعانات  ت�صرف جميع 
الجتماعية.
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نص المادة:

رقم املادة: 16

الجتماعية،  للرعاية  العام  املدير  باقرتاح  الالئحة،  هذه  لأحكام  وفقا  الإعانات،  تقدير  يتم 
وموافقة وكيل الوزارة لل�صوؤون الجتماعية، واعتماد الوزير لذلك.

نص المادة:

رقم املادة: 17

للوزير - بناء على اقرتاح من املدير العام للرعاية الجتماعية - اإيقاف منح اأية جمعية خريية 
اإحدى الإعانات اأو جمعيها، لأي �صبب من الأ�صباب التي يراها موجبة لذلك، كما يجوز للوزير 

اإعادة منح الإعانة للجمعية التي اأوقفت الإعانة عنها اإذا زالت الأ�صباب التي اأوجبت اإيقافها.

نص المادة:

رقم املادة: 18

للوزير اإ�صدار القرارات والتعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق اأحكام هذه الالئحة، كما يجوز له 
تفوي�ض وكيل الوزارة لل�صوؤون الجتماعية اأو املدير العام للرعاية الجتماعية بذلك.
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2.4
الئحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي
القسم األول

4. لوائح الإعانات والتربعات



اسم النظام:
الئحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

30 / 3 / 1396هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار رقم 547، وتاريخ 30 / 3 / 1396هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة اأدناه:
اأ- الوزير: وزير العمل وال�صوؤون الجتماعية )1(.
ب- الوزارة: وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية.

ج- اجلمعية: اأية جمعية خريية م�صجلة ر�صميا لدى الوزارة اأو مرخ�ض لها بالعمل منها.
د- الهيئة: اأي جهاز مكون ب�صفة دائمة.

هـ- اللجنة: جمموعة من الأفراد ل تقل عن ثالثة اأ�صخا�ض، ت�صكل ب�صورة موؤقتة.
و- جمع التربعات: هو طلب املال من اجلمهور، نقدا اأو عينا، لوجه من وجوه الرب اأو النفع العام.

نص المادة:

رقم املادة: 2

فيما عدا احلالت التي ي�صتثنيها الوزير، ل يجوز ل�صخ�ض اأو اأ�صخا�ض اأو جلنة اأو هيئة القيام 
بجمع التربعات اإل بعد احل�صول على ترخي�ض من الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 3

يجب اأن ي�صتمل طلب الرتخي�ض على ما ياأتي:
اأ( ا�صم الهيئة، اأو اأ�صماء اأع�صاء اللجنة، والغر�ض من جمع التربعات.

ب( اأ�صماء ووظائف وعناوين الأ�صخا�ض الذين �صيبا�صرون عملية اجلمع فعال.
ج( الأماكن التي �صيتم بها عملية جمع التربعات.
د( الطريقة التي �صيتم بها عملية جمع التربعات.

هـ( امل�صرف اأو اجلهة التي يتم اإيداع التربعات فيها.
و( كيفية الت�صرف بح�صيلة جمع التربعات.

ز( املدة الالزمة جلمع التربعات.
وال�صوؤون  العمل  وزارة  بف�صل  القا�صي  1425/2/1هـ،  وتاريخ   ،)27( رقم  الوزراء  قرارجمل�ض  �صدر   .1
رقم  امللكي  الأمر  �صدر  ثم  الجتماعية  لل�صوؤون  والثانية  للعمل،  الأوىل  م�صتقلتني:  وزارتني  اإىل  الجتماعية 
باإ�صم  واحدة  وزارة  اىل  الجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارتي  بدمج  والقا�صي   1437/7/30 وتاريخ  )اأ/133( 

)وزارة العمل والتنمية الجتماعية(.

الئحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
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نص المادة:

رقم املادة: 4

على الوزارة البت يف طلب الرتخي�ض خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ت�صلمه، يف حالة ما اإذا 
كان جمع التربعات ملواجهة املعونة العاجلة، ويف خالل ثالثني يوما يف الأحوال الأخرى، واإذا 

انتهت املدة املذكورة من اأيام العمل بدون اأن تبدي الوزارة راأيها اعترب ذلك موافقة.

نص المادة:

رقم املادة: 5

يجب على اجلهة املرخ�ض لها بجمع التربعات موافاة الوزارة ببيان ح�صيلة اجلمع، ومفردات 
خالل  وذلك  �صحتها،  على  الدالة  بامل�صتندات  موؤيدة  تكون  اأن  ويجب  وم�صروفاته،  اإيراداته 

ع�صرين يوما من تاريخ انتهاء مدة اجلمع.

نص المادة:

رقم املادة: 6

يجوز للجمعية جمع التربعات وتلقيها لغر�صها الأ�صا�صي وفقا لل�صروط الآتية:
اأ( اإعداد اإي�صالت خا�صة بالتربعات، من اأ�صل و�صورة، حتمل اأرقاما مت�صل�صلة، وي�صتعمل فيها 

الكربون ذو الوجهني.
ب( يبني على كل اإي�صال ا�صم اجلمعية، ورقم ت�صجيلها )اإن وجد(، ورقم الرتخي�ض لها بالعمل، 

وتاريخه.
بداية  قبل  واأرقامها  اأعدادها  وحت�صر  واجلمعية،  الوزارة  بختمي  الإي�صالت  هذه  تختم  ج( 

ال�صنة املالية للجمعية، بح�صور مندوب عن الوزارة.
د( حتفظ �صور الإي�صالت؛ ملراجعتها وتدقيقها.

ويجوز للوزير ال�صتثناء من �صرط اأو اأكرث من هذه ال�صروط.
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نص المادة:

رقم املادة: 7

في�صري  الأ�صا�صي،  غر�صها  عن  خارج  لغر�ض  التربعات  بجمع  القيام  يف  اجلمعية  رغبت  اإذا 
عليها ما يطبق على اجلهات الأخرى من �صروط تت�صمنها هذه الالئحة اأو التعليمات ال�صادرة 

مبقت�صاها.

نص المادة:

رقم املادة: 8

ل يعترب من �صمن التربعات ر�صوم النت�صاب اأو اخلدمات، اأو قيمة ال�صرتاكات التي تتقا�صاها 
اجلمعية من الأع�صاء اأو املنتفعني من خدماتها.

نص المادة:

رقم املادة: 10

يخ�صع جمع التربعات من اجلمهور وتوزيعها لرقابة الوزارة واإ�صرافها.

نص المادة:

رقم املادة: 9

ل يجوز ا�صتعمال الأموال التي جتمع يف غري الغر�ض الذي جمعت له اإل مبوافقة الوزارة.
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نص المادة:

رقم املادة: 11

على  منح  التي  لل�صروط  التربعات  بجمع  لها  املرخ�ض  اجلهة  خمالفة  حالة  يف  للوزير  يجوز 
وم�صادرة  اجلمع،  عمليات  ووقف  الرتخي�ض  ب�صحب  اأمره  ي�صدر  اأن  الرتخي�ض،  اأ�صا�صها 
ح�صيلة التربعات، واإنفاقها على وجوه الرب التي يراها، وت�صري هذه التدابري يف حالة القيام 

بجمع التربعات بدون موافقة الوزارة، طبقا ل�صروط هذه الالئحة.

نص المادة:

رقم املادة: 12

اآلف ريال، وتوقع هذه  اأحكام هذه الالئحة بغرامة ل تزيد عن خم�صة  يعاقب كل من يخالف 
العقوبة بقرار من الوزير بعد اإجراء حتقيق كاٍف يثبت به ارتكاب املخالفة. ول مينع توقيع هذه 
اأخرى معاقبا عليها،  يكّون جرمية  الفعل  ارتكاب  كان  اإذا  اأخرى  اأي عقوبة  توقيع  العقوبة من 

كالن�صب، اأو الحتيال، اأو ال�صتيالء على مال الغري بدون وجه حق.

نص المادة:

رقم املادة: 14

يعمل بهذه الالئحة وتعليماتها التنفيذية املوجهة للكافة من تاريخ ن�صرها باجلريدة الر�صمية.

نص المادة:

رقم املادة: 13

ي�صدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة.
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الن�سو�ص املتعلقة بالعمل اخلريي من الأنظمة واللوائح الأخرى
القسم الثاني

1. األنظمة األساسية والتشريفات
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النظام االأ�سا�سي للحكما�صم النظام
1412/8/27هـتاريخه

1412/9/2هـتاريخ الن�صر

اأمر ملكي رقم اأ/90، بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 27

وتدعم  وال�صيخوخة،  والعجز،  واملر�ض،  الطوارئ،  واأ�صرته، يف حالة  املواطن  الدولة حق  تكفل 
نظام ال�صمان الجتماعي، وت�صجع املوؤ�ص�صات والأفراد على الإ�صهام يف الأعمال اخلريية

النظام األساسي للحكم



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-215-

نظام االأو�سمة ال�سعوديةا�صم النظام
24 /6 /1434هـتاريخه

21 /7 /1434هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم ) م/39 (، بتاريخ 24 /6 /1434 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 9

امللك  وو�صام  فهد،  امللك  وو�صام  امللك خالد،  وو�صام  في�صل،  امللك  وو�صام  �صعود،  امللك  و�صام 
الأو�صمة  اإىل  بالن�صبة  الرتتيب  حيث  من  الرابعة  الدرجة  يف  تكون  تقديرية،  اأو�صمة  عبداهلل؛ 
ال�صعودية، وي�صتمل كل منها على ثالث درجات. ومُتنح مبنا�صبة اليوم الوطني للمملكة ملن حققوا 

اإجنازات كبرية، اأو قاموا بعمل ا�صتثنائي مميز، وذلك على النحو الآتي:
1-  مُينح و�صام امللك �صعود تقديرًا للمتميزين يف جمال اخلدمة املدنية، والق�صاء، والقت�صاد 

واملال، واملهن احلرة، وملن قام بعمل بطويل نبيل.
2-   مُينح و�صام امللك في�صل تقديرًا للمتميزين يف جمال خدمة الإ�صالم، واملجال الدبلوما�صي، 

واملجالت الع�صكرية والأمنية.
3-   مُينح و�صام امللك خالد تقديرًا للمتميزين يف جمال خدمة اللغة العربية، والرتاث الوطني، 

وحماية البيئة والتطوير احل�صري.
والطب،  والآداب،  والفنون،  العلوم،  للمتميزين يف جمالت  تقديرًا  امللك فهد  و�صام  4-   مُينح 
والرتبية والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية امل�صتدامة، وكذلك لأ�صحاب املبادرات البارزة يف 
جمالت خدمة امل�صلمني، والعناية بكتاب اهلل وال�صنة النبوية، وخدمة الت�صامن العربي، وتوطيد 

الأمن وال�صتقرار الدوليني، واملحافظة على الأمن الوطني.
العالية،  الإن�صانية  املبادرات  جمال  يف  للمتميزين  تقديرًا  عبداهلل  امللك  و�صام  مُينح    -5
والتنمية الجتماعية، والوحدة العربية والإ�صالمية، واإر�صاء مبادئ العدالة والت�صامح، والتقنية 

والت�صالت، والتطوير الإداري.

نظام األوسمة السعودية
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نص المادة:

رقم املادة: 10

للوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى واجلمعيات الأهلية اأن ُتر�صح من تراه لالأو�صمة التي مُتنح 
مبنا�صبة اليوم الوطني وفقًا للمادة )التا�صعة( من هذا النظام، وذلك بناًء على تو�صية جلنة 
ا�صتثنائي  بعمل  قاموا  من  على  الرت�صيح  وُيق�صر  احلكومي،  اجلهاز  رئي�ض  اأو  الوزير  برئا�صة 

مميز.
وُترفع الرت�صيحات اإىل رئي�ض جمل�ض الوزراء قبل اليوم الوطني بثالثة اأ�صهر على الأقل، وُيعلن 

عمن مُينحون هذه الأو�صمة مبنا�صبة اليوم الوطني من كل عام.
والبيانات  والإجراءات  وال�صروط  الرت�صيح،  جلان  اأع�صاء  للنظام  التنفيذية  الالئحة  وُتبني 

الالزمة لذلك.

نظام الأو�صمة ال�صعودية

نظام األوسمة السعودية



-217-

الن�سو�ص املتعلقة بالعمل اخلريي من الأنظمة واللوائح الأخرى
القسم الثاني

2. أنظمة السلطة القضائية
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نظام الق�ساءا�صم النظام
19 / 9 / 1428هـتاريخه

23 / 9 / 1428 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/78 ، بتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 303، بتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 74

تخت�ض كتابات العدل بتوثيق العقود و�صبط الإقرارات، فيما عدا الأوقاف والو�صايا، ويجوز اأن 
يعهد ببع�ض هذه الخت�صا�صات اإىل الغري، وذلك وفق لئحة ت�صدر بقرار من وزير العدل، بناء 

على موافقة املجل�ض الأعلى للق�صاء .

نظام القضاء
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نظام املرافعات ال�سرعية والئحته التنفيذيةا�صم النظام
1435/1/22هـتاريخه

1435/2/3هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم ) م/1 (، بتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

قرار وزاري رقم 39933، بتاريخ 1435/5/19هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 17

يكون ت�صليم �صورة التبليغ على النحو الآتي:
اأ - ما يتعلق بالأجهزة احلكومية: اإىل روؤ�صائها اأو َمْن ينوب عنهم. 

ب- ما يتعلق بالأ�صخا�ض ذوي ال�صخ�صية املعنوية العامة: اإىل مديريها، اأو َمْن يقوم مقامهم، 
اأو َمْن ميثلهم.

ج - ما يتعلق بال�صركات واجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة: اإىل مديريها، اأو َمْن يقوم مقامهم، 
اأو َمْن ميثلهم. 

د - ما يتعلق بال�صركات واملوؤ�ص�صات الأجنبية التي لها فرع اأو وكيل يف اململكة: اإىل مدير الفرع، 
اأو َمْن ينوب عنه، اأو الوكيل، اأو َمْن ينوب عنه.

هـ- ما يتعلق برجال القوات الع�صكرية ومن يف حكمهـم: اإىل املرجع املبا�صر ملن وجه اإليه التبليغ.
و - ما يتعلق بالبحارة وعمال ال�صفن: اإىل الربان. 

ز - ما يتعلق باملحجور عليهم: اإىل الأو�صياء اأو الأولياء بح�صب الأحوال. 
ح - ما يتعلق بامل�صجونني واملوقوفني: اإىل مدير ال�صجن، اأو مكان التوقيف، اأو َمْن يقوم مقامه.

وزارة  اإىل  اململكة:  اإقامة خمتار يف  اأو مكان  اإقامة معروف  له مكان  لي�ض  يتعلق مبن  ما   - ط 
الداخلية، بالطرق الإدارية املتبعة لإعالنه بالطريقة املنا�صبة.

الالئحة:
1/17 املق�صود بالتبيلغ يف الفقرات )اأ، ب، ج، د( ما كانت الدعوى فيه �صد اجلهات املذكورة 
يف تلك الفقرات، اأما التبيلغ �صد الأفراد العاملني يف تلك اجلهات الأربع، فيكون وفق ما جاء يف 

املادة الرابعة ع�صرة من هذا النظام.

نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية
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نص المادة:

رقم املادة: 33

تخت�ض حماكم الأحوال ال�صخ�صية بالنظر يف الآتي:
اأ - جميع م�صائل الأحوال ال�صخ�صية، ومنها:

1- اإثبات الزواج، والطالق، واخللع، وف�صخ النكاح، والرجعة، واحل�صانة، والنفقة، والزيارة.
2- اإثبات الوقف، والو�صية، والن�صب، والغيبة، والوفاة، وح�صر الورثة.

3- الإرث، وق�صمة الرتكة، مبا فيها العقار اإذا كان فيها نزاع، اأو ح�صة وقف اأو و�صية، اأو قا�صر، 
اأو غائب.

اإثبات تعيني الأو�صياء، واإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم يف الت�صرفات التي ت�صتوجب   -4
اإذن املحكمة، وعزلهم عند القت�صاء، واحلجر على ال�صفهاء، ورفعه عنهم، وحتدد لوائح هذا 

النظام الإجراءات الالزمة لذلك. 
5- اإثبات توكيل الأخر�ض الذي ل يعرف القراءة والكتابة.

6- تزويج من ل ويل لها، اأو من ع�صلها اأولياوؤها.
ب- الدعاوى النا�صئة عن م�صائل الأحوال ال�صخ�صية.

ج- الدعاوى املرفوعة لإيقاع العقوبات املن�صو�ض عليها يف نظام الهيئة العامة للولية على اأموال 
القا�صرين ومن يف حكمهم.

الالئحة:
9/33: يكون تقدمي طلب اإقامة الناظر اأو الويل اأو الو�صي اأو احلجر على ال�صفهاء لدى املحكمة 

التي يكون يف حدود وليتها الوقف اأو القا�صر اأو املطلوب احلجر عليه.
12/33: ملحاكم الأحوال ال�صخ�صية اإذا ظهر لها يف ق�صية مرفوعة اأمامها ما يوجب عزل الويل 
اأو الو�صي اأو الناظر، فلها اأن تتوىل ذلك ولو مل تكن م�صدرة �صك اإقامته، وتقييم بدل عنه اإذا 
اأو القا�صر يف حدود وليتها، واإن كان يف ولية حمكمة اأخرى فُيهم�ض على ال�صك  كان الوقف 

بالعزل، ويبعث ملف الق�صية للمحكمة املخت�صة لإقامة بدل عنه.

نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية
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نص المادة:

رقم املادة: 36

يكون الخت�صا�ض املكاين للمحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها مكان اإقامة املدعى عليه، فاإن 
مل يكن له مكان اإقامة يف اململكة؛ فيكون الخت�صا�ض للمحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها 

مكان اإقامة املدعي.
الالئحة:

6/36: اإذا كان املدعى عليه ناق�ض اأهلية، اأو وقفا، فالعربة مبكان اإقامة الويل، ومكان اإقامة 
ناظر الوقف.

نص المادة:

رقم املادة: 38

اأو املوؤ�ص�صات  اأو التي يف دور الت�صفية  اأو اجلمعيات القائمة،  تقام الدعوى املتعلقة بال�صركات 
اإدارتها، �صواء كانت الدعوى على  اخلا�صة، يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها مركز 
ال�صركة اأو اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة، اأو من ال�صركة اأو اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة، على اأحد ال�صركاء اأو 
الأع�صاء، اأو من �صريك اأو ع�صو على اآخر، ويجوز رفع الدعوى اإىل املحكمة التي يقع يف نطاق 

اخت�صا�صها فرع ال�صركة اأو اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة، وذلك يف امل�صائل املتعلقة بهذا الفرع.
الالئحة:

1/38: تقام الدعوى على الع�صو اأو ال�صريك يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها مكان 
ال�صركة اأو اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة اإذا كان املدعى عليه م�صجال فيها ر�صميا، فاإن مل يكن م�صجال 
فتقام يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها مكان اإقامة املدعى عليه، وفقا للمادة ال�صاد�صة 

والثالثني من هذا النظام.

نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية
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نص المادة:

رقم املادة: 219

ل يجوز للقا�صي ت�صجيل اإن�صاء اأي وقف اإل بعد ثبوت متلك واقفه اإياه، وبعد التاأكد من خلو �صجله 
مما مينع من اإجراء الت�صجيل.

الالئحة:
1/219: يكون اإثبات وتوثيق الوقف اأو الو�صية يف العقار اأو غريه لدى املحكمة املخت�صة نوعا، ولو 

كانت العني خارج ولية املحكمة املكانية، ما دامت داخل اململكة.
ل�صجلها،  امللكية ومطابقتها  وثيقة  �صريان  التاأكد من  الوقف  اإثبات  قبل  املحكمة  2/219: على 
وبعد اإثبات يلحق بوثيقة امللكية و�صجلها، وي�صري ذلك على الو�صية اإن كانت بكامل عقار معني 

اأو جزء منه.
3/219: ت�صجيل الأرا�صي املخ�ص�صة م�صاجد يف املخططات املعتمدة، �صواء اأكانت املخططات 
منحا اأو مملوكة لأ�صخا�ض، من اخت�صا�ض كاتب العدل، اأما الأرا�صي التي مل تخ�ص�ض م�صاجد، 

ويراد وقفها، فتوثيقها من اخت�صا�ض املحاكم.
عليها  الإ�صراف  يتوىل  خريية،  جهات  اإىل  واآلت  م�صتحقوها،  انقر�ض  التي  الأوقاف   :4/219

اجلهة املخت�صة بالإ�صراف على الأوقاف.
5/219: اإذا عزلت املحكمة ناظرا على وقف، اأو قبلت عزله لنف�صه، تعني عليها اإقامة ناظر بدل 
اإذا كان الوقف يقع يف حدود وليتها، واإن كان يف ولية حمكمة اأخرى فتهم�ض على �صك  عنه 

النظارة بالعزل، وتبعث ملف الق�صية للمحكمة املخت�صة لإقامة بدل عنه.

نص المادة:

رقم املادة: 220

على طالب ت�صجيل الوقف اأن يقدم طلًبا بذلك اإىل املحكمة املخت�صة، م�صفوًعا بوثيقة ر�صمية 
تثبت متلكه ملا يريد اإيقافه.

نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية
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نص المادة:

رقم املادة: 221

الأوقاف التي لي�ض لها �صكوك ا�صتحكام م�صجلة، يجري اإثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات 
املقررة لإجراء ال�صتحكام.

الالئحة:
وزارة  من  بطلب  يكون  م�صجد  عليها  اأقيم  التي  الأر�ض  على  ا�صتحكام  �صك  اإخراج   :1/221

ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.
2/221: اإخراج �صكوك ا�صتحكام املقابر يكون بطلب من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية.

3/221: ت�صلم املحكمة �صكوك الأوقاف اخلريية العامة للناظر املن�صو�ض على نظارته يف �صك 
الوقفية، وتزود اجلهة املخت�صة بالإ�صراف على الأوقاف ب�صورة منه، ويف حال عدم الن�ض على 
ناظر يف ال�صك فيكون ت�صليمه لفرع اجلهة يف املنطقة التي يقع فيها الوقف، ويف كال احلالتني 

ي�صلم للموقف �صورة من ال�صك.
فللمحكمة  له،  ناظر  ل  لوقف  ا�صتكام  �صك  ا�صتخراج  يطلب  من  للمحكمة  تقدم  اإذا   :4/221

تفوي�صه يف �صبط ال�صتحكام للمطالبة به.

نص المادة:

رقم املادة: 222

مع مراعاة اأحكام متلك غري ال�صعوديني للعقار، ل يجوز ت�صجيل وقفية عقار يف اململكة مملوك 
لغري �صعودي اإل بال�صروط الآتية:

اأ - اأن يكون الوقف طبًقا للمقت�صيات ال�صرعية. 
ب- اأن يكون الوقف على جهة بر ل تنقطع. 

ج - اأن يكون الوقف على اأفراد �صعوديني اأو على جهات خريية �صعودية. 
د - اأن يكون الناظر على الوقف �صعودًيا. 

على  الإ�صراف  حق  لالأوقاف  العامة  للهيئة  يكون  اأن  الوقف  ا�صتحكام  �صك  يف  ين�ض  اأن  هـ- 
الوقف.

و - اأن يكون الوقف خا�صًعا لنظام الأوقاف يف اململكة.

نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية
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نص المادة:

رقم املادة: 223

1- اإذا اقت�صت امل�صلحة العامة بيع وقف عام اأو ا�صتبداله اأو نقله، فلي�ض لناظره اأن يجري ذلك 
اإل بعد ا�صتئذان املحكمة يف البلد التي فيها الوقف، واإثبات امل�صوغات ال�صرعية التي جتيز بيعه 

اأو ا�صتبداله اأو نقله، على اأن يجعل ثمنه يف مثله يف احلال.
اأو  اأو رهنه،  نقله  اأو  ا�صتبداله  اأو  ببيعه  الأهلي،  الوقف  الت�صرف يف  امل�صلحة  اقت�صت  اإذا   -2
القرتا�ض له اأو تعمريه، اأو �صراء بدل منه اأو جتزئته، اأو فرزه اأو دجمه اأو تاأجريه، ملدة تزيد على 
ع�صر �صنوات، اأو امل�صاربة مباله - فيما اإذا كان الثمن ل يكفي ل�صراء البدل –، فلي�ض لناظره اأن 

يجري اأيًّا من تلك الت�صرفات اإل بعد ا�صتئذان املحكمة املخت�صة.
الالئحة:

1/223: تتحقق الدائرة، بو�صاطة اأهل اخلربة، من توفر الغبطة وامل�صلحة للوقف، قبل اإ�صدار 
الإذن يف الطلب املعرو�ض عليها، ويف حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولية على اأموال 
القا�صرين ومن يف حكمهم، اأو الهيئة العامة لالأوقاف، فللدائرة الكتفاء بالتقدير املقدم منهما.
2/223: اإذا اقت�صت م�صلحة وقف عام اأو اأهلي، اأو و�صية الإذن باأحد الت�صرفات الواردة يف 
الفقرة )2( من هذه املادة، فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن اإىل املحكمة التي يقع عقار 

الوقف يف حدود وليتها املكانية.
3/223: الدائرة التي �صدر عنها الإذن ببيع الوقف اأو �صرائه ونحوهما هي التي تتوىل اإفراغه.

4/223: اإذا اأذنت الدائرة بالت�صرف يف ح�صة الوقف، وكان العقار م�صرتكا بني الوقف وغريه؛ 
فيكون اإفراغه كامال لديها.

5/223: ل يجوز نقل الأوقاف خارج اململكة، اأو الأوقاف التي مبكة اأو املدينة، اإىل غريهما.
6/223: نقل الوقف من بلد اإىل بلد اآخر داخل اململكة يقت�صي اإذن حمكمة بلد الوقف، واكت�صابه 
القطعية، و�صراء بدله يكون لدى حمكمة البلد املنقول اإليه الوقف، بعد حتقق الغبطة وامل�صلحة 

من اأهل اخلربة يف احلالني.
7/223: الإذن با�صتبدال الأوقاف اخلريية العامة وبيعها، و�صراء بدل عنها، يكون بعد موافقة 

جمل�ض الأوقاف الأعلى.
8/223: تتوىل كتابة العدل ت�صجيل رهن العقار املوقوف، واإ�صدار �صكوك التجزئه اأو الفرز اأو 

الدمج، بعد اإذن املحكمة املخت�صة، ولو كانت �صكوك الوقف �صادرة من املحكمة.
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9/223: اإذا �صلم مال الوقف للناظر للم�صاربة به، واجتمع ما يكفي ل�صراء عقار بدل عنه، بادر 
بال�صراء عن طريق املحكمة املخت�صة.

نص المادة:

رقم املادة: 225

واجبة  والنظار،  والأو�صياء  الأولياء  ت�صرفات  يف  الأذونات  يف  ال�صادرة  الأحكام  جميع   -1
التدقيق من حمكمة ال�صتئناف، با�صتثناء اأحكام الرهن والفرتا�ض وتوثيق عقود ال�صركات اأو 

زيادة راأ�ض مالها و�صراء عقارات للقا�صر، ما مل يقرر املجل�ض الأعلى للق�صاء خالف ذلك.
2- يكون حكم حمكمة ال�صتئناف يف تدقيق الأحكام امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة 

نهائيا.
3- اإذا نق�صت حمكمة ال�صتئناف الأحكام امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة؛ حتكم 

فيها بعد �صماع الإنهاء وطلب الإذن بالت�صرف.
الالئحة:

الرهن  يف  والنظار  والأو�صياء  الأولياء  ت�صرفات  يف  الأذونات  يف  ال�صادرة  الأحكام   :1/225
اأو زيادة راأ�ض مالها، و�صراء عقارات للقا�صر، غري واجبة  ال�صركات  والقرتا�ض وتوثيق عقود 

التدقيق من حمكمة ال�صتئناف.

