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 التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض : الباب األول
 التعريفات والتأسيس : الفصل األول 

 المادة األوىل:  
ي هذه الالئحة-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

ي المبينة أمام كل منها:  -أينما وردت ف 
 المعان 

 : نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية. النظام
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية. الالئحة التنفيذية: 

 : الالئحة األساسية للمؤسسة. الالئحة
 . الدباغ األهلية عبد هللامؤسسة :  المؤسسة
للمؤسسة    و أالمؤسس  :  المؤسس أسماؤهم  المؤسسون  هذه وبياناتهم  الموضحة  ي 

ف 
 الالئحة. 

 : مجلس أمناء المؤسسة. مجلس األمناء
ا مدير    مأا تنفيذي   ا كان مدير  أ المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي سواء  التنفيذي:  المسؤول

  ا عام  
 
 ا أو غير ذلك. ا عام  أو أمين

ية والتنمية االجتماعية. : وزارة الوزارة  الموارد البشر
فة ية والتنمية االجتماعية : الجهة المشر  وزارة الموارد البشر

 خدمات تقديم الدعم المالي : التصنيف
 

 المادة الثانية: 
( وتاري    خ  61بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) 

18 /02 /1437 ( رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  التنفيذية  والئحته  وتاري    خ (  73739ـه 

ستـه؛ فقد 1437/ 06/ 11 سِّ
ُ
  : اآلتية أسمائهم األشخاص من هذه المؤسسة أ

 

كة مجموعة الدباغ   العنوان: جدة  القابضةاالسم: شر

 ه 1413/  1/  7وتاري    خ :  4030088071سجل تجاري رقم: 
 

 جدة  العنوان:  الدباغ عبد هللاحسير    االسم: 

 ه  1396 / 6 / 28تاريخها:  جدة  مصدرها:  1029962360 رقم الهوية الوطنية: 
 

 جدة  العنوان:  الدباغ  عبد هللاجمال   االسم: 

 ه    1403/    6  /   6تاريخها:   جدة  مصدرها:  1018005924 رقم الهوية الوطنية: 
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 العنوان: جدة  الدباغ  عمرو عبد هللا  االسم: 

 ه  1406 / 9 /  5تاريخها:  ض مصدرها: الريا 1008848622رقم الهوية الوطنية: 
 

 العنوان: جدة  الدباغ  عبد هللا بلقيس االسم: 

 ه    1423/    3  /   8تاريخها:   مصدرها: جدة  1008884502رقم الهوية الوطنية: 
 

 العنوان: جدة  الدباغ  عبد هللا أسماء االسم: 

 ه   1423  / 7/  28تاريخها:   مصدرها: جدة  1008848606رقم الهوية الوطنية: 
 

 العنوان: جدة  الدباغ   عبد هللا آمال االسم: 

 ه    1423/    3  /   9تاريخها:   مصدرها: جدة  1008848614رقم الهوية الوطنية: 
 

 العنوان: جدة  الدباغ  عبد هللا مها  االسم: 

 ه   1422  / 8/  21تاريخها:   مصدرها: جدة  1003136031رقم الهوية الوطنية: 

 
 المادة الثالثة: 

ي 
للمؤسسة شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس األمناء حسب اختصاصاته الواردة ف 

 ذلك. ن تفويضه فيما يزيد عهذه الالئحة، ويجوز بقرار من مجلس األمناء 
 

 المادة الرابعة: 
: وعنوانها ، جدة مدينة: يكون مقر المؤسسة الرئيس  ي

يديالرمز  6357ب :  ص.  الوطن   الير
: ونطاق تقديم خدماتها ، 23432 جدة:  ي

 . السعودية المملكة العربية الجغراف 
 

  
 األهداف واألغراض: الفصل الثان 

 المادة الخامسة: 
إل تحقيق   -دون أن يكون من أغراضها الحصول عىل الرب  ح الماديمن    -تهدف المؤسسة  

 : ي
 اآلن 
ا تقديم الدعم  -1 ي تقدمها ا  مج والمشاري    ع واألنشطة للير

  . لمنظمات غير الربحيةالن 
ي المساهمة   -2

، ء ، والتعليم، واإلسكان، وريادة األعمال، والغذاء الدوا الصحةدعم برامج    ف 
فيه. والفنون، واإلعالم،   والثقافة، والي 

ي  -3
 . الزواج مساعدة الشباب عىلدعم برامج المساهمة ف 
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ي  -4
 . إكرام المون   دعم برامجالمساهمة ف 

ي  -5
 . لسوق العمل التأهيلالتدريب و دعم برامج المساهمة ف 

ي  -6
 . المرأةوتطوير دعم برامج تنمية المساهمة ف 

ي  -7
   . واالبتكارية واإلبداعيةوالعلمية الجوائز القرآنية دعم برامج المساهمة ف 

 

 إنشاء الفروع:  الفصل الثالث
 المادة السادسة: 

 
 
ا ا للنظام والالئحة التنفيذية، ويكون الفرع مركز  للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة وفق

 لها.  ا إضافي  
 

 المادة السابعة: 
 
 
: يكون إنشاء فروع المؤسسة وفق ي

 ا لآلن 
 األمناء. صدور قرار موافقة من مجلس  -1
 موافقة الوزارة عىل فتح الفرع وفتح الحسابات الخاصة به.  -2
 

 المادة الثامنة: 
، ويمارس االختصاصات المفوضة له من مجلس ومحاسب يتول إدارة الفرع مدير ومساعد  

ئ  ي الذي أنشر
ي النطاق الجغراف 

امج أو تقديم خدمات ف  ي مجال تنفيذ النشاطات أو الير
األمناء ف 
 فيه. 

