بسم هللا الرحمن الرحيم

الالئحة األساسية
لمؤسسة :عبدهللا بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي الخيرية

الباب األول
التعريفات والتأسيس واألهداف
الفصل األول
التعريفات والتأسيس
 .1املادة

األوىل:

يُقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة أمام كل منها:

النظام :نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
الالئحة :الالئحة األساسية للمؤسسة.

الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.

الالئحة :الالئحة األساسية للمؤسسة.

املؤسسة :مؤسسة عبدهللا بن عبدالعزيز بن صاحل الراجحي اخلريية.

املؤسس :عبدهللا بن عبدالعزيز بن صاحل الراجحي -رمحه هللا.-
جملس األمناء :جملس أمناء املؤسسة.

الرئيس التنفيذي :املسؤول األول عن اجلهاز التنفيذي .
الوزارة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

اجلهة املشرفة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 .2املادة

الثانية:

مبوجب نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( )61واتريخ 1437/02/18ه ـ ـ ـ ـ ـ والئحته التنفيذية الصادرة
ابلقرار الوزاري رقم ( )73739واتريخ 1437/06/11ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وبعون من هللا وتوفيقه قام عبدهللا بن عبد العزيز بن صـ ـ ــاحل الراجحي سـ ـ ــعودي
اجلنسـ ــية مبوجب ةفيظة رقم  7110واتريخ 1378/09/27ه والصـ ــادرة من الر

 ،بتأسـ ــيس }مؤسـ ـسـ ــة عبد هللا بن عبدالعزيز بن صـ ــاحل

الراجحي اخلريية{.

 .3املادة الثالثة:

للمؤس ـســة ت ـ صــيتها االعتبارية ،ويسلها رئيس جملس األمناء ةســب التصــاصــاته الواردة يف هذه الالئحة ،وجيوز بقرار من جملس األمناء
تفويضه فيما يزيد على ذلك.

 .4املادة

الرابعة:

يكون مقر املؤسسة الرئيسي يف مدينة الر

( 3847قرطاجة – ةي تربا  -وةدة رقم  - 9الر

.)7225-12798

الفصل الثاين

األهداف واإلشراف

 .5املادة

اخلامسة:

هتدف املؤسسة -من دون أن يكون من أغراضها احلصول على الربح املادي -إىل حتقيق اآليت:
 -1تقدمي األعمال اخلريية يف اجملال االجتماعي نقدا أو عينا.
 -2تقدمي األعمال اخلريية يف اجملال التعليمي نقدا أو عينا.
 -3تقدمي األعمال اخلريية يف اجملال السقايف نقدا أو عينا.
 -4تقدمي األعمال اخلريية يف اجملال الصحي نقدا أو عينا.
 -5تقدمي األعمال اخلريية يف اجملال اإلنساين نقدا أو عينا.
 -6تقدمي األعمال اخلريية يف وكافة وجوه الرب ابلطريقة اليت حيسنا عليها ديننا اإلسالمي احلنيف.

الفصل الثالث
إنشاء الفروع

 .6املادة

السادسة:

للمؤسسة إنشاء فروع هلا دالل اململكة وفقا للنظام والالئحة التنفيذية ،ويكون الفرع مركزا إضافيا هلا.

 .7املادة

السابعة:

يكون إنشاء فروع املؤسسة وفقا لآليت:
 7.1صدور قرار موافقة من جملس األمناء.
 7.2موافقة الوزارة على فتح الفرع وفتح احلساابت اخلاصة به.

 .8املادة

الثامنة:

يتوىل إدارة الفرع مدير ومساعد ومشرفا ماليا ،ويارس االلتصاصات املفوضة له من جملس األمناء يف جمال تنفيذ النشاطات أو الربامج أو
تقدمي لدمات يف النطاق اجلغرايف الذي أنشئ فيه.

الباب الثاين
التنظيم اإلداري وجملس األمناء

الفصل األول
التنظيم اإلداري
 .9املادة

التاسعة:

تتكون املؤسسة من األجهزة اآلتية:
9.1

جملس األمناء.

9.2

اللجان الدائمة أو املؤقتة اليت يكوهنا اجمللس ،وحيدد القرار التصاصها ومهامها.

9.3

اإلدارة التنفيذية.

الفصل الثاين
جملس األمناء
 .10املادة

العاشرة:

يدير املؤسـســة جملس أمناء مكون من  5أعضــاء على األقل ،على أن يكون غالبية أعضــائه من ذرية املؤســس ،ويشـ يف يف كل منهم توافر
الشرويف اآلتية:
 10.1أن يكون سعود .
 10.2أن يكون كامل األهلية.
 10.3أال يقل عمره عن ( )21سنة.
 10.4أال يكون من العاملني يف اإلدارة امل تصة ابإلتراف على املؤسسات يف الوزارة أو اجلهة املشرفة.
 10.5أال يكون صدر يف ةقه ةكم هنائي إبدانته يف جرية خملة ابلشرف واألمانة ما مل يكن قد ُرَّد إليه اعتباره.
 10.6عدم اع ا الوزارة على ترتيحه.