نص المادة:

رقم املادة: 226

1- اإذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف اأو قا�صر اأو غائب، اأو كان يف هذا العقار ح�صة 
اإفراغه لدى كتابة العدل، ما مل يكن البدل عقاًرا، فيكون الإذن فيه  �صائعة لأّي منهم؛ فيكون 

واإفراغه من املحكمة املخت�صة.
اأحد  اأو  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  يف  املخت�صة  املحكمة  بو�صاطة  العقار  قيمة  تودع   -2

فروعها، اأو اأحد امل�صارف يف البلد، حتى ي�صدر اإذن من املحكمة املخت�صة ب�صرفها.
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الالئحة:
1/226: العقار املنزوع ل�صالح املنفعة العامة هو ما نزع وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 

العامة، وو�صع اليد املوؤقت على العقار.
2/226: عقار الوقف اأو الو�صية اأو القا�صر اأو الغائب، الذي يراد نزع ملكيته ل�صالح ال�صركات 
الأهلية، ل يعترب للم�صلحة العامة، فال يباع اإل بعد �صدور اإذن من املحكمة املخت�صة بعد التحقق 
من الغبطة وامل�صلحة يف البيع، وتاأييد حمكمة ال�صتئناف ذلك، ويف حال عدم حتقق الغبطة 
اأو  اأو الو�صية  وامل�صلحة يف املبلغ املقدور تقوم املحكمة باإدخال ال�صركة لزيادة ن�صيب الوقف 

القا�صر اأو الغائب مبا يحقق الغبطة وامل�صلحة، فاإن رف�صت ذلك فتقرر املحكمة ما تراه.
3/226: تتوىل كتابة العدل اإفراغ ح�صة من مل يح�صر من مالكي العقار املنزوع للمنفعة العامة، 

وتطبق ب�صاأنه الفقرة )2( من هذه املادة.
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نظام التنفيذ والئحته التنفيذيةا�صم النظام
1433/8/12هـتاريخه

جريدة اأم القرى العدد رقم 4425 ، وتاريخ 1433/10/13هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
قرار جمل�ض الوزراء رقم 261، وتاريخ 1433/8/12هـ

قرار وزاري رقم 9892، وتاريخ 1434/4/17هـ

�صاريحالة النظام

1. املادة التا�صعة امل�صار اليها اأعاله كالآتي:-
ل يجوز التنفيذ اجلربي اإل ب�صند تنفيذي حلق حمدد املقدار، حاّل الأداء، وال�صندات التنفيذية هي:

1- الأحكام، والقرارات، والأوامر ال�صادرة من املحاكم.
2- اأحكام احلكمني املذيلة باأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.

3- حما�صر ال�صلح التي ت�صدرها اجلهات املخولة بذلك، اأو التي ت�صدق عليها املحاكم.
4- الأوراق التجارية.

5- العقود واملحررات املوثقة.
6- الأحكام والأوامر الق�صائية، واأحكام املحكمني، واملحررات املوثقة ال�صادرة يف بلد اأجنبي.

7- الأوراق العادية التي يقر با�صتحقاق حمتواها كليًا اأو جزئيًا.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة �صند التنفيذ مبوجب النظام.

نص المادة:

رقم املادة: 34

للنموذج الذي  التنفيذ، وفقا  اإىل قا�صي  التنفيذ  التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب  1- يتم 
حتدده الالئحة.

2- اأ. يتحقق قا�صي التنفيذ من وجود ال�صيغة التنفيذية على ال�صند التنفيذي الوارد يف الفقرات 
)1، 2، 3( من املادة )التا�صعة()1(  من هذا النظام.

ب. فيما عدا ما ذكر يف الفقرة )2ـ اأ(، يتحقق قا�صي التنفيذ من ا�صتيفاء ال�صندات التنفيذية 
- املذكورة يف الفقرات )4، 5، 6، 7، 8( من املادة التا�صعة -  ال�صروط النظامية، وي�صع خامت 
التنفيذ عليها، مت�صمنا عبارة )�صند للتنفيذ(، مقرونا با�صم قا�صي التنفيذ، وحمكمته، وتوقيعه.
3- ي�صدر قا�صي التنفيذ فورا اأمرا بالتنفيذ اإىل املدين، مرفقة به ن�صخة من ال�صند التنفيذي، 
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خمتومة بخامت املحكمة مبطابقتها لالأ�صل، ويبلغ املدين وفق اأحكام التبيلغ التي حددها الالئحة، 
التنفيذ  اأمر قا�صي  التنفيذ؛  اأمر  تاريخ �صدور  اإبالغ املدين خالل ع�صرين يوما من  فاإن تعذر 
بن�صر الإبالغ فورا يف ال�صحيفة اليومية الأو�صع انت�صارا يف منطقة مقر املحكمة، وت�صتويف من 

املدين نفقة الإعالن مع ا�صتيفاء احلق.
الأ�صخا�ض  عناوين  عن  لالإف�صاح  العالقة؛  ذات  واجلهات  العدل  وزارة  بني  التن�صيق  يتم   -4

الذين ل يعرف لهم حمل اإقامة.
الالئحة:

20/34: يكون التبيلغ على النحو الآتي:
اأ . ال�صركات، واجلمعيات، واملوؤ�ص�صات اخلا�صة، اأو فروعها: اإىل مديريها، اأو من يقوم مقامهم، 
اأو من ميثلهم، وال�صركات واملوؤ�ص�صات الأجنبية التي لها فروع، اأو وكيل باململكة: اإىل مدير الفرع، 

اأو من ينوب عنه.
ب . الع�صكريون: اإىل املرجع املبا�صر ملن وجه التبيلغ اإليه.

ج . البحارة وعمال ال�صفن: اإىل الربان.
د . املحجور عليه حلظ نف�صه اأو الوقف: اإىل الو�صي اأو الويل اأو الناظر ـ ح�صب احلال ـ

هـ. ال�صجني اأو املوقوف: اإىل مدير ال�صجن، اأو حمل التوقيف.

نص المادة:

رقم املادة: 44

للحار�ض غري املالك لالأموال املحجوزة اأجرة املثل على حرا�صته واإدارته، وي�صدر بتقديرها قرار 
من قا�صي التنفيذ، وحت�صب �صمن م�صاريف التنفيذ.

الالئحة:
1/44: اإذا اتفق ذوو ال�صاأن على اأجرة احلار�ض، فللقا�صي اإجازة التقاف، ما مل يكن املحجوز 

عليه مال قا�صر، اأو وقفا، فيتحقق القا�صي من منا�صبة الأجرة.
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نص المادة:

رقم املادة: 58

اإذا كانت ح�صيلة التنفيذ ل تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي ال�صاأن )الدائنني احلاجزين، ومن 
قا�صي  يثبت  لتوزيعها؛  بينهم  فيما  ودية  ت�صوية  على  هوؤلء  واتفق  الإجراءات(،  يف  طرفا  يعد 
التنفيذ اتفاقهم يف حم�صر، ويوقعه ماأمور التنفيذ، واملنفذ لهم، والقا�صي، وتكون لهذا املح�صر 

قوة ال�صند التنفيذي يف مواجهتهم.
الالئحة:

1/58: اإذا كان من �صمن الدائنني قا�صر، اأو وقف، ومن يف حكمهما، فيجب اأن ل يقل ن�صيب 
كل منهم يف التفاق عن قدر ح�صته عند املحا�صة.

نص المادة:

رقم املادة: 76

   يحدد قا�صي التنفيذ طريقة تنفيذ احلكم ال�صادرة بزيارة ال�صغري ما مل ين�ض احلكم عليها، 
ويجري التنفيذ بت�صليم ال�صغري يف مكان مهياأ ومنا�صب لهذا النوع من التنفيذ، وحتدد وزارة 

العدل تلك الأماكن يف الالئحة، على األ يكون يف مراكز ال�صرط ونحوها.
الالئحة:

1/76: يحدد قا�صي التنفيذ امل�صّلم، وامل�صتلم للَمُزور، واآلية نقله، واأجرة النقل، وكيفية الزيارة 
مكانا، و�صفة، ونحو ذلك، ما مل ين�ض احلكم، اأو يتفق الطرفان على خالفه، واإذا خال احلكم 

من عدد الأيام، اأو حتديد الأوقات، اأو تعيينها، فُيحال لقا�صي املو�صوع ل�صتكماله.
2/76: يجري تنفيذ حكم الزيارة، وت�صليم ال�صغري يف مقر �صكن املزور، اأو �صكن طالب التنفيذ، 
اإذا كان بلد املزور، اأو يف �صكن اأحد اأقارب املزور يف البلد نف�صه، فاإن تعذر، ففي اأحد الأماكن الآتية:

اأـ اجلهات الجتماعية احلكومية.
ب ـ املوؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية املرخ�ض لها بالقيام بهذا العمل.

ج ـ  ما يراه القا�صي من الأماكن العامة وغريها، مما تتوافر فيها البيئة املنا�صبة.
ال�صخ�صية،  الأحوال  م�صائل  يف  ال�صادر  احلكم  يف  النظر  اإعادة  يقت�صي  ما  طراأ  اإذا   :3/76

فُتنظر الدعوى من قبل قا�صي املو�صوع.
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نظام الهيئة العامة للوالية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهما�صم النظام
13 / 3 / 1427هـتاريخه

21 /4 /1427هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/17، بتاريخ 13 / 3 / 1427 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 53، بتاريخ 12 / 3 / 1427 هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 2

تتوىل الهيئة الولية على الأموال التي ل حافظ لها حقيقة اأو حكما - اإل اهلل �صبحانه وتعاىل - 
ومتار�ض من الخت�صا�صات مثل ما خول للويل اأو الو�صي اأو القيم اأو الوكيل اأو الناظر، وعليها 
الواجبات املقررة عليهم طبقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية والأنظمة املرعية، ولها على الأخ�ض 

ما ياأتي: 
1- الو�صاية على اأموال الق�صر واحلمل الذين ل ويل ول و�صي لهم، واإدارة اأموالهم.

ما لإدارة  2- القوامة على اأموال ناق�صي الأهلية وفاقديها، الذين مل تعنيِّ املحكمة املخت�صة قيِّ
اأموالهم.

3- اإدارة اأموال من ل يعرف له وارث، واأموال الغائبني واملفقودين، والوكالة عنهم يف امل�صائل املالية.
4- حفظ اأموال املجهولني واللقطات وال�صرقات، حتى تثبت لأ�صحابها �صرعا.

5- الإ�صراف على ت�صرفات الأو�صياء والقيمني والأولياء.
اإذا  فيها  ال�صرعي  الإيجاب  ينتهي  حتى  عليها،  املتنازع  والرتكات  والأموال  الديات  حفظ   -6

عهدت املحكمة املخت�صة اإىل الهيئة بذلك.
7- اإدارة الأوقاف الأهلية التي يو�صى للهيئة بنظارتها اأو التي تعني عليها.

الأعلى،  الأوقاف  جمل�ض  قبل  من  البدل  �صراء  حتى  العامة  اخلريية  الأوقاف  اأقيام  حفظ   -8
وذلك بعد اإذن املحكمة املخت�صة بهذا ال�صاأن.

9- اأي مهمة ت�صند اإليها مبوجب النظام اأو قرار من جمل�ض الوزراء اأو اأمر �صام،
وحتدد الالئحة التنفيذية ال�صوابط الالزمة لتنفيذ هذه املادة.
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نص المادة:

رقم املادة: 7

يكّون املجل�ض من بني اأع�صائه اللجان الدائمة الآتية التي متار�ض الخت�صا�صات املبينة اأمامها:
ذ - اللجنة ال�صرعية: لإبداء الراأي ال�صرعي يف اأعمال الهيئة.

يتم  ما  تنفيذ  ومتابعة  الأموال،  ا�صتثمار  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجية  لإعداد  ال�صتثمار:  جلنة  ر - 
اإعداده من خطط يف هذا ال�صاأن.

ز - جلنة امل�صروعات الوقفية: لالإ�صراف على الأموال الوقفية وريعها، ومتابعة �صرفها، تنفيذا 
ل�صروط الواقفني ورغباتهم.

نص المادة:

رقم املادة: 10

امل�صرتكة  وكذلك  عليها،  ناظر  ل  التي  الأهلية  الأوقاف  جميع  على  بالنظارة  الهيئة  تخت�ض 
فيما يخت�ض بالوقف الأهلي، ولها حق الإ�صراف على النظار املعينني اإذا عهدت اإليها املحكمة 
الهيئة عن  اإىل  دوري  تقدمي ح�صاب  املعني  الناظر  وعلى  ذلك.  امل�صلحة  اقت�صت  اأو  املخت�صة 

اإيرادات وم�صروفات الوقف.
تلك  ي�صوغ من  اأن تعرت�ض على ما ل  فللهيئة  الوقف؛  باأعمال م�صرة مبال  يقوم  اأنه  تبني  واإذا 

الأعمال، وتعر�ض اأمره على املحكمة املخت�صة؛ ملحا�صبته اأو عزله.

نص المادة:

رقم املادة: 11

يجوز للهيئة املطالبة بالق�صمة، وللمحكمة املخت�صة الإذن بذلك اإذا كان املوقوف ح�صة �صائعة 
م�صرتكة بني الواقف ومالك اآخر اأو اأكرث، اأو م�صرتكة بني وقفني اأو اأكرث.

نظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
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نص المادة:

رقم املادة: 12

يجوز للناظر اإذا خرب الوقف، اأو تعذرت عودته لإنتاج غلة، اأو كان اأر�صا ل غلة لها، ول يوجد 
ما يعمر به من ريع الوقف، اأن ياأذن ملن يعمره من ماله ببناء اأو غر�ض اأو نحوهما ملدة معلومة، 
فيه  الت�صرف  له  ي�صح  الغار�ض،  اأو  للباين  ملكا  الغر�ض  اأو  البناء  يكون  اأن  على  معني،  وباأجر 
اإذا  له. ويجوز  املعني  الأجل  الوقف بحلول  يعمر  وينتهي حق من  ت�صرف املالك، ويورث عنه، 
حتققت غبطة الوقف اأن يعو�ض املعمر عما بناه اأو غر�صه بقيمة املثل، عند حلول الأجل املعني 

له، اإذا ا�صرتط ذلك.

نص المادة:

رقم املادة: 13

1- ل يجوز للهيئة اأن ت�صتبدل بالوقف مثله اإل اإذا ا�صرتط الواقف ذلك لنف�صه اأو لغريه، اأو �صار 
الوقف ل ينتفع به كليا، اأو �صار ل يفي مبوؤونته، اأو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.

2- ل يجوز بيع الوقف اأو ال�صتبدال به غريه، اأو الإذن بتعمريه اأو نقله من مكانه، اإل بعد موافقة 
املحكمة املخت�صة.

نص المادة:

رقم املادة: 31

يجب على الهيئة اأن تطلب من املحكمة املخت�صة تعيني و�صي للخ�صومة يف احلالت الآتية:
1- اإذا تعار�صت م�صلحة امل�صمول بهذا النظام مع م�صلحة الهيئة.

2- اإذا تعار�صت م�صلحة امل�صمول بهذا النظام مع م�صلحة وليه، اأو و�صيه، اأو القيم عليه، اأو 
ناظر الوقف.

نظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
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نص المادة:

رقم املادة: 18

اأو  للمحامني املقيدين يف جدول املمار�صني، دون غريهم، حق الرتافع عن الغري اأمام املحاكم 
ديوان املظامل، اأو اللجان امل�صار اإليها يف املادة الأوىل من هذا النظام، وا�صتثناء من ذلك يقبل 

للرتافع عن الغري من ياأتي:
اأ�صخا�ض  ثالثة  عن  ق�صايا  ثالث  الوكيل  با�صر  فاإن  ثالث،  اإىل  واحدة  ق�صية  يف  وكيل  اأي  اأ- 

متعددين ل تقبل وكالته عن غريهم.
ب- الأزواج اأو الأ�صهار، اأو الأ�صخا�ض من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

ج- املمثل النظامي لل�صخ�ض املعنوي.
د- الو�صي والقيم وناظر الوقف يف ق�صايا الو�صاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ- ماأمور بيت املال فيما هو من اخت�صا�صه، ح�صب النظام والتعليمات.

نظام املحاماةا�صم النظام
28 / 7 / 1422هـتاريخه

1422 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/38، بتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ

  قرار جمل�ض الوزراء رقم 199، بتاريخ 14 / 7 / 1422 هـ

�صاريحالة النظام

نظام المحاماة
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الن�سو�ص املتعلقة بالعمل اخلريي من الأنظمة واللوائح الأخرى
القسم الثاني

3. أنظمة ولوائح األمن الداخلي واألحوال 
المدنية واألنظمة الجنائية
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نص المادة:

رقم املادة: 1

العامة  واملمتلكات  ال�صكان  حلماية  الالزمة  والأعمال  الإجراءات  جمموعة  هو  املدين  الدفاع 
املنكوبني،  واإغاثة  املختلفة،  واحلوادث  واحلروب  والكوارث  احلرائق  اأخطار  من  واخلا�صة، 
وتاأمني �صالمة املوا�صالت والت�صالت و�صري العمل يف املرافق العامة، وحماية م�صادر الرثوة 
الوطنية، وذلك يف زمن ال�صلم ويف حالت احلرب والطوارئ، وي�صمل ذلك - على �صبيل املثال 

ل احل�صر - ما ياأتي:
اأ - تنظيم قواعد وو�صائل الإنذار من الأخطار والغارات اجلوية.

ب - اإعداد املتطوعني للقيام باأعمال الدفاع املدين.
جـ - تنظيم قواعد وو�صائل ال�صالمة والأمن ال�صناعي، ومكافحة احلرائق واإطفاوؤها، واأعمال 
ال�صلم  حالة  يف  التدمري  اأ�صلحة  �صد  والوقاية  الغارات،  ومراقبة  والإغاثة،  والإ�صعاف  الإنقاذ 

واحلرب.
بالعتاد  وجتهيزها  الخت�صا�صات،  خمتلف  من  املدين  الدفاع  ت�صكيالت  واإعداد  اإحداث   - د 

والو�صائل الالزمة.
هـ- تقييد الإ�صاءة واملرور، واإعداد وتنفيذ خطط الإخالء والإيواء يف حالت احلرب والطوارئ.
و - اإن�صاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين، وبناء املخابئ العامة واإدارتها، والإ�صراف 

على املخابئ اخلا�صة لوقاية ال�صكان يف زمن احلرب اأو ال�صلم.
ز - تخزين خمتلف املواد والتجهيزات الالزمة ل�صتمرار احلياة يف حالت احلرب والطوارئ 

والكوارث.

نظام الدفاع املدينا�صم النظام
10 / 5 / 1406هـتاريخه

1406هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/10، بتاريخ 10 / 5 / 1406 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 25، بتاريخ 23 / 1 / 1406 هـ

�صاريحالة النظام

نظام الدفاع المدني
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ح - اإعداد وتنفيذ ما يلزم من اإجراءات تهدف اإىل حتقيق ال�صالمة وجتنب الكوارث، واإزالة 
اآثارها، مبا يف ذلك تقدمي الإ�صعافات النقدية اأو �صواها.

ط - ا�صتخدام و�صائل الإعالم لتحقيق اأهداف الدفاع املدين.

نص المادة:

رقم املادة: 3

مع مراعاة ما تق�صي به الأنظمة، وما يقرره جمل�ض الدفاع الأعلى وفق نظامه، يعتمد يف تنفيذ 
اأعمال الدفاع املدين، املن�صو�ض عليها يف املادة الأوىل من هذا النظام، على:

واخلا�صة،  العامة  املعنوية  ال�صخ�صية  ذوي  والأ�صخا�ض  احلكومية،  وامل�صالح  الوزارات،   – اأ 
واملوؤ�ص�صات، ومالكي العقارات، و�صاغليها، واأ�صحاب ال�صيارات واملركبات الأخرى و�صائقيها.

ب - قوات الدفاع املدين، وقوات الأمن الداخلي الأخرى، واحلر�ض الوطني، والقوات امل�صلحة.
جـ - املتطوعني يف الدفاع املدين.

ويتم ذلك ح�صب اخلطط والقواعد والإجراءات التي ي�صعها جمل�ض الدفاع املدين، بالتن�صيق مع 
اجلهات ذات العالقة.

نص المادة:

رقم املادة: 14

مع مراعاة ما تق�صي به الأنظمة وقرارات جمل�ض الدفاع املدين، تخت�ض املديرية العامة للدفاع 
املدين مبا ياأتي:

اأ - اقرتاح خطط وم�صروعات واإجراءات الدفاع املدين، ومتابعة تنفيذها.
وفيما  املدين،  الدفاع  واإجراءات  وم�صروعات  خطط  يف  اخت�صا�صها  يف  يدخل  ما  تنفيذ   - ب 

ي�صدره جمل�ض الدفاع املدين ووزير الداخلية ورئي�ض جمل�ض الدفاع املدين من قرارات.
جـ - اتخاذ الإجراءات املنا�صبة ملواجهة الكوارث التي ي�صدر باعتبارها كارثة قرار من وزير 
اإمكانيات  من  ال�صتفادة   - ذلك  �صبيل  يف   - وعليها  املدين،  الدفاع  جمل�ض  ورئي�ض  الداخلية 
ومهمات  اأ�صخا�ض  من  يلزم  ما  توفري  منها  تطلب  واأن  الأخرى،  واجلهات  الع�صكرية  القوات 

نظام الدفاع المدني
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نص المادة:

رقم املادة: 16

اأثناء  املدين  الدفاع  اأعمال  تنفيذ  على  للقائمني  الدولة  نفقة  على  الطعام  وجبات  تاأمني  يتم 
الطوارئ والكوارث واحلروب، وذلك وفق لئحة ي�صعها جمل�ض الدفاع املدين، حتدد ال�صروط 

الالزمة لذلك.

واأدوات ت�صاعدها يف اأداء مهامها.
للمت�صررين يف  النقدية، وغري ذلك،  والإ�صعافات  واملاأوى والعالج  والك�صاء  الطعام  د - توفري 

اأوقات الكوارث، وفق لئحة ي�صعها جمل�ض الدفاع املدين.
التعاون  لتن�صيق  املدين؛  الدفاع  اأعمال  بتنفيذ  املعنية  و�صائر اجلهات  بالوزارات  الت�صال  هـ- 

فيما بينها ب�صاأن تنفيذ خطط وم�صروعات واإجراءات الدفاع املدين.
و- تطوير الدفاع املدين مبا ي�صاير التقدم العلمي واحلربي.

ز- متثيل اململكة يف املنظمات واملوؤمترات والندوات الدولية واملحلية، واحللقات اخلا�صة بالدفاع 
املدين.

للمو�صوعات  الالزمة  الدرا�صات  واإعداد  املدين،  الدفاع  جمل�ض  اأعمال  جدول  اقرتاح  ح- 
املعرو�صة على املجل�ض.

ط- تقدمي التو�صيات الالزمة للجهات املخت�صة للتعوي�ض عن الأ�صرار التي ت�صببها الكوارث 
اأو اأعمال العدو.

ي- تنفيذ برامج التدريب الالزمة لأعمال الدفاع املدين، ح�صب ما يقرره جمل�ض الدفاع املدين.
ك- اقرتاح الأوقات املنا�صبة لإجراء جتارب ومترينات الدفاع املدين، ودعوة العنا�صر املدربة.

ل- اقرتاح م�صروع امليزانية ال�صنوية للمديرة العامة للدفاع املدين.
ويجوز ملجل�ض الوزراء تعديل هذه الخت�صا�صات.

نظام الدفاع المدني



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-239-

الئحة املتطوعني الأعمال الدفاع املدينا�صم النظام
1422/01/15هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
قرار وزير الداخلية رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين رقم 2/12/و/1/دف، 

وتاريخ 1422/01/15هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 1

التعاريف:
اأ - اأعمال الدفاع املدين: يق�صد بها يف مفهوم هذه الالئحة جميع الإجراءات والأعمال الالزمة 
حلماية ال�صكان واملمتلكات العامة واخلا�صة من اأخطار احلرائق والكوارث واحلروب واحلوادث 
املوا�صالت  �صالمة  وتاأمني  املنكوبني،  واإغاثة  واإ�صعاف  واإنقاذ  والأمرا�ض،  والأوبئة  املختلفة، 
زمن  يف  وذلك  الوطنية،  الرثوة  م�صادر  وحماية  العامة،  املرافق  يف  العمل  و�صري  والت�صالت 

ال�صلم وحالت احلرب والطوارىء والكوارث.
ب - جهة التطوع: هي اجلهات احلكومية امل�صرح لها وفق اخت�صا�صات، اأو وفق ما يحدده وزير 

الداخلية، رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين، با�صتقبال املتطوعني وتدريبهم.
يف  ورغبة  لوطنه،  حبه  من  بدافع  الخت�صا�ض  جلهة  يتقدم  الذي  ال�صخ�ض  هو  املتطوع:  ج- 
رغبته  مبديًا  واخلارج،  الداخل  والإغاثة يف  املدين،  الدفاع  وتدابري  اأعمال  تنفيذ  امل�صاركة يف 
وا�صتعداده التام يف ت�صخري كامل اأو بع�ض قدراته واإمكانته يف خدمة البالد، وامل�صاهمة يف دفع 

اأخطار احلوادث والكوارث واحلروب،
بدون مقابل، ومتعهدًا ببذل كل ما ي�صتطيع من جهد يف �صبيل اأداء العمل التطوعي، يبتغي من 

اهلل الأجر والثواب.
والعادات  ال�صرعية  الأحكام  مع  يتعار�ض  ول  قدرتها،  ينا�صب  ما  على  املراأة  دور  ويقت�صر 
والتقاليد،مثل:)تقدمي الإ�صعافات الأولية، ورعاية الطفولة والأمومة يف مراكز الإيواء، وا�صتقبال 

النازحني(.

الئحة المتطوعين ألعمال الدفاع المدني
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نص المادة:

رقم املادة: 2

ي�صرتط يف قبول املتطوع ما ياأتي:
اأ- اأن يكون �صعودي اجلن�صية، )ويجوز قبول غري ال�صعودي وفق �صروط يحددها وزير الداخلية، 

رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين(.
ب- اأن يكون لئقًا طبيًا للقيام باأعمال الدفاع املدين.

ج- اأن ل يقل عمره عن )18( ثمانية ع�صر عامًا، ول يزيد عن )60( �صتني عاما.
د- اأن ل يتعار�ض عمله الأ�صا�صي مع عمله التطوعي.

هـ- اإح�صار �صحيفة خلو �صوابق.

نص المادة:

رقم املادة: 3

ي�صنف املتطوعون اإىل الفئات الآتية:
اأ- متطوع عام: وهذا يتم تدريبه للعمل مبوجب خطة ت�صعها جهة التطوع، تو�صح فيها الطريقة 

والأ�صلوب لتنفيذ الأعمال املطلوبة منه، بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.
طريق  عن  �صواء  حرفيًا،  اأو  مهنيًا  اأو  فنيًا  عماًل  ميار�ض  الذي  وهو  متخ�ص�ض:  متطوع  ب- 

الدرا�صة اأو اخلربة املهنية.

نص المادة:

رقم املادة: 4

تكون م�صاركة املتطوع يف املجالت الآتية:
اأ- اإطفاء احلرائق ال�صغرية، وحما�صرة احلرائق الكبرية، حتى و�صول فرق الدفاع املدين.

ب- امل�صاركة يف عمليات الإنقاذ والبحث عن املفقودين.
ج- امل�صاركة يف عمليات الإ�صعافات الأولية، ونقل امل�صابني ملراكز العالج.

الئحة المتطوعين ألعمال الدفاع المدني
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د- امل�صاعدة يف عمليات الإخالء والإيواء، وتقدمي اخلدمات الجتماعية.
هـ- امل�صاركة يف تنفيذ خمتلف عمليات الإغاثة الداخلية واخلارجية.

و- امل�صاهمة يف اأعمال ال�صالمة واحلماية املدنية الأخرى.
ز- امل�صاركة يف اأعمال احلج.

ح- امل�صاهمة يف حما�صرة ومكافحة الأمرا�ض والأوبئة.
اأي مواد ي�صتبه فيها، واتخاذ الحتياطات ال�صرورية حلني  ط- املراقبة والبحث والإبالغ عن 

و�صول الفرق املتخ�ص�صة.
ي – توعية ال�صكان عن كيفية جتنب اآثار املواد الكيماوية وامل�صعة.

ك – امل�صاهمة يف تنبيه ال�صكان عن وجود الغارات اجلوية.
ل – توعية ال�صكان مبدلولت �صافرات الإنذار، والحتياطات الواجب اتخاذها عند �صماعها.

اإىل املخابىء، وتقدمي اخلدمات الجتماعية داخلها، وتوعيتهم  للو�صول  ال�صكان  م- م�صاعدة 
بالطرق ال�صحيحة حلماية اأنف�صهم من اأخطار احلروب.

ن – مراقبة املرافق الهامة واملن�صاآت احليوية والأحياء ال�صكنية من املخاطر التي قد تهددها.
�ض – رفع الروح املعنوية لل�صكان، وتذكية روح املقاومة وال�صمود لديهم.

ع – ت�صغيل و�صيانة املرافق العامة.
ف – اأي واجبات يتطلبها املوقف.