 
  الباب 

 التنظيم اإلداري ومجلس األمناء: الثان 
 اإلداري  ماألول: التنظيالفصل 

 المادة التاسعة: 
 تتكون المؤسسة من األجهزة اآلتية: 

 مجلس األمناء.  -1
 اإلدارة التنفيذية.  -2
ي يكّونها المجلس، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.  -3

 اللجان الدائمة أو المؤقتة الن 
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  ص الف
 األمناءمجلس : ل الثان 

ة:   المادة العاشر
ي المادة الحادية عشر 

اطات الواردة ف  ا  عير  مجلس األمناء  ، ي  ةبمراعاة االشي 
 
لقرار صادر وفق

القابضةمن   الدباغ  مجموعة  كة  رئيس    وتختار   شر بينهم   ،للرئيسا  ونائب    ،للمجلس  ا من 
ف .  والمشر    المالي
  

 :  المادة الحادية عشر
أمناء مكّون من    مجلس  

َ
المؤسسة ي كل منهم  و   ،ء أعضا   ( 3) يدير 

ط ف  وط تحقق  يشي  الشر
 اآلتية: 

 ا. سعودي  أن يكون  -1
 أن يكون كامل األهلية.  -2
ي الوزارة أو الجهة  -3

اف عىل المؤسسات ف  ي اإلدارة المختصة باإلشر
أال يكون من العاملير  ف 

فة.   المشر
ي   -4

ي حقه حكم نهانئ
ف واألمانة ما لم يكن قد أال يكون صدر ف  ي جريمة مخلة بالشر

بإدانته ف 
 إليه اعتباره. 

َّ
د  ر 

اض الوزارة عىل ترشيحه.  -5  عدم اعي 
 

ة:   المادة الثانية عشر
 تكون الدورة الواحدة لمجلس األمناء أرب  ع سنوات. 

 
ة:   المادة الثالثة عشر

ا بحق العضو فاقد العضوي -1 ا مسبب  ي أي يجب عىل مجلس األمناء أن يصدر قرار 
ة وذلك ف 

 من الحاالت اآلتية: 
 بناء عىل طلب خطي يقدمه العضو إل مجلس األمناء. االنسحاب  -أ
 الوفاة.  -ب
وط الواجب  -ج  من الشر

 
طا ي عضو مجلس األمناء.  تحققها إذا فقد شر

 ف 
ر   -د  بالمؤسسة.  ا أو أدبي  ا مادي   ا إذا أقدم عىل ترصف من شأنه أن يلحق ض 
ي المؤسسة لغرض تحقيق منفعة شخصية. إذا قام با -ـه

 ستغالل عضويته ف 
إذا تغيب عن حضور مجلس األمناء لجلسات متعددة يقدرها المجلس ودون عذر  -و

 يقبله. 
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 إذا تعذر عليه القيام بدوره لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.  -ز
كة مجموعة الدباغ القابضة بعزله من   -ح وذلك وفق    المجلس،إذا صدر قرار من شر

 سلطتها التقديرية. 
اماته   -2 الي   األمناء عضويته ألي سبب كان؛ فإن ذلك ال يعفيه من  إذا فقد عضو مجلس 

ي عليه أو كانت تحت ترصفه.  
 بالمستحقات المالية الن 

 
ة:   المادة الرابعة عشر

عىل المؤسسة إبالغ الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء مجلس األمناء الذين فقدوا عضوياتهم أو 
ّينوا   من تاريخه. ا ( يوم  15، وبكل تغيير يطرأ عىل تشكيلة هذا المجلس خالل ) ع 

 
ة:   المادة الخامسة عشر

 :  يختص مجلس األمناء بما يىلي
اتيجية للمؤسسة وخطط اعتماد  -1  العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها. الخطة االسي 
ي المؤسسة.  -2

 اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية ف 
اف عليها.  -3  اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشر
وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية  -4

تنفيذ عىل  اف  واإلشر الالئحة،  وهذه  األهلية  فاعليتها للمؤسسات  مدى  ومراقبة  ها، 
 وتعديلها عند الحاجة. 

 المؤسسة واإلعالن عنها. اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من  -5
ي المؤسسة.  -6

 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ف 
الوزارة،   -7 من  المعتمدة  النماذج  المؤسسة وفق  والمعلومات عن  بالبيانات  الوزارة  تزويد 

ي إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات المؤسسة كل سنة. 
 والتعاون ف 

بعد  -8 الحسابات  مراجع  من  المدققة  المالية  والتقارير  الختامي  بالحساب  الوزارة  تزويد 
 ر من نهاية السنة المالية. إقرارها وخالل أربعة أشه

اف عىل إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.  -9  اإلشر
باسمه  -10 الوزارة  وتزويد  وتحديد صالحياته،  للمؤسسة،  متفرغ  تنفيذي  مسؤول  تعيير  

 وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه. 
تغيير   -11 بكل  الوزارة  األمناء  إبالغ  مجلس  أعضاء  حالة  عىل  التنفيذي والمسؤول  يطرأ 

. 15والمدير المالي وذلك خالل )  ا من تاري    خ حدوث التغيير  ( يوم 
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ام  -12 ام المؤسسة لألنظمة واللوائح وااللي   ي تضمن احي 
الن  وضع السياسات واإلجراءات 

إن و  فة  المشر والجهة  والوزارة  للمستفيدين  الجوهرية  المعلومات  جدت باإلفصاح عن 
 وأصحاب المصالح اآلخرين. 

