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األولالفصل 
التعريف واألهداف



:األولىاملادة•
يقتضلممامنها،كلأماماملبينةاملعانيــالالئحةهذهفيوردتأينماــاآلتيةوالعباراتباأللفاظيقصد
:ذلكخالفالسياق

.األهليةاملؤسساتمجلس:املجلس1.
.االجتماعيةوالتنميةالعملوزارة:الوزارة2.
.االجتماعيةوالتنميةالعملوزير:الوزير3.
.األهليةواملؤسساتالجمعياتنظام:النظام4.
.األهليةواملؤسساتالجمعياتلنظامالتنفيذيةالالئحة:التنفيذيةالالئحة5.
.األهليةاملؤسساتمجلسالئحة:الالئحة6.
.األهليةواملؤسساتالجمعياتلنظاموفقًاالوزارةمناملرخصةاألهليةاملؤسسة:املؤسسة7.
.األهليةاملؤسساتملجلسالعموميةالجمعية:العموميةالجمعية8.
.األهليةاملؤسساتمجلسإدارةمجلس:اإلدارةمجلس9.

.تخصصيةًأمكانتمناطقيةًاملجلس،مناملنبثقةالفرعيةاملجالس:الفرعياملجلس10.
.املؤسسةأمناءمجلس:األمناءمجلس11.
:الثانيةاملادة•

نةمديالرئيسمقرهاالعتبارية،بالشخصيةيتمتعاألهلية،للمؤسساتمجلسٌالالئحةهذهبموجبينشأ
منمناسبعددوجودعنداإلداريةاململكةمناطقمنمنطقةكلفيفرعيمجلسإنشاءوللوزارةالرياض،
.تخصصيةفرعيةمجالسإنشاءلهاأنكمااملناطق،تلكفياألعضاء

:الثالثةاملادة•
عتبريبه،الالئقاملكانإلىاألهليبالعمللالرتقاءوسعيًاالتنفيذية،والالئحةالنظامعليهنصمامراعاةمع

العامالشأنفينطاقهفيالواقعةاألهليةللمؤسساتممثلينمنهاملنبثقةالفرعيةواملجالساملجلس
والتكاملالتعاونوتحقيقوتطويرها،تمكينهاإلىويهدفوالخاصة،الحكوميةواألجهزةالوزارة،أماملها

:يأتيماأهدافهلتحقيقبهيقومومماذلك،علىاملساعدةالخدماتوتقديمبينها،والتنسيق
.بينهاوالتكاملالتعاونيحققبمااملؤسساتبينالتنسيق1.
.وتقويتهاألهليالعملقدراتلبناءومشاريعبرامجتنفيذ2.
.واإلداريةاملاليةاالستشاراتذلكفيبمااألهليةللمؤسساتواملشورةواملساندةالدعمتقديم3.
.عامةوبرامجاستراتيجية،وخططسياسات،مناألهليالعمليمكّنمااقتراح4.
املؤتمراتوعقدوأنشطتها،وأغراضهااألهليةاملؤسساتبأهميةوالتوعيةاألهلي،العملثقافةنشر5.

.الشأنهذافيوالتعريفيةالتوعويةواألنشطةوالبرامجوالندوات
معالتنسيقبعدالقطاعاتلجميعاألهليبالعملاملتعلقةوالدراساتالبحوثوإجراءاملنشورات،إصدار6.

.العالقةذاتالجهة

األول التعريفات واألهدافالفصل 
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.األهليةاملؤسساتمشكالتحلفيالوزارةمعالتعاون7.
تطويرفييسهمبماوالخبراتاملعلوماتوتبادلالعالقة،ذاتوالدوليةاإلقليميةالجهاتمعالتعاون8.