 .11املادة احلادية
11.1
11.2

عشر:

ال جيوز اجلمع بني عضوية اجمللس والعمل لدى املؤسسة أبجر.
جيوز أن يصـ ــرف لكل عضـ ــو يف اجمللس مكافأة سـ ــنوية ال تزيد عن مبلغ مئيت ألف ر ل سـ ــعودي يف السـ ــنة الواةدة بعد موافقة
تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر من ثلسي كامل عدد أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس على ذلك ،مع مراعاة عدم اإللالل اجلوهري أبعمال املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ولدماهتا
االجتماعية.

 .12املادة الثانية

عشر:

تكون الدورة الواةدة جمللس األمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.

 .13املادة الثالثة

عشر:

 13.1يفقد عضو جملس األمناء عضويته يف احلاالت اآلتية:
 13.1.1االنسحاب من جملس األمناء ،وذلك بناء على طلب لطي يقدمه العضو إىل جملس األمناء.
 13.1.2الوفاة.

 13.1.3إذا فقد ترطا من الشرويف الواجب توافرها يف عضو جملس األمناء.
 13.1.4إذا صدر قرار من جملس األمناء بعزله من اجمللس ،وذلك يف أي من احلاالت اآلتية وةسب تقدير اجمللس:

▪ إذا صدر قرار من اجمللس مبوافقة أكسر من ثلسي عدد أعضاء جملس األمناء بعزله.
▪ إذا أقدم على تصرف من تأنه أن يلحق ضررا ماد أو أدبيا ابملؤسسة.
▪ إذا قام ابستغالل عضويته يف املؤسسة لغر حتقيق منفعة ت صية.
▪ إذا تعذر عليه القيام بدوره لسبب صحي أو أية أسباب ألرى.
▪ إذا تغيب بدون عذر عن ةضور ثالث جلسات متتالية ،أو مخس جلسات يف السنة املالية الواةدة.
 13.2جيب على جملس األمناء أن يصدر قرارا حبق العضو فاقد العضوية.
 13.3إذا فقد عض ــو جملس األمناء عض ــويته ألي س ــبب كان فين ذلك ال يعفيه من التزاماته ابملس ــتحقات املالية اليت عليه أو كان
حت تصرفه.

 .14املادة الرابعة

عشر:

على املؤس ـســة إبال الوزارة أبمساء وبياانت أعضــاء جملس األمناء الذين فقدوا عضــو هتم أو مت تعيينهم ،وبكل تغيري يطرأ على تشــكيل
هذا اجمللس لالل ( )15يوما من اترخيه.
عشر:

 .15املادة اخلامسة

على عضو اجمللس االلتزام ابملهام املقررة عليه والواردة يف النظام والالئحة ،وعلى وجه اخلصوص ما يلي:
 15.1ةضور اجتماعات اجمللس واملشاركة يف مناقشاته واختاذ قراراته.
 15.2حيق للعضو يف ةال تعذر ةضوره إانبة عضو آلر ابلتصوي عنه ،وحبد أقصى اجتماعني يف السنة.
 15.3احملافظة على أسرار املؤسسة وعدم إفشائها.
 15.4حيق للعضو يف ةال تعذر ةضوره أن حيضر االجتماع عرب الوسائل التقنية املرئية -عن بعد.-

 .16املادة السادسة

عشر:

 16.1تعق ــد اجتم ــاع ــات اجمللس بن ــاء على دعوة من الرئيس أو انئب ــه ،على أن ال يق ــل ع ــدد ه ــذه االجتم ــاع ــات عن مخس
اجتماعات لالل السنة املالية الواةدة ،وجيوز للمجلس عقد اجتماعات طارئة كلما دع احلاجة إىل ذلك.
 16.2يكون االجتماع صحيحا إذا ةضره أغلبية أعضاء اجمللس.
 16.3تص ــدر القرارات من اجمللس أبغلبية أصـ ـوات األعض ــاء احلاضـ ـرين -ابس ــتسناء احلاالت الواردة يف هذا النظام ،-ويف ةال
تساوي األصوات يعترب صوت الرئيس مرجحا.

 .17املادة السابعة

عشر:

خيتص جملس األمناء مبا يلي:
 17.1اعتماد اخلطة االس اتيجية للمؤسسة ولطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
 17.2اعتماد اهلياكل التنظيمية والوظيفية يف املؤسسة.