نص المادة:

رقم املادة: 5

يقوم املتطوع املتخ�ص�ض، يف اأوقات ال�صلم واحلرب، بالأعمال التخ�ص�صية والفنية واحلرفية 
التي يجيدها، ويتم تكليفه بها، ول يتم تكليفه باأعمال تخالف تخ�ص�صه اإل بعد موافقته.
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نص المادة:

رقم املادة: 6

تتوىل جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين، وفقا لالآتي:
اأ- اإعداد مراكز للتدريب يف مناطق اأو مدن اململكة، والعمل على تهيئتها وتزويدها باملدربني، 

وبو�صائل ومعدات التدريب الالزمة، وفقًا لالأعداد املتوقعة من املتطوعني.
ب- اإعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات املتدربني والأعمال املطلوب منهم تنفيذها.

على فرتتني:  تكون  بحيث  للمتطوعني،  التدريبية  الدورات  ونهاية  بداية  موعد  يتم حتديد  ج- 
ملدة  عام  كل  تن�صيطية  والثانية:  واحدة،  وملرة  اأ�صبوعني،  ملدة  للم�صتجدين  تاأ�صي�صية  الأوىل: 

اأ�صبوع، ويجوز يف حالت احلروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفقًا ملتطلبات املوقف.
د- يجوز بقرار من وزير الداخلية، رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين، اأو من يفو�صه، اإعفاء املتطوعني 

من حملة املوؤهالت العلمية والتخ�ص�صات الفنية العالية من الدورة التدريبية.

نص المادة:

رقم املادة: 7

اللتزامات واحلقوق واملزايا:
اأوًل: اللتزامات: يلتزم املتطوع بالآتي:

اأ- احل�صور والنتظام اأثناء عقد الدورات التدريبية.
ب- تلبية النداء يف اأ�صرع وقت.

ج- التقيد بالأوامر والتعليمات ال�صادرة اإليه، وعدم المتناع عن اأداء العمل املكلف به، اأو رف�ض 
ال�صتمرار فيه، بغري عذر.

د- اللتزام بال�صدق والأمانة، وعدم اإف�صاء اأ�صرار العمل املكلف به.
هـ- اللتزام بال�صلوك والأدب العام، واحرتام روؤ�صائه وزمالئه.

و- اإ�صعار اجلهة املخت�صة عن اأي تغريات تطراأ على عنوان عمله اأو �صكنه.
ز- التطوع ملدة ل تقل عن �صنة، تتجدد ح�صب رغبة املتطوع.

ح- املحافظة على الُعَهد امل�صلمة له، من مالب�ض ومعدات واأدوات، وا�صتخدامها يف الغر�ض املحدد 
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لها، مع �صمان اإعادتها عند تركه للعمل التطوعي، اأو عدم النتظام فيه، واإل تلحقه امل�صوؤولية.
ط- عدم الإدلء اأو الت�صريح باأي معلومات �صحفية اأو اإعالمية تتعلق بالعمل التطوعي.

ثانيًا: احلقوق واملزايا:
اأ- ي�صمح للموظف ال�صعودي، العامل يف الأجهزة احلكومية، املتطوع يف اأعمال الدفاع املدين، 
وتاريخ   3/248 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  قرار  على  بناء  كامل  براتب  عمله  عن  بالغياب 
وتاريخ   1031 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  قرار  يف  الواردة  ال�صوابط  ووفق  27/5/1412هـ، 

8/7/1406هـ، والتي تق�صي باللتزام بالقواعد الآتية:
1- موافقة كل من اجلهة التي تطوع لديها واجلهة التي يتبعها املوظف على م�صاركته يف اأعمال 

التطوع.
2- ي�صدر الوزير املخت�ض اأو رئي�ض امل�صلحة املخت�صة القرار الإداري اخلا�ض بذلك.

الراتب وبدل  اأو بدلت، �صوى  اأية مزايا  املتغيب عن عمله احل�صول على  للموظف  3- ل يحق 
النقل ال�صهري فقط، خالل فرتة الغياب.

اأو الفرع الذي يتبعه  اأو الق�صم  اأن ل يرتتب على فتح باب التطوع الإخالل باأعمال الإدارة   -4
املوظف املتطوع، وذلك لغياب اأكرث من موظف يف ذلك الق�صم اأو الفرع.

ما بحوزتهم  ت�صليم  لأعمالهم  تركهم  ي�صتلزم  الذين  الأ�صخا�ض  القاعدة  ي�صتثنى من هذه   -5
من عهد، مثل: )اأمني ال�صندوق( و )اأمني امل�صتودع(، وكذلك الوظائف التي يتعذر توفري البدل 

فيها؛ فهوؤلء ل ي�صمح لهم بالتغيب للم�صاركة يف اأعمال التطوع.
واأربعني  التطوع عن خم�صة  اأعمال  للم�صاركة يف  املوظف عن عمله  انقطاع  تزيد فرتات  6- ل 

يومًا، ح�صب القرار، خالل ال�صنة الواحدة.
نفقتها  على  املنا�صبة  والإعا�صة  النقل  وو�صيلة  وال�صكن  املالب�ض  بتاأمني  التطوع  جهة  تقوم  ب- 
والهبات  التربعات  من  الالزمة  املبالغ  توفر  عدم  حالة  يف  التطوعي،  عمله  لأداء  للمتطوع 

املن�صو�ض عليها يف املادة )11( من هذه الالئحة.
ج- تعترب املدة التي يق�صيها املتطوع يف التدريب اأو يف العمل التطوعي امتدادًا خلدمته الفعلية 

يف وظيفته الأ�صيلة.
اأو ممار�صته العمل التطوعي، يف امل�صت�صفيات  التدريب  د- يعالج املتطوع، الذي ي�صاب خالل 

وامل�صتو�صفات احلكومية.
هـ- يجوز للوزير املخت�ض منح املتطوع الذي يقوم باأعمال بطولية غري عادية مكافاأة مالية، وفق 

ال�صوابط واحلدود التي ي�صدرها رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين.
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و- مع عدم الإخالل مبا تقرره الأنظمة الأخرى، يعامل املتطوع يف حالة الوفاة اأو الإ�صابة وفق 
ما ياأتي:

1- اإذا تويف املتطوع اأو اأ�صيب بعجز كلي دائم، اأو بعاهة كلية متنعه من العمل ب�صورة قطعية، 
قيمته  تعوي�صًا  ال�صرعيني  لذويه  اأو  له  ي�صرف  التطوعي؛  التدريب  اأو  العمل  ب�صبب  ذلك  وكان 
حالة  يف  املالية  والهبات  التربعات  ح�صاب  من  ال�صرف  ويكون  �صعودي(،  ريال  األف  )�صبعون 

توفرها، اأو من ميزانية جهة التطوع.
له  التطوعي؛ ي�صرف  التدريب  اأو  العمل  ب�صبب  اأو عاهة جزئية،  املتطوع بعجز  اأ�صيب  اإذا   -2

ن�صبة من التعوي�ض املن�صو�ض عليه يف الفقرة ال�صابقة، تعادل الن�صبة املئوية للعجز اأو العاهة.
3- حتدد الن�صبة املئوية النهائية للعجز اأو العاهة مبوجب تقرير من اللجنة الطبية الع�صكرية، 

بعد الت�صديق عليه من وزير الداخلية.
ز- لوزير الداخلية، رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين، اأو من ينيبه، منح �صاهدات ال�صكر والتقدير 

للمتطوعني الذين يبذلون جهودًا ملمو�صة يف اأعمالهم.
الأو�صمة  منح  التطوع،  جهة  اقرتاح  على  بناء  املدين،  الدفاع  جمل�ض  رئي�ض  الداخلية،  لوزير  ح- 
وامليداليات والأنواط الع�صكرية للمتطوعني الذين ات�صمت اأعمالهم بالتفاين والت�صحية واإنكار الذات.
اللتحاق  باأولوية  الع�صكرية،  بالنظم  املحددة  ال�صروط  فيه  تتوفر  الذي  املتطوع،  يتمتع  ط- 

باخلدمة بقوات الدفاع املدين.
�صهادات  متتالية،  �صنوات(  ثالث  )ملدة  بانتظام  تطوعه  ي�صتمر يف  الذي  املتطوع،  – مينح  ي 
العامة  باملن�صاآت  ال�صناعي  والأمن  ال�صالمة  بفرق  العمل  يف  الأف�صلية  تعطيه  وخربة،  تدريب 

واخلا�صة، عند توفر �صروط الوظيفة املطلوبة فيه.
ك – متنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة �صخ�صية، وفق �صروط حتددها املديرية العامة للدفاع 

املدين.

نص المادة:

رقم املادة: 8

ي�صكل مبن�صاآت القطاع اخلا�ض جمموعات تطوعية يف جمال اأعمال الدفاع املدين، يف اإطار فرق 
العمل املطلوب، ح�صب لوائح الدفاع املدين، تقوم بامل�صاعدة يف تنفيذ اإجراءات الدفاع املدين 

داخل املن�صاأة.
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نص المادة:

رقم املادة: 9

ي�صدر وزير الداخلية، رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين، اأو من ينيبه، القرارات اخلا�صة بفتح باب 
املتطوعني،  وفرز  الطلبات  لتلقي  الالزمة  اللجان  وت�صكيل  الت�صجيل،  مراكز  وحتديد  التطوع، 

وقبول امل�صتوفني لل�صروط، وفقًا لالحتياجات الفعلية ومتطلبات املوقف.

نص المادة:

رقم املادة: 10

التفتي�ض  اأعمال  تنفيذ  عنهم،  ينيبون  من  اأو  باملناطق،  املدين  الدفاع  جلان  روؤ�صاء  يتوىل 
واكتمال  الكفاءة،  حيث  من  الأحياء،  ومراكز  اخلا�صة  باملن�صاآت  املتطوعني  جمموعات  على 

التجهيزات، ورفع الروح املعنوية، وبث التناف�ض بني املتطوعني.

نص المادة:

رقم املادة: 11

يجوز جلهات التطوع قبول تربعات وهبات املواطنني وال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة واجلمعيات 
اخلريية، مالية اأو عينية، لغر�ض تاأمني مالب�ض واإعا�صة واإ�صكان وتنقالت ومكافاآت وجتهيزات 
املتطوعني، على اأن يتم ال�صرف منها لالأغرا�ض املخ�ص�صة لذلك، وفق ال�صالحيات وال�صروط 

الواردة بقرار جمل�ض الوزراء رقم )89(، وتاريخ 1421/4/15هـ.
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نص المادة:

رقم املادة: 12

يتكون زي املتطوع من:
اأ- غطاء حلماية الراأ�ض.

ب- فرهول اأو بدلة.
ج- حذاء.

د- اإ�صارة كتف.
هـ- لوحات حتمل رقم وا�صم املتطوع، تلب�ض على ال�صدر.

نص المادة:

رقم املادة: 13

يف حالة قبول املتطوع غري ال�صعودي، فاإنه ي�صري عليه ما ي�صري على املتطوع ال�صعودي، من حيث 
احلقوق والواجبات، مبا ل يتعار�ض مع الأنظمة الأخرى.

نص المادة:

رقم املادة: 14

يتم ا�صتدعاء املتطوعني بوا�صطة اإحدى الو�صائل الآتية:
اأ- الت�صال ال�صخ�صي.
ب- الت�صال الهاتفي.

ج- النداء الآيل.
د- �صافرات الإنذار.

هـ- و�صائل الإعالم املختلفة.
وعلى املتطوع تلبية النداء لأقرب مركز جتمع اأو اإدارة اأو مركز دفاع مدين، واللتحاق مبجموعته، 

ومبا�صرة املهام املوكلة اإليه.

الئحة المتطوعين ألعمال الدفاع المدني



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-247-

نص المادة:

رقم املادة: 15

بها؛  يعمل  التي  امل�صتقلة  امل�صلحة  رئي�ض  اأو  للوزير،  واقرتاحاتهم  املتطوعني  تظلمات  ترفع 
للتحقيق يف تلك التظلمات، ودرا�صة القرتاحات، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات على �صوئها.

نص المادة:

رقم املادة: 19

ملجل�ض الدفاع املدين حق تف�صري ن�صو�ض هذه الالئحة، اأو اقرتاح التعديل، اأو احلذف اأو الإ�صافة.

نص المادة:

رقم املادة: 16

واملخالفات،  والربط  ال�صبط  حيث  من  واحلروب،  الطوارىء  حالت  يف  املتطوعون  يخ�صع 
والتحقيق فيها، لنظم اخلدمة الع�صكرية باململكة.

نص المادة:

رقم املادة: 17

على وزارة املالية والقت�صاد الوطني مراعاة الأعباء املالية التي يتطلبها تنفيذ هذه الالئحة، يف 
اإعداد واعتماد امليزانية كل عام.

نص المادة:

رقم املادة: 18

تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين، بالتن�صيق مع جهات التطوع الأخرى، اإ�صدار كافة التنظيمات 
والقواعد والقرارات التنفيذية الالزمة لو�صع هذه الالئحة مو�صع التنفيذ.
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نص المادة:

رقم املادة: 61

يحرر القادة الع�صكريون �صهادة وفاة اجلنود واملوظفني واملتطوعني الذين يتوفون اأو ي�صت�صهدون، 
عنها،  املتفرعة  اأو  لها،  املماثلة  املهمات  اأو  احلربية  العمليات  اأثناء  خارجها،  اأو  اململكة  داخل 
الن�صخ عن طريق  اإحدى  اأن يتم بعث  ، على  املادة )57()1(  بال�صكل املن�صو�ض عليه يف  وذلك 
اإدارة الأحوال املدنية يف املنطقة، للتاأ�صري  اأو الرئا�صة اإىل ذوي املتوفى، والأخرى اإىل  الوزارة 

بذلك على قيودهم.

القيد، فور ت�صجيل واقعة  به  الوفيات، املنوط  اأعاله: يجب على كاتب �صجل  النظام  املادة )57( من  1. ن�ض 
يرغب  ما مل  الوفاة،  اأ�صباب  اإىل  الإ�صارة  دون  لذلك،  املعد  النموذج  على  ن�صختني  من  �صهادة  الوفاة، حترير 
�صاحب ال�صاأن اإي�صاحها، وعلى كاتب ال�صجل تذييل الن�صختني برقم وتاريخ القيد يف ال�صجل، وت�صليم اإحداهما 

اإىل املبلغ، وبعث الثانية اإىل الإدارة التي يوجد بها ملف ال�صخ�ض املتوفى؛ ل�صمها اإىل ملفه.

نظام االأحوال املدنيةا�صم النظام
1407/4/20هـتاريخه

1407/5/9هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/7، بتاريخ 20 / 4 / 1407 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 1 ، بتاريخ 11 / 1 / 1407 هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 70

ل يجوز لأي جهة اأو م�صلحة حكومية اأو موؤ�ص�صة عامة، مبا يف ذلك اجلامعات واملعاهد واملدار�ض، 
ول لل�صركات واجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة والأفراد، اأن يقبلوا اأو ي�صتخدموا اأو ي�صتبقوا يف 
اأكمل  اأي �صخ�ض �صعودي  اأخرى،  باأية �صفة  اأو  اأو طالب،  اأو م�صتخدم  خدمتهم ب�صفة موظف 

اخلام�صة ع�صرة من عمره، اإل اإذا كان يحمل بطاقة �صخ�صية.

نظام األحوال المدنية
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نص المادة:

رقم املادة: 43

يحق لذي الحتياجات اخلا�صة احل�صول على رخ�صة قيادة بعد تقدمي تقرير طبي معتمد يثبت 
قدرته على القيادة.

الالئحة:  
 - يحق لذي الحتياجات اخلا�صة احل�صول على رخ�صة قيادة، بعد تقدمي تقرير طبي معتمد، 

يثبت قدرته على القيادة، وحتدد الالئحة ال�صوابط الالزمة لذلك. 
بنجاح  يجتازوا  اأن  �صريطة  قيادة،  رخ�ض  على  يح�صلوا  اأن  اخلا�صة  الحتياجات  لذوي  ميكن   -
فح�صًا عمليًا بعد جتهيزهم اأو جتهيز �صياراتهم بو�صائل خا�صة مالئمة، وبعد ح�صولهم على تقارير 

طبية معتمدة، تثبت قدرتهم على قيادة املركبات التي يرغبون احل�صول على رخ�ض لقيادتها. 
- يجب اأن تذكر يف رخ�صة القيادة املعطاة لذوي الحتياجات اخلا�صة الو�صائل الواجب جتهيز 
ال�صائق و�صيارته بها، واأن ين�ض فيها على اأنه ل يجوز له قيادة ال�صيارة اإل اإذا توفرت تلك الو�صائل. 

نظام املرور واللئحة التنفيذية لها�صم النظام
1428/10/26هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/85، وتاريخ 1428/10/26هـ

قرار وزير الداخلية رقم 7019، وتاريخ 1429/7/3هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 49

لوزير الداخلية ال�صماح باإن�صاء جمعيات اأهلية غري حكومية لتوعية املواطنني واحلد من حوادث 
الطرق، وحتدد الالئحة واجبات هذه اجلمعيات واخت�صا�صاتها. 

نظام المرور والالئحة التنفيذية له
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الالئحة:  
اإن�صانية، وت�صم اأع�صاء متطوعني،  اأهلية غري حكومية، تكون دوافعها  اإن�صاء جمعيات  - يجوز 

وتكون واجباتها واخت�صا�صاتها ما ياأتي:
- الإ�صهام يف توعية املواطنني واملقيمني باأهمية املحافظة على ال�صالمة املرورية. 

- التن�صيق مع اإدارة املرور املخت�صة لن�صر التوعية املرورية والوقاية من حوادث الطرق، وحتديد 
نوعية الر�صائل الت�صالية املراد اإي�صالها للجمهور امل�صتهدف. 

- اإعداد احلمالت الوطنية املرورية للتوعية باملخاطر املرتتبة على احلوادث املرورية. 
- الت�صجيع على العمل التطوعي يف جمال التوعية املرورية، وتنمية ال�صعور بامل�صوؤولية من كافة 

اأفراد املجتمع. 
- العتناء باجلوانب الإن�صانية للمت�صررين من احلوادث املرورية، وتقدمي امل�صاعدات الالزمة 

لهم. 
التوعية  جمال  يف  والأن�صطة،  الفعاليات  واإقامة  العمل،  وور�ض  واملوؤمترات  الندوات  عقد   -

املرورية.
- اإ�صدار كتيبات اإر�صادية وتوعوية، تهدف اإىل تنمية القيم املرورية لدى الفئات امل�صتهدفة من 

احلمالت املرورية.
اأن تخ�صع يف نظامها  والعاملي، على  واأ�صابيع املرور اخلليجي والعربي  امل�صاركة يف فعاليات   -

الأ�صا�صي للجمعيات ذات النفع العام. 

نص المادة:

رقم املادة: 55

على امل�صاة ال�صري يف الأماكن املخ�ص�صة لهم، وفق ما حتدده الالئحة .
الالئحة:

تخ�ص�ض الأر�صفة للفئات الآتية، ومنها:
- عربات الأطفال واملر�صى واملقعدين املدفوعة بالأيدي، ويحظر و�صع اأي �صيء على الأر�صفة 

يعوق �صري املنتفعني بها.

نظام المرور والالئحة التنفيذية له
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نص المادة:

رقم املادة: 1

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية - اأينما وردت يف هذا النظام - املعاين املو�صحة اأمام كل منها، 
ما مل يقت�ض ال�صياق خالف ذلك :

اأ - غ�صل الأموال: ارتكاب اأي فعل اأو ال�صروع فيه، يق�صد من ورائه اإخفاء اأو متويه اأ�صل حقيقة 
اأموال مكت�صبة، خالفًا لل�صرع اأو النظام، وجعلها تبدو كاأنها م�صروعة امل�صدر.

ملمو�صة  مادية،  اأو غري  مادية  نوعها،  اأو  قيمتها  كانت  ا  اأًيّ املمتلكات،  اأو  الأ�صول  الأموال:  ب - 
�صكلها، مبا  كان  ا  اأًيّ وامل�صتندات  وال�صكوك  والوثائق  منقولة،  اأو غري  منقولة  ملمو�صة،  اأو غري 
اأو م�صلحة  اأو الرقمية والئتمانات امل�صرفية التي تدل على ملكية  يف ذلك النظم الإلكرتونية 
فيها، مبا يف ذلك - على �صبيل املثال ل احل�صر - جميع اأنواع ال�صيكات، واحلوالت، والأ�صهم، 

والأوراق املالية، وال�صندات، والكمبيالت، وخطابات العتماد.
ارتكاب  من  مبا�صر،  غري  اأو  مبا�صر  بطريق  عليه  ح�صل  اأو  م�صتمد  مال  اأي  املتح�صالت:  ج- 
جرمية من اجلرائم املعاقب عليها وفقًا لأحكام ال�صريعة اأو هذا النظام، اأو مت حتويله اأو تبديله، 

ا، اإىل اأ�صول اأو ممتلكات اأو عائدات ا�صتثمارية. ا اأو جزئًيّ كلًيّ
اجلرائم  من  جرمية  ارتكاب  يف  �صكل  باأي  لال�صتخدام  اأعد  اأو  ا�صتخدم  ما  كل  الو�صائط:  د - 

املعاقب عليها وفقًا لأحكام ال�صريعة اأو هذا النظام.
هـ- املوؤ�ص�صات املالية: اأي من�صاأة يف اململكة تزاول واحدًا اأو اأكرث من الأن�صطة امل�صرفية، وحتويل 
وتو�صح  والتمويل،  والتاأمني  املالية  الأوراق  واأعمال  وال�صتثمار،  العمالت،  وتبديل  الأموال، 

الالئحة التنفيذية لهذا النظام الأن�صطة املالية التي تزاولها هذه املن�صاأة.

نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذيةا�صم النظام
11 / 5 / 1433هـتاريخه

2 / 8 / 1433هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م / 31، بتاريخ 11 / 5 / 1433 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 145، بتاريخ 10 / 5 / 1433 هـ

�صاريحالة النظام

نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية
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و- الأعمال واملهن غري املالية املحددة: اأي من�صاأة يف اململكة تزاول واحدًا اأو اأكرث من الأن�صطة 
املالية  واملهن غري  الأعمال  اأنواع  النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتو�صح  املهنية،  اأو  التجارية 

املحددة املزاولة يف اململكة.
ز- املنظمات غري الهادفة للربح: كل كيان قانوين، يقوم بجمع اأو تلقي اأو �صرف اأموال لأغرا�ض 
من  اأخرى  باأعمال  للقيام  اأو  ت�صامنية،  اأو  اجتماعية  اأو  تعليمية  اأو  ثقافية  اأو  دينية  اأو  خريية 

الأعمال اخلريية.
ح - العملية: كل ت�صرف يف الأموال اأو املمتلكات، اأو املتح�صالت النقدية اأو العينية، وي�صمل - 
اأو  واملبادلة،  والإقرا�ض،  وال�صراء،  والبيع،  والتحويل،  وال�صحب،  الإيداع،   :- املثال  �صبيل  على 

ا�صتعمال خزائن الإيداع، ونحوها مما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
ط- الن�صاط الإجرامي واجلرمية الأ�صلية: اأي ن�صاط ي�صكل جرمية معاقبًا عليها وفق ال�صرع اأو 

النظام.
ي- احلجز التحفظي: احلظر املوؤقت على نقل الأموال واملتح�صالت، اأو حتويلها اأو تبديلها، اأو 
الت�صرف فيها اأو حتريكها، اأو و�صع اليد عليها اأو حجزها ب�صورة موؤقتة، ا�صتنادًا اإىل اأمر �صادر 

من حمكمة اأو �صلطة خمت�صة بذلك.
ك- امل�صادرة: التجريد واحلرمان الدائمان من الأموال اأو املتح�صالت اأو الو�صائط امل�صتخدمة 

يف اجلرمية، بناًء على حكم ق�صائي �صادر من حمكمة خمت�صة.
املالية والأعمال  للموؤ�ص�صات  الرقابية: اجلهة احلكومية املخت�صة مبنح الرتاخي�ض  ل- اجلهة 
اأو  بالرقابة  كذلك  واملخت�صة  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن 

الإ�صراف على تلك اجلهات.
الرقابية  واجلهات  النظـام،  اإنفاذ  و�صلطات  الإدارية  ال�صلطات  كافة  املخت�صة:  ال�صلطة  م- 

املرتبطة مبكافحة غ�صل الأموال.
اأو  الكيانات،  اأو  املوؤ�ص�صات،  اأو  التجارية،  الهيئات  العتبارية:  ال�صفة  ذات  ال�صخ�صية  ن- 
ال�صركات، اأو اجلمعيات، اأو اأي جهة م�صابهة ت�صتطيع اإقامة عالقة عمل دائمة اأو امتالك اأ�صول.

الالئحة:
1/1- يعد من الأموال يف الفقرة )2( من هذه املادة اأي نوع من الأموال اأو الأ�صول، املنقولة 
اأو ال�صكوك القانونية، مبا يف ذلك ال�صكل  اأو غري امللمو�صة، والوثائق  وغري املنقولة، امللمو�صة 
القانوين الإلكرتوين اأو الرقمي، التي تثبت حق ملكية تلك الأ�صول اأو ح�صة فيها، مثل: الأدوات 
ال�صياحية،  ال�صيكات  مثل:  امل�صتفيد،  ا�صم  املت�صمنة  غري  وامل�صتندات  للتداول،  القابلة  املالية 
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واأوامر  والكمبيالت،  لأمر،  وال�صندات  امل�صرفية،  ال�صيكات  يف:  املتمثلة  التجارية،  والأوراق 
وخطابات  وال�صندات،  املالية،  والأوراق  والأ�صهم،  واحلوالت،  امل�صرفية،  والئتمانات  الدفع، 
العتماد، واأية اأرباح اأو عوائد اأو دخول اأخرى مرتتبة على اأو متولدة من هذه الأموال اأو الأ�صول 

الأخرى.
2/1- يعد من اأمثلة الأن�صطة املالية، الواردة يف الفقرة )5( من هذه املادة، الآتي:

اأ . قبول الودائع، القرتا�ض، فتح احل�صابات.
ب . التق�صيط والتمويل.

ت . التاأمني واإعادة التاأمني.

ث . خدمات حتويل الأموال.
ج . اإ�صدار واإدارة و�صائل الدفع )بطاقات الئتمان، ال�صيكات ال�صياحية، البطاقات امل�صرفية(.

ح . اإ�صدار ال�صمانات والعتمادات.
خ . الجتار اأو ال�صتغال بالعمالت الأجنبية.

د . اأعمال الأوراق املالية.
ذ . تبديل العمالت )ال�صرافة(.

3/1- يعد من اأمثلة الأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، الواردة 
يف الفقرة )6( من هذه املادة، الآتي:

اأ - التعامالت العقارية.
ب - التعامل يف املعادن الثمينة، اأو الأحجار الكرمية، اأو ال�صلع النادرة كالقطع الأثرية.

ت - الجتار بال�صلع ذات القيمة املرتفعة، كال�صيارات وما يعر�ض يف دور املزادات.
ث - اأعمال املحاماة واأعمال املحا�صبة واملراجعة.

4/1- يعد من العمليات الواردة يف الفقرة )8( من هذه املادة الآتي :
اأ - الرهن.
ب - الهبة. 

نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية
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نص المادة:

رقم املادة: 3

ا من الأفعال الواردة يف املادة )الثانية( )1(  من  يعد مرتكبًا جرمية غ�صل الأموال كل من فعل اأًيّ
هذا النظام، اأو ا�صرتك فيه من املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة واملنظمات 
غري الهادفة للربح، اأو روؤ�صاء واأع�صاء جمال�ض اإدارتها، اأو اأ�صحابها، اأو موظفيها، اأو ممثليها 
املفو�صني، اأو مدققي ح�صاباتها، اأو م�صتخدميها، ممن يت�صرفون مبقت�صى هذه ال�صفات، مع 

بقاء امل�صوؤولية اجلزائية لتلك اجلهات اإذا ارتكبت اجلرمية با�صمها اأو حل�صابها.
الالئحة:

1/3- ت�صري اأحكام هذا النظام ولئحته التنفيذية على املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري 
املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، املقامة يف املناطق املوجودة على اأر�ض اململكة.

2/3- ت�صري اأحكام هذا النظام ولئحته التنفيذية على املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري 
املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح يف اململكة وفروعها، واملوؤ�ص�صات التابعة لها داخل 

وخارج اململكة.
3/3- اأن تكون اجلرمية قد ارتكبت با�صم اأو حل�صاب املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري 
اأو  اأو معنوية، مبا�صرة  املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة، بهدف حتقيق م�صلحة مادية 

غري مبا�صرة.