.الالئحةهذهمنواألربعونالثانيةاملادةمراعاةمعاملؤسسات،عمل

األول التعريفات واألهدافالفصل 
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الفصل الثاني
أجهزة املجلس



:املادة الرابعة
:يتكون املجلس من األجهزة اآلتية

.الجمعية العمومية•
.مجلس اإلدارة•
.اللجان الدائمة واملؤقتة•
.األمانة العامة•

أجهزة املجلسالثاني الفصل 
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الفصل الثالث
الجمعية العمومية



:الخامسةاملادة
العموميةالجمعيةتُعَدُّاختصاصات،منللوزارةوماالتنفيذية،والالئحةالنظامعليهنصمامراعاةمع

.شؤونهعلىواإلشرافالرقابةوتتولىاملجلسفيسلطةأعلىللمجلس
:السادسةاملادة

فيهاتتحققالتياألهليةاملؤسساتلجميعحقاإلدارةملجلسوالترشحالعمومية،الجمعيةعضوية1.
:اآلتيةالشروط

.ساريًاالوزارةمنلهااملمنوحالترخيصيكونأن•
.املشرفةالجهاتأواملجلسمنلهااستبعادٍقرارصدورعدم•
.األخيرةالخمسالسنواتخاللاملؤسسةعلىإداريةأوماليةجوهريةمالحظاتوجودعدم•
.أهليًاأوعائليًاصندوقًااملؤسسةتكونالأ•
.الوزارةتقدمهاالتيوالتميزالحوكمةببرامجااللتزام•
فيفرعلهايكونأنأوفيه،للتسجيلتقدمتالذياملجلسنطاقفياملؤسسةمقريكونأن•

.نطاقهيفداخالًالرئيسياملؤسسةنشاطيكونأنفيشترطتخصصيًافرعيًامجلسًاكانوإذانطاقه،
.العموميةالجمعيةفيلهااملمثلالعضواملؤسسةأمناءمجلسيسمي2.

:السابعةاملادة
:اآلتيةلألحكامالعموميةالجمعيةاجتماعحضورفياإلنابةتخضع

العموميةالجمعيةاجتماعحضورفيلتمثيلهآخرعضوًاعنهينيبأنالعموميةالجمعيةلعضويجوز1.
.االجتماعموعدقبليفوضهمنأونائبهأواإلدارةمجلسرئيسمناإلنابةتُعتمدأنعلىوالتصويت،

.واحدعضوٍمنأكثرعنالعضوينوبأنيجوزال2.

.اإلدارةمجلسأعضاءمنعضوإنابةيجوزال3.
:الثامنةاملادة
:لآلتيوفقًاالعموميةالجمعيةاجتماعاتتكون

ماليةسنةكلاألقلعلىواحدًاعاديًااجتماعًاــاإلدارةمجلسمنبدعوةــالعموميةالجمعيةتعقد1.
.منهااألولىاألشهراألربعةخاللسنةلكلاألولاالجتماعيعقدأنعلىللمجلس،

العددمنأواإلدارة،مجلسمنأوالوزارة،منمسبّبطلبعلىبناءالعاديةغيرالعموميةالجمعيةتعقد2.
ماالتخاذللوزيرالرفعفلهماإلدارةمجلسلهميستجبلمفإنالعمومية،الجمعيةأعضاءثلثعنيقل
.مناسبًايراه
:التاسعةاملادة

:اآلتيةاإلجراءاتوفقلالجتماعالعاديةالعموميةالجمعيةدعوةيتم
أنعلىمناسب،آخرمكانأيفيأواملجلسمقرفيلالجتماعالعموميةالجمعيةاإلدارةمجلسيدعو1.

علىيومًاعشربخمسةاالجتماعتاريخقبلبالدعوةالحضورحقلهمالذيناألعضاءوجميعالوزارةتبلغ
.االجتماعلحضوريمثلهامنندبللوزارةويجوزاالجتماعأعمالجدولبهامرفقًااألقل،

الجمعية العموميةالثالث الفصل 
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لذلكاإلدارةمجلسيندبهمنأوغيابهعندنائبهأواإلدارةمجلسرئيسالعموميةالجمعيةاجتماعيرأس2.
يرأسمنبينهممنالحاضروناألعضاءفيختاريحضر،لمفإنونائبه،الرئيسغيابعندأعضائهبينمن

طلبفلمناألعضاءأوالوزارةطلبعلىبناءالعاديةغيرالعموميةالجمعيةانعقادكانوإذاالجلسة،
.عنهممثالًللجلسةرئيسًايعينأناالنعقاد

يكتمللمفإنالحضور،حقلهمالذيناألعضاءأغلبيةبحضورنظاميًاالعموميةالجمعيةاجتماعيكون3.
فيحضربمننظاميًاويكونيومًا،عشرخمسةوأقصاهساعةأقلهآخرموعدإلىاالجتماعفيؤجلالنصاب،
العادية،غيرالعموميةالجمعيةفياألعضاءإجماليمن%25عنيقلالوبماالعادية،العموميةالجمعية

.حضربمنفيهاينعقدأخرىمرةأجلالنصاب،يكتمللمفإن
الدعوةمعاملرسلاالجتماعأعمالجدولفيمدرجةغيرموضوعاتفيالنظرالعموميةللجمعيةيجوزال4.