17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19

اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداللية واإلتراف عليها.
وضـ ــع أسـ ــس ومعايري حلوكمة املؤسـ ـسـ ــة ال تتعار مع أةكام النظام والالئحة التنفيذية للمؤسـ ـسـ ــات األهلية وهذه الالئحة،
واإلتراف على تنفيذها ،ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة.
اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من لدمات واإلعالن عنها.
املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداللية يف املؤسسة.
تزويد الوزارة ابلبياانت واملعلومات عن املؤسـسـة وفق النماذا املعتمدة من الوزارة ،والتعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسـنوية،
وحتديث بياانت املؤسسة كل سنة.
تزويد الوزارة ابحلس ـ ــاب اخلتامي والتقارير املالية املدققة من مراجع احلس ـ ــاابت بعد إقرارها ولالل أربعة أت ـ ــهر من هناية الس ـ ــنة
املالية.
اإلتراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة واعتمادها.
تعيني مسـؤول تنفيذي متفر للمؤسـسـة ،وحتديد صـالةياته ،وتزويد الوزارة ابمسه وقرار تعيينه وصـورة من اهلوية الوطنية له ،مع
بياانت التواصل معه.
إبال الوزارة بكل تغيري يطرأ على ةالة أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء جملس األمناء واملدير التنفيذي واملدير املايل وذلك لالل تـ ـ ـ ـ ـ ــهر من اتريخ
ةدوث التغيري.
وضـ ـ ــع السـ ـ ــياسـ ـ ــات واإلجراءات اليت تضـ ـ ــمن اة ام املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة ل نظمة واللوائح وااللتزام ابإلفصـ ـ ــا عن املعلومات اجلوهرية
للمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفة إن وجدت وأصحاب املصاحل اآللرين.
اإلتراف على تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماهتا.
اإلتراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة واعتماده.
تنمية املوارد املالية للمؤسسة.
تعيني مراجع احلساابت اخلارجي.
إدارة املؤسسة وفقا للنظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة والقواعد والتعليمات الصادرة مبقتضاها.
متسيل املؤسسة أمام القضاء واجلهات األلرى ،وجيوز لرئيس اجمللس مبوافقة اجمللس تفويض غريه يف ذلك.
اسـ ــتسمار أموال املؤسـ ـسـ ــة الزائدة عن ةاجتها يف أنشـ ــطة يكون هلا عائد مايل يسـ ــاعد يف حتقيق أهدافها وفقا للنظام والالئحة
التنفيذية وهذه الالئحة.

 .18املادة الثامنة

عشر:

يكون جملس األمناء مســؤوال عن كل ضــرر نشــأ بســبب ســوء إدارة تــؤون املؤسـســة ،أو بســبب خمالفته النظام أو الالئحة التنفيذية وهذه
الالئحة ،أو األنظمة ذات العالقة.

 .19املادة التاسعة

عشر:

يتوىل رئيس جملس األمناء أو انئبه يف ةال غيابه ما أييت:
 19.1توجيه الدعوة ألعضاء اجمللس لعقد االجتماعات.
 19.2متسيل املؤسسة والنيابة عنها أمام اجلهات اإلدارية والقضائية.

19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

إقرار جداول أعمال جلسات جملس األمناء ومراقبة تنفيذها.
التوقيع نيابة عن املؤسسة على مجيع العقود واالتفاقات اليت يوافق جملس األمناء على إبرامها.
التوقيع مع أمني سر جملس األمناء على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية والشؤون اخلاصة ابلعاملني يف املؤسسة.
االت اك يف التوقيع على مجيع الشيكات واألوراق املالية اخلاصة ابملؤسسة وةساابهتا.
الب يف املسـ ـ ـ ـ ــائل العاجلة اليت يعرضـ ـ ـ ـ ــها عليه الرئيس التنفيذي ،واليت ال حتتمل التألري حلني اجتماع جملس األمناء ،على أن
يعر هذه املسائل ،وما قرر بشأهنا على اجمللس يف أول اجتماع له.

 .20املادة

العشرون:

تكون مهام الرئيس التنفيذي ما يلي:
 20.1إعـداد جـدول أعمـال جملس األمنـاء ،وتوجيـه الـدعوة ل عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وتويل أمـانـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االجتمـاع ،وإعـداد احملـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والقرارات،
وتسجيلها ابلسجل اخلاص بذلك.
 20.2إمساك السجالت املنصوص عليها يف النظام والالئحة األساسية.
 20.3اإلتراف والعمل على تنفيذ قرارات جملس األمناء.
 20.4إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات املؤسسة ،وتقديه جمللس األمناء.
 20.5اإلتراف على مجيع األعمال اإلدارية وتؤون املوظفني.

