الالئحة األساسية
الخيية
عل عبدهللا
الجفال ر
ي
لمؤسسة الشيخ ي
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إلصفحة  1من 11

الباب األول :التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض
الفصل األول :التعريفات والتأسيس
المادة األول:
إلمعإن إلمبينة أمإم كل منهإ:
يقصد بإأللفإظ وإلعبإرإت إآلتية -أينمإ وردت يف هذه إلةلئحة-
ي
النظام :نظإم إلجمعيإت وإلمؤسسإت إألهلية.
الالئحة التنفيذية :إلةلئحة إلتنفيذية لنظإم إلجمعيإت وإلمؤسسإت إألهلية.
الالئحة :إلةلئحة إألسإسية للمؤسسة.
إلخيية.
عل عبدتل
إلجفإل ر
ي
المؤسسة :مؤسسة إلشيخ ي
المؤسس :إلمؤسس أو إلمؤسسون للمؤسسة وإلموضحة أسمإؤهم وبيإنإتهم يف هذه إلةلئحة.
مجلس األمناء :مجلس أمنإء إلمؤسسة.
المسؤول التنفيذي :إلمسؤول إألول عن إلجهإز إلتنفيذي سوإء أ كإن مديرإ تنفيذيإ أم مديرإ عإمإ أو أمينإ عإمإ أو
غي ذلك.
ر
ر
الوزارة :وزإرة إلموإرد إلبشية وإلتنمية إإلجتمإعية.
الجهة ر
المشفة :منظومة إلموإرد ر
إلبشية وإلتنمية إإلجتمإعية  -مركز إلتنمية إإلجتمإعية بجدة.
التصنيف :إلخدمإت إإلجتمإعية.
المادة الثانية:
بموجب نظإم إلجمعيإت وإلمؤسسإت إألهلية إلصإدر بقرإر مجلس إلوزرإء رقم (ُ )17وتإريخ 7401/01/71هـ
وإلئحته إلتنفيذية إلصإدرة بإلقرإر إلوزإري رقم ( )10107وتإريخ 7401/01/77هـ؛ فقد أ ِّسست هذه إلمؤسسة
من إألشخإص إآلتية أسمإؤهم:
م
7
1
0
4
1

االسم
إلجفإل (رحمه تل)
عل عبدتل ؤبرإهيم
ي
ي
إلجفإل
عل عبدتل
ي
حإتم ي
إلجفإل
عل عبدتل
ر
ي
أمي ي
إلجفإل
عل عبدتل
ي
سإم ي
ي
إلجفإل
تل
عبد
عل
أيمن
ي
ي

رقم الهوية
العنوان
7000747717
جدة
7000714071
جدة
7040171740
جدة
7070714711
جدة
7000747711
جدة

تاريخ
مصدرها
7001/01/07هـ
جدة
7011/07/01هـ
جدة
7010/77/11هـ
جدة
7011/07/71هـ
جدة
7071/07/71هـ
جدة

المادة الثالثة:
للمؤسسة شخصيتهإ إإلعتبإرية ،ويمثلهإ رئيس مجلس إألمنإء حسب إختصإصإته إلوإردة يف هذه إلةلئحة،
ويجوز بقرإر من مجلس إألمنإء تفويضه فيمإ يزيد عن ذلك.
المادة الرابعة:
يكون مقر إلمؤسسة إلرئيس مدينة :جدة.
ح إألندلس – جدة
وعنوإنهإ
إلوطن 0111 :شإرع محمود نصيف – ي
ي
إؤلضإف1140:
ي
إف :جميع منإطق إلمملكة إلعربية إلسعودية.
ر
إلجغ
خدمإتهإ
تقديم
ونطإق
ي
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الصفحة 1 :من 74

الثان :األهداف واألغراض
الفصل
ي
المادة الخامسة:
إآلن:
تهدف إلمؤسسة  -من دون أن يكون من أغرإضهإ إلحصول عل إلربح إلمإدي  -ؤل تحقيق ي
إلخيية إلمرصح لهإ من قبل وزإرة إلموإرد ر
إلبشية وإلتنمية إإلجتمإعية.