.اإلدارةمجلسقبلمناملوجهة
:العاشرةاملادة
:اآلتيةباألموروتختصالحاضرين،األعضاءبأغلبيةالعاديةالعموميةالجمعيةقراراتتصدر

.السابقاإلدارةمجلسذمةوإبراءعضويتهم،وتجديداإلدارة،مجلسأعضاءانتخاب1.
املنتهية،املاليةللسنةواملاليةاإلداريةوأعمالهاملجلسنشاطاتعناإلدارةمجلستقريردراسة2.

.شأنهفيتراهماواتخاذالجديدة،املاليةللسنةاملقترحةوالخطة
.مناقشتهابعدواعتمادهااملنتهية،املاليةللسنةاملاليةالقوائمعنالحساباتمراجعتقريرمناقشة3.
.الجديدةاملاليةللسنةالتقديريةاملوازنةمشروعإقرار4.
.األعمالجدولفياملدرجةاألخرىاملواضيع5.

:عشرةالحاديةاملادة
وافقةبمإالنافذةتكونوالالحاضرين،األعضاءثلثيبأغلبيةإالالعاديةغيرالعموميةالجمعيةقراراتتصدرال

:باآلتيوتختصيفوضه،منأوالوزير
.اإلدارةمجلسأعضاءأوالعمومية،الجمعيةأعضاءمنأكثرأوعضوعزل1.
.اململكةمناطقفيللمجلسفروعإنشاء2.
.اعتمادهافيللنظرللوزارةلرفعهاتمهيدًاالالئحةتعديلاقتراح3.

:عشرةالثانيةاملادة
لكوذشخصية،مصلحةفيهلهكانتإذاقرارأيعلىالتصويتفياالشتراكالعموميةالجمعيةلعضويجوزال

.اإلدارةمجلسأعضاءانتخابعدافيما
:عشرةالثالثةاملادة

وأسماءهمالحضوروعددالحضور،حقلهمالذينالعموميةالجمعيةأعضاءوعدداالجتماعمحاضرتدوّن
ويزوداالجتماع،سروأميناإلدارةمجلسرئيسعليهاويوقعخاص،سجلفياالجتماعفيالصادرةوالقرارات
.االجتماعانعقادتاريخمنيومًاعشرخمسةخاللاملحاضرهذهمنبصورةالوزارةاملجلس

الجمعية العموميةالثالث الفصل 
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:عشرةالرابعةاملادة
مداوالتها،فيأعضائهاوإشراكاجتماعاتها،عقدالعموميةللجمعيةيجوزالالئحة،أحكاممراعاةمع

ك،بذلاإللزاموللوزارةالحديثة،التقنيةوسائلبواسطةاإلدارةمجلسأعضاءوانتخابقراراتها،علىوالتصويت
.ملزمإلكترونينظاموإصدار

الجمعية العموميةالثالث الفصل 
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الفصل الرابع
مجلس اإلدارة



:عشرةالخامسةاملادة
ويجوزالسري،باالقتراعالعموميةالجمعيةأعضاءبينمنينتخبونأعضاءسبعةمناإلدارةمجلسيتألف
.عشرخمسةإلىرفعهمالوزارةأوالعاديةغيرالعموميةالجمعيةمنبقرار

:عشرةالسادسةاملادة
املسؤولأوأهليةمؤسسةأمناءمجلسفيعضوًايكونأناإلدارةمجلسلعضويةاملرشحفييشترط