 .21املادة احلادية

والعشرون:

يقوم املشــرف املايل ابملؤس ـســة ابإلت ـراف وتنفيذ ومتابعة مجيع املهام وااللتصــاصــات املالية واحملاســبية وفقا للنظم واألصــول املالية
واحملاسبية ،ومن ذلك ما يلي:
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9

اإلتـراف العام على موارد املؤسـســة ومصــروفاهتا واســت راا اإليصــاالت عن مجيع اإليرادات ،واســتالمها وإيداعها يف احلســاابت
البنكية املعتمدة من جملس األمناء مبوافقة الوزارة.
تس ــجيل مجيع اإليرادات واملص ــروفات تباعا يف الس ــجالت اخلاص ــة بذلك ،ويكون مس ــؤوال عن تنظيم األعمال املالية واإلت ـراف
عليها وعر مالةظاته على جملس األمناء.
اإلتراف على اجلرد السنوي ملوجودات املؤسسة ،وتقدمي تقرير بنتيجة اجلرد جمللس األمناء.
صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها نظاما ،مع االةتفاظ ابملستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة املستندات وةفظها.
مراجعة السجالت املالية اخلاصة ابملؤسسة ،والتأكد من صحة املستندات املالية قبل الصرف واعتمادها وةفظها.
تنفيذ قرارات جملس األمناء فيما يتعلق ابلشؤون املالية واحملاسبية ،بشريف أن تكون مطابقة لبنود امليزانية واألهداف امل صصة.
إعداد مشروع امليزانية التقديرية للمؤسسة.
التوقيع املش ك على سندات الصرف.
حبث املالةظات املالية واحملاسبية الواردة من الوزارة واجلهة املشرفة ،والرد عليها على ةسب األصول.

الفصل الثالث

اللجان الدائمة واملؤقتة
 .22املادة الثانية

والعشرون:

جمللس األمناء تكوين جلان دائمة للقيام مبهام ذات طبيعة مستمرة ،أو جلان مؤقتة للقيام مبهام حمددة من ةيث طبيعتها ومدهتا.

 .23املادة الثالثة

والعشرون:

حيدد القرار الصـ ــادر بتكوين كل جلنة مسـ ــماها وعدد أعضـ ــائها والتصـ ــاصـ ــاهتا ،مبا يف ذلك تسـ ــمية رئيسـ ــها ،على أن يكون من
بينهم أةد أعضاء جملس األمناء.

 .24املادة الرابعة

والعشرون:

يض ـ ـ ـ ــع جملس األمناء القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنس ـ ـ ـ ــيق بينها واعتمادها من اجلمعية
العمومية.

الفصل الرابع
اإلدارة التنفيذية  -الرئيس التنفيذي
والعشرون:

 .25املادة اخلامسة

يعني جملس األمناء الرئيس التنفيذي للمؤسـ ـسـ ــة بقرار يصـ ــدر منه يتضـ ــمن كامل بياانته ويوضـ ــح صـ ــالةياته ومسـ ــؤولياته وةقوقه والتزاماته
على ض ـ ــوء النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة وأةكام نظام العمل ،وترس ـ ــل نس ـ ـ ة من قرار تعيينه إىل الوزارة مرفقا هبا ص ـ ــورة من بطاقة
هويته الوطنية.

 .26املادة السادسة

والعشرون:

جيب على الرئيس التنفيذي إدارة املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإهناء األعمال اليومية هبا ومتابعة إداراهتا وأقس ـ ـ ـ ـ ـ ــامها كافة وإعداد اخلطط الالزمة لتحقيق
أهـدافهـا والعمـل على تنظيمهـا وتطويرهـا ،ويكون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوال أمـام جملس األمنـاء ،ويتلقى تعليمـاتـه منـه ،وحيـدد اجمللس كـافـة التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ومسؤوليات الرئيس التنفيذي بقرار يصدره.

 .27املادة السابعة

والعشرون:

إذا مل تتمكن املؤس ـ ـس ـ ــة من تعيني رئيس تنفيذي متفر ألعماهلا ألي س ـ ــبب من األس ـ ــباب فلمجلس األمناء وبعد موافقة الوزارة تكليف
أةد أعضــائه مؤقتا ليتوىل هذا العمل مدة ( )6ســتة أتــهر ،ويف هذه احلالة ال يفقد العضــو املكلف ةقه يف ةضــور اجتماعات جملس األمناء
واملناقشة فيه والتصوي على قراراته.

 .28املادة الثامنة

والعشرون:

جيب على جملس األمناء قبل تعيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن يتحقق من توافر الشرويف اآلتية فيه:

 28.1أن يكون سعودي اجلنسية.
 28.2أن يكون كامل األهلية املعتربة ترعا.
 28.3أال يقل عمره عن ( )25سنة.