( )7دعم إلجمعيإت ر
تأمي مختلف أوجه إلرعإية لهم دإخل أرسهم.
( )1كفإلة إأليتإم ،وإلعمل عل ر
نإفعي لمجتمعإتهم.
( )0تأهيل أفرإد إألرس إلمحتإجة بتعليمهم ،وتدريبهم حن يكونوإ
ر
ر
وإلن تعن ببث روح إلدين وإلوسطية إلمتسإمحة.
( )4دعم إلبحوث إلعلمية إلشعية ،ي
( )1ؤنشإء ر
إلن من
إلمشوعإت وؤقإمة إلفعإليإت وإلمسإبقإت ،ر
وإليإمج إلعلمية ،وإليبوية ،وإلدعوية ،وإلثقإفية ي
شأنهإ أن تخدم (إلقرآن إلكريم وعلومه ـ إلتعليم ـ إلصحة ـ إلمجتمع).
وتأمي
( )1إلمسإهمة وإلمسإعدة يف رعإية إلمرإفق إلعإمة بمإ يخدم إلمجتمع عل أن يكون منهإ (بنإء إلمسإجد،
ر
للمحتإجي).
إلمسكن
ر
إلن تعمل عل تنمية إلمجتمع وتطويره.
( )1دعم كإفة أوجه ر
إلي ي

الفصل الثالث :إنشاء الفروع
المادة السادسة:
للمؤسسة ؤنشإء فروع لهإ دإخل إلمملكة وفقإ للنظإم وإلةلئحة إلتنفيذية ،ويكون إلفرع مركزإ ؤضإفيإ لهإ.
المادة السابعة:
لئلن:
يكون ؤنشإء فروع إلمؤسسة وفقإ ي
 -7صدور قرإر موإفقة من مجلس إألمنإء.
 -1موإفقة إلوزإرة عل فتح إلفرع وفتح إلحسإبإت إلخإصة به.
المادة الثامنة:
ر
مإل ،ويمإرس إإلختصإصإت إلمفوضة له من مجلس إألمنإء يف مجإل
يتول ؤدإرة إلفرع مدير ومسإعد ومشف ي
ر
ئ
أنش فيه.
إف إلذي
تنفيذ إلنشإطإت أو ر
إليإمج أو تقديم خدمإت يف إلنطإق إلجغر ي
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الثان :التنظيم اإلداري ومجلس األمناء
الباب
ي
الفصل األول :التنظيم اإلداري
المادة التاسعة:
تتكون إلمؤسسة من إألجهزة إآلتية:
( )7مجلس إألمنإء.
ّ
إلن يكونهإ إلمجلس ،ويحدد إلقرإر إختصإصهإ ومهإمهإ.
( )1إللجإن إلدإئمة أو إلمؤقتة ي
( )0إؤلدإرة إلتنفيذية.

الثان :مجلس األمناء
الفصل
ي
ر
العاشة:
المادة
ر
إلجفإل)
عل عبدتل
يف حإل غيإب إلمؤسس وبمرإعإة إإلشيإطإت إلوإردة يف إلمإدة إلحإدية عشة ،ر
ي
يعي (حإتم ي
وف حإل إنتهإء عضوية أي عضو
رئيسإ لمجلس إألمنإء ّثم يليه من يختإره أعضإء إلمجلس بأغلبية إألصوإت ،ي
تعيي لمن إنتهت عضويته.
من أعضإء إلمجلس ألي سبب كإن يستمر إلمجلس بإألعضإء
إلبإقي حن يتم ر
ر
المادة الحادية ر
عش:
يدير إلمؤسسة مجلس أمنإء ّ
مكون من ( )1خمسة أعضإء ،ويشيط ف كل منهم تحقق ر
إلشوط إآلتية:
ي
( )7أن يكون سعوديإ.