.ترشحهعلىاألمناءمجلسموافقةيثبتوأنفيها،األولالتنفيذي
:عشرةالسابعةاملادة
:يأتيملاوفقًااإلدارةمجلسأعضاءانتخابنتيجةوإعالناألصواتوفرزواالقتراعالترشحإجراءاتتكون

شروطعليهمتنطبقالذينالعموميةالجمعيةأعضاءجميعإلىالدعوةاإلدارةمجلسرئيسيوجه1.
األقل،علىيومًاوثمانينبمائةالحالياملجلسمدةنهايةقبلالجديداإلدارةمجلسلعضويةالترشح
جلساملمقرفيواضحبشكلالترشحطلبعنويعلنفعّالة،تبليغوسيلةعبرالدعواتتبليغويكون

.اإللكترونيوموقعه
مائةالعموميةالجمعيةانعقاديومعضويتهوتَتمالترشح،شروطعليهتنطبقعضولكلحقالدعوة2.

.أكثرأويومًاوثمانين
.اإلدارةمجلسمدةنهايةمنيومًاتسعينقبلالترشحبابيقفل3.
مناملعتمدةالطريقةأواملعدالنموذجوفقالوزارةإلىاملترشحينأسماءاإلدارةمجلسرئيسيرفع4.

.الترشحبابقفلمنعملأيامخمسةخاللوذلكالغرضلهذاالوزارة
وموقعهاملجلسمقرفيالوزارةمنالواردةاملترشحينأسماءقائمةعرضاإلدارةمجلسعلىيجب5.

.األقلعلىيومًاعشربخمسةاإلدارةمجلسمدةنهايةقبلاإللكتروني
حالترشفيالراغبينغيرأعضائهامنثالثةمنمكونةلجنةاالنتخابيومفيالعموميةالجمعيةتشكل6.

:اآلتياللجنةوتتولىاللجنة،هذهفيللمشاركةتراهمنندبوللوزارةاإلدارة،مجلسانتخابعمليةإلدارة
.ردهاأووقبولهاشروطه،توافرمنوالتأكدالترشح،طلباتاستقبال•
.النتائجوإعالنوالفرزاالقتراععمليةعلىاإلشراف•
.العموميةالجمعيةإلىاالنتخابيةالعمليةمجرياتحولتفصيليتقريرتقديم•
.االنتخابعمليةانتهاءمنأيامثالثةخاللالتفصيليالتقريرمنبنسخةالوزارةتزويد•
:عشرةالثامنةاملادة

منيردملوإذاانتخابهم،منأيامثالثةخاللفرعلكلاملنتخبيناألعضاءأسماءبقائمةالوزارةَاملجلسيُبلُّغ
.الوزارةمنموافقةذلكعدبالنتيجة،تبلغهامنيومًاثالثينخاللبعضهاأواألسماءعلىتحفظالوزارة

:عشرةالتاسعةاملادة
منأكثرالعضويةتجديديجوزوالواالنتخاب،االقتراعتاريخمنتبدأسنوات،أربعاإلدارةمجلسعضويةمدة
.الوزارةبموافقةإالواحدةمرة

:العشروناملادة
.ماليًاالًومسؤوللمجلسوأمينًاللرئيسونائبًاأعضائهبينمنرئيسًالهاجتماعأولفياإلدارةمجلسينتخب

مجلس اإلدارةالرابع الفصل 
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:والعشرونالحاديةاملادة
عقدهافييراعىالسنة،فيأربعةعنعددهايقلالمنتظمةدوريةاجتماعاتيعقدأناإلدارةمجلسعلى1.

.وآخراجتماعكلبينالزمنيةالفترةتناسب
.النصفعناإلدارةمجلساجتماعاتفيالنصابيقلأنيجوزال2.
.الرئيسفيهالذيالجانبيرجحتساوتفإنالحضور،أصواتبأغلبيةاملجلسفيالقراراتتتخذ3.