 28.4أن يكون متفرغا إلدارة املؤسسة.
 28.5أن يتلك لربة ال تقل عن ( )5سنوات يف العمل اإلداري.
 28.6أال تقل تهادته عن (اجلامعية).

 .29املادة التاسعة

والعشرون:

يتوىل الرئيس التنفيذي األعمال اإلدارية واملالية كافة ومنها على وجه اخلصوص اآليت:
 29.1رسم لطط املؤسسة وفق مستو هتا انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 29.2رس ــم أس ــس ومعايري حلوكمة املؤسـ ـس ــة ال تتعار مع أةكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة ،واإلتـ ـراف على تنفيذها
ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
 29.3إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة اليت تضمن قيام املؤسسة أبعماهلا وحتقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 29.4تنفيذ أنظمة املؤسسة ولوائحها وقراراهتا وتعليماهتا ،وتعميمها.
 29.5توفري اةتياجات املؤسسة من الربامج واملشروعات واملوارد البشرية والتجهيزات الالزمة كافة.
 29.6اق ا قواعد استسمار الفائض من أموال املؤسسة وآليات تفعيلها.
 29.7رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية اليت تنعكس على حتسني أداء منسويب املؤسسة وتطويرها.
 29.8رســم ســياســة مكتوبة تنظم العالقة مع املســتفيدين من لدمات املؤس ـســة وتضــمن تقدمي العناية الالزمة هلم ،واإلعالن عنها بعد
اعتمادها.
 29.9تزويد الوزارة ابلبياانت واملعلومات عن املؤسـسـة وفق النماذا املعتمدة من الوزارة والتعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسـنوية بعد
عرضها على جملس األمناء ،وحتديث بياانت املؤسسة بصفة دورية.
 29.10الرفع أبمساء املوظفني القياديني يف املؤسسة جمللس األمناء مع حتديد صالةياهتم ومسؤولياهتم لالعتماد.
 29.11االرتقاء خبدمات املؤسسة كافة.
 29.12متابعة ســري أعمال املؤس ـســة ووضــع املؤت ـرات لقياس األداء واإل ازات فيها على مســتوى اخلطط واملوارد ،والتحقق من ا اهها
حنو األهداف ومعاجلة املشكالت وإجياد احللول هلا.
 29.13إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للمؤسسة وفقا للمعايري املعتربة متهيدا العتمادها.
 29.14إعداد التقومي الوظيفي للموظفني ورفعه للمجلس العتماده.
 29.15إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف املؤسسة.
 29.16اإلتراف على األنشطة واملناسبات والربامج واخلدمات كافة اليت تقوم هبا املؤسسة وتقدمي تقارير عنها جمللس األمناء.
 29.17أي مهام ألرى يكلف هبا من قبل جملس األمناء يف جمال التصاصه.

 .30املادة

الثالثون:

للرئيس التنفيذي يف سبيل إ از املهام املناطة به الصالةيات اآلتية:
 30.1انتداب منس ــويب املؤس ـس ــة إلهناء أعمال لاص ــة هبا أو ةض ــور مناس ــبات أو لقاءات أو ز رات أو دورات أو غريها وةس ــب ما
تقتضيه مصلحة العمل ومبا ال يتجاوز عشرة أ م يف السنة.

30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7

تعيني املوارد البشـ ـ ـ ـرية الالزمة ابملؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة وتوقيع عقودهم وإلغاؤها ومتابعة أعماهلم وقبول اسـ ـ ـ ــتقاالهتم وفق أةكام نظام العمل
والئحة العمل يف املؤسسة.
اعتماد تقارير األداء.
توقيع التعميد ابلشـ ـراء وعقود األت ــغال العامة مال ميم والص ــيانة والنظافة والتش ــغيلم مبا ال يتجاوز املبالغ امل صـ ـص ــة هلا ابملوازنة
التشغيلية ،ومبراعاة تناسب الصرف مع الف ات الزمنية املتبقية يف املوازنة املعتمدة.
إقرار مجيع الربامج واألنشطة على مستوى املؤسسة وفق اخلطط املعتمدة.
اعتماد إجازات منسويب املؤسسة.
تفويض صالةيات رؤساء األقسام وفق الصالةيات املمنوةة له.

 .31املادة احلادية

والثالثون:

يُعد جملس األمناء اجلهة اإلت ـ ـ ـ ـ ـ ـرافية على الرئيس التنفيذي ،وللمجلس متابعة أعماله ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلته ،وحيق للمجلس وقف الرئيس التنفيذي
مؤقتا أو عزله.