ا من الأفعال  اأًيّ 1. ن�ض املادة الثانية من النظام اأعاله كالآتي: يعد مرتكبًا جرمية غ�صل الأموال كل من فعل 
الآتية:

1- اإجراء اأي عملية لأموال اأو متح�صالت، مع علمه باأنها ناجتة من ن�صاط اإجرامي اأو م�صدر غري م�صروع اأو 
غري نظامي.

باأنها  اأو حتويلها، مع علمه  اأو تلقيها،  اأو حفظها،  اأو ا�صتخدامها،  اأو اكت�صابها،  اأو متح�صالت،  اأموال  2- نقل 
ناجتة من ن�صاط اإجرامي اأو م�صدر غري م�صروع اأو غري نظامي.

3- اإخفاء اأو متويه طبيعة الأموال اأو املتح�صالت، اأو م�صدرها، اأو حركتها، اأو ملكيتها، اأو مكانها، اأو طريقة 
الت�صرف بها، مع علمه باأنها ناجتة من ن�صاط اإجرامي اأو م�صدر غري م�صروع اأو غري نظامي.

4- ال�صرتاك بطريق التفاق، اأو امل�صاعدة، اأو التحري�ض، اأو تقدمي امل�صورة اأو الن�صح، اأو الت�صهيل، اأو التواطوؤ، 
اأو الت�صرت، اأو ال�صروع يف ارتكاب اأي فعل من الأفعال املن�صو�ض عليها يف هذه املادة.

اأو غري النظامية التي يعد ال�صتغال  اأو امل�صادر غري امل�صروعة  وحتدد الالئحة التنفيذية الأن�صطة الإجرامية 
بالأموال الناجتة منها من عمليات غ�صل الأموال، وفق ما ن�صت عليه هذه املادة.
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نص المادة:

رقم املادة: 5

على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، األ 
اأو  اأو فتح ح�صابات رقمية،  اأو وهمي،  با�صم جمهول  اأو غريه  اأو جتاري  تعامل مايل  اأي  جتري 
التعامل بها. ويجب التحقق ب�صفة م�صتمرة من هوية املتعاملني ا�صتنادًا اإىل وثائق ر�صمية، وذلك 
اأو نيابة  اأي عملية معهم ب�صفة مبا�صرة  اإجراء  اأو عند  التعامل مع هوؤلء العمالء،  عند بداية 
عنهم، وعلى تلك املوؤ�ص�صات التحقق من الوثائق الر�صمية للكيانات ذات ال�صفة العتبارية، التي 
واتخاذ  عنها،  بالتوقيع  املفو�صني  واملديرين  مالكيها،  واأ�صماء  وعنوانها،  املن�صاأة،  ا�صم  تو�صح 

تدابري العناية الواجبة امل�صتمرة، ونحو ذلك، مما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
الالئحة:

الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  على   -1/5
للربح، اللتزام التام مبا ت�صدره اجلهات الرقابية، كوزارة العدل، ووزارة التجارة وال�صناعة، 
ووزارة  الجتماعية،  ال�صوؤون  ووزارة  املالية،  ال�صوق  وهيئة  ال�صعودي،  العربي  النقد  وموؤ�ص�صة 
"اعرف  مبداأ  بتطبيق  تتعلق  تعليمات  من  والإر�صاد،  والدعوة  والأوقاف  الإ�صالمية  ال�صوؤون 

عميلك"، واتخاذ اإجراءات العناية الواجبة، على اأن ت�صمل كحد اأدنى الآتي:
1/1/5 التحقق ب�صفة م�صتمرة من هوية جميع املتعاملني الدائمني اأو العر�صيني مع املوؤ�ص�صات 
على  بالإطالع  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية، 

الوثائق الأ�صلية �صارية املفعول، املعتمدة نظامًا لإثبات ال�صخ�صية، وذلك على النحو الآتي:
اأ - املواطنون ال�صعوديون:

الأ�صرة. �صجل  اأو  الوطنية  الهوية  • بطاقة 
عمله. وحمل  اإقامته،  ومكان  ال�صخ�ض،  • عنوان 

ب - الوافدون الأفراد :
اأو الهوية الوطنية  اأو جواز ال�صفر،  اأو بطاقة الإقامة اخلا�صة ذات اخلم�ض �صنوات،  • الإقامة 

ملواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، اأو البطاقة الدبلوما�صية للدبلوما�صيني.
عمله. وحمل  اإقامته،  ومكان  ال�صخ�ض،  • عنوان 

ت - الأ�صخا�ض العتباريون :
: لها  املرخ�ض  واملحالت  واملوؤ�ص�صات  • ال�صركات 
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- ال�صجل التجاري ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة.
- الرتخي�ض ال�صادر من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية ملوؤ�ص�صات اخلدمات واملحالت اخلا�صة.

- عقد التاأ�صي�ض اإن وجد.
اخلدمات  �صركة  اأو  التجارية  املن�صاأة  �صاحب  ال�صعودي  للمواطن  الوطنية  الهوية  بطاقة   -
مطابق  الرتخي�ض  اأن  اأو  التجاري،  ال�صجل  يف  الوراد  التاجر  ا�صم  من  للتاأكد  لها؛  املرخ�ض 

ل�صمه، والتفا�صيل الأخرى يف بطاقة الهوية الوطنية، و�صريان مفعولها.
- قائمة بالأ�صخا�ض مالكي املن�صاأة الواردة اأ�صماوؤهم يف عقد التاأ�صي�ض، وتعديالته اإن وجدت، 

و�صورة من هوية كل منهم.
يف  ورد  ح�صبما  احل�صابات،  لت�صغيل  املوؤهلني  املالك،  قبل  من  املفو�صني  بالأ�صخا�ض  قائمة   -
م�صتند ال�صجل التجاري، اأو مبوجب وكالة �صادرة من كاتب العدل، اأو توكيٍل ُمَعدٍّ داخل البنك، 

و�صورة من هوية كل منهم.
: املقيمة  • ال�صركات 

- �صورة من ال�صجل التجاري ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة.
- �صورة من عقد التاأ�صي�ض ومالحقه.

- �صورة ترخي�ض مزاولة الن�صاط.
- �صورة من هوية املدير امل�صوؤول.

لديه  الذي  الأ�صخا�ض"،  "اأو  ال�صخ�ض  تفوي�ض خا�ض من  اأو  - وكالة �صادرة عن كاتب عدل، 
مبوجب عقد التاأ�صي�ض �صالحية تفوي�ض الأفراد بالتوقيع.

- �صورة من هوية مالكي املن�صاأة الواردة اأ�صماوؤهم يف عقد التاأ�صي�ض وتعديالته.
2/5- يجب على املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 

للربح، تطبيق اإجراءات العناية الواجبة جتاه كافة العمالء، وفقًا لالأهمية الن�صبية واملخاطر.
3/5- تعزيز تدابري واإجراءات العناية الواجبة امل�صددة جتاه العمالء وعالقات العمل، والعمليات 

ذات املخاطر العالية.
4/5- ل تقبل التدابري املخففة لإجراء العناية الواجبة يف حالة ال�صتباه بعملية غ�صل الأموال اأو 

متويل اإرهاب، اأو يف حال وجود ظروف معينة على خماطر عالية.
لكافة  النظامية،  اأو�صاعهم  والتحقق من  وامل�صتفيدين احلقيقيني،  العمالء  5/5 حتديد هوية 
باإجراء  يقومون  الذين  اأو  النهائية،  ال�صيطرة  اأو  امللكية  اإليهم  تعود  الذين  الطبيعيني،  العمالء 
العمليات بالنيابة عنهم، وذلك قبل فتح احل�صاب اأو بداية التعامل مع اأي من املوؤ�ص�صات املالية، 
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والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح.
6/5- حتديد الأ�صخا�ض الطبيعيني الذين لهم ملكية اأو �صيطرة فعلية على العميل، مبا يف ذلك 

الأ�صخا�ض الذين ميار�صون �صيطرة فعالة كاملة على ال�صخ�صية العتبارية.
7/5- حتديث بيانات العميل، والتحقق منها، واتخاذ اإجراءات العناية الواجبة امل�صتمرة، عند 
اأي مرحلة من  التي مت احل�صول عليها م�صبقاً، يف  البيانات  اأو كفاية  ب�صاأن دقة  ظهور �صكوك 
اأو عند وجود ا�صتباه يف حدوث عملية غ�صل  اأو امل�صتفيد احلقيقي،  التعامل مع العميل  مراحل 

الأموال اأو متويل اإرهاب، بغ�ض النظر عن حدود مبالغ العملية.
التدابري الالزمة  اآخر، واتخاذ  اإذا كان العميل يعمل بالنيابة عن �صخ�ض  8/5- التحقق مما 
لتحديد هوية هذا ال�صخ�ض والتحقق منها، مع اإيالء اهتمام خا�ض باحل�صابات وعالقات العمل 

التي يتم اإدارتها مبوجب توكيل. 
9/5- يجب على املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
للربح، و�صع نظم منا�صبة لإدارة املخاطر، وحتديد ما اإذا كان العميل احلايل اأو اجلديد وامل�صتفيد 
احلقيقي �صبق اأن كان اأو اأنه حاليا اأو من املحتمل اأن يكون يف امل�صتقبل �صخ�صًا �صيا�صيًا ممثال 
للمخاطر، و�صرورة اتخاذ التدابري املنا�صبة لتحديد م�صدر ثروة واأموال العمالء وامل�صتفيدين 
احلقيقيني املحددين كاأ�صخا�ض �صيا�صيني ممثلني للمخاطر، وت�صنيف مثل هذه العالقات �صمن 
امل�صتمرة  واملتابعة  عليها،  العليا  الإدارة  موافقة  ت�صتلزم  التي  العالية،  املخاطر  ذات  العالقات 

امل�صددة لعالقات العمل معها.
غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  على  يجب   -10/5
الهادفة للربح، التي تعتمد على و�صطاء اأو اأطراف ثالثة، القيام ببع�ض عنا�صر عملية العناية 
الالزمة  املعلومات  على  الثالث  الطرف  من  فورًا  احل�صول  اجلهات  لهذه  يكون  باأن  الواجبة، 
املتعلقة بالعناية الواجبة، واأن تقوم هذه اجلهات باتخاذ خطوات كافية لالطمئنان اأن الأطراف 
الثالثة �صوف تقدم عند الطلب، وبدون تاأخري، �صور بيانات التعرف على الهوية، وغريها من 
الوثائق ذات العالقة بالتنظيم والرقابة، واأن لديها اإجراءات مطبقة لاللتزام مبتطلبات العناية 
الواجبة، واأن دولها تطبق املتطلبات الدولية املتعلقة مبكافحة غ�صل الأموال بدرجة كافية، واأنه 

يقع على هذه اجلهات امل�صوؤولية النهائية من التعرف على هويات العمالء والتحقق منها.
اأو الو�صيط، ومن يف حكمهم، التذرع بعدم  11/5- ل يقبل من الوكيل، كاملحامي اأو املحا�صب 

اإف�صاء اأ�صرار العمالء عند ا�صتيفاء بيانات التحقق من الهوية على النحو امل�صار اإليه اأنفًا.
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نص المادة:

رقم املادة: 6

للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�ص�صات  على 
اأو قفل احل�صاب - بجميع  العملية  انتهاء  تاريخ  الحتفاظ - ملدة ل تقل عن ع�صر �صنوات من 
اأكانت  ال�صجالت وامل�صتندات؛ لإي�صاح التعامالت املالية وال�صفقات التجارية والنقدية، �صواء 
وثائق  و�صور  التجارية،  واملرا�صالت  احل�صابات  مبلفات  الحتفاظ  وكذلك  خارجية،  اأم  حملية 

الهويات ال�صخ�صية.
الالئحة:

1/6- حتتفظ املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
يتعلق  م�صتند  وبكل  احلقيقيني،  وامل�صتفيدين  معها  املتعاملني  هوية  اإثبات  من  بن�صخة  للربح، 

باملعامالت التي تقوم بها، �صواء كان احل�صاب اأو عالقة العمل قائمة اأو منتهية.
2/6- حتتفظ املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
للربح، ب�صجل ي�صمل كافة تفا�صيل التعامالت التي جتريها؛ للتحقق من ا�صتيفاء متطلبات مبداأ 
جهات  اأو  املالية  التحريات  وحدة  ميكن  ومبا  الواجبة،  العناية  واإجراءات  عميلك"،  "اعرف 
املوؤ�ص�صات  ميكن  ومبا  تركيبها،  واإعادة  عملية،  كل  تتبع  من  الق�صائية  ال�صلطات  اأو  التحقيق 
الإجابة  من  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية، 
خالل املدة املحددة عن اأية ا�صتف�صارات تطلبها وحدة التحريات املالية، اأو جهات التحقيق، اأو 

ال�صلطات الق�صائية.
3/6- عندما يطلب من املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري 
الهادفة للربح، مبقت�صى اأحكام هذا النظام، الحتفاظ بال�صجالت اأو امل�صتندات ملدة تزيد عن 

املدة النظامية؛ فاإنه يتعني عليها الحتفاظ بها حتى نهاية املدة املحددة يف الطلب.
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نص المادة:

رقم املادة: 7

للجهات الرقابية املخت�صة اإ�صدار تعليمات اأو قواعد اأو اإر�صادات، اأو اأية اأدوات اأخرى، للجهات 
اخلا�صعة لإ�صرافها؛ تنفيذًا لأحكام هذا النظام، وعليها التاأكد من التزام اجلهات اخلا�صعة 
لإ�صرافها مبتطلبات مكافحة غ�صل الأموال، وعلى املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية 
املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، و�صع اإجراءات احرتازية ورقابة داخلية لك�صف اأي من 
اجلرائم املبينة يف هذا النظام واإحباطها، واللتزام بالتعليمات ال�صادرة من اجلهات الرقابية 

يف هذا املجال. 
الالئحة:

مكافحة  ب�صاأن  تطبيقها  الواجب  والقواعد  التعليمات  املخت�صة  الرقابية  اجلهات  ت�صع   -1/7
اجلرائم املبينة يف هذا النظام، واتخاذ الو�صائل الكفيلة للتحقق من التزام اجلهات احلا�صعة 

لإ�صرافها مبتطلبات الأنظمة والقواعد واللوائح املقررة نظامًا ملكافحة غ�صل الأموال.
الواجب  التعليمات  من  الأدنى  احلد  الرقابية  اجلهات  من  ال�صادرة  التعليمات  تعد   -2/7

تطبيقها.
قبل  من  و�صعها  الواجب  الحرتازية  والإجراءات  العمليات،  مراقبة  اإجراءات  تت�صمن   -3/7
املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، لك�صف 

اجلرائم املبينة يف هذه املادة، ما ياأتي:
اأ - و�صع اإجراءات مكتوبة وفعالة حتول دون ا�صتغالل تلك املوؤ�ص�صات يف عمليات غ�صل الأموال، 
والتقنية  املعلوماتية  التطورات  ا�صتغالل  دون  وحتول  امل�صبوهة،  العمليات  ك�صف  على  وت�صاعد 
اأو  العمل  بعالقات  تتعلق  خماطر  اأية  مع  التعامل  اآليات  وتنظم  العمليات،  هذه  مثل  مترير  يف 

العمليات التي ل تتم وجهًا لوجه.
ب - اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمتابعة، والتحقق من تطبيقها، والتاأكد من �صالمتها.

ت - حتديث ال�صوابط والإجراءات ب�صكل دوري، مبا ي�صاير تطور عمليات غ�صل الأموال.
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نص المادة:

رقم املادة: 8

على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، اإيالء 
عناية خا�صة للعمليات املعقدة والكبرية غري املعتادة، وكافة اأمناط العمليات غري العتيادية، 
التي ل يكون لها غر�ض اقت�صادي اأو قانوين وا�صح، وفح�ض خلفية تلك العمليات والغر�ض منها 
ا ما يتم التو�صل اإليه من نتائج، والحتفاظ بها ملدة ع�صر  لأق�صى حد ممكن، واأن ت�صجل كتابًيّ

�صنوات، مع اإتاحتها عند الطلب للجهات املخت�صة.

نص المادة:

رقم املادة: 9

1- على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح 
اأو بع�صها متثل  اأن الأموال  اأ�صباب معقولة لال�صتباه يف  اإذا توافرت لديها  اأو  - عند ا�صتباهها 
متويل  اأو  الأموال  غ�صل  بعمليات  عالقتها  اأو  ارتباطها  يف  اأو  اإجرامي،  لن�صاط  متح�صالت 
الإرهاب، اأو عمليات اإرهابية اأو منظمات اإرهابية، اأو ممويل الإرهاب، اأو يف اأنها �صوف ت�صتخدم 
يف عمليات غ�صل اأموال، اأو متويل الإرهاب، اأو عمليات اإرهابية، اأو منظمات اإرهابية، اأو ممويل 
اإرهاب، مبا يف ذلك حماولت اإجراء مثل هذه العمليات، ب�صرف النظر عن مبالغها - اأن تتخذ 

الإجراءات الآتية:
اأ - اإبالغ وحدة التحريات املالية فورًا وب�صكل مبا�صر.

املتوافرة لديها عن تلك احلالة  البيانات واملعلومات  اإعداد تقرير مف�صل، يت�صمن جميع  ب- 
والأطراف ذات ال�صلة، وتزويد وحدة التحريات املالية به.

2- عند تاأكد وحدة التحريات املالية من قيام �صبهة بارتكاب اأي من اجلرائم املتعلقة بتمويل 
الإرهاب، اأو بالأعمال الإرهابية، اأو باملنظمات الإرهابية، اأو مبمويل الإرهاب - املعاقب عليها 
مبوجب الأحكام ذات ال�صلة بجرائم الإرهاب ومتويله -؛ تتخذ الإجراءات النظامية الالزمة 

لذلك.

نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-261-

الالئحة:
1/9- تت�صمن متطلبات الإبالغ عن العمليات امل�صتبه بها، املن�صو�ض عليها يف الفقرة )1( من 

املادة التا�صعة، ما ياأتي :
اأ - قيام املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، 
بالإبالغ ب�صكل مبا�صر لوحدة التحريات املالية عند ا�صتباهها، اأو اإذا توفر لديها اأ�صباب معقولة 
لال�صبتاه، يف اأن الأموال اأو بع�صها متثل متح�صالت لن�صاط اإجرامي، اأو ارتباطها اأو عالقتها 
بعمليات غ�صل الأموال، اأو متويل الإرهاب، اأو عمليات اإرهابية، اأو منظمات اإرهابية، اأو ممويل 
اأو عمليات  الإرهاب،  اأو متويل  الأموال،  اأنها �صوف ت�صتخدم يف عمليات غ�صل  اأو يف  الإرهاب، 
اإرهابية، اأو من منظمات اإرهابية، اأو ممويل الإرهاب، مبا يف ذلك حماولت اإجراء مثل هذه 

العمليات، ب�صرف النظر عن مبالغها.
ب - قيام املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، 
بالإبالغ ب�صكل مبا�صر لوحدة التحريات املالية عند ا�صتباهها، اأو اإذا توفر لديها اأ�صباب معقولة 
لال�صتباه، بعالقة اأو ارتباط اأي من العمليات اأو ال�صفقات املعقدة اأو ال�صخمة، اأو غري الطبيعية، 
اأو  اإرهابية،  منظمات  من  اأو  اإرهابية،  عمليات  اأو  الإرهاب،  متويل  اأو  الأموال،  غ�صل  بعمليات 

ممويل الإرهاب، مبا يف ذلك حماولت اإجراء مثل هذه العمليات، ب�صرف النظر عن مبالغها.
الهادفة  واملنظمات غري  املحددة،  املالية  واملهن غري  والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  تقوم   -2/9
للربح، بو�صع املوؤ�صرات الدالة على وجود �صبهة عمليات غ�صل الأموال اأو متويل الإرهاب، كما 
تلك  ارتكاب  اأ�صاليب  وتنوع  تطور  مقت�صيات  ح�صب  م�صتمر  ب�صكل  حتديثها  على  العمل  يجب 

العمليات، مع اللتزام مبا ت�صدره اجلهات الرقابية بهذا اخل�صو�ض.
3/9- يكون اإبالغ وحدة التحريات املالية وفق النموذج املعتمد من قبل الوحدة، على اأن ي�صتمل 

البالغ - كحد اأدنى - على املعلومات الآتية :
اأ - اأ�صماء الأ�صخا�ض امل�صتبه بتعامالتهم، ومعلومات عن عناوينهم واأرقام هواتفهم.

ب - بيان العملية امل�صتبه فيها، واأطرافها، وظروفها الراهنة.
ج- حتديد املبلغ حمل العملية امل�صتبه بها، واحل�صابات امل�صرفية اأو ال�صتثمارية ذات العالقة.

د- اأ�صباب ودواعي ال�صتباه التي ا�صتند اإليها املوظف امل�صوؤول عن الإبالغ.
4/9- يراعى بالتقرير املعد من قبل املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال، واملهن غري املالية املحددة، 

واملنظمات غري الهادفة للربح، عن العمليات املبلغ عنها الآتي :
اأ - تقدم املوؤ�ص�صات املالية لوحدة التحريات املالية تقريرا فنيا عن درا�صة احل�صابات املبلغ عنها 
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خالل ع�صرة اأيام من تاريخ التبليغ، على اأن يت�صمن الآتي :
اأ�صهر. �صتة  لفرتة  احل�صابات  • ك�صوف 

احل�صاب. فتح  مب�صتندات  املرفقة  الوثائق  من  • �صورا 
عنها. املبلغ  العمليات  طبيعة  عن  • بيانات 

لذلك. املوؤيدة  وامل�صتندات  ال�صك،  ومربرات  • موؤ�صرات 
الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال،  املالية،  املوؤ�ص�صات  تقدم  ب - 
تاريخ  من  اأيام  ع�صرة  خالل  وذلك  الوحدة،  من  طلبها  عند  البالغات  عن  تقاريرها  للربح، 

الطلب، وميكن اأن ي�صتمل الطلب على ما ياأتي :
عنه. املبلغ  الطرف  عن  • معلومات 

ال�صلة. ذات  الأطراف  اأو  عنها،  املبلغ  املالية  اأو  التجارية  باملعامالت  • بيانات 
بامل�صتندات. موؤيدة  ال�صك  على  الدالة  واملوؤ�صرات  املربرات  • تقدم 

نص المادة:

رقم املادة: 10

ا�صتثناًء من الأحكام املتعلقة بال�صرية، فاإن على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية 
املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، تقدمي الوثائق وال�صجالت واملعلومات لوحدة التحريات 
اجلهة  طريق  عن  طلبها  عند  الق�صائية،  لل�صلطة  اأو  بالتحقيق،  املخت�صة  ال�صلطة  اأو  املالية، 

الرقابية.
الالئحة:

1/10- ل يجوز للموؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
للربح، الحتجاج مببداأ �صرية احل�صابات، اأو هوية العمالء، اأو املعلومات، اأو التعامالت امل�صجلة 

طبقًا لأي نظام اآخر.
اأو وحدة التحريات املالية،  اأو هيئة التحقيق والدعاء العام،  2/10- تقوم ال�صلطة الق�صائية، 
بطلب الوثائق وال�صجالت واملعلومات من املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، 
الإ�صرافية  الأموال، للجهات  للربح، عن طريق وحدات مكافحة غ�صل  الهادفة  واملنظمات غري 
والرقابية ذات العالقة، ويتم تقدمي كافة الوثائق وال�صجالت واملعلومات من املوؤ�ص�صات املالية، 
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نص المادة:

رقم املادة: 11

للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�ص�صات  على 
ي�صمحوا  اأو  العمالء  يحذروا  األ  النظام،  هذا  باأحكام  امللزمني  من  وغريهم  فيها،  والعاملني 

بتحذيرهم من وجود �صبهات حول ن�صاطاتهم.
الالئحة:

1/11- يراعى يف تطبيق هذه املادة، ولتجنب الت�صرف الذي من �صاأنه حتذير العمالء ب�صكل 
مبا�صر اأو غري مبا�صر، ما ياأتي :

اأ - القبول ال�صكلي للعمليات امل�صتبه بها، وعدم رف�صها.
ب - جتنب عر�ض البدائل للعمالء، اأو تقدمي الن�صيحة اأو امل�صورة لتفادي تطبيق التعليمات ب�صاأن 

العمليات التي يجرونها.
اأو العمليات امل�صتبه بها، واملعلومات املرتبطة  ت - املحافظة على �صرية البالغات عن العمالء 

بها، املرفوعة لوحدة التحريات املالية.
اأو مع الأطراف اخلارجية، لال�صتف�صار عن طبيعة  اإجراء الت�صال بالعمالء،  يوؤدي  اأن ل  ث - 

العمليات، اإىل اإثارة ال�صكوك حوله.
ج - عدم اإخطار العمالء باأن معامالتهم قيد املراجعة اأو املراقبة، ونحو ذلك.

والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، لل�صلطة الق�صائية اأو هيئة 
التحقيق والدعاء العام، اأو وحدة التحريات املالية، عند طلبها عن طريق وحدات مكافحة غ�صل 

الأموال، للجهات الإ�صرافية والرقابية ذات العالقة.
3/10- يلتزم موظفو جميع اجلهات، الذين يح�صلون على معلومات اأثناء تاأديتهم لأعمالهم، 
ا�صتخدام تلك  العمل، ول يجوز  توقفهم عن  بعد  املعلومات، وكذلك  تلك  باحلفاظ على �صرية 

املعلومات اإل لالأغرا�ض املن�صو�ض عليها يف هذا النظام.
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نص المادة:

رقم املادة: 12

على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، اأن 
ت�صع برامج ملكافحة عمليات غ�صل الأموال، على اأن ت�صمل هذه الربامج - كحد اأدنى - ما ياأتي :
1- �صيا�صات واإجراءات و�صوابط داخلية ملكافحة غ�صل الأموال، واإبالغ موظفيها بها، تت�صمن 
العتيادية  غري  العمليات  عن  والك�صف  بال�صجالت،  والحتفاظ  الواجبة،  العناية  اإجراءات 

وامل�صبوهة، واللتزام بالإبالغ عن العمليات امل�صبوهة.
2- ترتيبات مالئمة لإدارة اللتزام، وتعيني م�صوؤول عن اللتزام مبعايري مكافحة غ�صل الأموال 
على م�صتوى الإدارة، يعمل ب�صورة م�صتقلة، وله احلق يف الت�صال مب�صتوى اإداري اأعلى، وحق 
الطالع يف الوقت املنا�صب على بيانات هوية العمالء ومعلومات العناية الواجبة، وعلى �صجالت 

العمليات الأخرى ذات ال�صلة.
3- اإن�صاء وحدة تدقيق ومراجعة م�صتقلة ومزودة مبوارد كافية لختبار اللتزام بهذه الإجراءات 

وال�صيا�صات وال�صوابط، وفقًا ملعيار معدل املخاطر.
4- اإعداد برامج تدريبية م�صتمرة للموظفني املخت�صني؛ لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات املتعلقة 
مبكافحة غ�صل الأموال، وبامل�صتجدات يف هذا املجال، مبا يرفع من قدراتهم يف التعرف على تلك 

العمليات واأمناطها، وكيفية الت�صدي لها.
5- تطبيق اإجراءات للفح�ض؛ ل�صمان وجود معايري كفاءة عالية عند تعيني املوظفني.

الالئحة:
/1- يكون جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية، واملدير العام، اأو املالك، اأو من يفو�ض يف املوؤ�ص�صات 
امل�صوؤول عن  للربح، هو  الهادفة  واملنظمات غري  املحددة،  املالية  واملهن غري  والأعمال  املالية، 
تطبيق وتطوير ال�صيا�صات واخلطط والإجراءات وال�صوابط الداخلية التي تتعلق مبكافحة غ�صل 

الأموال.
2/12- تقوم املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
للربح، بتكليف موظف اأو ق�صم م�صوؤول عن الإبالغ والت�صال بوحدة التحريات املالية املن�صو�ض 
املالية  غري  الفردية  للموؤ�ص�صات  وبالن�صبة  النظام.  هذا  من  ع�صرة  الثالثة  املادة  يف  عليها 

ال�صغرية، فيكون التبليغ من قبل مالك املوؤ�ص�صة مبا�صرة اأو ممن يفو�صه.
3/12- حتدد املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
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للربح، وحدة رقابية خمت�صة يف �صوؤون مكافحة غ�صل الأموال، واإجراء برامج املراقبة والتدقيق 
الداخلي ذات ال�صاأن، على اأن تت�صمن مهمة مراجع احل�صابات اخلارجي، يف حالة وجود برنامج 
خا�ض، عن مدى التزام املوؤ�ص�صة املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري 

الهادفة للربح، ب�صيا�صات مكافحة غ�صل الأموال.
 4/12- ت�صتعني املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
للربح، باجلهات الرقابية املخت�صة حني و�صع الو�صائل الكفيلة بالتحقق من اللتزام بالأنظمة 

واللوائح والقواعد املقررة نظامًا ملكافحة غ�صل الأموال.
5/12- ت�صع املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
جمال  يف  فيها  العاملني  وتاأهيل  لتدريب  خم�ص�صة  مالية  وميزانيات  وبرامج  خططا  للربح، 

مكافحة غ�صل الأموال، ح�صب حجمها ون�صاطها، وذلك بالتن�صيق مع اجلهات الرقابية عليها.
باملعاهد  الأموال  غ�صل  مكافحة  جمال  يف  والتدريب  التاأهيل  برامج  تنفيذ  يف  ي�صتعان   -6/12
املتخ�ص�صة، حملية كانت اأو خارجية، ويراعى يف اإعداد الربامج التدريبية اأن ت�صتمل على الآتي :

اأ - التفاقيات والأنظمة والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة مبكافحة غ�صل الأموال.
ب - �صيا�صات واأنظمة اجلهات الرقابية يف جمال مكافحة غ�صل الأموال.