:والعشرونالثانيةاملادة
لهويجوزالحكومية،وغيرالحكوميةالجهاتكافةأماماملجلستمثيلمهمةاإلدارةمجلسرئيسيتولى

.غيرهمأواملجلسأعضاءأحدتفويض
:والعشرونالثالثةاملادة
:اآلتيةاألسبابمنألياإلدارةمجلسعضوعضويةتنتهي

.عليهالتياملاليةااللتزاماتأداءبشرطاالستقالة،قبول1.
.فيهاالتنفيذيمنصبهمنأويمثلهاالتياألهليةاملؤسسةأمناءمجلسمنالعزل2.
.يمثلهاالتياملؤسسةأوبالعضويتعلقنظاميأوشرعيمانعظهور3.
.اإلدارةمجلسيقبلهبعذريتقدممالممتفرقة،ستأومتتاليةجلساتثالثعنالغياب4.
.الوفاة5.

:والعشرونالرابعةاملادة
التياملؤسسةعضويةبقاءمعسبب،أليعملهمواصلةعليهتعذرأوعضويته،اإلدارةمجلسعضوفقدإذا

ومًايثالثينخاللالوزارةاعتراضعدمبشرطاالنتخاباتقائمةفيالتاليالعضواإلدارةمجلسفيعينيمثلها،
.التعيينبقرارتبلغهامن

:والعشرونالخامسةاملادة
أوالعمومية،الجمعيةمنإليهاعتبارهردبعدإالاإلدارةملجلسالترشحبعزلهقرارصدرالذيللعضويجوزال

.قبلهامنالعزلكانإذاالوزارةمن
:والعشرونالسادسةاملادة
:الخصوصوجهعلىذلكومناملجلس،شؤونبإدارةيتعلقماكلاإلدارةمجلسيتولى

.واملاليةاإلداريةاملجلسلنشاطاتالسنويالتقريرإعداد1.
.الحساباتمراجعتقريرومراجعةاملاليةللسنةالختاميالحسابإعداد2.
.للمجلسالتاليةاملاليةللسنةالتقديريةاملوازنةمشروعإعداد3.
.أعمالهاوجدولالعموميةالجمعيةاجتماعاتتنظيم4.
.املجلسأعمالبكافةاملتعلقةوالتنظيمية،واإلداريةاملاليةالسياساتإعداد5.

مجلس اإلدارةالرابع الفصل 
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يقالتنسوكيفيةصالحياتهاوتحديداملجلس،أهدافلتحقيقالالزمةواملؤقتةالدائمةاللجانتشكيل6.
.بينها

.املختصةالجهاتإلىبهاوالرفعاألهليةباملؤسساتاملتعلقةوالقراراتاللوائحدراسة7.
منوصورةتعيينهوقرارباسمهالوزارةوتزويدصالحياته،وتحديدللمجلس،متفرغعامأمينتعيين8.

.معهالتواصلبياناتمعله،الوطنيةالهوية
إلجراءاتووفقًاماليةحدودضمناملاليوباإلنفاقاإلداريةصالحياتهمنجزءًااملجلسأمينتفويض9.

.محددة
.األهليةباملؤسساتمتعلقةمهاممنالوزارةإليهماتسنده10.

:والعشرونالسابعةاملادة

:يأتيماغيابهحالفينائبهأواإلدارةمجلسرئيسيتولى

.اإلدارةمجلسيعقدهاالتياالجتماعاترئاسة1.
.عنهاملنبثقةواللجاناملجلسأعمالكافةعلىاإلشراف2.
.دعوتهاحقولهداخليةلجانمنيحضرهوماالعموميةالجمعيةجلساترئاسة3.
.قراراتهتنفيذومتابعةاإلدارةمجلسأعمالجدولإقرار4.
معإبرامها،علىاإلدارةمجلسيوافقالتيواالتفاقاتالعقودجميععلىاملجلسعننيابةالتوقيع5.

.عليهاالعموميةالجمعيةأوالوزارةموافقةيجبالتيالحاالتمراعاة
.بالعاملينالخاصةوالشؤوناإلداريةوالقراراتالجلساتمحاضرعلىاملجلسأمينمعالتوقيع6.
.املالياملسؤولمعاملاليةواألوراقاألوامرجميععلىالتوقيع7.
مجلساجتماعإلىالتأجيلتحتملالالتيالعاجلةاملسائلمناملجلسأمينعليهيعرضهفيماالبت8.