 .32املادة الثانية

والثالثون:

يف ةال وقع تقصـ ـ ــري أو إلالل من الرئيس التنفيذي للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــة فيجوز للمجلس مبا يتناسـ ـ ــب مع ةجم التقصـ ـ ــري أو اإللالل حماسـ ـ ــبة
الرئيس التنفيذي.

الباب الثالث
موارد املؤسسة والسنة املالية
 .33املادة الثالثة

والثالثون:

تتكون املوارد املالية للمؤسسة مما يلي:
 33.1ما خيصصه هلا املؤسس أو املؤسسون من أموال.
 33.2اهلبات ،واألوقاف ،والوصا  ،والزكوات ،والتربعات اليت تستقبلها بعد موافقة الوزارة.
 33.3إيرادات األنشطة ذات العائد املايل.
 33.4عائدات استسمار ممتلكات املؤسسة السابتة واملنقولة.
33.5

التمويل من أوقاف الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز بن صاحل الراجحي -رمحه هللا .

 .34املادة الرابعة

والثالثون:

تبدأ السـ ــنة املالية األوىل للمؤسـ ـسـ ــة بدءا من اتريخ صـ ــدور ال ليص من الوزارة ،وتنتهي يف تـ ــهر (ديسـ ــمرب) من سـ ــنة ال ليص
نفسها ،وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثين عشر تهرا (ميالد ا ).

 .35املادة اخلامسة

والثالثون:

35.1
35.2
35.3
35.4

ينحصر صرف أموال املؤسسة يف غا ت حتقيق أغراضها ،وال جيوز هلا صرف أي مبلغ مايل يف غري ذلك.
للمؤسسة أن تتملك العقارات ،على أن يق ن ذلك مبوافقة جملس األمناء قبل التملك أو إقراره يف أول اجتماع اتل له.
للمؤس ـ ـس ـ ــة أن تس ـ ــتسمر فائض إيراداهتا يف جماالت مرجحة الكس ـ ــب تض ـ ــمن هلا احلص ـ ــول على مورد هب أو أن تعيد توظيفه
الفائض يف املشروعات اإلنتاجية واخلدمية.
جيب أن يتم إيداع أموال الزكاة يف ةساب مستقل ،وأن يُنشأ هلا سجل مستقل ،وأن يتم صرفها يف مصارفها الشرعية.

 .36املادة السادسة والثالثون:

تعترب امليزانية املعتمدة ســارية املفعول بدءا من بداية الســنة املالية احملددة هلا ،ويف ةالة رلر اعتمادها فيتم الصــرف منها مبعدالت
ميزانية العام املايل املنصرم وملدة ثالثة أتهر كحد أقصى ،مع مراعاة الوفاء ابلتزامات املؤسسة اه اآللر.

 .37املادة السابعة

والثالثون:

جيب على املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة أن تودع أمواهلا النقدية ابمسها لدى بنك أو أكسر من البنوك احمللية املتوافقة مع الش ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ــالمية خيتاره
جملس األمناء ،وأال يتم السـ ـ ـ ـ ــحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس جملس األمناء أو انئبه واملشـ ـ ـ ـ ــرف املايل ،وجيوز للمجلس مبوافقة
الوزارة تفويض التعامل مع احلس ـ ــاابت البنكية الثنني من أعض ـ ــائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذية على أن يكونوا س ـ ــعوديي اجلنس ـ ــية،
ويراعى فيما سبق أن يكون التعامل ابلشيكات ما أمكن ذلك.

 .38املادة الثامنة

والثالثون:

يش يف لصرف أي مبلغ من أموال املؤسسة ما يلي:
38.1
38.2
38.3

صدور قرار ابلصرف من جملس األمناء أو من يفوضه.
توقيع إذن الص ـ ـ ـ ــرف أو الش ـ ـ ـ ــيك من قبل كل من رئيس جملس األمناء أو انئبه مع املش ـ ـ ـ ــرف املايل ،أو املفوض ـ ـ ـ ــني ابلتوقيع على
ةساب املؤسسة لدى البنك وتشغيله.
قيد اسم املستفيد سواء كان ت صية ذات صفة اعتبارية أو طبيعية ،وبياانته األساسية.

 .39املادة التاسعة

والثالثون:

يعد املشرف املايل تقريرا ماليا ويعر على جملس األمناء مرة كل ثالثة أتهر ،وتزود الوزارة بنس ة منه.

 .40املادة

األربعون:

متســك املؤسـســة الســجالت والدفاتر اإلدارية واحملاســبية اليت حتتاجها وفقا للمعايري احملاســبية ويتم التســجيل والقيد فيها أوال أبول،
وحتتفظ هبا يف مقر إدارهتا ،ومن هذه السجالت ما أييت:
 40.1السجالت اإلدارية ،ومنا ما يلي:
▪
▪
▪
▪

سجل العضوية.
سجل حماضر جلسات جملس األمناء.
سجل العاملني ابملؤسسة.
سجل املستفيدين من لدمات املؤسسة.