اف عىل تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها.  -13  اإلشر
اف عىل إعداد التقرير السنوي للمؤسسة واعتماده.  -14  اإلشر
15-  . ي  تعيير  مراجع الحسابات الخارجر
األنظمة  -16 به  ي 

تقض  لما  طبقا  المؤسسة  أموال  فيها  تودع  ي 
الن  المحلية  البنوك  اختيار 

 والتعليمات. واللوائح 
17-  

 
اف عىل إدارة المؤسسة وفق للنظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة والقواعد ا  اإلشر

 والتعليمات الصادرة بمقتضاها. 
بموافقة  -18 المجلس  لرئيس  ويجوز  األخرى،  والجهات  القضاء  أمام  المؤسسة  تمثيل 

اء وقبول ا  ي الشر
ه، وذلك فيما يخص ]العقارات[ وذلك ف  إلفراغ ودفع المجلس تفويض غير

الرهن   -قبول التنازل واإلفراغ    -قبول الهبة واإلفراغ    -المقايضة و الهبة واإلفراغ    -الثمن  
تحديث   -استالم الصكوك    -التجزئة والفرز    -دمج الصكوك    -قبول الرهن    -فك الرهن    -

الشامل استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها   النظام  ي 
الصكوك و إدخالها ف 

ي نحو  
ي استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها    -:    اآلن 

التنازل عن    - :    نحو اآلن 
المساحة   ي 

ف  إل سكنية    -النقص  الزراعية  ي 
األراض  ورقم   -تحويل  المالك  اسم  تعديل 

الحفيظة   ي 
المدن  القطع   -السجل  وأرقام  والمساحة  واألطوال  الحدود  تعديل 

تجديد   - توقيع عقود األجرة    -التأجير    -ياء  والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األح
البيع    -إلغاء و فسخ عقود التأجير  -  المؤسسةبشيك باسم    -استالم األجرة    -عقود األجرة  

مراجعة كتابات العدل الستعالم عن األمالك   -تصديق صور الصكوك العقارية    -واإلفراغ  
ال  -العقارية   ي 

ف  وذلك  والمحاكم[  ]المطالبات  يخص  فيما  الدعاوى  و  وإقامة   -مطالبة 
 -التنازل    -الصلح    -اإلنكار    -اإلقرار    -سماع الدعاوى والرد عليها    -المرافعة و المدافعة  

اإلجابة   -إحضار الشهود والبينات والطعن فيها    -طلب اليمير  ورده واالمتناع عنه    -اإلبراء  
وير    -والجرح والتعديل   طلب المنع من   -لتواقيع  إنكار الخطوط واألختام وا   -الطعن بالي  

  - طلب التحكيم    -طلب الحجز والتنفيذ    -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ    -السفر ورفعه  
والمحكمير    اء  الخير واستبدالهم    -تعيير   وردهم  والمحكمير   اء  الخير بتقارير    -الطعن 

اض عىل األحكام وطلب اال   -قبول األحكام ونفيها    -المطالبة بتنفيذ األحكام   ستئناف االعي 
طلب الشفعة   -طلب رد االعتبار    -التهميش عىل صكوك االحكام    -التماس إعادة النظر    -
ي جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم  -

استالم المبالغ  -إنهاء ما يلزم حضور الجلسات ف 
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كة و فرز النصيب    - عي لدى المحاكم    -بشيك قسمة الي 
تنفيذ الوصية    -حسب النص الشر

عية  لدى المحاكم    - ي    -استالم صكوك األحكام    -الشر
طلب اإلدخال   -طلب تنحي القاض 

لدى اللجان   -  لدى المحاكم اإلدارية ديوان المظالم   -طلب إحالة الدعوى    -والتداخل  
عية   لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية   -لدى اللجان العمالية    -الطبية الشر

ي منازعات األوراق المالية لدى مكاتب الفصل    لدى لجان الفصل  -المنازعات المرصفية  
ف 

ي منازعات األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية  
لدى اللجان الجمركية   -ف 

ي المنازعات و المخالفات التأمينية    -ولجان الغش التجاري  
لدى   -لدى لجان الفصل ف 

  - كم لدى المحكمة العليا  طلب نقض الح  -لدى النيابة العامة    -هيئة الرقابة والتحقيق  
ي مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية    - لدى المحكمة العليا  

لدى   -لدى لجنة النظر ف 
ي مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحية  

لجنة تأديب المحامير  بوزارة   -لجنة النظر ف 
يبية    -العدل   الرص  والمنازعات  المخالفات  ي 

ف  الفصل  االستئنافية   -لجنة  اللجنة 
يبية  للم ي مخالفات نظام مراقبة البنوك    -خالفات والمنازعات الرص 

لجنة   -لجنة الفصل ف 
ي مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف  

اع   -النظر ف  ي دعاوى براءات االخي 
لجنة النظر ف 

ي تظلمات العالمات التجارية    -
 -االستالم و التسليم    -حق توكيل الغير    –لجنة النظر ف 

ذ الجهات  جميع  فيما مراجعة  والتوقيع  الالزمة  اإلجراءات  جميع  وإنهاء  العالقة  ات 
 يتطلب ذلك. 