.يعقدهاجتماعأولفياإلدارةمجلسعلىاملسائلهذهتعرضأنعلىاإلدارة،

:والعشرونالثامنةاملادة

:يأتيبماللمجلساملالياملسؤوليختص

.للمجلساملاليةاألموركافةعلىاإلشراف1.
فيالغاملبتلكوإيداعاملجلس،بخاتممختومةبإيصاالتاملجلسإلىتردالتياملبالغاستالممنالتأكد2.

.املجلسمعهيتعاملالذيالبنك
.بهاالخاصةالتوصياتووضعاملوازنة،بنودتنفيذمتابعة3.
رئيسمعوالتوقيعاملجلس،بمعامالتيتعلقفيمااملاليةالصبغةذاتاإلدارةمجلسقراراتتنفيذ4.

.للنظاموفقًاالصرفأوامرعلىاإلدارةمجلس
بالرقابةالعالقةذاتالجهاتطلبتحتلتكوناملجلس،مقرفياملاليةواملستنداتالدفاترحفظ5.

.واإلشراف
.اإلدارةمجلسيقررهومالصالحياتهوفقًاإالاملجلس،أموالفييتصرفأوينفقأنيجوزال6.

مجلس اإلدارةالرابع الفصل 
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.اإلدارةمجلسإلىالجردنتيجةتقريروتقديمالسنويالجردعلىاإلشراف7.
.اإلدارةمجلسعلىالحساباتمراجعوتقريرالعامةواملوازنةالختاميالحسابعرض8.
.اإلدارةمجلسعلىوعرضهااملقبلة،السنةميزانيةمشروعوضعفياملجلسأمينمعاالشتراك9.

مراعاةمعاإلدارة،مجلسعلىوعرضهااملالية،بالنواحيالخاصةالرقابيةالجهاتمالحظاتعلىالردإعداد10.
.باملالحظاتاإلبالغتاريخمنيومًاعشرخمسةخاللالجهاتهذهعلىالرد

مجلس اإلدارةالفصل الرابع 
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الفصل الخامس
اللجان الدائمة واملؤقتة



:والعشرونالتاسعةاملادة
أهدافتحقيقفيللمعاونةخارجهمنأواإلدارةمجلسمنومؤقتةدائمةلجانتشكيلاإلدارةملجلس1.

.التخصصيةاللجانذلكومناملجلس،
يرستكفلالتيالصالحياتببعضويفوضهاتنفيذيةلجنةأعضائهمنيشكلأناإلدارةملجلسيجوز2.

اواجتماعاتهاختصاصاتهاتشكيلهاقراريحددأنعلىودوره،املجلسبوظيفةيخلالبمااملؤسسة،عمل
.أحكاممنذلكوغيروأعضاءها

.اإلدارةمجلسأعضاءأحددائمةلجنةأيفييكونأنيجب3.

.الداخليةواملراجعةالتدقيقلجنةاملالياملسؤوليرأسأاليجب4.

اللجان الدائمة واملؤقتةالفصل الخامس 
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الفصل السادس
التنظيم املالي



:الثالثوناملادة

:اآلتيمناملجلسمواردتتكون

.األهليةللمؤسساتالسنويةاالشتراكات1.
.واألوقافوالوصاياوالهباتالتبرعات2.
.الخدماتتقديمعوائد3.
.والثالثونالثانيةاملادةمنالثانيةللفقرةوفقًااالستثمارعوائد4.
.الوزارةعليهاتوافقأخرىمواردأية5.

:والثالثونالحاديةاملادة

.للدولةاملاليةللسنةوفقًاللمجلساملاليةالسنةتكون

:والثالثونالثانيةاملادة
أنعلىاإلدارةمجلسمنبقرارإالمنهاأيًّايبيعأنلهيحقوالوالعقارات،األصولامتالكللمجلسيجوز1.

.العموميةالجمعيةتعتمده
عيوضأنعلىاألعضاء،املؤسساتمعبالشراكةأوبه،خاصةاستثماريةكياناتتأسيسللمجلسيجوز2.

.لهاحاكمًاتأسيسهاعقدويكونمؤسسيه،منتعتمدوأنوضوابطهقواعدهكيانلكل

:والثالثونالثالثةاملادة

الوزارة،بموافقةاإلدارةمجلسيعتمدهاالتيالبنوكأوالبنكفييتلقاهاالتياملجلسأموالكافةتودع
:يأتيمااملاليةاألمورفيويراعى

.اإلدارةمجلسيقررهملاوفقًاللضرورةإالاملجلسفينقديهمبالغأيإبقاءعدم1.
املفوضينقبلمنالسحبأمرعلىبالتوقيعالبنكفياملودعةاملجلسأموالمنالسحبيكون2.