 40.2السجالت احملاسبية ،ومنها ما يلي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

دف اليومية العامة.
سجل ممتلكات املؤسسة وموجوداهتا السابتة واملنقولة.
سندات القبض.
سندات الصرف.
سندات القيد.
سجل ات اكات األعضاء.
أي سجالت ألرى يرى جملس األمناء مالءمة است دامها.

 .41املادة احلادية

واألربعون:

تقوم املؤسسة إبعداد امليزانية العمومية واحلساابت اخلتامية وفقا لآليت:
41.1
41.2
41.3
41.4
41.5

يقوم مراجع احلس ـ ـ ــاابت املعتمد ابلرقابة على س ـ ـ ــري أعمال املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة وعلى ةس ـ ـ ــاابهتا ،والتسب من مطابقة امليزانية وةس ـ ـ ــاب
اإليرادات واملصروفات للدفاتر احملاسبية وما إذا كان قد أمسك بطريقة سليمة نظاما والتحقق من موجوداهتا والتزاماهتا.
تقوم املؤسسة بقفل ةساابهتا كافة وفقا للمتعارف عليه حماسبيا يف هناية كل سنة مالية.
يعد مراجع احلسـ ـ ــاابت املعتمد القوائم املالية كافة املتعارف عليها حماسـ ـ ــبيا يف هناية كل سـ ـ ــنة مالية ،وهو ما يسـ ـ ــمح مبعرفة املركز
املايل احلقيقي للمؤسسة ،وعليه تسليمها جمللس األمناء لالل الشهرين األولني من السنة املالية اجلديدة.
يقوم جملس األمناء بدراسـ ــة امليزانية العمومية واحلسـ ــاابت اخلتامية ومشـ ــروع املوازنة التقديرية للعام اجلديد ،ومن مث يوقع على كل
منها رئيس جملس األمناء أو انئبه واملشرف املايل وحماسب املؤسسة.
يزود اجمللس الوزارة ببيان يتض ــمن إيرادات املؤس ـس ــة ومص ــروفاهتا وأنش ــطتها وأوجه إنفاق أمواهلا للس ــنة املنتهية لالل الربع األول
من بداية السنة املالية.

 .42املادة الثانية

واألربعون:

ال تستفيد املؤسسات األهلية من اإلعاانت اليت تقدمها الوزارة.

 .43املادة الثالثة

واألربعون:

جيري اجلرد الفعلي ملوجودات املؤسـسـة السابتة واملنقولة يف هناية كل سـنة مالية ،وجمللس األمناء أن جيرد أو أيمر إبجراء اجلرد الفعلي لكل أو
بعض هذه املوجودات يف أي وق يراه ضرور .

 .44املادة الرابعة

واألربعون:

يكون للمؤس ـس ــة مراجع ةس ــاابت أو أكسر يعينه جملس األمناء وحيدد أتعابه ،وجيب أن تتوفر فيه ت ــرويف مراجع احلس ــاابت وفقا ل نظمة
املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية.

الباب الرابع

التعديل على الالئحة والدمج واحلل

الفصل األول
التعديل على الالئحة
 .45املادة اخلامسة

واألربعون:

يتم تعديل هذه الالئحة وفقا لإلجراءات اآلتية:
 45.1يقوم الرئيس التنفيذي -بناء على اق ا املؤسـ ــس أو جملس األمناء -بدراسـ ــة وإعداد التعديل مع األسـ ــباب ،وإدراجه يف جدول
أعمال جملس األمناء.
 45.2يقوم جملس األمناء ابلنظر للمق مبا يشمل أسباب التعديل ومناسبة الصيغة املق ةة ،ومن مث إصدار قراره يف هذا الشأن.
 45.3بعد موافقة اجمللس  ،يرفع القرار للوزارة وال يدلل التعديل ةيز النفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة عليه.

الفصل الثاين
حل املؤسسة
 .46املادة السادسة

واألربعون:

ةل املؤسسة االلتياري وفقا لآليت:
تكون إجراءات ا
ةل املؤس ـس ــة التيار يف ض ــوء االلتزامات اليت هلا واليت عليها وما تقدمه من لدمات واملس ــتفيدين
 46.1يدرس جملس األمناء مق
ا
وحنو ذلك من معطيات ،مث يصدر قراره.
 46.2يف ةال ص ــدر قرار جملس األمناء حبل املؤس ـس ــة التيار فعليه رفع توص ــية للمؤس ــس أو من ينيبه أو يسله مبا رآه مبد مربرات
ذلك ومسبباته ،وعليه اق ا اآليت:
▪
▪
▪
▪
46.3
46.4

مصف واةد أو أكسر للقيام أبعمال التصفية.
ا
مدة التصفية.
أتعاب املصفي أو املصفني.
اجلهة اليت تؤول إليها أموال املؤسسة.