ي أنشطة يكون  -19
تنمية الموارد المالية للمؤسسة واستثمار أموالها الزائدة عن حاجتها ف 

ي تحقيق أهدافها وفقا  لها عائد مالي 
 للنظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة.  يساعد ف 

 إال بعد إقراره من الوزارة.  ساسية، وال يكون ساريا اعتماد التعديل عىل الالئحة األ  -20
 سؤول الميجوز لمجلس األمناء تفويض أي من اختصاصاته إل اللجان التابعة له أو إل   -21

ط موافقة الوزارة.  ي تشي 
 التنفيذي، مع مراعاة الصالحيات الن 

 
ة:   المادة السادسة عشر

ر نشأ بسبب   سوء إدارة شؤون المؤسسة، أو بسبب يكون مجلس األمناء مسؤوال عن كل ض 
 مخالفته النظام أو الالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، أو األنظمة ذات العالقة. 

 
ة:   المادة السابعة عشر

  : ي
ي حال غيابه ما يأن 

 يتول رئيس مجلس األمناء أو نائبه ف 
 توجيه الدعوة ألعضاء المجلس لعقد االجتماعات.  -1
 والنيابة عنها أمام الجهات اإلدارية والقضائية. تمثيل المؤسسة  -2
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 إقرار جداول أعمال جلسات مجلس األمناء ومراقبة تنفيذها.  -3
ي  -4

يوافق مجلس األمناء عىل   التوقيع نيابة عن المؤسسة عىل جميع العقود واالتفاقات الن 
 إبرامها. 

بالعامل -5 الخاصة  والشؤون  اإلدارية  والقرارات  الجلسات  محاض   عىل  ي التوقيع 
ف  ير  

 المؤسسة. 
ي التوقيع عىل جميع الشيكات واألوراق المالية الخاصة بالمؤسسة وحساباتها.  -6

اك ف   االشي 
ي يعرضها عليه   -7

ي المسائل العاجلة الن 
ي ال تحتمل التأخير   المسؤولالبت ف 

التنفيذي، والن 
لحير  اجتماع مجلس األمناء، عىل أن يعرض هذه المسائل، وما قرر بشأنها عىل المجلس 

ي 
  أول اجتماع له. ف 
ولرئيس مجلس األمناء أن يفوض كل أو بعض هذه الصالحيات مع مراعاة الصالحيات  -8

ط موافقة الوزارة.  ي تشي 
 الن 

 
ة:   المادة الثامنة عشر

 :  تكون مهام أمير  الش ما يىلي
إعداد جدول أعمال مجلس األمناء، وإبالغ الدعوة لألعضاء، وتولي أمانة ش االجتماع،  -1

 وإعداد المحاض  والقرارات، وتسجيلها بالسجل الخاص بذلك. 
ي النظام والالئحة األساسية.  -2

 إمساك السجالت المنصوص عليها ف 
 إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات المؤسسة، وتقديمه لمجلس األمناء.  -3

 
ة:   المادة التاسعة عشر

وتنفي اف  باإلشر األمناء  مجلس  عضو  المالي  ف 
المشر المهام يقوم  جميع  ومتابعة  ذ 

واالختصاصات المالية والمحاسبية وفقا للنظم واألصول المالية والمحاسبية، ومن ذلك ما  
 :  يىلي
جميع  -1 عن  اإليصاالت  واستخراج  ومرصوفاتها  المؤسسة  موارد  عىل  العام  اف  اإلشر

ي الحسابات البنكية المعتمدة من مجلس  
األمناء بموافقة اإليرادات، واستالمها وإيداعها ف 

 الوزارة. 
ي السجالت الخاصة بذلك، ويكون مسؤوال تسجيل جميع اإليرادات والمرصوفات تباع   -2

ا ف 
اف عليها وعرض مالحظاته عىل مجلس األمناء.   عن تنظيم األعمال المالية واإلشر

اف عىل الجرد السنوي لموجودات المؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس  -3 اإلشر
 األمناء. 
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ي تقرر ضفها نظام   -4
مع االحتفاظ بالمستندات الدالة عىل صحة   ا، ضف جميع المبالغ الن 

 الرصف ومراقبة المستندات وحفظها. 
المالية  -5 المستندات  من صحة  والتأكد  بالمؤسسة،  الخاصة  المالية  السجالت  مراجعة 

 قبل الرصف واعتمادها وحفظها. 
ط أن تكون تنفيذ قرارات مجلس األمناء فيما يتعلق بالشؤو  -6 ن المالية والمحاسبية، بشر

انية واألهداف المخصصة.   مطابقة لبنود المير 
انية التقديرية للمؤسسة.  -7 وع المير   إعداد مشر
ك عىل سندات الرصف.  -8  التوقيع المشي 
فة، والرد عليها  -9 بحث المالحظات المالية والمحاسبية الواردة من الوزارة والجهة المشر

 عىل حسب األصول. 
الجهاز  يجوز   -10 مسؤولي  أحد  إل  منها  أي  أو  المهام  تفويض  األمناء  مجلس  بموافقة 

 التنفيذي. 
 