( )1أن يكون كإمل إألهلية.
ر
ر
إلعإملي يف إؤلدإرة إلمختصة بإؤلرسإف عل إلمؤسسإت يف إلوزإرة أو إلجهة إلمشفة.
( )0أإل يكون من
ر
َّ
ئ
ُ
ر
نهإن بؤدإنته يف جريمة مخلة بإلشف وإألمإنة مإ لم يكن قد رد ؤليه إعتبإره.
( )4أإل يكون صدر يف حقه حكم ي
( )1عدم إعيإض إلوزإرة عل ترشيحه.
المادة الثانية ر
عشة:
تكون إلدورة إلوإحدة لمجلس إألمنإء( )4أربع سنوإت.
المادة الثالثة ر
عشة:
( )7يجب عل مجلس إألمنإء أن يصدر قرإرإ مسببإ بحق إلعضو فإقد إلعضوية وذلك يف أي من إلحإإلت إآلتية:
خط يقدمه إلعضو ؤل مجلس إألمنإء.
أ -إإلنسحإب من مجلس إألمنإء ،وذلك بنإء عل طلب
ي
ب -إلوفإة.
ر
ر
ج -ؤذإ فقد رسطإ من إلشوط إلوإجب تحققهإ يف عضو مجلس إألمنإء.
د -ؤذإ أقدم عل ترصف من شأنه أن يلحق ضرإ مإديإ أو أدبيإ بإلمؤسسة.
ه -ؤذإ قإم بإستغةلل عضويته يف إلمؤسسة لغرض تحقيق منفعة شخصية.
و -ؤذإ تغيب عن حضور مجلس إألمنإء لجلسإت متعددة يقدرهإ إلمجلس ودون عذر يقبله.
صح أو أي أسبإب أخرى.
ز -ؤذإ تعذر عليه إلقيإم بدوره لسبب
ي
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( )1ؤذإ فقد عضو مجلس إألمنإء عضويته ألي سبب كإن؛ فؤن ذلك إل يعفيه من إليإمإته بإلمستحقإت إلمإلية
إلن عليه أو كإنت تحت ترصفه.
ي
المادة الرابعة ر
عشة:
تغيي
عل إلمؤسسة ؤبةلغ إلوزإرة بأسمإء وبيإنإت أعضإء مجلس إألمنإء إلذين فقدوإ عضويإتهم أو عينوإ ،وبكل ر
يطرأ عل تشكيلة هذإ إلمجلس خةلل ( )71خمسة ر
عش يومإ من تإريخه.
المادة الخامسة ر
عشة:
يل:
يختص مجلس إألمنإء بمإ ي
( )1إعتمإد إلخطة إإلسيإتيجية للمؤسسة وخطط إلعمل إلرئيسة ومتإبعة تنفيذهإ.
( )2إعتمإد إلهيإكل إلتنظيمية وإلوظيفية يف إلمؤسسة.
ر
وإؤلرسإف عليهإ.
( )3إعتمإد أنظمة وضوإبط للرقإبة إلدإخلية
ومعإيي لحوكمة إلمؤسسة إل تتعإرض مع أحكإم إلنظإم وإلةلئحة إلتنفيذية للمؤسسإت
( )4وضع أسس
ر
ر
إألهلية وهذه إلةلئحة ،وإؤلرسإف عل تنفيذهإ ،ومرإقبة مدى فإعليتهإ وتعديلهإ عند إلحإجة.
( )5إعتمإد سيإسة مكتوبة تنظم إلعةلقة مع إلمستفيدين من خدمإت إلمؤسسة وإؤلعةلن عنهإ.
( )6إلمرإجعة إلسنوية لفإعلية ؤجرإءإت إلرقإبة إلدإخلية يف إلمؤسسة.