ت - امل�صتجدات يف جمال غ�صل الأموال، والعمليات امل�صبوهة الأخرى، وكيفية التعرف على تلك 
العمليات واأمناطها، وكيفية الت�صدي لها.

ث - امل�صوؤولية اجلزائية واملدنية لكل موظف مبوجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات ال�صلة .

نص المادة:

رقم املادة: 13

تتمتع وحدة التحريات املالية يف وزارة الداخلية با�صتقاللية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي 
وغريها  امل�صبوهة،  العمليات  بالغات  وتوجيه  التقارير،  ون�صر  وحتليل  البالغات،  لتلقي  وطني 
من املعلومات املتعلقة باأن�صطة غ�صل الأموال، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه 

الوحدة، وت�صكليها، واخت�صا�صاتها، وكيفية ممار�صة مهامها، وارتباطاتها .
الالئحة:

1/13 - ارتباط الوحدة ومقرها :-
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كافية،  وت�صغيلية  عملية  با�صتقاللية  يتمتع  وطنيا  مركزيا  جهازا  املالية  التحريات  وحدة  تعد 
وترتبط مب�صاعد وزير الداخلية لل�صوؤون الأمنية، ويكون مقرها الرئي�صي مبدينة الريا�ض، ويجوز 

لها فتح فروع يف مناطق اململكة .
13 / 2 ـ ت�صكيل الوحدة : ـ

غ�صل  جرائم  مكافحة  جمال  يف  املتخ�ص�صني  من  كاف  وعدد  وم�صاعد،  رئي�ض،  من  تت�صكل 
والتخ�ص�صات  الآيل،  واحلا�صب  والقانونية،  واملحا�صبية،  املالية،  التخ�ص�صات  يف  الأموال، 

الأمنية .
13 / 3 ـ اخت�صا�صات الوحدة : 

تخت�ض الوحدة بالآتي :ـ 
اأ .  تلقي البالغات الواردة من املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات 
اأنها  ي�صتبه يف  التي  العمليات  والأفراد، عن  الأخرى،  للربح، واجلهات احلكومية  الهادفة  غري 

جرمية غ�صل اأموال .
ب .   حتليل ون�صر التقارير، وتوجيه بالغات العمليات امل�صبوهة، وغريها من املعلومات املتعلقة 

باأن�صطة غ�صل الأموال .
ت .  اإن�صاء قاعدة بيانات تزود بكافة البالغات واملعلومات اخلا�صة بغ�صل الأموال، ويتم حتديث 

هذه القاعدة تباعا، مع املحافظة على �صريتها، مع جعلها متاحة للجهات ذات العالقة .
ب�صدد  اإجراءات  من  يلزم  ما  واتخاذ  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  املعلومات  وتبادل  طلب  ث .  

مكافحة غ�صل الأموال .
غ�صل  مبكافحة  يتعلق  فيما  الأخرى  املالية  التحريات  وحدات  مع  املعلومات  وتبادل  طلب  ج .  

الأموال، وفقا ملا ن�صت عليه املادة اخلام�صة والع�صرون من هذا النظام .
املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  اإبالغ  يف  ت�صتخدم  التي  النماذج  اإعداد  ح .  
املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، عن العمليات التي ي�صتبه يف اأنها غ�صل اأموال، ت�صتمل 
على بيانات تعينها على القيام باأعمال جمع املعلومات، والتحليل والتحري والت�صجيل يف قاعدة 

البيانات، وحتديثها اإذا اقت�صى الأمر .
خ .  القيام بجمع املعلومات عما يرد اإليها من بالغات ب�صاأن العمليات التي ي�صتبه يف اأنها غ�صل 
لالأموال، وحتليلها، وللوحدة يف ذلك ال�صتعانة مبن تراه من اخلرباء واملخت�صني من اجلهات 

ذات العالقة .
اأن تطلب ذلك من اجلهات  د .  تقوم وحدة التحريات املالية بالبحث والتحري امليداين، ولها 
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الأمنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية، وعند قيام الدلئل الكافية باأن العمليات 
الواردة يف البالغ لها عالقة بغ�صل الأموال؛ تقوم باإحالتها للجهة املخت�صة بالتحقيق، مع اإعداد 
وعن  ارتكابها،  على  الدلئل  قامت  التي  اجلرمية  عن  كافية  بيانات  يت�صمن  مف�صل  تقرير 
مرتكبيها، وماهية هذه الدلئل، م�صفوعا بالراأي، ومرفق به كافة الوثائق وامل�صتندات واملعلومات 

ذات ال�صلة .
ذ .  الطلب من هيئة التحقيق والدعاء العام القيام باحلجز التحفظي على الأموال واملمتلكات 
والو�صائط املرتبطة بجرمية غ�صل الأموال، على النحو املبني يف املادة الرابعة ع�صرة من هذا 

النظام .
ال�صبهة على  اأو  الدلئل  ب�صاأنها عن عدم قيام  التحليل  ي�صفر  التي  البالغات  الت�صرف يف  ر .  

ارتكاب اأي من الأفعال املن�صو�ض عليها يف املادة الثانية من هذا النظام .
ز .  التن�صيق مع اجلهات الرقابية على املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، 
املوؤ�ص�صات  تلك  التزام  من  بالتحقق  الكفيلة  الو�صائل  لتهيئة  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات 

بالأنظمة واللوائح والتعليمات املقررة ملكافحة غ�صل الأموال .
�ض .  توفري التغذية العك�صية للموؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات 

غري الهادفة للربح املبلغة، وال�صلطات املخت�صة ذات العالقة مبكافحة عمليات غ�صل الأموال .
�ض .  امل�صاركة يف اإعداد برامج توعوية ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال، بالتن�صيق مع اللجنة الدائمة 

ملكافحة غ�صل الأموال .
�ض .  رفع التو�صيات الالزمة للجنة الدائمة ملكافحة غ�صل الأموال حول ال�صعوبات واملقرتحات 

يف جمال مكافحة غ�صل الأموال .
�ض .  لوحدة التحريات املالية الدخول يف مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات املالية الأخرى، 

وفقا لالأنظمة والإجراءات املرعية .
ط .  لوحدة التحريات املالية، ب�صفتها ع�صوا مبجموعة الأقمونت، متابعة متطلبات املجموعة .

13 / 4 ـ اأق�صام الوحدة : 
تتاألف الوحدة من الأق�صام الآتية : 

اأ - ق�صم البالغات .
ب - ق�صم جمع املعلومات والتحليل .

ت - ق�صم تبادل املعلومات .
ث - ق�صم املعلومات والدرا�صات .
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اأوًل: ق�صم البالغات:
1- تلقي البالغات حول العمليات التي تثري ال�صكوك وال�صبهات حول ماهيتها، والغر�ض منها، 

اأو اأنها لها عالقة بغ�صل الأموال.
2- ا�صتقبال البالغات بوا�صطة الفاك�ض، اأو اأية و�صيلة اأخرى، عند الإبالغ عن طريق الهاتف، 

يتم تاأكيده باأي طريقة كتابية يف اأ�صرع وقت ممكن.
3- يكون ا�صتقبال البالغات وفقًا للنموذج املعد من الوحدة، واملبلغ جلميع اجلهات ذات العالقة، 

واملوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح.
4- ت�صجيل البالغات يف �صجالت خا�صة، برقم م�صل�صل، تدون فيه كافة املعلومات ال�صرورية.

5- اإحالة البالغات اإىل ق�صم جمع املعلومات والتحليل؛ للتاأكد من قيام ال�صبهة وتوفر الدلئل 
على وجود جرمية غ�صل الأموال.

ثانيًا: ق�صم جمع املعلومات والتحليل:
1- التاأكد من توافر املعلومات ال�صرورية يف البالغ، واإرفاق امل�صتندات الالزمة للتحليل.

2-  الطلب من اجلهة ذات العالقة، عند احلاجة اإىل معلومات اأو وثائق اأو تقارير اأو م�صتندات 
ي�صتلزمها التحليل.

معلومات؛  من  للق�صم  يتوفر  مبا  ومقارنتها  بالبالغ،  املتوفرة  واملعلومات  البيانات  درا�صة   -3
للتاأكد من �صحتها، وتقدير منا�صبتها، مع ال�صتعانة ب�صجالت الأجهزة الأمنية واملالية والتجارية 

والأجهزة الأخرى ذات العالقة.
4- عند قيام الدلئل الكافية باأن العمليات الواردة يف البالغ لها عالقة بغ�صل الأموال، وظهور 
احلاجة لتحريات ميدانية، اأو �صبط اأ�صخا�ض، اأو تعقب الأموال، اأو الأ�صول حمل ا�صتباه، تقوم 
بقطاعات  والتحري  بالبحث  املعنية  الأمنية  اجلهات  من  ذلك  تطلب  اأن  ولها  بذلك،  الوحدة 
والوثائق  بالبالغ  م�صفوعًا  مرئياتها،  مت�صمنًا  حتليلي،  تقرير  اإعداد  ثم  ومن  الداخلية،  وزارة 

وامل�صتندات ذات ال�صلة؛ ل�صتكمال الإجراءات، واإحالته للجهة املخت�صة بالعمل.
5-  الطلب من هيئة التحقيق والدعاء العام احلجز التحفظي على الأموال واملمتلكات والو�صائط 

املرتبطة بجرمية غ�صل الأموال، على النحو املبني يف املادة الرابعة ع�صرة من النظام.
ب�صاأنها عن عدم  والتحليل  املعلومات  ي�صفر جمع  التي  واملعلومات،  البالغات  الت�صرف يف   -6
قيام ال�صبهة اأو الدلئل على ارتكاب اأي من الأفعال املن�صو�ض عليها يف املادة الثانية من النظام.
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ثالثًا: ق�صم تبادل املعلومات واملتابعة:
يتعلق  فيما  الأجنبية  الدول  يف  املماثلة  والوحدات  املحلية  ال�صلطات  مع  املعلومات  تبادل   -1

مبكافحة غ�صل الأموال.
2- تزويد ق�صم املعلومات والدرا�صات بعدد الطلبات التي تلقاها الق�صم ب�صكل دوري كل �صهر، 

�صواء الطلبات الداخلية اأو اخلارجية.

رابعًا: ق�صم املعلومات والدرا�صات:
1- اإن�صاء قاعدة معلومات لالآتي:

اأ - البالغات عن العمليات امل�صبوهة التي مت تلقيها، وحتليلها، وتعقبها.
ب - البالغات التي متت اإحالتها للجهات الأمنية ل�صتكمال جمريات البحث والتحري، اأو اإىل 

جهة التحقيق املخت�صة.
ج- التقارير التي اأدت اإىل املالحقة الق�صائية اأو الإدارية.
د- حالت الإدانة اأو عدم الإدانة يف ق�صايا غ�صل الأموال.

الأجنبية  والوحدات  املحلية  ال�صلطات  من  الوحدة  تلقتها  التي  املعلومات  تبادل  طلبات   - هـ 
املماثلة.

و- عدد البالغات التي مت حفظها، ومربرات ذلك.
املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  يف  الأموال  غ�صل  جرائم  موؤ�صرات  ر�صد   -2
والإجراءات  احللول  واقرتاح  ارتكابها،  واأ�صاليب  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة، 

الواجب اتخاذها ملكافحتها، واإحالتها للجنة الدائمة ملكافحة غ�صل الأموال.
الدائمة  اللجنة  وتزويد  الداخلية،  لوزير  ورفعه  الوحدة،  اأعمال  عن  �صنوي  تقرير  اإعداد    -3

ملكافحة غ�صل الأموال بن�صخة منه.
4- متابعة امل�صتجدات اخلا�صة بجرائم غ�صل الأموال عرب املنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 

املعنية.
5- امل�صاركة يف اإعداد برامج توعوية ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال، بالتن�صيق مع اللجنة الدائمة 

ملكافحة غ�صل الأموال.
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نص المادة:

رقم املادة: 14

لل�صلطة املخت�صة بالتحقيق من تلقاء نف�صها، اأو بناء على طلب من وحدة التحريات املالية، عند 
التاأكد من قيام ال�صبهة بجرمية غ�صل الأموال، الأمر باحلجز التحفظي على الأموال واملمتلكات 
والو�صائط املرتبطة باجلرمية، ملدة اأو مدد ل تزيد على ثالثني يومًا، واإذا اقت�صى الأمر ا�صتمرار 
مدة احلجز اأطول من ذلك؛ فيكون باأمر ق�صائي من املحكمة املخت�صة، مع عدم الإخالل بحقوق 

الأطراف الأخرى ح�صني النية.
الالئحة:

1/14- يقع احلجز التحفظي على جميع الأموال واملمتلكات اأو الو�صائط التي للمتهم اأو املتهمني 
عند الأفراد وال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري 

الهادفة للربح، اأو اأي جهة اأخرى، مع عدم الإخالل بحقوق الأطراف الأخرى ح�صني النية.
2/14- ي�صدر طلب احلجز التحفظي من رئي�ض وحدة التحريات املالية، اأو من ينيبه يف ذلك.

3/14- يتم طلب احلجز التحفظي مبوجب مذكرة تت�صمن بيانًا �صاماًل على الآتي:
اأ - معلومات تف�صيلية عن الأ�صخا�ض املراد احلجز على اأموالهم اأو ممتلكاتهم اأو و�صائطها.

ب - حتديد الأموال واملمتلكات والو�صائط املراد حجزها.
ج- ال�صبهات واحليثيات والأ�صباب املوؤكدة املوؤيدة للطلب.

د- مدة احلجز التحفظي مبا ل يزيد عن املدة املحددة يف هذه املادة.
التحقيق والدعاء  اإىل هيئة  املنا�صبة  ال�صرية  بالطريقة  التحفظي  4/14- ير�صل طلب احلجز 
العام، ويبت يف طلب احلجز على وجه ال�صرعة، واإ�صعار وحدة  التحريات املالية خالل 48 �صاعة.

5/14- تبداأ مدة احلجز التحفظي املحددة يف هذه املادة من وقت اإيقاعه.
6/14- عند �صدور موافقة هيئة التحقيق والدعاء العام على طلب وحدة التحريات املالية، تتم 
خماطبة وحدة مكافحة غ�صل الأموال مبوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي لتنفيذ اأمر احلجز على 
الأموال املودعة يف املوؤ�ص�صات املالية، ووزارة التجارة وال�صناعة بالن�صبة للممتلكات، وما يتعلق 
على  للحجز  العدل؛  ووزارة  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  باأن�صطة 
الأرا�صي والعقارات، والأمن العام؛ للحجز الو�صائط، وم�صلحة اجلمارك؛ للحجز على الب�صائع 
والو�صائط التي لديها، وهيئة ال�صوق املالية بالن�صبة لالأوراق املالية، ووزارة ال�صوؤون الجتماعية، 
ووزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد، بالن�صبة للمنظمات غري الهادفة للربح، 
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وتبلغ وحدة التحريات املالية بذلك.
7/14- تتخذ اإجراءات طلب ا�صتمرار احلجز اأو الأمر به قبل نهاية مدته بوقت كاف.

اجلهات  اإبالغ  التحفظي،  احلجز  با�صتمرار  اأمر  �صدور  عند  التحقيق،  جهة  تتوىل   -8/14
الرقابية والأمنية باإنفاذ اأمر املحكمة، واإ�صعار وحدة التحريات املالية بذلك.

9/14- اإذا قدرت اجلهة املخت�صة بالتحقيق اأن الأمر ل يقت�صي احلجز التحفظي على الأموال 
واملمتلكات والو�صائط الوارد يف الطلب املقدم من الوحدة؛ كان لها الكتابة ـ وب�صفة عاجلة جدًا 

ـ للوحدة بعدم موافقتها على ذلك الطلب، مع اإبداء مرئياتها حول ذلك.
اأن ت�صمل  10/14- يكون طلب ا�صتمرار احلجز التحفظي ب�صحيفة تودع اإىل املحكمة، ويجب 

على البيانات الآتية:
اأ - املحكمة املرفوعة لها الدعوى.

ب - تاريخ تقدمي الطلب.
ج- مو�صوع الدعوى، وما يطلبه املدعي العام، واأ�صانيده.

د- مدة ا�صتمرار احلجز املطلوبة.
تخ�صع  قد  التي  اأو  اخلا�صعة،  املمتلكات  وتعقب  تعيني  بالتحقيق  املخت�صة  لل�صلطة   -11/14

للم�صادرة، اأو التي ي�صتبه اأنها متح�صالت جرائم.   
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نص المادة:

رقم املادة: 15

يجوز تبادل املعلومات التي تك�صف عنها املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة 
واملنظمات غري الهادفة للربح - وفقًا لأحكام املادة )العا�صرة( )1( من هذا النظام - بني تلك 
املوؤ�ص�صات وال�صلطات املخت�صة، حني تكون تلك املعلومات متعلقة مبخالفة اأحكام هذا النظام. 
اإل بالقدر الذي  وعلى ال�صلطات املخت�صة اللتزام ب�صرية تلك املعلومات، وعدم الك�صف عنها 

ا ل�صتخدامها يف التحقيقات اأو الدعاوى املتعلقة مبخالفة اأحكام هذا النظام. يكون �صرورًيّ
الالئحة:

1/15- تعفى املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة 
للربح، وال�صلطات املخت�صة املعنية وموظفيها، من امل�صوؤولية اجلزائية اأو املدنية اأو الإدارية التي 
ميكن اأن ترتتب على تنفيذ الواجبات املن�صو�ض عليها يف هذه املادة، اأو على اخلروج على اأي 
قيد مفرو�ض ل�صمان �صرية املعلومات، وذلك ما مل يثبت اأن ما قاموا به قد كان ب�صوء نية لأجل 

الإ�صرار ب�صاحب العملية.

نص المادة:

رقم املادة: 16

والأدوات  النقدية  املبالغ  الإقرار عن  واإجراءات  قواعد  النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتدد 
القابلة للتداول حلاملها، واملعادن الثمينة والأحجار الكرمية التي يتم دخولها للمملكة وخروجها 

منها، وحتدد مقدار املبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها.
الالئحة:

1/16- متطلبات الإقرار الواردة يف هذه املادة الإف�صاح عن املبالغ املالية النقدية، اأو الأدوات 
القابلة للتداول حلاملها، اأو املعادن الثمينة اأو الأحجار الكرمية، وما يف حكمها، عند اخلروج اأو 

الدخول اإىل اململكة.

املوؤ�ص�صات  بال�صرية، فاإن على  املتعلقة  ا�صتثناًء من الأحكام  اأعاله كالآتي:  النظام  املادة )العا�صرة( من  1. ن�ض 
املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، تقدمي الوثائق وال�صجالت واملعلومات 
لوحدة التحريات املالية اأو ال�صلطة املخت�صة بالتحقيق، اأو لل�صلطة الق�صائية، عند طلبها عن طريق اجلهة الرقابية.

نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-273-

2/16- تقدر املبالغ النقدية، اأو الأدوات املالية القابلة للتداول حلاملها، اأو املعادن الثمينة، اأو 
الحجار الكرمية وما يف حكمها، التي يجب الإقرار عنها عند اخلروج اأو الدخول اإىل اململكة، بـ 

.. من  يعادلها  ما  اأو  ريال،  األف  "60.000" �صتني 
قابلة  اأدوات مالية  اأو  باأي مبالغ  اململكة،  واإىل  امل�صافر من  اأو دخول  3/16- يجب عند خروج 
احلد  عن  تزيد  والتي  حكمها،  يف  وما  كرمية،  اأحجار  اأو  ثمينة،  معادن  اأو  حلاملها،  للتداول 
امل�صموح به، تعبئة منوذج الإقرار، ويف حالة �صبطه من اجلهات الأمنية اأو اجلمارك باملبلغ اأو 
الأدوات املالية القابلة للتداول حلاملها، اأو املعادن الثمنية، اأو الأحجار الكرمية التي مل يف�صح 
عدم  اأ�صباب  عن  ليتحرى  الفرتة(  )م�صوؤول  للجمرك  يحال  امل�صموح؛  احلد  عن  وتزيد  عنها، 
الإقرار، وي�صمح له باملغادرة اأو الدخول مبا يحمله. اأما يف حال عدم قناعة م�صوؤول الفرتة يف 
اجلمرك بالأ�صباب، اأو عند ال�صتباه بغ�صل الأموال؛ فيحال امل�صافر اإىل اجلهة املخت�صة للتحقيق 

معه، واإبالغ وحدة التحريات املالية بذلك.
4/16- يف حال حمل امل�صافر املغادر معادن ثمينة اأو اأحجارا كرمية، وما يف حكمها، عند اخلروج 
اأو الدخول اإىل اململكة، تتجاوز قيمتها �صتني األف ريال، ويرغب يف اإخراجها من اململكة؛ فعليه 
فاتورة  وتقدمي  بالإقرار،  اخلا�ض  النموذج  وختم  عنها،  لالإقرار  املنفذ  يف  اجلمارك  مراجعة 
ال�صراء؛ للتاأكد من قيمتها، واإذا تبني اأنها لأغرا�ض جتارية يطبق بحقه نظام اجلمارك املوحد 

ولئحته التنفيذية.
وتولد  اإقراره،  عدم  تكرار  حالة  يف  اململكة  اإىل  القادم  اأو  املغادر  امل�صافر  �صبط  عند   -5/16
ا�صتباه بعالقة الأموال بعمليات م�صبوهة بغ�صل اأموال، اأو تقدمي بيانات اإقرار كاذبة عن حمله 
تزيد  اأحجارا كرمية  اأو  ثمينة،  اأو معادن  للتداول حلاملها،  قابلة  مالية  اأدوات  اأو  نقدية  مبالغ 
قيمتها عن احلد املقرر؛ يتم اإعداد حم�صر من قبل اجلهة ال�صابطة التي حتيله للجمارك، ومن 
الثالثة  املادة  وفق  مبعاقبته،  للمطالبة  بالتحقيق؛  املخت�صة  للجهة  باإحالته  اجلمارك  تقوم  ثم 
من  يت�صح  ما  ح�صب  املوحد،  اجلمارك  نظام  اأو  الأموال،  غ�صل  مكافحة  نظام  من  والع�صرين 
التحقيق، واإ�صعار وحدة التحريات املالية، ويتم اإيداع املبلغ الزائد عن احلد امل�صموح به من قبل 
اجلمارك يف ح�صاب خا�ض بالأمانات واملعادن الثمينة والأحجار الكرمية، و يتم التحفظ عليها 

من قبل اجلمارك اإىل حني تلقي اإ�صعار من جهة التحقيق ب�صاأنها.
معلومات  توفر  على  بناء  اأو  الع�صوائية،  العينة  اأ�صا�ض  على  بالتفتي�ض  اجلمارك  تقوم   -6/16
للتداول  القابلة  املالية  الأدوات  اأو  النقدية  الأموال  ل�صبط  للمغادرين؛  الأموال،  بغ�صل  ا�صتباه 

حلاملها، اأو املعادن الثمينة اأو الأحجار الكرمية وما يف حكمها.
7/16- عند اإقرار القادم اإىل اململكة ملوظف اجلمارك عن حمله لأموال نقدية، اأو اأدوات مالية 
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قابلة للتداول حلاملها، اأو معادن ثمينة، اأو اأحجارا كرمية تزيد قيمتها عن احلد املقرر؛ فعلى 
موظف اجلمارك يف املنفذ التاأكد من اإثبات ملكيتها مبوجب فاتورة ال�صراء، واإذا تبني له اأنها 

لأغرا�ض جتارية؛ فيطبق عليه نظام اجلمارك املوحد ولئحته التنفيذية.
م�صلحة  من  عليها،  يتفق  التي  بالطريقة  الإقرار،  مناذج  معلومات  من  ن�صخة  تر�صل   -8/16
اجلمارك لوحدة التحريات املالية، املن�صو�ض عليها يف املادة الثالثة ع�صرة من نظام مكافحة 
غ�صل الأموال؛ لتقوم بالتحقق من عالقة الأ�صخا�ض بجرمية غ�صل الأموال اأو اأي جرائم اأخرى.

9/16- يف حالة عدم مراجعة اأ�صحاب هذه الأموال اأو املعادن الثمينة اأو الأحجار الكرمية، بعد 
انق�صاء الفرتة املحددة بـ"90" ت�صعني يومًا؛ تعامل امل�صبوطات وفق الأنظمة ال�صارية.

10/16- ت�صري هذه الإجراءات على ال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية 
و�صركات  والعمرة،  احلج  وبعثات  الذهب،  وحمالت  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة، 
اخلدمات اخلا�صة بنقل النقد اأو الطرود الربيدية وغري الربيدية والإر�صاليات، مع الحتفاظ 

بحقها مبمار�صة اأعمالها.
لهم  �صبق  الذين  الأ�صخا�ض  باأ�صماء  بيانات  قاعدة  اإعداد  اجلمارك  م�صلحة  على   -11/16

الإقرار اأو عدمه؛ بغر�ض معرفة من يتكرر منه ذلك، مع اإ�صعار وحدة التحريات املالية.
اإليه بهذه املادة، بعد  12/16- تقوم م�صلحة اجلمارك باإعداد وتطوير منوذج الإقرار امل�صار 

التن�صيق مع وحدة التحريات املالية، وتوزيعه على املنافذ.
13/16- تقوم وزارة الداخلية ووزارة املالية باتخاذ الإجراءات الالزمة باإبالغ هذه التعليمات 
مبختلف الو�صائل املتاحة، وتوفري اللوحات الإر�صادية يف عدة اأماكن بارزة يف مداخل وخمارج 
جميع املنافذ احلدودية، مو�صحة الإجراءات والعقوبات التي �صتطبق يف حالة خمالفة النظام.   

نص المادة:

رقم املادة: 19

تكون عقوبة ال�صجن مدة ل تزيد عن خم�ض ع�صرة �صنة، وغرامة مالية ل تزيد عن �صبعة ماليني 
ريال، اإذا اقرتنت جرمية غ�صل الأموال باأي من احلالت الآتية: 

1- اإذا ارتكب اجلاين اجلرمية من خالل ع�صابة منظمة.
2- ا�صتخدام اجلاين للعنف اأو الأ�صلحة.

ارتكابه اجلرمية م�صتغاًل  اأو  الوظيفة،  وات�صال اجلرمية بهذه  3- �صغل اجلاين وظيفة عامة، 
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نص المادة:

رقم املادة: 20

دون الإخالل بالأنظمة الأخرى، يعاقب بال�صجن - مدة ل تزيد على �صنتني، وبغرامة ل تزيد 
على خم�صمائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني - كل من اأخل من روؤ�صاء جمال�ض اإدارات 
اأو  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�ص�صات 
اأع�صائها، اأو اأ�صحابها، اأو مديريها، اأو موظفيها، اأو ممثليها املفو�صني عنها، اأو م�صتخدميها، 
)اخلام�صة،  املواد  يف  الواردة  اللتزامات  من  باأي  ال�صفات،  هذه  مبقت�صى  يت�صرفون  ممن 
وال�صاد�صة، وال�صابعة، والثامنة، والتا�صعة، والعا�صرة، واحلادية ع�صرة، والثانية ع�صرة( )1(  من 
الرتاخي�ض  على  دون احل�صول  الن�صاط  يزاول  من  على  العقوبة  تطبيق  وي�صري  النظام،  هذا 

الالزمة.
الالئحة:

1/20- الأنظمة الأخرى املق�صودة بهذه املادة كافة الأنظمة ال�صادرة من الأجهزة الإ�صرافية 
للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  على 
ومنها: نظام ال�صركات، ونظام ال�صجل التجاري، ونظام مراقبة البنوك، ونظام ال�صوق املالية... 

ونحوها.