 اللجان الدائمة والمؤقتة:  الفصل الثالث
 

ون:   المادة العشر
لمجلس األمناء تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، أو لجان مؤقتة للقيام  

 بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها. 
 

ون:   المادة الحادية العشر
ي ذلك 

ف  بما  أعضائها واختصاصاتها،  لجنة مسماها وعدد  بتكوين كل  الصادر  القرار  يحدد 
ي مجلس األمناء.  ا تسمية رئيسها عىل أن يكون عضو  

 ف 
 

ون:   المادة الثانية والعشر
وكيفية التنسيق  القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها  المسؤول  يضع  

 بينها ويعتمدها مجلس األمناء. 
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 التنفيذي  المسؤول - التنفيذية اإلدارة : الرابع الفصل

ون   : المادة الثالثة والعشر
األمناء   مجلس  بياناته   المسؤوليعير   يتضمن كامل  منه  يصدر  بقرار  للمؤسسة  التنفيذي 

التنفيذية  والالئحة  النظام  ضوء  عىل  اماته  والي   وحقوقه  ومسؤولياته  صالحياته  ويوضح 
 
 
بها صورة ا  وهذه الالئحة وأحكام نظام العمل، وترسل نسخة من قرار تعيينه إل الوزارة مرفق

 من بطاقة هويته الوطنية. 
 

ون: المادة الرابعة   والعشر
إداراتها   المسؤول يجب عىل   اليومية بها ومتابعة  المؤسسة وإنهاء األعمال  إدارة  التنفيذي 

 وأقسامها كافة وإعداد الخطط الالزمة لتحقيق أهدافها والعمل عىل تنظيمها وتطويرها. 
 

ون:   المادة الخامسة والعشر
المؤسسة من تعيير  مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها أل ي سبب من األسباب؛  إذا لم تتمكن 

 
 
ي هذه  فلمجلس األمناء وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه مؤقت

ا ليتول هذا العمل، وف 
فيه   والمناقشة  األمناء  اجتماعات مجلس  ي حضور 

ف  المكلف حقه  العضو  يفقد  الحالة ال 
 والتصويت عىل قراراته. 

 
ون:    المادة السادسة والعشر

تعيير    قبل  األمناء  توافر    المسؤوليجب عىل مجلس  يتحقق من  أن  للمؤسسة  التنفيذي 
وط اآلتية فيه:   الشر

 أن يكون سعودي الجنسية.  -1
ع   -2 ة شر  ا.  أن يكون كامل األهلية المعتير
3-  

 
 إلدارة المؤسسة.  ا أن يكون متفرغ

 الجامعة.  عن مؤهله العلمي قل يأال  -4
اض الوزارة عىل تعيينه. عدم  -5  اعي 

 
ون:    المادة السابعة والعشر

:   المسؤوليتول  ي
 التنفيذي األعمال اإلدارية والمالية كافة ومنها عىل وجه الخصوص اآلن 

اح خطط المؤسسة وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها، ومتابعة  -1 اقي 
 تنفيذها بعد اعتمادها. 
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اح أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة ال تتعارض مع أح -2 كام النظام والالئحة التنفيذية اقي 
اف عىل تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.   وهذه الالئحة، واإلشر

ي تضمن قيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق  -3
إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة الن 

 أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 
 ها وتعليماتها، وتعميمها. تنفيذ أنظمة المؤسسة ولوائحها وقرارات -4
امج  -5 ات الالزمةتوفير احتياجات المؤسسة من الير ية والتجهير   . والموارد البشر
اح قواعد استثمار الفائض من أموال المؤسسة وآليات تفعيلها.   -6  اقي 
ي  -7  أداء منسونر

ي تنعكس عىل تحسير 
امج التطويرية والتدريبية الن  رسم وتنفيذ الخطط والير

 مؤسسة وتطويرها. ال
رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة وتضمن تقديم  -8

 العناية الالزمة لهم، واإلعالن عنها بعد اعتمادها. 
الوزارة  -9 من  المعتمدة  النماذج  وفق  المؤسسة  عن  والمعلومات  بالبيانات  الوزارة  تزويد 

ي إعداد التقارير التتبعية والس
نوية بعد عرضها عىل مجلس األمناء، وتحديث والتعاون ف 

 بيانات المؤسسة بصفة دورية. 
ي المؤسسة لمجلس األمناء مع تحديد صالحياتهم  -10

الرفع بأسماء الموظفير  القياديير  ف 
 ومسؤولياتهم لالعتماد. 

عىل  -11 فيها  واإلنجازات  األداء  لقياس  ات  المؤشر ووضع  المؤسسة  أعمال  سير  متابعة 
والموار  الخطط  المشكالت مستوى  ومعالجة  األهداف  نحو  اتجاهها  من  والتحقق  د، 

 وإيجاد الحلول لها. 
وفقا  -12 للمؤسسة  التقديرية  الموازنة  وع  ومشر المالية  التقارير  ة   إعداد  المعتير للمعايير 

 تمهيدا العتمادها. 
ي للموظفير  ورفعه للمجلس العتماده.  -13

 إعداد التقويم الوظيف 
ي المؤسسة. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة ب -14

 سير العمل ف 
ي تقوم بها المؤسسة  -15

امج والخدمات كافة الن  اف عىل األنشطة والمناسبات والير اإلشر
 وتقديم تقارير عنها لمجلس األمناء. 