( )7تزويد إلوزإرة بإلبيإنإت وإلمعلومإت عن إلمؤسسة وفق إلنمإذج إلمعتمدة من إلوزإرة ،وإلتعإون يف ؤعدإد
إلتقإرير إلتتبعية وإلسنوية ،وتحديث بيإنإت إلمؤسسة كل سنة.
إلختإم وإلتقإرير إلمإلية إلمدققة من مرإجع إلحسإبإت بعد ؤقرإرهإ وخةلل أربعة
( )8تزويد إلوزإرة بإلحسإب
ي
أشهر من نهإية إلسنة إلمإلية.
( )9ر
إؤلرسإف عل ؤعدإد إلموإزنة إلتقديرية للسنة إلمإلية إلجديدة وإعتمإدهإ.
تعيي مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة ،وتحديد صةلحيإته ،وتزويد إلوزإرة بإسمه وقرإر تعيينه وصورة
()11
ر
من إلهوية إلوطنية له ،مع بيإنإت إلتوإصل معه.
إلمإل وذلك
تغيي يطرأ عل حإلة أعضإء مجلس إألمنإء وإلمسؤول إلتنفيذي وإلمدير
( )11ؤبةلغ إلوزإرة بكل ر
ي
ر
إلتغيي.
خةلل ( )71خمسة عش يومإ من تإريخ حدوث
ر
إلن تضمن إحيإم إلمؤسسة لالنظمة وإللوإئح وإإلليإم بإؤلفصإح عن
( )12وضع إلسيإسإت وإؤلجرإءإت ي
ر
إلمعلومإت إلجوهرية للمستفيدين وإلوزإرة وإلجهة إلمشفة ؤن وجدت وأصحإب إلمصإلح إآلخرين.
( )13ر
إؤلرسإف عل تنفيذ قرإرإت إلوزإرة وتعليمإتهإ.
( )14ر
إؤلرسإف عل ؤعدإد إلتقرير إلسنوي للمؤسسة وإعتمإده.
إلخإرح.
تعيي مرإجع إلحسإبإت
()15
ر
ر ي
تقض به إألنظمة وإللوإئح وإلتعليمإت.
إلن تودع فيهإ أموإل إلمؤسسة طبقإ لمإ
( )16إختيإر إلبنوك إلمحلية ي
ي
( )17ر
إؤلرسإف عل ؤدإرة إلمؤسسة وفقإ للنظإم وإلةلئحة إلتنفيذية وهذه إلةلئحة وإلقوإعد وإلتعليمإت
إلصإدرة بمقتضإهإ.
( )18تمثيل إلمؤسسة أمإم إلقضإء وإلجهإت إألخرى ،ويجوز لرئيس إلمجلس بموإفقة إلمجلس تفويض
غيه ،وذلك فيمإ يخص [إلعقإرإت] وذلك ف ر
إلشإء وقبول إؤلفرإغ ودفع إلثمن  -إلمقإيضة و إلهبة
ر
ي
وإؤلفرإغ  -قبول إلهبة وإؤلفرإغ  -قبول إلتنإزل وإؤلفرإغ  -إلرهن  -فك إلرهن  -قبول إلرهن  -دمج
إلصكوك  -إلتجزئة وإلفرز  -إستةلم إلصكوك  -تحديث إلصكوك و ؤدخإلهإ يف إلنظإم إلشإمل إستخرإج
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إآلن  - :إستخرإج مجموعة صكوك بدل تإلف وبيإنإتهإ نحو
مجموعة صكوك بدل مفقود وبيإنإتهإ نحو ي
إض إلزرإعية ؤل سكنية  -تعديل إسم إلمإلك ورقم
ي
إآلن  - :إلتنإزل عن إلنقص يف إلمسإحة  -تحويل إألر ي
إلمدن إلحفيظة  -تعديل إلحدود وإألطوإل وإلمسإحة وأرقإم إلقطع وإلمخططإت وإلصكوك
إلسجل
ي
إلتأجي  -توقيع عقود إألجرة  -تجديد عقود إألجرة  -إستةلم إألجرة  -بشيك
إألحيإء
وأسمإء
وتوإريخهإ
ر
بإسم إلمإلك بإسم إلورثة مصدق بإسم إلمإلك مصدق بإسم إلورثة بإسم إلوكيل إألول ؤلغإء و فسخ