�صلطاته اأو نفوذه.
ر وا�صتغاللهن. 4- التغرير بالن�صاء اأو الق�صّ

اأو يف مرفق خدمة  تعليمية،  اأو  اأو خريية،  اإ�صالحية،  موؤ�ص�صة  ارتكاب اجلرمية من خالل   -5
اجتماعية.

6- �صدور اأحكام حملية اأو اأجنبية �صابقة بالإدانة بحق اجلاين، وبوجه خا�ض يف جرائم مماثلة.

1. مت ذكر املواد يف ال�صفحة رقم )255 - 264(.
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نص المادة:

رقم املادة: 21

يجوز بحكم، بناء على ما ترفعه اجلهة املخت�صة، اأن توقع على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن 
غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح، التي تثبت م�صووؤليتها، وفقًا لأحكام املادة 
)الثالثة( )1( من هذا النظام، غرامة ل تقل عن مائة األف ريال، ول تزيد على ما يعادل قيمة 

الأموال حمل اجلرمية.
الالئحة:

1/21- اجلهة املخت�صة يف هذه املادة هي هيئة التحقيق والدعاء العام.
2/21- ت�صتند دعوى م�صوؤولية املوؤ�ص�صات املالية، والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات 
غري الهادفة للربح، على التقارير الفنية التي ت�صدر من اجلهات الرقابية، بالإ�صافة اإىل طرق 

الإثبات الأخرى.
والتاأديبية  الإدارية  اجلزاءات  مع  املادة  هذه  يف  الواردة  العقوبات  تطبيق  يتعار�ض  ل   -3/21
والأعمال  املالية،  املوؤ�ص�صات  على  توقع  اأن  ميكن  والتي  الأخرى،  الأنظمة  يف  عليها  املن�صو�ض 
الرقابية، حيال  قبل اجلهات  للربح، من  الهادفة  واملنظمات غري  املحددة،  املالية  واملهن غري 

ثبوت م�صوؤوليتها.

نص المادة:

رقم املادة: 25

يجوز لل�صلطات املخت�صة تبادل املعلومات التي تك�صف عنها املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن 
غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، مع اجلهات الأجنبية النظرية يف دول اأخرى 
تربطها باململكة اتفاقيات اأو معاهدات �صارية، اأو مذكرات تفاهم، اأو تبعًا للمعاملة باملثل، وذلك 
وفقًا لالإجراءات النظامية املتبعة، دون اأن ي�صكل ذلك اإخالًل بالأحكام والأعراف املتعلقة ب�صرية 

املعلومات.

1. مت ذكر املادة يف ال�صفحة رقم )254( .
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نص المادة:

رقم املادة: 28

ُتعفى ال�صلطات املخت�صة وموظفوها، واملوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، 
اأو  اأو موظفوها  اأ�صحابها  اأو  اإدارتها  واأع�صاء جمال�ض  للربح، وروؤ�صاء  الهادفة  واملنظمات غري 
التي  الإدارية،  اأو  املدنية  اأو  امل�صوؤولية اجلزائية  املفو�صون عنها، من  اأو ممثلوها  م�صتخدموها 
ميكن اأن ترتتب على تنفيذ الواجبات املن�صو�ض عليها يف هذا النظام، اأو على اخلروج على اأي 
قيد مفرو�ض ل�صمان �صرية املعلومات، وذلك ما مل يثبت اأن ما قاموا به قد يكون ب�صوء نية لأجل 

الإ�صرار ب�صاحب العملية.
الالئحة:

1/28- تقدر �صوء النية من اجلهة الق�صائية، وي�صتدل عليه من الظروف الواقعية اأو املو�صوعية.

الالئحة:
الإ�صرافية والرقابية، ووحدة  املادة اجلهات  الواردة يف هذه  بال�صلطات املخت�صة  /1- يق�صد 

التحريات املالية.
2/25- يراعى عند تنفيذ تبادل املعلومات، اإعماًل لأحكام التفاقيات اأو املعاهدات ال�صارية اأو 

مذكرات تفاهم، اأو تبعًا للمعاملة باملثل، الآتي:
اأ . اأن ل ت�صتخدم املعلومات املتبادلة اإل يف الغر�ض الذي طلبت من اأجله.

ب . اأن ل تقدم املعلومات املتبادلة اإىل طرف ثالث، اإل بعد موافقة ال�صلطة املحلية املعنية.
املتعلقة  املالية،  غري  اأو  املالية  املعلومات  تبادل  عند  املالية  التحريات  وحدة  مع  التن�صيق  ج- 

بالأ�صخا�ض اأو الكيانات التي يتم الك�صف عنها، تطبيقًا لأحكام هذا النظام.
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نص المادة:

رقم املادة: 20

ُيعفى روؤ�صاء جمال�ض اإدارات املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات 
املفو�صون  وممثلوها  وم�صتخدموها،  وموظفوها،  واأ�صحابها،  واأع�صاوؤها،  للربح،  الهادفة  غري 
عنها؛ من امل�صوؤولية اجلنائية التي ميكن اأن ترتتب على تنفيذ الواجبات املن�صو�ض عليها يف هذا 
النظام، اأو اخلروج على اأي قيد مفرو�ض ل�صمان �صرية املعلومات، ما مل يثبت اأن ما قاموا به قد 

كان ب�صوء نية لأجل الإ�صرار ب�صاحب العملية.

نظام جرائم االإرهاب ومتويلها�صم النظام
24 / 2 / 1435هـتاريخه

30 / 3 / 1435هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم ) م/16(، بتاريخ 24 / 2 / 1435 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 37

يجوز تبادل املعلومات - التي تك�صف عنها املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة 
تلك  ب�صرية  اللتزام  مع  اململكة،  يف  املخت�صة  ال�صلطات  بني   - للربح  الهادفة  غري  واملنظمات 
اأو  التحقيقات  ل�صتخدامها يف  يكون �صروريًّا  الذي  بالقدر  اإل  عنها  الك�صف  وعدم  املعلومات، 

الدعاوى املتعلقة بجرمية متويل الإرهاب.

نص المادة:

رقم املادة: 39

ت�صري على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات غري الهادفة للربح، 
يتعلق  فيما  التنفيذية،  ولئحته  الأموال  غ�صل  مكافحة  نظام  يف  الواردة  املكافحة  مواد  اأحكام 

بجرائم متويل الإرهاب، اأو العمليات الإرهابية، اأو املنظمات الإرهابية، اأو ممويل الإرهاب.

نظام جرائم اإلرهاب وتمويله
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الن�سو�ص املتعلقة بالعمل اخلريي من الأنظمة واللوائح الأخرى
القسم الثاني

4. أنظمة ولوائح التعليم والخدمة 
المدنية واإلعالم والحج
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نص المادة:

رقم املادة: 2

يتم الرتخي�ض باإن�صاء اجلامعة بقرار من املجل�ض، بناء على طلب املوؤ�ص�صة اخلريية اأو ال�صركة، 
وتاأييد الوزارة اإن�صاء اجلامعة .

الئحة اجلامعات االأهليةا�صم النظام
1424/2/9هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

 الأمر ال�صامي رقم 7-ب-6024، وتاريخ 1424/2/9هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 5

للموؤ�ص�صات اخلريية اأو ال�صركات، التي ل يقل عدد ال�صركاء فيها عن خم�صة اأ�صخا�ض، اإن�صاء 
اأّل يقل عدد  اأهلية وفقًا لأحكام هذه الالئحة، ويجوز لل�صركاء بيع ح�ص�صهم، ب�صرط  جامعة 

ال�صركاء يف كافة الأحوال عن خم�صة .

نص المادة:

رقم املادة: 13

ي�صكل جمل�ض اأمناء اجلامعة بقرار من الوزير، ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد، على النحو الآتي :
�ض - مدير اجلامعة.

�ض - خم�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ض باجلامعات اأو موؤ�ص�صات التعليم العايل الأخرى، بدرجة 
اأ�صتاذ م�صارك على الأقل، يختارهم الوزير.

�ض - ممثل الوزارة.
الأقل ) ممن  اثنان منهم على  ال�صركة،  اأو  املوؤ�ص�صة اخلريية  اثنا ع�صر ع�صوًا تختارهم  �ض - 

الئحة الجامعات األهلية
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نص المادة:

رقم املادة: 20

يكون للجامعة مدير يعني بقرار من رئي�ض جمل�ض الأمناء، بعد موافقة الوزير، بناء على تر�صيح 
جمل�ض الأمناء، ملدة اأربع �صنوات قابلة للتجديد، ويعفى من من�صبه بقرار رئي�ض جمل�ض الأمناء، 
من  بقرار  للجامعة  مدير  تكليف  يتم  اجلامعة  اإن�صاء  وعند  الأمناء،  جمل�ض  موافقة  على  بناء 
الوزير، بناء على تر�صيح املوؤ�ص�صة اخلريية اأو ال�صركة، وي�صتمر التكليف اإىل اأن ير�صح جمل�ض 

الأمناء مديرًا للجامعة .

نص المادة:

رقم املادة: 29

تتكون اإيرادات اجلامعة من :
ط - ما تخ�ص�صه املوؤ�ص�صة اخلريية اأو ال�صركة.

ظ - الر�صوم الدرا�صية.
ع - اإيرادات البحوث والدرا�صات وال�صت�صارات والدورات التدريبية.

غ - ريع الأمالك وما ينتج عن الت�صرف فيها.
ف - املنح الدرا�صية التي يقدمها الأفراد واملوؤ�ص�صات وال�صركات.

ق - الإعانات، والهبات، والأوقاف، والو�صايا، والتربعات، وغريها.

يعملون اأو عملوا اأع�صاء هيئة تدري�ض يف موؤ�ص�صات التعليم العايل ( من غري املوؤ�ص�صني اأو من 
العاملني يف اجلامعة.

ويجوز زيادة عدد اأع�صاء جمل�ض الأمناء بقرار من الوزير متى اقت�صت احلاجة ذلك، ويختار 
جمل�ض الأمناء من بني اأع�صائه رئي�صًا ونائبًا للرئي�ض، على األ يكون مدير اجلامعة اأحدهما.

نص المادة:

رقم املادة: 30

املالية  الأعباء  جميع  تغطية  تكفل  التي  ال�صمانات  جميع  ال�صركة  اأو  اخلريية  املوؤ�ص�صة  تقدم 
التي  للقواعد  وفقًا  لها،  الأكادميي  امل�صتوى  يحفظ  مبا  وت�صغيلها،  اجلامعة  قيام  على  املرتتبة 

ت�صعها الوزارة .

الئحة الجامعات األهلية
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نص المادة:

رقم املادة: 2

اإن�صاء  اأ�صخا�ض  خم�صة  عن  فيها  ال�صركاء  عدد  يقل  ل  التي  ال�صركات  اأو  اخلريية  للموؤ�ص�صات 
كليات اأهلية، وفقًا لأحكام هذه الالئحة، بقرار من الوزير.

الئحة الكليات االأهليةا�صم النظام
1421/9/1هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 212، وتاريخ 1421/9/1هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 20

تتكون اإيرادات الكلية من:
- الر�صوم الدرا�صية.

- اإيرادات البحوث والدرا�صات وال�صت�صارات والدورات التدريبية.
- ريع الأمالك وما ينتج عن الت�صرف فيها.

- املنح الدرا�صية التي يقدمها الأفراد واملوؤ�ص�صات وال�صركات.
- الإعانات، والهبات، والأوقاف، والو�صايا، والتربعات، وغريها. 

نص المادة:

رقم املادة: 27

بقرار  ال�صادرة  الربحية،  الأهلية غري  للكليات  التنظيمية  الالئحة  الالئحة حمل     حتل هذه 
جمل�ض التعليم العايل رقم ) 1419/10/3(، وتاريخ 1419/2/6هـ، ويخ�صع جميع من عوملوا 

مبوجبها لأحكام هذه الالئحة.

الئحة الكليات األهلية
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نص المادة:

رقم املادة: 2

املوؤ�ص�صات اخلريية: هي املوؤ�ص�صات اخلريية املن�صاأة وفقًا للقواعد التنفيذية لإن�صاء املوؤ�ص�صات 
الأخرى  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  الثانوي،  امل�صتوى  فوق  التعليمية  بالأغرا�ض  اخلا�صة  اخلريية 

املرخ�ض لها.

ال�صركات:
يلزم عند تاأ�صي�ض �صركة لغر�ض اإن�صاء كلية اأهلية احل�صول على الرتخي�ض املبدئي لإن�صاء الكلية 

من وزارة التعليم - التعليم العايل، و يجب اأن ين�ض يف عقد ال�صركة على الآتي:
يف  لال�صتثمار  وخم�ص�صة  حمدودة،  م�صوؤولية  ذات  �صركة  اأو  ت�صامنية،  ال�صركة  تكون  اأن   -
الكليات الأهلية. ويحدد ا�صمها ومركزها الرئي�ض، واأ�صماء ال�صركاء، ومكان اإقامتهم، ومهنهم، 
وجن�صياتهم، وراأ�ض مال ال�صركة، وتعريف كاف باحل�صة التي تعهد كل �صريك بتقدميها، وميعاد 

ا�صتحقاقها. ولل�صركة فتح فروع مبوافقة وزارة التعليم - التعليم العايل.
- ل يجوز دخول �صركاء جدد ول اأن يبيع اأو يتنازل اأحد من ال�صركاء عن ح�صته يف ال�صركة لأحد 

ال�صركاء اأو ل�صريك جديد، اإل بعد موافقة وزارة التعليم - التعليم العايل.
- يجب اأن تكون ح�صة كل �صريك مبلغًا معينًا من النقود، اأو عينًا تقيم بالقيمة العادلة من قبل 

خمت�صني يحددون من قبل وزارة التعليم - التعليم العايل.
اإيقاف هذا  ويجوز  النظامي،  الحتياطي  لتكوين  ال�صافية  الأرباح  �صنة 10% من  كل  يجنب   -

التجنيب متى بلغ الحتياطي النظامي ن�صف راأ�ض املال.

القواعد التنفيذية واالإجراءات االإدارية والفنية للئحة الكليات االأهليةا�صم النظام

1422/1/15هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
قرار معايل وزير التعليم العايل رقم 35-1-1398، وتاريخ 

1422/1/15هـ
�صاريحالة النظام

القواعد التنفيذية واإلجراءات اإلدارية والفنية لالئحة الكليات 
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اإيجاد مقاعد درا�صية للطلبة يف كليات مناظرة، وبعد موافقة  اإل بعد  - عدم ت�صفية ال�صركة 
وزارة التعليم - التعليم العايل.

- يف حالة ت�صفية ال�صركة، اأو انتفاء الغر�ض من ن�صاأتها؛ توؤول جميع الإعانات والهبات والو�صايا 
التعليم   - التعليم  وزارة  اإىل  الأوقاف  توؤول  كما  العايل،  التعليم   - التعليم  وزارة  اإىل  وغريها 
العايل، بالتن�صيق مع وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد، وت�صرف جميعها 

يف الأغرا�ض املخ�ص�صة لها.
اإع�صاره،  اأو  اإفال�صه،  باإ�صهار  اأو  عليه،  باحلجز  اأو  ال�صركاء،  اأحد  بوفاة  ال�صركة  تنق�صي  ل   -
اأو ت�صتمر بني ال�صركاء  اأن ت�صتمر مع ورثته ولو كانوا ق�صرًا،  اأو ان�صحابه من ال�صركة، ويجوز 

الباقني، على اأن ل يقل عدد ال�صركاء عن خم�صة. 

القواعد التنفيذية واإلجراءات اإلدارية والفنية لالئحة الكليات 
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نص المادة:

رقم املادة: 6

ة بني الأُميني باتباع الأ�صاليب املُنا�ِصبة للِكبار، وي�صتمل ذلك الأمناط الآتية: جتري ُمكافحة الأُميِّ
اأ- اإعداد ف�صول ُمنتِظمة لتعليم الأُميني يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية.

ب- اإقامة حمالت انتقائية ُمركزة يف الأماكن التي ل ي�صُهل فيها اإعداد ف�صول ُمنتظمة، كمناِطق 
ة. حل واملناِطق النائية، وذلك لفرتة ُمنا�ِصبة لتحقيق حمو الأُميِّ �ُصكنى البدو الرُّ

ة بوا�صطة الإذاعة والتِلفزيون وو�صائل الإعالم الأُخرى. جـ- اإعداد برامج ُمالئمة ملحو الأُميِّ
ة. د- ا�صتخدام امل�صاجد واملراِكز ال�صيفية والنوادي ومراكز التجُمع لغر�ض حمو الأُميِّ

نظام تعليم الكبار وحمو االأمية يف اململكة العربية ال�سعوديةا�صم النظام
1392/6/9هـتاريخه

1392تاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/22، بتاريخ 9 / 6 / 1392 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 523، بتاريخ 1 / 6 / 1392 هـ
�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 8

ُت�صتخدم املباين احُلكومية املاُلئمة، وخا�صة املدار�ض واملعاهد واملراكز الثقافية والجِتماعية، 
ة متى اقت�صى الأمر ذلك. ة، ويجوز اإن�صاء اأو ا�صتئجار مباٍن خا�صة ملحو الأُميِّ ا ملحو الأُميِّ مقرًّ

نص المادة:

رقم املادة: 12

ُدها اللجنة الُعليا ملحو  ة وتعليم الِكبار ِوفق الإجراءات التي حُتدِّ يجوز قبول املتطوعني ملحو الأُميِّ
ة وتعليم الِكبار. الأُميِّ

نظام تعليم الكبار ومحو األمية في المملكة العربية السعودية
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نص المادة:

رقم املادة: 23

الدفاع املدين براتب  اأعمال  اأو  الإغاثة  اأعمال  للم�صاركة يف  بالتغيب عن عمله  للموظف  ي�صمح 
كامل،  مدة  ل تزيد عن  خم�صة واأربعني  يومًا  يف ال�صنة،  وفق �صوابط ي�صعها  جمل�ض اخلدمة 

املدنية )30( .

الئحة االإجازات"يف نظام اخلدمة املدنية"ا�صم النظام
1426/2/16هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 1037/1، وتاريخ 1426/2/16هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

1. �صبق اأن �صدر قرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 1031، وتاريخ 1406/7/8هـ، ون�ض على اأن ) ي�صمح للموظف 
ال�صعودي  بالتغيب عن عمله  للم�صاركة  يف  اأعمال الإغاثة  اخلارجية  براتب  كامل، وفق  ال�صوابط الآتية:- 

1- موافقة كل من جمعية الهالل الأحمر ال�صعودي طبقًا ملا لديها من تعليمات، واجلهة التي يتبعها املوظف، على 
م�صاركته يف اأعمال الإغاثة. 

2-  ي�صدر الوزير املخت�ض اأو رئي�ض امل�صلحة املخت�صة القرار الإداري اخلا�ض بذلك. 
3-  ل يحق للموظف املتغيب عن عمله احل�صول على اأية مزايا اأو بدلت، �صوى الراتب وبدل النقل ال�صهري فقط، 

خالل فرتة الغياب. 
4- ل يرتتب على فتح  باب  التطوع الإخالل باأعمال الإدارة  اأو الق�صم  اأو الفرع الذي يتبعه املوظف املتطوع، وذلك 

لغياب اأكرث من موظف يف ذلك الق�صم اأو الفرع.
5- ي�صتثنى  من هذه  القاعدة الأ�صخا�ض الذين ي�صتلزم تركهم لأعمالهم  ت�صليم  ما بحوزتهم  من عهد، مثل: 
اأمني م�صتودع (، وكذلك الوظائف التي يتعذر توفري البديل فيها،  فهوؤلء ل ي�صمح  لهم  )اأمني �صندوق ( و   ) 

بالتغيب للم�صاركة يف اأعمال الإغاثة. 
ال�صنة   واأربعني يوما خالل   الإغاثة عن خم�صة  اأعمال  للم�صاركة يف  6-  ل تزيد فرتات تغيب املوظف عن عمله  

الواحدة.
- وقد �صدر فيما بعد  قرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 248/3، وتاريخ 1412/5/27هـ، باملوافقة على �صمول قرار 
جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 1031، وتاريخ  1406/7/8هـ، للموظفني ال�صعوديني املتطوعني  يف اأعمال الدفاع املدين 

والإغاثة الداخلية. 

الئحة اإلجازات"في نظام الخدمة المدنية"
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نص المادة:

رقم املادة: 8

تلتزم ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة املرخ�ض لها بالإعالن بتنفيذ ن�صبة معينة من الإعالنات ذات الهدف 
اخلريي دون مقابل، وذلك وفًقا ملا حتدده وزارة الإعالم بالتفاق مع اجلهة ذات العالقة.

قواعد تنظيم لوحات الدعاية واالإعلنا�صم النظام
28 / 12 / 1412 هـتاريخه

24 /1 /1413هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/35، بتاريخ 28 / 12 / 1412 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 177، بتاريخ 14 / 11 / 1410 هـ

�صاريحالة النظام

قواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن
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نص المادة:

رقم املادة: 27

1- تورد الر�صوم والغرامات املح�صلة، وفًقا لأحكام هذا النظام، اإىل خزينة الدولة .
2 – تورد املبالغ التي يحكم بها للحجاج، ومل تتمكن وزارة احلج من ت�صليمها اإليهم، اإىل موؤ�ص�صة 

النقد العربي ال�صعودي، وتودع يف ح�صاب امل�صاريع اخلريية.

نظام خدمة حجاج الداخلا�صم النظام
28 / 10 / 1426 هـتاريخه

28 / 11 / 1426هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/58، بتاريخ 28 / 10 / 1426 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 262، بتاريخ 26 / 10 / 1426 هـ

�صاريحالة النظام

نظام خدمة حجاج الداخل
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الن�سو�ص املتعلقة بالعمل اخلريي من الأنظمة واللوائح الأخرى
القسم الثاني

5. أنظمة ولوائح التجارة والمال
والرقابة واإليرادات
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نص المادة:

رقم املادة: 30

ل يجوز للمدير)1( اأن يبا�صر الأعمال التي جتاوز غر�ض ال�صركة اإل بقرار من ال�صركاء اأو بن�ض 
�صريح يف عقد تاأ�صي�ض ال�صركة. وي�صري هذا احلظر ب�صفة خا�صة على الأعمال الآتية:

اأ - التربعات، ما عدا التربعات ال�صغرية املعتادة. 
ب - كفالة ال�صركة للغري.
ج - اللجوء اإىل التحكيم.

د - الت�صالح على حقوق ال�صركة.
هـ - بيع عقارات ال�صركة اأو رهنها، اإل اإذا كان البيع مما يدخل يف غر�ض ال�صركة.

و- بيع حمل ال�صركة التجاري )املتجر( اأو رهنه )2(.  

نظام ال�سركاتا�صم النظام
28 / 1 / 1437هـتاريخه

22 / 2 / 1437هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم )م/3( بتاريخ 28 / 1 / 1437 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم )30( بتاريخ 27 / 1 / 1437 هـ

يعمل بهذا النظام بعد م�صي )مائة وخم�صني( يومًا من تاريخ ن�صره.حالة النظام

1. مدير �صركة الت�صامن.
2. تنبيه: املادة اأعاله خمت�صة ب�صركة الت�صامن فقط.

نظام الشركات
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نص المادة:

رقم املادة: 1

مينح الرتخي�ض باإقامة الأ�صواق اخلريّية للجمعّيات املُرخ�ض لها من وزارة ال�صوؤون الجتماعّية.

�سروط و�سوابط الرتخي�س الإقامة االأ�سواق اخلرييةا�صم النظام
املعلومة غري متوفرةتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

املعلومة غري متوفرةاأدوات الإ�صدار

املعلومة غري متوفرة حالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 2

اأن تقدم اجلمعّية للوزارة �صهادة بنكّية حديثة، وخمتومة من البنك، باأن لديها وبا�صمها ح�صابا بنكيا 
جاريا وُمفعال، تودع فيه اإيرادات ال�صوق اخلريية، بحيث ل يتداخل مع احل�صابات البنكّية الأ�صا�صّية 

للجمعّية، ويفتح هذا احل�صاب البنكي قبل التقدم بطلب الرتخي�ض لل�صوق اخلريية اإىل الوزارة.

نص المادة:

رقم املادة: 3

ُتلزم اجلمعّية اخلريّية ال�صركة اأو املوؤ�ّص�صة التي تتعاقد معها لتنظيم ال�صوق اخلريية بتقدمي ما 
ياأتي :

- �صجل جتاري ملمار�صة ن�صاط تنظيم املعار�ض �صاري املفعول.
- �صهادة الزكاة.

- عقد ا�صتئجار املكتب اأو اإثبات امللكّية ملقر ال�صركة اأو املوؤ�ّص�صة.
- �صهادة التاأمينات الجتماعّية.

- التعّهد باأن اإدارة ال�صوق اخلريية تكون باأيدي �صعودّية فقط.

شروط وضوابط الترخيص إلقامة األسواق الخيرية
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نص المادة:

رقم املادة: 4

اأن تقام ال�صوق اخلريية يف املدن واملناطق التي تتوفر فيها مراكز اأو �صالت معار�ض فقط، اأو يف 
مقر اجلمعّية فقط، ويف املدن التي ل يوجد بها مراكز معار�ض اأو �صالت فنادق ُمرخ�ّض لها ميكن 

اأن تقام يف �صالت اأفراح ل تقل م�صاحتها عن )4000( مرت.

نص المادة:

رقم املادة: 5

يف  املوجودة  ة،  املُرخ�صّ الفنادق  �صالت  اأو  املعار�ض  مركز  اإدارة  مع  اخلريّية  اجلمعّية  تتعاقد  اأن 
املنطقة اأو املحافظة، بعد احل�صول على الرتخي�ض من الوزارة، ويو�صح يف العقد ا�صم املهرجان، 

وتاريخه، ومدته، ومعرو�صاته.

نص المادة:

رقم املادة: 6

اأن تكون اجلمعّية اخلريّية ُمرخ�صا لها يف املحافظة اأو املنطقة التي تقام فيها ال�صوق اخلريية، وهي 
امل�صوؤولة اأمام اإمارة املنطقة ووزارة التجارة وال�صناعة والبلدّية واجلّهات الأمنّية والغرفة التجارّية 

ال�صناعّية يف املنطقة عن هذه ال�صوق.

نص المادة:

رقم املادة: 7

اأن يقت�صر ما يعر�ض للبيع على منتجات اجلمعّية اأو ما حت�صل عليه من تربعات من قبل الآخرين.

شروط وضوابط الترخيص إلقامة األسواق الخيرية
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نص المادة:

رقم املادة: 8

على اجلمعّية اأن تقوم بنف�صها بتنظيم ال�صوق عن طريق كادرها، ويف حالة التعاقد مع جهة اأخرى 
لتنظيم ال�صوق اخلريية؛ فيجب اأن ل تكون اأتعاب التنظيم بن�صبة من الإيرادات، بل مببلغ مقطوع 

ُيتفق عليه.

نص المادة:

رقم املادة: 9

اأن تقوم وزارة التجارة وال�صناعة، اأو فروعها يف املناطق، بتزويد اجلهات املعنّية )اإمارة املنطقة 
– الدفاع املدين – الأمانة اأو البلدّية – ق�صم ال�صرطة – املرور – والغرف التجارّية ال�صناعّية(، 
تنظيم  اأثناء  تقع  خمالفات  اأي  واإيقاف  اخلريية،  ال�صوق  ملراقبة  للرتتيب  الرتخي�ض؛  من  ب�صورة 

ال�صوق.

نص المادة:

رقم املادة: 10

ال�صوق  لإدارة  تطوعًا،  اأو  باأجر  �صعوديني،  اأ�صخا�ض  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  بتوظيف  اجلمعّية  تتعّهد 
اخلريية والإ�صراف عليها، ومينع الأجانب من القيام بهذه امل�صوؤولّية.

نص المادة:

رقم املادة: 11

التجارة  لوزارة  فعالّياتها  انتهاء  بعد  اخلريية  ال�صوق  عن  متكامل  تقرير  بتقدمي  اجلمعّية  تتعّهد 
وال�صناعة.

شروط وضوابط الترخيص إلقامة األسواق الخيرية
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نص المادة:

رقم املادة: 12

ل ُي�صمح للجمعّية، التي تخالف ال�صروط امل�صار اإليها اأعاله، باإقاّمة اأ�صواق خريّية ملدة �صنتني.

نص المادة:

رقم املادة: 13

اأن ل تزيد مدة ال�صوق اخلريية عن �صبعة اأّيام.