ي مجال اختصاصه.  -16
 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس األمناء ف 

مع  للمسؤول  يجوز   -17 الصالحيات  هذه  بعض  أو  كل  يفوض  أن  مراعاة التنفيذي 
ط موافقة الوزارة.  ي تشي 

 الصالحيات الن 
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ون:    المادة الثامنة والعشر
ي سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية:  للمسؤول

 التنفيذي ف 
ي المؤسسة إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور   -1 أو   ،لقاءات أو    ،مناسباتانتداب منسونر

ة أيام  ،دوراتأو  ،زيارات ها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما ال يتجاوز عشر أو غير
ي السنة. 

 ف 
أعمالهم  -2 ومتابعة  وإلغاؤها  عقودهم  وتوقيع  بالمؤسسة  الالزمة  ية  البشر الموارد  تعيير  

ي المؤسسة. 
 وقبول استقاالتهم وفق أحكام نظام العمل والئحة العمل ف 

 األداء. اعتماد تقارير  -3
ميم والصيانة والنظافة والتشغيل" بما  -4 اء وعقود األشغال العامة "الي  توقيع التعميد بالشر

مع  الرصف  تناسب  وبمراعاة  التشغيلية،  بالموازنة  لها  المخصصة  المبالغ  يتجاوز  ال 
ي الموازنة المعتمدة. 

ات الزمنية المتبقية ف   الفي 
امج واألنشطة عىل مستوى المؤ  -5  سسة وفق الخطط المعتمدة. إقرار جميع الير
ي المؤسسة.  -6  اعتماد إجازات منسونر
 تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له.  -7

 
ون:    المادة التاسعة والعشر

عىل    افية  اإلشر الجهة  األمناء  مجلس  عد  أعماله  المسؤول  ي  متابعة  وللمجلس  التنفيذي، 
ي حال وقع تقصير أو إخالا  ومساءلته كتابيّ 

ي العمل ومحاسبته بما يتناسب مع حجم  ف 
ل منه ف 

ي ذلك وقفه أو عزله. 
 التقصير أو اإلخالل الواقع منه بما ف 

 
 موارد المؤسسة والسنة المالية: الباب الثالث

 
 المادة الثالثون:  

ي تقدمها الوزارة، فإن  
مع األخذ باالعتبار عدم استفادة المؤسسات األهلية من اإلعانات الن 

: مواردها المالية   تتكون مما يىلي
 لها المؤسس أو المؤسسون من أموال. خصصه  تما  -1
ي تستقبلها بعد موافقة الوزارة.  -2

عات الن   الهبات، واألوقاف، والوصايا، والزكوات، والتير
. إيرادات  -3  األنشطة ذات العائد المالي
 استثمار ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة.  عائدات -4
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 المادة الحادية والثالثون: 
بدء   للمؤسسة  األول  المالية  السنة  تاري    خ  ا  تبدأ  الوزارة  ها ترخيصمن  شهر   من  ي 

ف  وتنتهي 
ي عشر شهر  نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك سنة الديسمير من 

 . ميالدّيا ا اثن 
 

 المادة الثانية والثالثون: 
ي غايات تحقيق أهدافها، وال يجوز لها ضف أي مبلغ   ينحرص  -1

ضف أموال المؤسسة ف 
ي غير ذلك. 

 مالي ف 
ن ذلك بموافقة مجلس األمناء قبل التملك  -2 للمؤسسة أن تتملك العقارات، عىل أن يقي 

ي أول اجتماع تال له. 
 أو إقراره ف 

ي مجاالت مرجحة الكسب تضمن لها الحصول  -3
للمؤسسة أن تستثمر فائض إيراداتها ف 

وعات اإلنتاجية والخدمية.  ي المشر
 عىل مورد ثابت أو أن تعيد توظيف الفائض ف 

بأموال  -4 مستقل خاص  ي حساب 
ف  إيداعها  فيجب  زكاة  أموال  المؤسسة  تلقت  حال  ي 

ف 
نشأ لها سجل مستقل، وأن  رَصفالزكاة، وأن ي 
 
ي  ت

عية. ف    مصارفها الشر
 

 المادة الثالثة والثالثون: 
ي حالة   د تع

انية المعتمدة سارية المفعول بدءا من بداية السنة المالية المحددة لها، وف  المير 
رَصفتأخر اعتمادها   انية العام المالي المنرصم ولمدة ثالثة أشهر حد  في 

 ا منها بمعدالت مير 
امات المؤس  سة تجاه اآلخر. أقض، مع مراعاة الوفاء بالي  

 
 المادة الرابعة والثالثون: 

يجب عىل المؤسسة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكير من البنوك المحلية  
سَحبيختاره مجلس األمناء، وأال   من هذه األموال إال بتوقيع رئيس مجلس األمناء أو نائبه   ي 

البنكية   التعامل مع الحسابات  الوزارة تفويض  ، ويجوز للمجلس بموافقة  المالي ف 
والمشر

ي الجنسية، وعىل أن   ي اإلدارة التنفيذية عىل أن يكونوا سعودني  من أعضائه أو من قيادني
الثنير 

ف المالي أساسي
ي جم  ا يكون توقيع المشر

 يع التعامالت البنكية. ف 
 

 المادة الخامسة والثالثون: 
 : ط لرصف أي مبلغ من أموال المؤسسة ما يىلي  يشي 

 قرار بالرصف من مجلس األمناء أو من يفوضه. صدور  -1
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ف  -2 توقيع إذن الرصف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس األمناء أو نائبه مع المشر
، أو المفوضير  بالتوقيع عىل حساب   المؤسسة لدى البنك وتشغيله. المالي

المستفيد  -3 اسم  أأ سواء    قيد  اعتبارية  صفة  ذات  شخصية  وبياناته   مكان  طبيعية، 
 األساسية. 