إلتأجي  -إلبيع وإؤلفرإغ  -تصديق صور إلصكوك إلعقإرية  -مرإجعة كتإبإت إلعدل إلستعةلم عن
عقود
ر
إألمةلك إلعقإرية  -و فيمإ يخص [إلمطإلبإت وإلمحإكم] وذلك يف إلمطإلبة وؤقإمة إلدعإوى  -إلمرإفعة و
إلمدإفعة  -سمإع إلدعإوى وإلرد عليهإ  -إؤلقرإر  -إؤلنكإر  -إلصلح  -إلتنإزل  -إؤلبرإء  -طلب
إليمي ورده
ر
وإإلمتنإع عنه  -ؤحضإر إلشهود وإلبينإت وإلطعن فيهإ  -إؤلجإبة وإلجرح وإلتعديل  -إلطعن بإليوير -
ؤنكإر إلخطوط وإألختإم وإلتوإقيع  -طلب إلمنع من إلسفر ورفعه  -مرإجعة دوإئر إلحجز وإلتنفيذ -
وإلمحكمي
إلخيإء
إلخيإء
وإلمحكمي  -إلطعن بتقإرير ر
تعيي ر
طلب إلحجز وإلتنفيذ  -طلب إلتحكيم  -ر
ر
ر
وردهم وإستبدإلهم  -إلمطإلبة بتنفيذ إألحكإم  -قبول إألحكإم ونفيهإ  -إإلعيإض عل إألحكإم وطلب
إإلستئنإف  -إلتمإس ؤعإدة إلنظر  -إلتهميش عل صكوك إإلحكإم  -طلب رد إإلعتبإر  -طلب إلشفعة -
ؤنهإء مإ يلزم حضور إلجلسإت يف جميع إلدعإوى لدى جميع إلمحإكم  -إستةلم إلمبإلغ  -بشيك قسمة
إلشع لدى إلمحإكم  -تنفيذ إلوصية  -لدى إلمحإكم ر
إليكة و فرز إلنصيب  -حسب إلنص ر
إلشعية -
ي
تنح
إلقإض  -طلب إؤلدخإل وإلتدإخل  -طلب ؤحإلة إلدعوى  -لدى
إستةلم صكوك إألحكإم  -طلب ي
ي
ر
إلمحإكم إؤلدإرية ديوإن إلمظإلم  -لدى إللجإن إلطبية إلشعية  -لدى إللجإن إلعمإلية  -لدى لجإن فض
إلمنإزعإت إلمإلية ولجإن تسوية إلمنإزعإت إلمرصفية  -لدى لجإن إلفصل يف منإزعإت إألورإق إلمإلية
لدى مكإتب إلفصل يف منإزعإت إألورإق إلتجإرية ولجإن حسم إلمنإزعإت إلتجإرية  -لدى إللجإن
إلجمركية ولجإن إلغش إلتجإري  -لدى لجإن إلفصل يف إلمنإزعإت و إلمخإلفإت إلتأمينية  -لدى هيئة
إلرقإبة وإلتحقيق  -لدى إلنيإبة إلعإمة  -طلب نقض إلحكم لدى إلمحكمة إلعليإ  -لدى إلمحكمة إلعليإ -
لدى لجنة إلنظر يف مخإلفإت نظإم مزإولة إلمهن إلصحية  -لدى لجنة إلنظر يف مخإلفإت إحكإم نظإم
إلمحإمي بوزإرة إلعدل  -لجنة إلفصل يف إلمخإلفإت وإلمنإزعإت
إلمؤسسإت إلصحية  -لجنة تأديب
ر
إلرصيبية  -إللجنة إإلستئنإفية للمخإلفإت وإلمنإزعإت إلرصيبية  -لجنة إلفصل يف مخإلفإت نظإم
مرإقبة إلبنوك  -لجنة إلنظر يف مخإلفإت نظإم حمإية حقوق إلمؤلف  -لجنة إلنظر يف دعإوى برإءإت
إلغي  -إإلستةلم و إلتسليم  -مرإجعة
إإلخيإع  -لجنة إلنظر يف تظلمإت إلعةلمإت إلتجإرية – حق توكيل ر
جميع إلجهإت ذإت إلعةلقة وؤنهإء جميع إؤلجرإءإت إلةلزمة وإلتوقيع فيمإ يتطلب ذلك.