نص المادة:

رقم املادة: 14

م لل�صوق اخلريية بتخ�صي�ض م�صاحة ل تقل عن )50م2( بدون مقابل لالأ�صر املنتجة. اأن يلتزم املُنظِّ

شروط وضوابط الترخيص إلقامة األسواق الخيرية
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نص المادة:

رقم املادة: 104

ال�صوابط  وفق  اجلمركية،  "الر�صوم"  ال�صرائب  من  اخلريية  اجلمعيات  م�صتلزمات  تعفى 
وال�صروط التي حتددها الالئحة التنفيذية )1(. 

نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيةا�صم النظام

2001/12/30م، املوافق 1422/10/15هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
قرار املجل�ض الأعلى يف دورته 22، بتاريخ 2001/12/30م، املوافق 

1422/10/15هـ

�صاريحالة النظام

1. يرجى مراجعة ال�صفحة رقم )296(.

نظام )قانون( الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
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نص المادة:

رقم املادة: 22

احلكومية  اجلهة  لدى  م�صجلة  الإعفاء  من  امل�صتفيدة  اخلريية  اجلمعية  تكون  اأن  يجب  ) اأ( 
اأو  الإن�صانية  املجالت  يف  خدمات  تقدمي  اإن�صائها  غر�ض  يكون  واأن  الدولة،  يف  املخت�صة 
الجتماعية اأو الثقافية اأو العلمية اأو الدينية، اأو اأي هدف خريي اآخر، دون اأن يكون الهدف منه 

حتقيق ربح مادي.
ال�صرائب  من  الإعفاء  من  �صيا�صيا،  ن�صاطا  هدفها  يكون  التي  اجلمعيات،  ت�صتفيد  ل  ) ب( 

“الر�صوم” اجلمركية.

اللئحة التنفيذية لنظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول ا�صم النظام
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

2001/12/30م، املوافق 1422/10/15هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
قرار املجل�ض الأعلى يف دورته 22، بتاريخ 2001/12/30م، املوافق 

1422/10/15هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 23

ال�صرائب  من  تعفى  لكي  اخلريية  اجلمعية  قبل  من  امل�صتوردة  وامل�صتلزمات  املواد  يف  ي�صرتط 
ياأتي: ما  “الر�صوم” اجلمركية 

1. اأن تكون ذات طبيعة تتنا�صب واأغرا�ض اجلمعية والن�صاط الذي متار�صه طبقًا لنظامها الأ�صا�صي.
2. اأن يتنا�صب حجم وكمية املواد وامل�صتلزمات املطلوب اإعفاوؤها مع الحتياجات الفعلية التي متكن 

اجلمعية اخلريية من ممار�صة ن�صاطها اخلريي.
3. اأن ت�صتورد هذه املواد وامل�صتلزمات با�صم اجلمعية اخلريية مبا�صرة.

الالئحة التنفيذية لنظام )قانون( الجمارك الموحد لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية
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نص المادة:

رقم املادة: 24

) اأ( ل يجوز للجمعية الت�صرف يف املواد وامل�صتلزمات املعفاة من ال�صرائب “الر�صوم” اجلمركية يف 
غري الغاية التي اأعفيت من اأجلها، وتكون اإدارة اجلمعية م�صوؤولة عن ذلك جتاه اجلمارك.

) ب( يف حال رغبة اجلمعية يف بيع املواد وامل�صتلزمات امل�صتهلكة اأو امل�صتعملة، التي �صبق اإعفاوؤها 
من ال�صرائب “الر�صوم” اجلمركية، فعليها اأن تتقدم بطلب خطي لإدارة اجلمارك للح�صول على 

املوافقة بالبيع، بعد اإجراء املعاينة الالزمة لها.

نص المادة:

رقم املادة: 25

اإىل  الواردة  وامل�صتلزمات  املواد  اإدارة اجلمارك لإعفاء  تقوم اجلهة احلكومية املخت�صة مبخاطبة 
اجلمعية اخلريية من ال�صرائب “الر�صوم” اجلمركية، لكل حالة على حدة.

الالئحة التنفيذية لنظام )قانون( الجمارك الموحد لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية
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نص المادة:

رقم املادة: 11

يجوز لتحديد الوعاء ال�صريبي لكل مكلف ح�صم التربعات املدفوعة خالل ال�صنة ال�صريبية اإىل 
تلقي  لها  ويجوز  الربح،  اإىل  تهدف  ل  باململكة،  لها  اأو جمعيات خريية مرخ�ض  هيئات عامة، 

التربعات .

نظام �سريبة الدخلا�صم النظام
15/ 1/ 1425 هـتاريخه

11/ 3 / 1425هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/1، بتاريخ 15 / 1 / 1425 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 278، بتاريخ 20 / 11 / 1424 هـ

�صاريحالة النظام

نظام ضريبة الدخل
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نص المادة:

رقم املادة: 14

اأول: تعفى الطائرات الآتية من جميع الأجور اإيا كان نوعها :
1- الطائرات امللكية ال�صعودية.

2- طائرات القوات اجلوية امللكية ال�صعودية.
باأجر،  مدنيني  ركابا  حتمل  األ  على  الر�صمية،  وال�صخ�صيات  الدبلوما�صي  ال�صلك  طائرات   -3

وي�صرتط املعاملة باملثل.
4- الطائرات الع�صكرية الأجنبية، على األ حتمل ركابا مدنيني باأجر، وب�صرط املعاملة باملثل. 

5- طائرات البحث والإنقاذ، على األ تتقا�صى اأجرا مقابل ذلك.
احلكومة  مع  خا�ض  اتفاق  اأو  دولية،  اتفاقيات  مبوجب  الر�صوم  دفع  من  املعفاة  الطائرات   -6

ال�صعودية، اأو اتفاق تلقائي ين�ض على املعاملة باملثل.
7- الطائرات التي تغادر اململكة وتعود لأ�صباب فنية طارئة، خللل يف اأجهزتها اأو لرداءة الأحوال 

اجلوية.
8- الطائرات التي ت�صطر اإىل الهبوط يف مطارات اململكة لأ�صباب فنية، اأو اأ�صباب قاهرة، اأو 

خلل يطراأ عليها اأثناء الطريان.
9- طائرات الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر الدوليني.

10- طائرات الأمم املتحدة والهيئات التابعة لها، ب�صرط األ تتقا�صى اأجرا مقابل ذلك.
ثانيا: تعفى طائرات التدريب ال�صعودية، والطائرات ال�صراعية التابعة للنوادي والهواة، وطائرات 

ال�صباق اجلوي، من جميع الأجور، ما عدا اأجور الت�صجيل وال�صالحية.

نظام تعريفة الطريان املدينا�صم النظام
20 / 10 / 1426 هـتاريخه

1426 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/55، بتاريخ 20 / 10 / 1426 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 252، بتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ

�صاريحالة النظام

نظام تعريفة الطيران المدني
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)التا�صعة( من هذا  املادة  عليها يف  املن�صو�ض  الت�صاريح  اإ�صدار  مقابل  دفع  يعفى من  ثالثا: 
النظام من�صوبو اجلهات الآتية:

العاملني يف  لها، وغريها من موظفي احلكومة  التابعة  واجلهات  والطريان،  الدفاع  وزارة   -1
املطارات، الذين تقت�صي طبيعة عملهم دخول �صالت و�صاحات املطار.

2- البعثات الدبلوما�صية املعتمدة يف اململكة، ب�صرط املعاملة باملثل، واملنظمات الدولية.

نظام تعريفة الطيران المدني
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نص المادة:

رقم املادة: 9

امل�صتهلكون من ذوي الحتياجات اخلا�صة:
1( ل يجوز للناقل اأن يرف�ض اإركاب امل�صتهلك من ذوي الحتياجات اخلا�صة، ما مل يكن ذلك 

لدواعي الأمن وال�صالمة على منت الطائرة، اأو احلفاظ على �صحة امل�صتهلك.
2( على الناقل اجلوي وم�صغلي املطارات ومقدمي خدمات املناولة الأر�صية مراعاة احتياجات 

امل�صتهلكني من ذوي الحتياجات اخلا�صة، مبا يف ذلك - على �صبيل املثال ل احل�صر -:
- توفري الكرا�صي املتحركة والعالمات الإر�صادية الوا�صحة يف املطارات، واأثناء �صعود الطائرة 

والنزول منها.
- على الناقل اجلوي اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعالم ذوي الحتياجات اخلا�صة )خا�صة يف 
حالة فقدان الب�صر اأو ال�صمم( عن مواعيد الرحالت، اأو اإلغائها، اأو تاأخريها، ويتحمل الناقل 

اجلوي م�صوؤولية عدم القيام بذلك.
- بذل الرعاية الالزمة التي يحتاجها امل�صتهلك اأثناء الغاء اأو تاأخري الرحالت اأو تغيري م�صارها.
3( يف حالة رف�ض اإركاب امل�صتهلك من ذوي الحتياجات اخلا�صة، بعد اإ�صدار التذاكر له، اأو 
التق�صري يف تقدمي اخلدمات الالزمة له من قبل الناقل اجلوي اأو م�صغلي املطارات اأو مقدمي 
خدمات املناولة الأر�صية؛ فاإن عليهم تقدمي مربراتهم خالل خم�صة اأيام من تاريخ رف�ض تقدمي 
اخلدمة، اأو من تاريخ علم الهيئة برف�ض تقدمي اخلدمة اأو التق�صري يف اأدائها، واإل اعترب ذلك 

اإقرارا با�صتحقاق امل�صتهلك املعني للتعوي�صات الالزمة مبوجب هذه الالئحة.

اللئحة التنفيذية حلماية امل�ستهلك بالهيئة العامة ا�صم النظام
للطريان املدين

1431/8/1هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
قرار جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين رقم )8-99(، وتاريخ 

1431/8/1هـ

�صاريحالة النظام

الالئحة التنفيذية لحماية المستهلك بالهيئة العامة للطيران 
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التذاكر  اإ�صدار  بعد  الإركاب  الحتياجات اخلا�صة، عند رف�ض  امل�صتهلك من ذوي  يعو�ض   )4
له اأو التق�صري يف اأداء اخلدمة اأو توفري املرافق الالزمة من قبل م�صغلي املطارات، مبا يعادل 
)200%( من قيمة اإجمايل تذكرة ال�صفر، بالإ�صافة اإىل ا�صتحقاقات رف�ض الإركاب الواردة يف 

هذه الالئحة.

الالئحة التنفيذية لحماية المستهلك بالهيئة العامة للطيران 
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نص المادة:

رقم املادة: 7

تتكون اأموال البنك وم�صادره التمويلية من الآتي:
اأ - راأ�ض مال البنك.

ب - الودائع احلكومية.
ج - الر�صوم مقابل امل�صروفات التي يتكبدها البنك يف �صبيل ممار�صة ن�صاطه ح�صبما يقرره 

جمل�ض الإدارة، وي�صتثنى من ذلك القرو�ض الجتماعية لذوي الدخل املحدود.
د - الدخل الناجت من ا�صتثمار اأموال البنك واأر�صدته وممتلكاته.

هـ- املخ�ص�صات اأو الأموال التي تعني احلكومة بها البنك على �صبيل الهبة اأو القر�ض.
الهيئات  من  وغريها  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  تقدمها  التي  والوادائع  القرو�ض   - و 

واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة، واجلمعيات اخلريية.
ز - الودائع التي يودعها اجلمهور، وت�صمن احلكومة ت�صديدها.

ح - �صندات الدخار.
ط - الأوراق املالية وال�صمانات على خمتلف اأنواعها.

ي - الأموال اأو املخ�ص�صات التي يقدمها الغري على �صبيل الهبة اأو الوقف.

نظام البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخارا�صم النظام
1 / 6 / 1427 هـتاريخه

17 /7 /1427 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/34، بتاريخ 1 / 6 / 1427 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 131، بتاريخ 30 / 5 / 1427 هـ

�صاريحالة النظام

نظام البنك السعودي للتسليف واالدخار
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نص المادة:

رقم املادة: 11

يقدم مع العر�ض �صمان ابتدائي يرتاوح من )1%( اإىل )2%( )من واحد اإىل اثنني يف املائة( 
من قيمته وفًقا ل�صروط املناف�صة، ول يلزم تقدمي هذا ال�صمان يف احلالت الآتية:

اأ - ال�صراء املبا�صر )اإل اإذا كانت العرو�ض مغلقة(.
مع اجلمعيات  التعاقد  بينها، ويف  فيما  النظام  لأحكام هذا  تعاقدات اجلهات اخلا�صعة   - ب 

اخلريية واجلمعيات ذات النفع العام، ب�صرط تنفيذها الأعمال بنف�صها.

نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكوميةا�صم النظام
4 / 9 / 1427تاريخه

1427تاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/58، بتاريخ 4 / 9 / 1427 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 223، بتاريخ 2 / 9 / 1427 هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 33

اأ - يجب على من تتم الرت�صية عليه اأن يقدم �صماًنا نهائيًّا بن�صبة )5%( خم�صة يف املائة من قيمة 
العقد خالل ع�صرة اأيام من تاريخ الرت�صية، ويجوز متديد هذه املدة لفرتة مماثلة، واإن تاأخر عن 
ذلك فال يعاد له ال�صمان البتدائي، ويتم التفاو�ض مع العر�ض الذي يليه وفًقا لأحكام هذا النظام .

ب - ل يلزم تقدمي ال�صمان النهائي يف حالة ال�صراء املبا�صر ما مل تر اجلهة احلكومية املتعاقدة 
النظام،  هذا  لأحكام  اخلا�صعة  اجلهات  النهائي  ال�صمان  تقدمي  من  وتعفى  ذلك.  اإىل  �صرورة 
واملوؤ�ص�صات العامة، وال�صركات التي ت�صاهم احلكومة فيها بن�صبة ل تقل عن )51%( واحد وخم�صني 
تنفيذها  ب�صرط  العام،  النفع  ذات  واجلمعيات  اخلريية،  واجلمعيات  مالها،  راأ�ض  من  املائة  يف 

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
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نص المادة:

رقم املادة: 58

للمرة  اأحد  يتقدم  فاإن مل  اأخرى،  مرة  عنها  يعلن  عنها؛  الإعالن  بعد  للمزايدة  اأحد  يتقدم  اإن مل 
بيعها، وعر�ض  املراد  الأ�صناف  ال�صالحية احلق يف دعوة خمت�صني يف جمال  فل�صاحب  الثانية؛ 
بيعها عليه، فاإن مل يتم تقدمي �صعر منا�صب؛ جاز منحها للجمعيات اخلريية اأو اجلمعيات ذات النفع 

العام، على اأن ت�صعر وزارة املالية بذلك .

الأعمال بنف�صها.
ذ املتعاقد التزاماته، ويف عقود الأ�صغال العامة حتى  ج - يجب الحتفاظ بال�صمان النهائي حتى ينفِّ

انتهاء فرتة ال�صيانة وت�صليم الأعمال نهائيًّا.
ا بح�صب تنفيذ الأعمال،  التنفيذ امل�صتمر �صنويًّ النهائي يف العقود ذات  د - يتم تخفي�ض ال�صمان 

ب�صرط األ يقل ال�صمان عن )5%( خم�صة يف املائة من قيمة الأعمال املتبقية من العقد.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
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نص المادة:

رقم املادة: 14

1- يجوز بقرار من جمل�ض الوزراء حل اجلمعية، وذلك بناء على تو�صية من اجلمعية العمومية، 
ت�صدر باأغلبية ثلثي اأع�صائها .

2- توؤول جميع ممتلكات اجلمعية اإذا حلت اإىل واحدة اأو اأكرث من اجلمعيات اأو الهيئات املهنية 
اأو العلمية غري الهادفة اإىل الربح، التي لها اأغرا�ض م�صابهة لأغرا�ض هذه اجلمعية، وتقع يف 
منطقة خدماتها، وم�صجلة وفًقا ملا تق�صي به الأنظمة املرعية يف اململكة، وي�صدر بذلك قرار من 

اجلمعية العمومية للجمعية.

تنظيم اجلمعية ال�سعودية للمراجعني الداخلينيا�صم النظام
25 / 3 / 1432 هـتاريخه

25 / 3 / 1432 هـتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 84، بتاريخ 25 / 3 / 1432 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
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نص المادة:

رقم املادة: 8

يخ�ص�ض �صندوق التنمية العقارية جزًءا من ميزانيته املعتمدة �صمانات ومعونات لدعم التمويل 
العقاري مل�صتحقي الدعم وجمعيات الإ�صكان )1(، وتنظم الالئحة كيفية ذلك.

نظام التمويل العقاريا�صم النظام
13 / 8 / 1433هـتاريخه

13 / 10 / 1433 هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم م / 50، بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

1. جمعيات الإ�صكان هي: املوؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية املتخ�ص�صة يف تقدمي الإ�صكان لغري القادرين، املرخ�ض 
لها طبًقا لالأنظمة املرعية. كما عرفها املنظم يف املادة رقم "1" من هذا النظام.

نظام التمويل العقاري
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نص المادة:

رقم املادة: 35

1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته يف الوفاء بدينه بغرامة مالية، على األ تتجاوز تلك الغرامة 
الغرامة يف  وتودع  املماطلة،  بتكرار  العقوبة  وتتكرر  ملدتها،  املماطلة  اللتزام حمل  ربح  �صعف 

ح�صاب اجلهة امل�صرفة على اجلمعيات الأهلية، وتخ�ص�ض لدعم جمعيات النفع العام.
2 - يعاقب - وفًقا جل�صامة املخالفة - بغرامة مالية ل تزيد على )500.000( خم�صمائة األف 
ريال، وبال�صجن مدة ل تتجاوز �صنتني، اأو باإحدى هاتني العقوبتني؛ كل من يخالف اأيًا من اأحكام 
هذا  من  والثالثون(  )الرابعة  املادة  به  تق�صي  مبا  اإخالل  دون  وذلك  ولئحته،  النظام  هذا 

النظام.

نظام مراقبة �سركات التمويلا�صم النظام
13 / 8 / 1433هـتاريخه

13 / 10 / 1433 هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم م / 51، بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نظام مراقبة شركات التمويل
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نص المادة:

رقم املادة: 18

  ت�صري اأحكام مواد هذا الف�صل )1( على اأمالك الأوقاف.

نظام اإيرادات الدولةا�صم النظام
18 / 11 / 1431هـتاريخه

20 / 12 / 1431هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م / 68، بتاريخ 18 / 11 / 1431هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 359، بتاريخ 1431/11/17هـ

�صاريحالة النظام

1. يق�صد به املواد الواردة يف الف�صل الرابع من النظام اأعاله، وهي كالآتي:
م )13(: كل من تاأخر عن اأداء الدين امل�صتحق عليه للدولة يف املوعد املحدد، ت�صعره اجلهة كتابيا بوجوب تاأديته 

خالل )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ الإ�صعار.
م )14(: اإذا مل ي�صدد املدين الدين امل�صتحق عليه خالل املدة امل�صار اإليها يف املادة الثالثة ع�صرة، فينذر نهائيا 
بالت�صديد خالل )15( خم�صة ع�صر يوم عمل، فاإن انق�صت هذه املدة ومل ي�صدد الدين الواجب عليه؛ وجب على 

اجلهة اتخاذ الإجراءات الالزمة اأمام املحكمة املخت�صة للحجز على اأمواله يف حدود الدين الذي عليه.
اأمر ق�صائي، خماطبة اجلهات احلكومية الأخرى بطلب  العالقة، مبوجب  للجهة احلكومية ذات  م )15(: يجوز 
حجز ما يوازي الدين املطلوب �صداده من م�صتحقات املدين لديها، قبل ت�صلمه لها، من غري قيمة ال�صمانات البنكية.
م )16(: يجب على كل بنك اأو موؤ�ص�صة مالية عامة اأو خا�صة، بعد ت�صلم اإ�صعار احلجز من املحكمة املخت�صة، تنفيذ 
ذلك مبا يكفي ل�صداد الدين، واإن مل يلتزم بذلك يلزم ب�صداد مبلٍغ للجهة ي�صاوي قيمة املمتلكات التي كانت بحوزته، 

مبا ل يتجاوز املبلغ الذي مت احلجز من اأجله.
م )17(: اإذا مل تكف اأموال املدين املنقولة ل�صداد الدين؛ فيتم التنفيذ على عقاراته املحجوزة.

نظام إيرادات الدولة
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الن�سو�ص املتعلقة بالعمل اخلريي من الأنظمة واللوائح الأخرى
القسم الثاني

6. أنظمة العمل والصحة
والرعاية االجتماعية
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نص المادة:

رقم املادة: 5

ت�صري اأحكام هذا النظام على  الآتي:
1- كل عقد يلتزم مبقت�صاه اأي �صخ�ض بالعمل مل�صلحة �صاحب عمل، وحتت اإدارته اأو اإ�صرافه، 

مقابل اأجر.
اأو  املراعي  يف  ي�صتغلون  الذين  فيهم  مبن  العامة،  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  احلكومة  عمال   -2

الزراعة.
3- عمال املوؤ�ص�صات اخلريية.

العمل، يف حدود الأحكام اخلا�صة  العاملني لدى �صاحب  التاأهيل والتدريب مع غري  4- عقود 
املن�صو�ض عليها يف هذا النظام.

العمل، وما  واإ�صابات  املهنية  بال�صالمة وال�صحة  يتعلق  الوقت يف حدود ما  العاملني بع�ض   -5
يقرره الوزير.

نظام العملا�صم النظام
1436/6/5هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/51، بتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ

املعدل باملر�صوم امللكي رقم م/24، وتاريخ 1434/5/12هـ
املعدل باملر�صوم امللكي رقم م/46، وتاريخ 1436/6/5هـ

�صاريحالة النظام

نظام  العمل
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نص المادة:

رقم املادة: 28

على كل �صاحب عمل، ي�صتخدم خم�صة وع�صرين عاماًل فاأكرث، وكانت طبيعة العمل لديه متكنه من 
ت�صغيل املعوقني الذين مت تاأهيلهم مهنيًا، اأن ي�صغل 4% على الأقل من جمموع عدد عماله املعوقني 

املوؤهلني مهنيًا، �صواء اأكان ذلك عن طريق تر�صيح وحدات التوظيف اأو غريها.
وعليه اأن ير�صل اإىل مكتب العمل املخت�ض بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي ي�صغلها املعوقون الذين 

مت تاأهيلهم مهنيًا، واأجر كل منهم.

نظام  العمل
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نص المادة:

رقم املادة: 21

جلنة رعاية حقوق املر�صى النف�صيني يف املن�صاأة العالجية النف�صية:
ن بقرار من مدير ال�صوؤون ال�صحية يف املنطقة جلنة لرعاية حقوق املر�صى النف�صيني، يف كل  تكوَّ

من�صاأة عالجية نف�صية معدة للتنومي، على النحو الآتي:
1- اأحد اأع�صاء اجلمعيات الأهلية املهتمة بحقوق املر�صى )رئي�صًا(.

2- مدير املن�صاأة العالجية النف�صية اأو نائبه )نائبًا للرئي�ض(.
3- اأخ�صائي اجتماعي يف املن�صاأة العالجية النف�صية )ع�صوًا(. 

4- اأحد اأهايل املر�صى )ع�صوًا(.
وتخت�ض هذه اللجنة بتعريف املر�صى بحقوقهم املن�صو�ض عليها يف هذا النظام، ورعايتها، من 
خالل تلقي ال�صكاوي التي يقدمونها هم اأو ذووهم، وال�صعي اإىل حلها، ولهذه اللجنة رفع ال�صكوى 

اإىل جمل�ض املراقبة املحلي اأو اجلهات املخت�صة.

نظام الرعاية ال�سحية النف�سيةا�صم النظام
20 / 9 / 1435هـتاريخه

3 / 11 / 1435هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم ) م/56 (، بتاريخ 20 / 9 / 1435 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نظام الرعاية الصحية النفسية
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نص المادة:

رقم املادة: 14

يجوز لدور الرتبية الجتماعية املعنية بالأيتام قبول عينات )1(حليب الأطفال واأغذيتهم.

نظام تداول بدائل حليب االأما�صم النظام
21 / 9 / 1425 هـتاريخه

27 /10 /1425 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/49، بتاريخ 21 / 9 / 1425 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 260، بتاريخ 18 / 9 / 1425 هـ

�صاريحالة النظام

1. املق�صود بالعينة ـ كما عرفها النظام اأعاله يف املادة رقم )1( - هي: "عبوة واحدة، اأو كميات �صغرية من املنتج، 
تقدم باملجان".

نظام تداول بدائل حليب األم



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-316-

نص المادة:

رقم املادة: 2

تكفل الدولة حق املُعوق يف خدمات الوقاية والرعاية والتاأهيل، وت�صجع املوؤ�ص�صات والأفراد على 
طريق  عن  الفئة  لهذه  اخلدمات  هذه  م  وُتقدَّ الإعاقة،  جمال  يف  اخلريية  الأعمال  يف  الإ�صهام 

اجِلهات املُخت�صة يف املجالت الآتية:
1- املجالت ال�صحية: 

وت�صمل:
اأ - تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية والتاأهيلية، مبا فيها الإر�صاد الوراثي الوقائي، واإجراء 
التح�صينات  واِتخاذ  الأمرا�ض،  عن  املُبِكر  للك�صف  املُختِلفة  املخربية  والتحليالت  الفحو�صات 

الالِزمة.
حالِتهم،  وُمتابعة  بالإعاقة،  لالإ�صابة  ُعر�صة  اأكرث  وُهم  يولدون  الذين  الأطفال  ت�صجيل   - ب 

واإبالغ ذلك للجهات املُخت�صة.
ج - العمل على الرِتقاء بالرعاية ال�صحية للُمعوقني، واِتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

مع  التعاُمل  كيفية  على  احلواِدث،  ُيبا�ِصرون  الذين  وكذلك  ال�صحيني،  العاِملني  تدريب   - د 
املُ�صابني واإ�صعاِفهم عند نقِلهم ِمن مكان احلاِدث.

هـ - تدريب اأُ�صر املُعوقني على كيفية العناية ِبهم ورعايِتهم.
2- املجالت التعليمية والرتبوية:

وت�صمل تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية يف جميع املراِحل )ما قبل املدر�صة، والتعليم العام، 
وت�صهيل  واحتياجاِتهم،  املُعوقني  ُقُدرات  مع  يتنا�صب  مبا  العايل(،  والتعليم  الفني،  والتعليم 

ِنظام رعاية املُعوقنيا�صم النظام
23 / 9 / 1421 هـتاريخه

1421 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/37، بتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 224، بتاريخ 15 / 9 / 1421 هـ

�صاريحالة النظام

ِنظام رعاية الُمعوقين
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الِتحاِقهم بها، مع التقومي املُ�صتمر للمناِهج واخلدمات املُقدمة يف هذا املجال.
3- املجالت التدريبية والتاأهيلية:

   وت�صمل تقدمي اخلدمات التدريبية والتاأهيلية مبا يتفق ونوع الإعاقة ودرجِتها، وُمتطلبات �صوق 
العمل، مبا يف ذلك توفري مراِكز التاأهيل امِلهني والجِتماعي، وتاأمني الو�صائل التدريبية املاُلئمة.

4- جمالت العمل:
وت�صمل التوظيف يف الأعمال التي ُتنا�ِصب ُقُدرات املُعوق وُموؤهالِته؛ لإعطاِئه الُفر�صة للك�صف عن 
ُقُدراِته الذاتية، ولتمكينه من احل�صول على دخل كباقي اأفراد املُجتمع، وال�صعي لرفع ُم�صتوى 

اأدائه اأثناء العمل عن طريق التدريب.
5- املجالت الجِتماعية:

وت�صمل الرباِمج التي ُت�صِهم يف تنمية ُقُدرات املُعوق؛ لتحقيق اندماِجه ب�صكل طبيعي يف خُمتلف 
نواحي احلياة العامة، ولتقليل الآثار ال�صلبية لالإعاقة.

6- املجالت الثقافية والريا�صية:
ِمن  املُعوق  ليتمكن  وتهيئِتها؛  والريا�صية  الثقافية  واملراِفق  الأن�ِصطة  ِمن  ال�صِتفادة  وت�صمل 

املُ�صاركة يف منا�ِصِطها داخليًا وخارجيًا مبا يتنا�صب مع ُقُدراِته.
7- املجالت الإعالمية:

وت�صمل قيام و�صائل الإعالم - املرئية وامل�صموعة واملقروءة - بالتوعية يف املجالت الآتية:
اأ - التعريف بالإعاقة واأنواِعها واأ�صباِبها، وكيفية اكِت�صاِفها والوقاية ِمنها.

ب - تعزيز مكان املُعوقني يف املُجتمع، والتعريف بحقوِقهم واحتياجاِتهم، وُقُدراِتهم واإ�صهاماِتهم، 
وباخلدمات املُتاحِة لُهم، وتوعيِتهم بواجباِتهم جتاه اأنُف�ِصهم، وبدوِرهم يف املُجتمع.