ةل املؤسـسـة للتصـوي  ،مع إبداء األسـباب واملربرات
جيتمع جملس األمناء مع املؤسـس أو من ينيبه ويسله ويعر توصـيته بشـأن ا
واملق ةات يف هذا اخلصوص.
يف ةالة صدور قرار املؤسس ابملوافقة على ةل املؤسسة فيجب أن يشتمل القرار على اآليت:

مصف واةد أو أكسر للقيام أبعمال التصفية.
▪ تعيني
ا
▪ حتديد مدة التصفية.
▪ حتديد أتعاب املصفني.
▪ حتديد اجلهة اليت تؤول إليها أموال املؤسسة.

46.5
46.6
46.7
46.8

جيب على جملس األمناء تزويد الوزارة واجلهة املشـ ـ ــرفة بصـ ـ ــورة من قرار املؤسـ ـ ــس وحمضـ ـ ــر االجتماع لالل ( )15يوما من اتريخ
انعقاده.
جيب على جملس األمناء مباتـرة إجراءات التصـفية بعد اسـتالم قرار الوزارة ابملوافقة على التصـفية عن طريق تعيني املصـفي والبدء
إبجراءات التصفية معه.
جيب على جملس األمناء إبال الوزارة واجلهة املشـ ـ ـ ــرفة ابنتهاء أعمال التصـ ـ ـ ــفية ،ويكون اإلبال مصـ ـ ـ ــحواب بتقرير من املصـ ـ ـ ــفي
يوضح تفاصيل التصفية كافة.
جيوز أن تؤول ممتلكات املؤسـسـة اليت مت ةلها كافة إىل مجعية أو مؤسـسـة أو أكسر من اجلمعيات أو املؤسـسـات األهلية العاملة
يف منطقة لدماهتا أو القريبة منها واملسجلة لدى الوزارة تريطة أن ينص عليها قرار احلل وتوافق عليه الوزارة.

 .47املادة السابعة

واألربعون:

جيب على منســويب املؤسـســة كافة عدم التصــرف يف أصــول املؤسـســة وأمواهلا ومســتنداهتا بعد صــدور قرار املؤســس حبلها ،وعليهم
التعاون مع املصـفي يف سـبيل إهناء املهام املوكلة إليه بسـرعة وإتقان ،ومن ذلك تسـليم أصـول املؤسـسـة وأمواهلا ومسـتنداهتا إىل املصـفي
مبجرد طلبها.

 .48املادة الثامنة

واألربعون:

جيب على املصفي مبجرد إمتامه التصفية اختاذ اإلجراءات اآلتية:
 48.1سداد التزامات املؤسسة اه اجلهات األلرى و اه العاملني فيها.
 48.2إذا تبني للمصــفي أن ضــمن أموال املؤسـســة اليت مت ةلها إعانة أجنبية موافق عليها من قبل الوزارة للمؤسـســة تعني عليه
اتباع ما ورد ابالتفاقية أو املنحة من ترويف يف تأن مآل األموال ،وعليه تضمني ذلك يف تقريره.
 48.3إذا انقض ـ املدة احملددة للمص ــفي لالنتهاء من إجراءات التص ــفية دون إمتامها فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب
مصف آلر.
من املصفي متديدها ملدة ألرى ،فيذا مل تتم التصفية لالهلا يكون للوزارة تعيني
ا

 .49املادة التاسعة

واألربعون:

ال جيوز للقائمني على ت ـ ــؤون املؤس ـ ـس ـ ــة اليت ص ـ ــدر قرار من الوزير بتعليق نش ـ ــاطها مؤقتا أو ةلها أو دجمها يف مؤس ـ ـس ـ ــة ألرى
تص ــفيتها أو التص ــرف يف أمواهلا أو مس ــتنداهتا ،ويس ــتسن من ذلك ةاالت الض ــرورة اليت خيش ــى فيها وقوع مفس ــدة ،ويش ـ يف يف هذه
احلاالت احلصول على موافقة الوزارة.

 .50املادة

اخلمسون:

تُع اد هذه الالئحة ةاكمة للمؤسـسـة وتبن عليها لوائحها ،وما مل يرد بشـأنه نص فتطبق عليه أةكام نظام اجلمعيات واملؤسـسـات
األهلية والالئحة التنفيذية.

 .51املادة احلادية

واخلمسون:

يعمل هبذه الالئحة بدءا من اتريخ اعتمادها من الوزارة.

اخلتم

سعادة وكيل الوزارة لتنمية اجملتمع
أمحد بن صاحل بن ماجد