مإل
( )19تنمية إلموإرد إلمإلية للمؤسسة وإستثمإر أموإلهإ إلزإئدة عن حإجتهإ يف أنشطة يكون لهإ عإئد ي
يسإعد يف تحقيق أهدإفهإ وفقإ للنظإم وإلةلئحة إلتنفيذية وهذه إلةلئحة.
( )21إعتمإد إلتعديل عل إلةلئحة إألسإسية ،وإل يكون سإريإ ؤإل بعد ؤقرإره من إلوزإرة.
( )21ويجوز لمجلس إألمنإء تفويض أي من إختصإصإته ؤل إللجإن إلتإبعة له أو ؤل إلمسؤول إلتنفيذي ،مع
إلن تشيط موإفقة إلوزإرة.
مرإعإة إلصةلحيإت ي
المادة السادسة ر
عشة:
يكون مجلس إألمنإء مسؤوإل عن كل ضر نشأ بسبب سوء ؤدإرة شؤون إلمؤسسة ،أو بسبب مخإلفته إلنظإم أو
إلةلئحة إلتنفيذية وهذه إلةلئحة ،أو إألنظمة ذإت إلعةلقة.
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المادة السابعة ر
عشة:
يأن:
يتول رئيس مجلس إألمنإء أو نإئبه يف حإل غيإبه مإ ي
( )1توجيه إلدعوة ألعضإء إلمجلس لعقد إإلجتمإعإت.
( )2تمثيل إلمؤسسة وإلنيإبة عنهإ أمإم إلجهإت إؤلدإرية وإلقضإئية.
( )3ؤقرإر جدإول أعمإل جلسإت مجلس إألمنإء ومرإقبة تنفيذهإ.
إلن يوإفق مجلس إألمنإء عل ؤبرإمهإ.
( )4إلتوقيع نيإبة عن إلمؤسسة عل جميع إلعقود وإإلتفإقإت ي
بإلعإملي يف إلمؤسسة.
( )5إلتوقيع عل محإض إلجلسإت وإلقرإرإت إؤلدإرية وإلشؤون إلخإصة
ر
( )6إإلشيإك يف إلتوقيع عل جميع إلشيكإت وإألورإق إلمإلية إلخإصة بإلمؤسسة وحسإبإتهإ.
وإلن إل تحتمل
لحي إجتمإع
إلن يعرضهإ عليه إلمسؤول إلتنفيذي،
ر
إلتأخي ر
ي
( )7إلبت يف إلمسإئل إلعإجلة ي
مجلس إألمنإء ،عل أن يعرض هذه إلمسإئل ،ومإ قرر بشأنهإ عل إلمجلس يف أول إجتمإع له.
إلن تشيط
( )8ولرئيس مجلس إألمنإء أن يفوض كل أو بعض هذه إلصةلحيإت مع مرإعإة إلصةلحيإت ي
موإفقة إلوزإرة.
المادة الثامنة ر
عشة:
يل:
تكون مهإم ر
أمي إلش مإ ي
وتول أمإنة رس إإلجتمإع ،وؤعدإد إلمحإض
( )1ؤعدإد جدول أعمإل مجلس إألمنإء ،وؤبةلغ إلدعوة لالعضإء،
ي
وإلقرإرإت ،وتسجيلهإ بإلسجل إلخإص بذلك.