.املالياملسؤولبينهممنيكونأنعلىالوزارة،منواملعتمدينبالتوقيع
أعضاءأحدالبنكمنالسحبأوامرعلىالتوقيعفياملالياملسؤولعنينيبأناإلدارةملجلسيجوز3.

.الوزارةمنذلكاعتمادبشرطغيرهم،أو-نائبهأوالرئيسعدا-اإلدارةمجلس
.وغاياتهأغراضهمنغرضلتحقيقإالاملجلسأموالمنمبلغأيإنفاقيجوزال4.
.ةاملعتمداملحاسبيةلألصولوفقًااملاليةوالسجالتللحساباتبدفاترمقرهفياملجلسيحتفظ5.
معيةالجقبلمنلهوالتجديدتعيينهيتمحساباتمراجعقبلمنسنويًااملجلسحساباتتدققأنيجب6.

.العمومية
تتجاوزالمدةخاللأعمالهينهيأنعلىالعمومية،الجمعيةقبلمنالحساباتمراجعتقريراعتماديتم7.

.للمجلساملاليةالسنةانتهاءمنيومًاوعشرينمائة

السادس التنظيم املاليالفصل 
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:والثالثونالرابعةاملادة

:يأتيبماالحساباتمراجعصالحياتتتحدد
واإليضاحاتالبياناتطلبحقلهويكونوقت،أيفياملاليةومستنداتهاملجلسسجالتعلىاالطالع1.

.بمهامهللقيامالضرورية
ه،يُمكّنلمفإنذلك،منتمكينهاإلدارةمجلسعلىويجباملالية،والتزاماتهاملجلسموجوداتتدقيق2.

.والوزارةالعموميةللجمعيةيُبلَّغمكتوبتقريرفيذلكفيثبت
.وضبطهاللمجلساملاليةالشؤونسيرحسنتكفلالتياملاليةوالضوابطالقواعداقتراح3.
.رةوالوزاالعمومية،الجمعيةإلىالسنويةموازنتهوتنفيذاملجلسحساباتعنتفصيليتقريرتقديم4.

:والثالثونالخامسةاملادة

.تطلبهاالتيباألعمالللقيامأكثرأوللحساباتمراجعاتعيًّنأنللوزارةيجوز

السادس التنظيم املاليالفصل 
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الفصل السابع
أمانة املجلس



:والثالثونالسادسةاملادة

:يأتيماالخصوصوجهوعلىتعيينه،قرارفيصالحياتهوتُحددقراراته،تنفيذَاملجلسأمينُيتولى
املنبثقةواللجاناإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةالجتماعاتبالدعوةاملتعلقةالشؤونعلىاإلشراف1.

.منهما
.اإلدارةومجلسالعموميةللجمعيةاألعمالجدولإعداد2.
.االجتماعمحاضرفيالجلساتوقائعتسجيلمنالتأكد3.
.االجتماعمحاضرعلىاألعضاءوبقيةالجلسةرئيسمعالتوقيع4.
.اإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةفياالجتماعاتحضورلهميحقالذيناألعضاءبأسماءسجلإعداد5.
.اإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةقراراتتنفيذمتابعة6.
.اإلدارةمجلسرئيسمعبالتنسيقوالقراراتاملحاضرمنبنسخةالوزارةتزويد7.
.املطلوبةالبياناتجميعيتضمناملجلسألعضاءسجلإعداد8.
وتقديمهاملجلس،نشاطعناملالياملسؤولمعباالشتراكواملالياإلداريالسنويالتقريرإعداد9.

.اإلدارةملجلس
.اإلدارةمجلسرئيسعلىوعرضهاللمجلس،والواردةالصادرةاملكاتباتجميععلىاإلشراف10.

.اإلدارةمجلسرئيسبهايكلفهأخرىمهامأية11.