والئحته  -4 النظام  أحكام  مع  تتعارض   
ّ
أّل عىل  داخلية  ضف  الئحة  اعتماد  للمؤسسة 

 التنفيذية. 
 

 المادة السادسة والثالثون: 
تقرير   المالي  ف 

المشر الوزارة   ا مالي    ا يعد  وتزود  سنة،  مرة كل  األمناء  مجلس  عىل  ويعرض 
 بنسخة منه. 

 
 المادة السابعة والثالثون: 

للمعايير   وفقا  تحتاجها  ي 
الن  والمحاسبية  اإلدارية  والدفاتر  السجالت  المؤسسة  تمسك 

إدارتها، ومن هذه  مقر  ي 
ف  بها  وتحتفظ  بأول،  أوال  فيها  والقيد  التسجيل  ويتم  المحاسبية 

:  السجالت ما  ي
 يأن 

1-  :  السجالت اإلدارية، ومنها ما يىلي
 سجل العضوية.  -أ

األمناء  -ب ي يقر مجلس 
الن  الفرعية  األمناء واللجان  سجل محاض  جلسات مجلس 

 تكوينها. 
 سجل العاملير  بالمؤسسة.  -ج
 سجل المستفيدين من خدمات المؤسسة.  -د

2-  :  السجالت المحاسبية، ومنها ما يىلي
 دفي  اليومية العامة.  -أ

 المؤسسة وموجوداتها الثابتة والمنقولة. سجل ممتلكات  -ب
 سندات القبض.  -ج
 سندات الرصف.  -د
 سندات القيد.  -ـه
 أي سجالت أخرى يرى مجلس األمناء مالءمة استخدامها.  -و
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 المادة الثامنة والثالثون: 
 : ي
 لآلن 

 
انية العمومية والحسابات الختامية وفقا  تقوم المؤسسة بإعداد المير 

من مطابقة  يتثبتمراجع الحسابات المعتمد سير أعمال المؤسسة وحساباتها، و  يراقب -1
انية وحساب اإليرادات والمرصوفات للدفاتر المحاسبية وما إذا كانت قد أمسكت  المير 

اماتها.  بطريقة سليمة نظاما   والتحقق من موجوداتها والي  
محاس  تقوم -2 عليه  للمتعارف   

 
وفقا حساباتها كافة  بقفل  سنة  المؤسسة  نهاية كل  ي 

ف   
 
بيا

 مالية. 
ي نهاية كل  -3

يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية كافة المتعارف عليها محاسبيا ف 
تسليمها  وعليه  للمؤسسة،  ي 

الحقيف  المالي  المركز  بمعرفة  يسمح  ما  وهو  مالية،  سنة 
 لمجلس األمناء خالل الشهرين األولير  من السنة المالية الجديدة. 

وع الموازنة يقوم   -4 انية العمومية والحسابات الختامية ومشر مجلس األمناء بدراسة المير 
نائبه  أو  األمناء  مجلس  رئيس  منها  عىل كل  يوقع  ثم  ومن  الجديد،  للعام  التقديرية 

ف المالي ومحاسب المؤسسة. 
 والمشر

وأوجه  -5 وأنشطتها  ومرصوفاتها  المؤسسة  إيرادات  يتضمن  ببيان  الوزارة  المجلس  يزود 
 فاق أموالها للسنة المنتهية خالل الرب  ع األول من بداية السنة المالية. إن

 
 التعديل عىل الالئحة والدمج والحل:  الباب الرابع

 التعديل عىل الالئحةل: الفصل األو 
 

 المادة التاسعة والثالثون:  
ل
َّ
عد
 
 لإلجراءات اآلتية:  ت

 
 هذه الالئحة وفقا

اح المؤسس أو مجلس األمناء-التنفيذي    المسؤوليقوم   -1 بدراسة وإعداد   -بناء عىل اقي 
ي جدول أعمال مجلس األمناء. 

 التعديل مع األسباب، وإدراجه ف 
الصيغة  -2 ومناسبة  التعديل  أسباب  يشمل  بما  ح  للمقي  بالنظر  األمناء  مجلس  يقوم 

ي هذا الشأن. 
حة، ومن ثم إصدار قراره ف   المقي 

فع القرار للوزارة وال يدخل التعديل حير  النفاذ إال بعد صدور بعد موافقة المجلس، ير  -3
 موافقة الوزارة عليه. 
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   الفصل
 المؤسسة  حل  : الثان 

   األربعون:  المادة
:  وفقا  االختياري المؤسسة حلّ  إجراءات تكون ي

 لآلن 
ي  -1

والن  لها  ي 
الن  امات  االلي   ي ضوء 

ف  اختياريا  المؤسسة  ح حّل  مقي  األمناء  يدرس مجلس 
 عليها وما تقدمه من خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره. 