ج - تخ�صي�ض براِمج موجهة للُمعوقني، تكفل لُهم التعاُي�ض مع املُجتمع.
العمل  وت�صجيع  للُمعوقني،  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي  على  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  حث   - د 

التطوعي خلدمِتهم.
8- جمالت اخلدمات التكميلية:

وت�صمل:
خُمف�صة  وباأجور  و�صالمة،  باأمن  املُعوقني  تنُقل  لتحقيق  العامة  املوا�صالت  و�صائل  تهيئة   - اأ 

للُمعوق وُمراِفقه، ح�صب ظروف الإعاقة.
ب - تقدمي الرعاية النهارية والعناية املنزلية.

ج - توفري اأجهزة التقنية املُ�صاِعدة.

ِنظام رعاية الُمعوقين
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نص المادة:

رقم املادة: 5

متنح الدولة املُعوقني )1( قرو�صًا ُمي�صرة للبدء باأعمال ِمهنية اأو جتارية تتنا�صب مع ُقُدراِتهم، �صواء 
فة جماعية. فة فردية اأو ب�صِ ب�صِ

نص المادة:

رقم املادة: 6

ُتعفى ِمن الر�صوم اجُلمُركية الأدوات والأجِهزة اخلا�صة باملُعوقني، التي يتم حتديُدها يف قائمة ُيتفق 
عليها مع وزارة املالية والقِت�صاد الوطني.

نص المادة:

رقم املادة: 7

والو�صايا  والِهبات  الترُبعات  اإليه  توؤول   ،)2( الأعلى  املجِل�ض  يتبع  املُعوقني،  لرعاية  �صندوق  ُين�صاأ 
والأوقاف، والغرامات املُح�صلة عن خُمالفات التنظيمات اخلا�صة بخدمات املُعوقني.

1. تعريف املعوق - كما ورد يف النظام اأعاله - يف املادة رقم )1( هو: "كل �صخ�ض م�صاب بق�صور كلي اأو جزئي، 
ب�صكل م�صتقر، يف قدراته اجل�صمية اأو احل�صية اأو العقلية اأو التوا�صلية اأو التعليمية اأو النف�صية، اإىل املدى الذي يقلل 

من اإمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف اأمثاله من غري املعوقني".
2. يق�صد به املجل�ض الأعلى ل�صوؤون املعاقني، كما هو مبني يف املادة رقم )1( من النظام اأعاله وقد �صدر الأمر 

امللكي رقم )اأ/69( وتاريخ 1436/4/9هـ والقا�صي باإلغاء املجل�ض.

ِنظام رعاية الُمعوقين
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نص المادة:

رقم املادة: 9

يخت�ض املجِل�ض الأعلى )1( بر�صم ال�صيا�صة العامة يف جمال الإعاقة وتنظيم �صوؤون املُعوقني، ولُه على 
وجه اخل�صو�ض ما ياأتي:

اأ - اإ�صدار اللوائح والقرارات الالِزمة لتنفيذ هذا الِنظام.
واقرِتاح  املُختِلفة،  املجالت  يف  املُعوقني  ب�صوؤون  املُتعِلقة  الِنظامية  الن�صو�ض  تعديل  اقرِتاح   - ب 
م لُهم، اأو مِلن يتوىل رعايَتهم من مزايا اأو اإعانات مالية اأو غرِيها، واقرِتاح  القواِعد اخلا�صة مبا ُيقدِّ

فر�ض الغرامات اأو تعديِلها.
ج - ُمتابعة تنفيذ هذا الِنظام ولوائحه، وُمتابعة تنفيذ ما يتعلق ب�صوؤون املُعوقني يف الأنِظمة واللوائح 

الأُخرى.
م للُمعوقني. د - التن�صيق بني خُمتلف الأجِهزة احُلكومية واخلا�صة فيما ُيخ�ض اخلدمات التي ُتقدَّ

هـ- ت�صجيع البحث العلمي للتعرُّف على حجم الإعاقة، واأنواِعها واأ�صباِبها، وو�صائل الوقاية ِمنها، 
وُطرق ِعالِجها والتغلُّب عليها اأو احلد من اآثاِرها ال�صلبية، وكذلك حتديد اأكرث امِلهن ُمالءمة لتدريب 

وتاأهيل املُعوقني، مبا يتفق ودرجات اإعاقِتهم واأنواِعها وُمتطلبات �صوق العمل.
اخلريية  واملوؤ�ص�صات  واجلمعيات  اخلا�صة،  الرباِمج  اإن�صاء  على  والأفراد  املوؤ�ص�صات  ت�صجيع   - و 

لرعاية املُعوقني وتاأهيِلهم.
ز - ِدرا�صة التقارير ال�صنوية التي ُت�صِدُرها اجِلهات احُلكومية املعنية فيما يتعلق مبا مت اإجناُزه يف 

جمالت وقاية املُعوقني وتاأهيِلهم ورعايِتهم، واِتخاذ الالِزم ب�صاأِنها.
ح - اإ�صدار لئحة قبول الترُبعات والِهبات والو�صايا والأوقاف.

ط - اإ�صدار قواِعد عمل �صندوق رعاية املُعوقني.
ي - اإ�صدار لئحة داخلية لتنظيم اإجراءات العمل يف املجِل�ض.

املُنظمات  اإىل  اململكة  مام  ان�صِ ويف  باملُعوقني،  املُتعِلقة  الدولية  الِتفاقيات  يف  الراأي  اإبداء   - ك 
والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة ب�صوؤون رعاية املُعوقني.

1.  يرجى مراجعة احلا�صية يف ال�صفحة رقم 318.

ِنظام رعاية الُمعوقين
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1. ن�ض املادة )الثالثة ع�صرة( من النظام اأعاله هي: "للوزير – اأو من يفو�صه – �صرف م�صاعدات نقدية مقطوعة 
الالئحة �صوابط  لكل حالة، وحتدد  ريال  األف  تتجاوز ثالثني  األ  للم�صاعدة، على  ا�صتحقاقها  يري  التي  للحالت 

ذلك".

نص المادة:

رقم املادة: 1

يق�صد بالكلمات والعبارات الآتية – اأينما وردت يف هذا النظام – املعاين املبينة اأمامها، ما مل 
يقت�ض ال�صياق خالف ذلك:

اأ. الوزارة: وزارة ال�صوؤون الجتماعية.

ب. الوزير: وزير ال�صوؤون الجتماعية.
ج. امل�ستفيد: اأي �صخ�ض )اأو اأ�صرة( م�صمولون بهذا النظام.

د. اال�ستحقاق: 
1- املعا�ض: املبلغ املنتظم الذي يتقرر للم�صتفيد مبوجب اأحكام هذا النظام.

2- امل�صاعدة: املبلغ املقطوع الذي يتقرر للم�صتفيد مبوجب حكم املادة )الثالثة ع�صرة( )1( من 
هذا النظام.
هـ. اليتيم: 

اأي ذكر اأو اأنثى تويف اأبوه ومل يتجاوز �صن الثامنة ع�صرة، ولي�ض له عائل مقتدر اأو م�صدر كاف 
للعي�ض. ويعد يف حكم اليتيم جمهول الأب، وكذلك من ثبت غياب اأبيه ومل يعرف مكان اإقامته 

مدة تزيد على �صتة اأ�صهر.

نظام ال�سمان االجتماعيا�صم النظام
7 / 7 / 1427 هـتاريخه

15 /8 /1427 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/45، بتاريخ 7 / 7 / 1427 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 162، بتاريخ 6 / 7 / 1427 هـ

�صاريحالة النظام

نظام الضمان االجتماعي
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و.  العاجز عن العمل: 
من ثبت طبًيا اأنه غري قادر – ب�صفة دائمة اأو موؤقتة – على القيام باأي عمل، اأو نق�صت قدرته 

على اأداء العمل املنا�صب ب�صبب مر�ض اأو عاهة، ولي�ض له عائل مقتدر اأو م�صدر كاف للعي�ض.
ز. من بلغ �سن ال�سيخوخة: 

كل من جتاوز �صن ال�صتني من العمر ولي�ض له عائل مقتدر اأو م�صدر كاف للعي�ض.
ح. االأ�سرة: 

جمموعة مكونة من زوج وزوجة )اأو اأكرث( واأولدهما اأو بع�ض اأفراد هذه املجموعة.
ط. االأ�سرة غري املعولة: 

اأي اأ�صرة لي�ض لها عائل اإما ب�صبب الوفاة اأو الطالق اأو الفقد اأو ال�صجن اأو الهجر، اأو غري ذلك، 
ومل يكن لها م�صدر كاف للعي�ض.

ي. العائل: 
كل م�صوؤول مقتدر على اإعالة �صخ�ض اأو اأ�صخا�ض تلزمه نفقتهم �صرًعا.

ك. املراكز االإيوائية اأو العلجية: 
دور الرعاية الجتماعية، اأو امل�صت�صفيات، وما يف حكمهما.

ل.  اللئحة: 
الالئحة التنفيذية لهذا النظام. 

نص المادة:

رقم املادة: 2

فيهم  توافر  دائمة، ممن  اإقامة  اململكة  املقيمني يف  ال�صعوديني  النظام على  بهذا  النتفاع  يقت�صر 
ال�صروط املبينة فيه. وا�صتثناء من �صرط اجلن�صية، ت�صتفيد من اأحكام هذا النظام املراأة الأجنبية 
زوجها  من  ال�صعودية  الأرملة  اأبناء  وكذلك  منه،  اأولد  لها  التي  اأرملته  اأو  �صعودي،  من  املتزوجة 
الأجنبي. كما ي�صتفيد من اأحكامه املعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن ل تتوافر لديهم 
تبينها  التي  لل�صروط  وفًقا  وذلك  تنقل،  بطاقات  ولديهم  ال�صعودية  العربية  اجلن�صية  اإثبات  وثائق 

الالئحة.

نظام الضمان االجتماعي
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نص المادة:

رقم املادة: 5

ل ي�صرف ال�صتحقاق للم�صتفيد الذي ل يعول اأ�صرة يف حالة اإقامته اإقامة دائمة يف اأي من املراكز 
الإيوائية، اأو العالجية احلكومية، اأو اخلريية التي تدعمها الدولة.

نص المادة:

رقم املادة: 8

ل يعد من الدخول املن�صو�ض عليها يف املادة )ال�صابعة( )1( من هذا النظام الآتي:
1 – مكافاآت الطلبة.

اأو  الجتماعية  املوؤ�ص�صات  اأو عينية، من  نقدية  واأ�صرته من م�صاعدات  للم�صتفيد  – ما ي�صرف   2
ال�صحية، لأغرا�ض العالج.

3 – الهبات وامل�صاعدات وال�صدقات.
4 – امل�صاعدات التي ت�صرف يف حالت الكوارث.         

"اإذا كان للم�صتفيد دخل دوري، يزيد قدره على ن�صف املعا�ض الذي  1. ن�ض املادة ال�صابعة املذكورة اأعاله هي: 
يتقرر له؛ فيخ�صم من املعا�ض مبقدار الدخل الزائد على الن�صف، على األ يقل ما ي�صرف عن �صتة اآلف ريال، 

ويجوز للوزير عند احلاجة عدم اخل�صم".

نظام الضمان االجتماعي
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نص المادة:

رقم املادة: 28

توزع اأرباح اجلمعية على النحو الآتي:
�ض )20%( من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية اإىل اأن يت�صاوى الحتياطي  1- ُيخ�صَّ

النظامي مع راأ�ض املال، وعندها يتم حتويل الن�صبة اإىل الحتياطي العام.
2- مبلغ ل يزيد على )20%( من باقي الأرباح ُي�صرف كِربح بِن�صبة املُ�صاهمة يف راأ�ض املال.

�ض مبلغ ل يزيد عن )10%( من الباقي للخدمات الجِتماعية. 3- ُيخ�صَّ

نظام اجلمعيات التعاونيةا�صم النظام
10 / 3 / 1429هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/14، بتاريخ 10 / 3 / 1429 هـ

قرار جمل�ض الوزراء رقم 73، بتاريخ 9 / 3 / 1429 هـ

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 30

تقدم الوزارة الإعانات الآتية: 
1 – اإعانة تاأ�صي�صية ملرة واحدة للجمعية بعد ت�صجيلها؛ مل�صاعدتها يف نفقات التاأ�صي�ض، على األ تزيد 

عن )20%( من راأ�ض مال اجلمعية وقت الت�صجيل. 
2 – اإعانة بناء مقر للجمعية؛ ملزاولة اأعمالها ون�صاطاتها، على األ تزيد عن )50%( من التكاليف 
تزيد عن )50%( من  األ  ب�صرط  التنفيذ،  مراحل  مع  تتنا�صب  دفعات  على  موزعة  للبناء،  املقدرة 

التكاليف الفعلية. 
�صمن  يدخل  ت�صويقي  اأو  اإنتاجي  تعاوين  م�صروع  بتنفيذ  قامت  اإذا  للجمعية  م�صاريع  اإعانة   –  3

نظام الجمعيات التعاونية
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اأغرا�صها، مبا ل يزيد عن )50%( من تكاليف امل�صروع. 
اإذا تعر�صت اجلمعية خل�صارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة، مبا ل يزيد عن  – اإعانة خماطر   4

)90%( من اخل�صارة. 
5 – اإعانة اإدارة عندما تعني اجلمعية مديًرا �صعودًيا متفرًغا لأعمالها، تتنا�صب كفايته وموؤهالته مع 
الن�صاطات التي توؤديها اجلمعية، على األ تتجاوز الإعانة ن�صبة )50%( من راتبه ال�صهري ملدة ثالث 

�صنوات، ويجوز متديدها ل�صنوات اأخرى مبوافقة الوزير. 
6 – اإعانة جمل�ض اإدارة اإذا انتظمت اجتماعات املجل�ض، بحيث ل تقل عن اثني ع�صر اجتماعا يف 
ال�صنة الواحدة، مبا ل يتجاوز )20%( من الأرباح ال�صنوية للجمعية مكافاأة لأع�صاء جمل�ض الإدارة. 
7 – اإعانة ت�صغيل عندما متتلك اجلمعية ما ل يقل عن ثالث اآلت ميكانيكية ل تنقطع عن العمل يف 
منطقة خدمات اجلمعية اأكرث من )ثالثة( اأ�صهر خالل ال�صنة، مبا ل يتجاوز )50%( من متو�صط 

مرتبات )ثالثة( من العاملني على الآليات. 
درا�صية  حلقة  اأو  دورة  يف  بها  العاملني  اأو  اجلمعية  اأع�صاء  اأحد  ا�صرتاك  عن  تدريب  – اإعانة   8
من   )%90( يتجاوز  ل  مبا  الإعانة  وحتدد  خارجها.  اأو  اململكة  داخل  التعاون  جمال  يف  موؤمتر  اأو 

التكاليف، على األ تتحمل الوزارة تكاليف اأكرث من �صخ�صني يف ال�صنة الواحدة. 
9 – اإعانة حما�صبية للجمعية يف احلالت الآتية:

ح�صاباتها  مبراجعة  للقيام  ر�صمًيا؛  امل�صجلة  املحا�صبة  مكاتب  اأحد  مع  اجلمعية  تتفق  – عندما  اأ 
اخلتامية وميزانياتها العمومية، على اأن حتدد الإعانة مبا ل يزيد عن )50%( من التكاليف املتفق 

عليها ملدة )�صنتني(، ويجوز متديدها مبوافقة الوزير، على األ تزيد عن )25%( من التكاليف. 
ب – عندما تقوم اجلمعية بالتفاق مع حما�صب لديه من اخلربة ما يتفق وحاجتها، على اأن حتدد 

الإعانة مبا ل يزيد عن )50%( من مرتبه ملدة )�صنتني(، ومبا ل يزيد عن )25%( لل�صنة الثالثة.
10 – اإعانة درا�صات وبحوث بن�صبة ل تزيد عن )50%( من التكاليف. 

11 – اإعانة فنية مل�صاعدة اجلمعية – عند ال�صرورة – على تطوير عملها، وي�صمل ذلك تكليف بع�ض 
موظفي الوزارة بالعمل لدى اجلمعيات، وملدد حمددة. 

البند  من  اجلمعية  تنفقه  مما   )%50( يتجاوز  ل  مبا  للجمعية  اجتماعية  خدمات  اإعانة   –  12
املخ�ص�ض لذلك يف ميزانياتها.

نظام الجمعيات التعاونية
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نص المادة:

رقم املادة: 1

1- يف حال اعرتاف الأب باأولده: 
يلزم الأب بت�صحيح اأو�صاعهم وفقا للتعليمات املنظمة لذلك، ويف حال عدم متكنه من ال�صرف 
من  غريها  اأو  اخلارج،  يف  ال�صعودية  الأ�صر  لرعاية  اخلريية  اجلمعية  اإىل  فيحالون  عليهم 
اجلمعيات املماثلة؛ لدرا�صة اأو�صاعهم؛ ليخ�ص�ض لهم مبلغ �صهري ي�صرف من اجلمعية، يحدد 

وفقا للحالة املعي�صية يف البلد الذي يقيمون فيه.
2 - يف حال اإنكار الأب اأولده اأو تنكره لهم:

فاإذا كان لدى الأم وثائق م�صدقة تثبت زواجها من مواطن �صعودي، ونتج من هذا الزواج اأولد، 
والأب ينكرهم؛ فلها التقدم اإىل اجلهة املخت�صة يف بلدها، اأو املمثلية ال�صعودية يف ذلك البلد، 
بطلب ت�صحيح و�صع الأولد وفقا ملا لديها من وثائق وم�صتندات، وتتم الكتابة عن ذلك اإىل وزارة 
اخلارجية، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة املنطقة املقيم فيها الزوج اإن كان مكان اإقامته معلوما، 
فاإن كان غري معلوم؛ فيكتب اإىل وزارة الداخلية لأخذ اإفادته عن �صحة ادعاء الزوجة، واإن كان 

متوفى اأو تعذر العثور عليه؛ توؤخذ اإفادة اأحد اأقاربه من الدرجة الأوىل يف ذلك.
وعند ورود الإفادة مت�صمنة اإنكار الأب - اأو من يقوم مقامه - ن�صب الأولد اإليه، فتبلغ الأم بذلك 
ن�صبهم  لإثبات  ق�صائية  دعوى  اإقامة  فلها  اأولده؛  اأنهم  على  اأ�صرت  فاإن  نف�صها،  القنوات  عرب 
اإليه، وعند ثبوت الن�صب؛ ُيلزم الأب - اأو من يقوم مقامه - بتنفيذ الأحكام ال�صادرة يف حقه، 
ل�صوابط  وفقا  وذلك  نفقة،  من  عليهم  رف  �صُ ما  ودفع جميع  نظاما،  اأولده  اأو�صاع  وت�صحيح 

تنفيذ الأحكام الأجنبية.

ال�سوابط اخلا�سة بو�سع االأطفال ال�سعوديني يف اخلارج من ا�صم النظام
اأب �سعودي واأم غري �سعودية

3 / 6 / 1431 هـتاريخه

املعلومة غري متوفرةتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 192، بتاريخ 3 / 6 / 1431 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

الضوابط الخاصة بوضع األطفال السعوديين في الخارج من أب 
سعودي وأم غير سعودية
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    واإذا تنكر الأب لأولده الثابت ن�صبهم اإليه، �صواء اأكان هذا راجعا اإىل نواح مادية، اأم اجتماعية، 
اأم نظامية، اأم غريها؛ فيلزم بت�صحيح اأو�صاعهم نظاما، و�صرف نفقاتهم. واإن كان عاجزا عن 
اأو  اخلارج،  يف  ال�صعودية  الأ�صر  لرعاية  اخلريية  اجلمعية  لدى  الأ�صرة  ت�صجل  النفقة؛  �صرف 

غريها من اجلمعيات املماثلة؛ لتتوىل ال�صرف عليهم وفقا لنظامها.

نص المادة:

رقم املادة: 2

البعثات  لدور  لحق  اخلارج  يف  ال�صعودية  الأ�صر  لرعاية  اخلريية  اجلمعية  دور  اأن  على  التاأكيد 
يف  اخلارجية  وزارة  به  تبلغ  حالت  من  ال�صعودية  البعثات  تر�صده  ما  واأن  اخلارج،  يف  ال�صعودية 

الريا�ض، لُيبعث اإىل اجلمعية لإقرار امل�صاعدة الالزمة .

نص المادة:

رقم املادة: 5

�صمول ال�صمان الجتماعي من يثبت ا�صتحقاقهم اإياه نظاما من اأولئك الأطفال .

الضوابط الخاصة بوضع األطفال السعوديين في الخارج من أب 
سعودي وأم غير سعودية
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نظام حماية الطفلا�صم النظام
3 / 2 / 1436هـتاريخه

4 / 3 / 1436هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم )م/14(، بتاريخ 3 / 2 / 1436 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نص المادة:

رقم املادة: 7

للطفل الذي ل تتوافر له بيئة عائلية منا�صبة، قد يتعر�ض فيها لالإيذاء اأو الإهمال؛ احلق يف الرعاية 
البديلة من خالل ما ياأتي:

1- الأ�صرة احلا�صنة التي تتوىل كفالته ورعايته.
2- موؤ�ص�صات الرعاية الجتماعية احلكومية اأو الأهلية اأو اخلريية، اإذا مل تتوافر اأ�صرة حا�صنة.

وحتدد الالئحة ال�صوابط الالزمة لذلك. 

نص المادة:

رقم املادة: 5

للطفل - يف جميع الأحوال - اأولوية التمتع باحلماية والرعاية والإغاثة.

نظام حماية الطفل
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الن�سو�ص املتعلقة بالعمل اخلريي من الأنظمة واللوائح الأخرى
القسم الثاني

7. أنظمة الخدمات البلدية
والتخطيط والتطوير واآلثار
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نص المادة:

رقم املادة: 5

اأو  الرتفاق،  حق  اأو  امللكية  حق  اكت�صاب   - املرياث  غري  طريق  باأي   - ال�صعودي  لغري  يجوز  ل 
وي�صتثنى من ذلك  املنورة،  واملدينة  املكرمة  واقع داخل حدود مدينتي مكة  النتفاع على عقار 
اكت�صاب حق امللكية اإذا اقرتن بها وقف العقار اململوك طبقا للقواعد ال�صرعية على جهة معينة 
�صعودية، وب�صرط اأن ين�ض يف الوقف على اأن يكون للمجل�ض الأعلى لالأوقاف )1( حق النظارة على 
اأنه يجوز لغري ال�صعودي من امل�صلمني ا�صتئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة  املوقوف. على 

املكرمة واملدينة املنورة ملدة ل تزيد على �صنتني، قابلة للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة )2( . 

نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثمارها�صم النظام
17 / 4/ 1421 هـتاريخه

1421 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
مر�صوم ملكي رقم م/15، بتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ

  قرار جمل�ض الوزراء رقم 89، بتاريخ 8 / 4 / 1421 هـ

�صاريحالة النظام

1. مت اإلغاء نظام املجل�ض مبوجب الأمر امللكي رقم )اأ/69( وتاريخ 1436/4/9هـ والقا�صي باإلغاء املجل�ض، وقد حل 
نطام الهيئة العامة لالأوقاف حمل نظام املجل�ض الأعلى لالأوقاف وذلك مبوجب قرار جمل�ض الوزراء رقم )73( 

وتاريخ 1437/2/25هـ.
2 . �صدر يف �صاأن هذه املادة املر�صوم امللكي رقم )م/62(، وتاريخ 25 / 9 / 1427 هـ.

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
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نص المادة:

رقم املادة: 36

يجب اأن تقيد يف ال�صجل العقاري جميع الت�صرفات التي من �صاأنها اإن�صاء حق من احلقوق العينية 
العقارية الأ�صلية اأو التبعية، اأو نقله اأو تغيريه اأو زواله، وكذا الأحكام النهائية املثبتة ل�صيء من 
ذلك، ويدخل يف هذه الت�صرفات الق�صمة العقارية، والو�صية، والوقف، واملرياث، والرهن، ول 

ي�صري اأثرها على الغري اإل من تاريخ قيدها.

نظام الت�سجيل العيني للعقارا�صم النظام
11 / 2 / 1423 هـتاريخه

1423 هـتاريخ الن�صر

اأدوات الإ�صدار
  مر�صوم ملكي رقم م/6، بتاريخ 11 / 2 / 1423 هـ

  قرار جمل�ض الوزراء رقم 42، بتاريخ 9 / 2 / 1423 هـ

�صاريحالة النظام

نظام التسجيل العيني للعقار
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نص المادة:

رقم املادة: 4

تقوم الهيئة - يف �صبيل حتقيق اأهدافها - باملهمات الآتية:
عنها  والرفع  وتطويرها،  وحتديثها  للمملكة،  ال�صاملة  الإ�صكانية  ال�صرتاتيجيات  اإعداد   –  1

لالعتماد، وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
2 – اقرتاح الأنظمة واللوائح وال�صيا�صات والتنظيمات اخلا�صة بن�صاط الإ�صكان، واقرتاح التعديالت 
عليها، وذلك مبا يتوافق مع ال�صرتاتيجيات الوطنية املعتمدة يف هذا ال�صاأن، ومن تلك ال�صيا�صات 
والأنظمة كل ما يتعلق بـ: الرهن العقاري، وحقوق امل�صتاأجرين، واملالك للوحدات ال�صكنية، والإ�صكان 

ال�صعبي، والإ�صكان العام، وتطوير الأرا�صي بغر�ض اإقامة م�صاريع اإ�صكانية عليها.
3 – و�صع الربامج املختلفة والكافية من اأجل توفري ال�صكن املنا�صب لذوي الدخول املتو�صطة وما 

دون ذلك، وفقا للمعايري والعتبارات املو�صوعية يف هذا ال�صاأن، التي حتددها الهيئة. 
4 – ت�صجيع القطاع اخلا�ض على امل�صاركة يف حتقيق الأهداف وال�صرتاتيجيات الإ�صكانية يف 

اململكة ب�صكل فاعل.
5 – حتديد فئات امل�صتحقني وامل�صتفيدين من برامج الإ�صكان ال�صعبي واخلريي.

فيها  تراعى  ومقايي�ض  كافة، مبوا�صفات  املواطنني  لفئات  م�صاكن مالئمة  – تطوير مناذج   6
اجلودة والتكلفة، من اأجل ال�صرت�صاد بها، مراعية بذلك كود البناء املعتمد، كما ت�صع اإر�صادات 

ومناذج للعقود تت�صمن حقوق جميع الأطراف والتزاماتهم.
7 – ت�صجيع اإن�صاء جمعيات تعاونية لالإ�صكان، وتن�صيق جهودها، ومراجعة م�صروعات اأنظمتها.

8 – بناء م�صاكن منا�صبة للمحتاجني غري القادرين على ال�صتفادة من برامج الإقرا�ض والتمويل 
احلكومية واخلا�صة.

تنظيم الهيئة العامة للإ�سكانا�صم النظام
28 / 8 / 1428هـتاريخه

1428 هـتاريخ الن�صر

قرار جمل�ض الوزراء رقم 275، بتاريخ 28 / 8 / 1428 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

تنظيم الهيئة العامة لإلسكان
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9 – ت�صجيع املوؤ�ص�صات اخلريية والأفراد وال�صركات للم�صاهمة يف بناء وحدات �صكنية خريية 
منا�صبة للمحتاجني، وتقدمي امل�صورة والعون عند احلاجة. 

10 – اإعداد الدرا�صات والبحوث املتعلقة بالإ�صكان. 
11 – اإيجاد قاعدة معلومات اإ�صكانية. 

12 – متثيل اململكة يف املحافل املختلفة يف جمال الإ�صكان.

تنظيم الهيئة العامة لإلسكان



الأنظمة واللوائح املتعلقة بالعمل اخلريي

-334-

نص المادة:

رقم املادة: 66

تراثية،  اأو  اأثرية  قطع  ب�صراء  التربع  اململكة  يف  العاملة  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  لالأفراد  يجوز 
وتقرتح  وحوافز.  مزايا  املتربع  منح   - ذلك  مقابل   - ويجوز  املتاحف،  مل�صلحة  جمموعات  اأو 
الهيئة - بعد التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة - مثل هذه احلوافز، وترفعها اإىل جمل�ض الوزراء 

لعتمادها، وحتدد اللوائح �صوابط ذلك.

نظام االآثار واملتاحف والرتاث العمراينا�صم النظام
9 / 1 / 1436 هـتاريخه

6 / 2 / 1436 هـتاريخ الن�صر

مر�صوم ملكي رقم )م / 3(، بتاريخ 9 / 1 / 1436 هـاأدوات الإ�صدار

�صاريحالة النظام

نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني







         



            

 



  