السابع أمانة املجلسالفصل 
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الفصل الثامن
املجالس الفرعية



:والثالثونالسابعةاملادة

فيفرعيةمجالسإنشاءُــالوزارةموافقةبعدــللمجلسالعاديةغيرالعموميةوللجمعيةللوزارة،يجوز
.تخصصيةفرعيةمجالسإنشاءيجوزكمااململكة،مناطقمنأكثرأومنطقة

:والثالثونالثامنةاملادة
أحكاممعمتوافقةتكونالوزارة،وتعتمدهاأنشأه،منيصدرهاأساسية،الئحةفرعيمجلسلكليكون1.

ذاتواألنظمةالنظاممعتتعارضوالواملالي،اإلداريوتنظيمهوأجهزته،املجلس،أهداففيالالئحةهذه
.العالقة

مادباعتإالينفذوالالعادية،غيرالعموميةجمعيتهمنبقرارمجلسلكلاألساسيةالالئحةتعديليكون2.
.الوزارة

:والثالثونالتاسعةاملادة

تمثيالًيضمنبمااملجلسإدارةمجلستشكيلآليةتعديلفللوزارةخمسة،عنالفرعيةاملجالسزادتإذا
.فرعيمجلسلكلعادالً

الثامن املجالس الفرعيةالفصل 
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الفصل التاسع
عزل مجلس اإلدارة وحل 

املجلس



:األربعوناملادة

مصلحةتفتضيهاالتيالحاالتفيمؤقتمجلسوتعييناإلدارة،مجلسعزلمسبببقرارللوزيريجوز
:ومنهااملجلس،

خاللتداركهاوعدمواللوائحالنظممنغيرهاأوالالئحةأوالتنفيذيةالالئحةأوللنظاممخالفاتارتكاب1.
.إشعارهتاريخمنيومًاثالثين

.نقصهتاريخمنيومًاثالثينخاللإكمالهوتعذرخمسة،عنسببألياإلدارةمجلسأعضاءعددنقْص2ُ.

بالوحدةمخلفعلارتكابأوالعامة،اآلدابأوالعام،النظامأواإلسالمية،للشريعةمخالففعلارتكاب3.
.الوطنية

ةمائمنألكثراألعمالتلكمباشرةعنتوقفهأوواملاليةاإلداريةبالتزاماتهالقيامعناإلدارةمجلسعجز4.
.األسبابكانتمهمايومًاوعشرين

.لهاملحددةاألوجهغيرفيأموالهفيتصرفإذا5.

:واألربعونالحاديةاملادة
عجزأوأهدافه،عنخرجإذاالفرعيةاملجالسأحدأواملجلس،حلاإلنذارــوبعدمسبب،بقرارــللوزيريجوز1.

.األخرىاألنظمةأوالالئحةأوللنظامجسيمةمخالفاتارتكبأوأدائها،عن
ققتحجهةأيعلىيقتصرأنعلىومستنداتهاملجلسأموالإليهتؤولوماالتصفية،آليةالحلقراريبين2.

.املجلسأهداف

التاسع عزل مجلس اإلدارة وحل املجلسالفصل 
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الفصل العاشر
أحكام عامة



:واألربعونالثانيةاملادة

علىالحصولأوخدماتهمنأيتقديمأواململكةخارجنشاطأوفعاليةفياملشاركةاملجلسرغبةعند
والجهةيفوضهمنأوالوزيرمنكتابيةموافقةبطلبيتقدمأنفعليهالدوليةالجهاتإحدىمنعضوية

.بأنشطتهاالرتباطوجهبيانمعباملشاركةاملجلسرغبةفيهاموضحًااملختصة

:واألربعونالثالثةاملادة

املؤسسات،مجلسعلىتسريوأدواره،املجلسأهدافمراعاةومعالالئحة،هذهفينصيردلمما
.التنفيذيةوالئحتهاألهليةواملؤسساتالجمعياتنظامفيالواردةاألحكامالفرعيةواملجالس

:واألربعونالرابعةاملادة

.الالئحةهذهتفسيرحقللوزير

:واألربعونالخامسةاملادة

.الوزارةموقعفيونشرهااعتمادهاتاريخمنالالئحةبهذهيعمل

العاشر أحكام عامةالفصل 
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