اختياري   -2 المؤسسة  بحل  األمناء  مجلس  قرار  حال صدر  ي 
توصية  ف  رفع  فعليه  كة ا؛  لشر

:  ا بدي  بما رآه م   مجموعة الدباغ القابضة ي
اح اآلن  رات ذلك ومسبباته، وعليه اقي   مير

 مصفٍّ واحد أو أكير للقيام بأعمال التصفية.  -أ
. ، و مدة التصفية -ب ي أو المصفير 

 أتعاب المصف 
ي تؤول إليها أموال المؤسسة.  -ج

 الجهة الن 
حّل  -3 بشأن  توصيته  ويعرض  ويمثله  ينيبه  من  أو  المؤسس  مع  األمناء  مجلس  يجتمع 

ي هذا الخصوص.  المؤسسة للتصويت، مع إبداء
حات ف  رات والمقي   األسباب والمير

المؤسسة؛ فيجب أن يشتمل القرار  -4 المؤسس بالموافقة عىل حل  ي حالة صدور قرار 
ف 

 : ي
 عىل اآلن 

 تعيير  مصفٍّ واحد أو أكير للقيام بأعمال التصفية.   -أ
. و ، تحديد مدة التصفية -ب  تحديد أتعاب المصفير 
ي تؤول إليها أموال  -ج

 المؤسسة. تحديد الجهة الن 
المؤسس  -5 قرار  من  بصورة  فة  المشر والجهة  الوزارة  تزويد  األمناء  مجلس  عىل  يجب 

 ( يوما من تاري    خ انعقاده. 15ومحرص  االجتماع خالل ) 
بالموافقة  -6 الوزارة  التصفية بعد استالم قرار  ة إجراءات  يجب عىل مجلس األمناء مباشر

ي والبدء بإجراءات ا 
 لتصفية معه. عىل التصفية عن طريق تعيير  المصف 

فة بانتهاء أعمال التصفية، ويكون   -7 يجب عىل مجلس األمناء إبالغ الوزارة والجهة المشر
ي يوضح تفاصيل التصفية كافة. 

 اإلبالغ مصحوبا بتقرير من المصف 
األهلية  الجمعيات أو المؤسسات    إحدى  إل  بعد حلها يجوز أن تؤول ممتلكات المؤسسة   -8

، يطة أن ينص عليها قرار الحل وتوافق عليه الوزارة.  أو أكير  والمسجلة لدى الوزارة شر
 
   واألربعون:  الحادية المادة
ي   عىل  يجب ي   الترصف  عدم  المؤسسة  منسونر

  بعد   ومستنداتها   وأموالها   المؤسسة  أصول  ف 
ي   مع  التعاون  م وعليه  بحلها،  المؤسس  قرار   صدور 

ي   المصف 
  إليه  الموكلة  المهام  إنهاء  سبيل  ف 

ي  إل ومستنداتها  المؤسسة أصول تسليم  ذلك ومن وإتقان، بشعة
 طلبها.  بمجرد  المصف 
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   واألربعون:  الثانية المادة
ي  عىل يجب

  اآلتية:   اإلجراءات اتخاذ  التصفية إتمامه بمجرد  المصف 
امات المؤسسة تجاه ا  -1  لجهات األخرى وتجاه العاملير  فيها.  سداد الي  
ي   -2

ي أن ضمن أموال المؤسسة الن 
تإذا تبير  للمصف 

ّ
حل
ُ
إعانة أجنبية موافق عليها من قبل   أ

ي ش     أن مآل 
ال   وزارة للمؤسسة؛ ت ع ير  علي  ه اتب  اع ما ورد باالتفاق ية أو المنح   ة من ش    روط ف 

ي تقريره. 
 األموال، وعليه تضمير  ذلك ف 

ي لالنتهاء من إجراءات التصفية دون إتمامها؛ فيجوز  -3
إذا انقضت المدة المحددة للمصف 

ي تمديدها لمدة أخرى، فإذا لم تتم التصفية  
بقرار من الوزير بناء عىل طلب من المصف 
 خاللها يكون للوزارة تعيير  مصفٍّ آخر. 

 
   واألربعون:  الثالثة المادة

ي ا  المؤسسة  شؤون  عىل  للقائمير    يجوز   ال 
   نشاطها   بتعليق  الوزير   من   قرار   صدر   لن 

 
 أو   ا مؤقت

ي   دمجها   أو   حلها 
ي   الترصف  أو   تصفيتها   أخرى؛  مؤسسة  ف 

  من  ويستثن    مستنداتها،  أو   أموالها   ف 
ورة  حاالت   ذلك ي   الرص 

ط  مفسدة  وقوع  فيها   يخشر   الن  ي   ويشي 
 عىل  الحصول  الحاالت   هذه  ف 

 الوزارة.  موافقة
 

   واألربعون:  الرابعة المادة

 للمؤسسة وتبن  عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه  
ً
 هذه الالئحة حاكمة

ّ
عد
 
ت

 .أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية
 

 المادة الخامسة واألربعون: 
 من تاري    خ اعتمادها من الوزارة.  ا يعمل بهذه الالئحة بدء  

 
 

 وكيل الوزارة لتنمية المجتمع  الختم

 أحمد بن صالح الماجد     



  

 

 