( )2ؤمسإك إلسجةلت إلمنصوص عليهإ يف إلنظإم وإلةلئحة إألسإسية.
( )3ؤعدإد إلتقرير إؤلدإري إلسنوي عن نشإطإت إلمؤسسة ،وتقديمه لمجلس إألمنإء.
المادة التاسعة ر
عشة:
ر
ر
بإؤلرسإف وتنفيذ ومتإبعة جميع إلمهإم وإإلختصإصإت إلمإلية
إلمإل عضو مجلس إألمنإء
إلمشف
يقوم
ي
يل:
وإلمحإسبية وفقإ للنظم وإألصول إلمإلية وإلمحإسبية ،ومن ذلك مإ ي
( )1ر
إؤلرسإف إلعإم عل موإرد إلمؤسسة ومرصوفإتهإ وإستخرإج إؤليصإإلت عن جميع إؤليرإدإت ،وإستةلمهإ
وؤيدإعهإ يف إلحسإبإت إلبنكية إلمعتمدة من مجلس إألمنإء بموإفقة إلوزإرة.
( )2تسجيل جميع إؤليرإدإت وإلمرصوفإت تبإعإ يف إلسجةلت إلخإصة بذلك ،ويكون مسؤوإل عن تنظيم
ر
وإؤلرسإف عليهإ وعرض مةلحظإته عل مجلس إألمنإء.
إألعمإل إلمإلية
( )3ر
إؤلرسإف عل إلجرد إلسنوي لموجودإت إلمؤسسة ،وتقديم تقرير بنتيجة إلجرد لمجلس إألمنإء.
إلن تقرر ضفهإ نظإمإ ،مع إإلحتفإظ بإلمستندإت إلدإلة عل صحة إلرصف ومرإقبة
( )4ضف جميع إلمبإلغ ي
إلمستندإت وحفظهإ.
( )5مرإجعة إلسجةلت إلمإلية إلخإصة بإلمؤسسة ،وإلتأكد من صحة إلمستندإت إلمإلية قبل إلرصف
وإعتمإدهإ وحفظهإ.
( )6تنفيذ قرإرإت مجلس إألمنإء فيمإ يتعلق بإلشؤون إلمإلية وإلمحإسبية ،ر
بشط أن تكون مطإبقة لبنود
إلميإنية وإألهدإف إلمخصصة.
ر
ر
إلميإنية إلتقديرية للمؤسسة.
( )7ؤعدإد مشوع ر
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( )8إلتوقيع إلمشيك عل سندإت إلرصف.
ر
إلمشفة ،وإلرد عليهإ عل حسب
( )9بحث إلمةلحظإت إلمإلية وإلمحإسبية إلوإردة من إلوزإرة وإلجهة
إألصول.
ُ
مسؤول إلجهإز إلتنفيذي ،وإل يعد إلتفويض
ويجوز بموإفقة مجلس إألمنإء تفويض إلمهإم أو أي منهإ ؤل أحد
ي
سإر ؤإل بعد موإفقة إلوزإرة.
ٍ

الفصل الثالث :اللجان الدائمة والمؤقتة
المادة ر
العشون:
لمجلس إألمنإء تكوين لجإن دإئمة للقيإم بمهإم ذإت طبيعة مستمرة ،أو لجإن مؤقتة للقيإم بمهإم محددة
من حيث طبيعتهإ ومدتهإ.
المادة الحادية ر
العشون:
يحدد إلقرإر إلصإدر بتكوين كل لجنة مسمإهإ وعدد أعضإئهإ وإختصإصإتهإ ،بمإ يف ذلك تسمية رئيسهإ عل
أن يكون عضوإ يف مجلس إألمنإء.
ر
والعشون:
المادة الثانية
يضع إلمسؤول إلقوإعد وإؤلجرإءإت إلةلزمة لتنظيم عمل إللجإن بعد تكوينهإ وكيفية إلتنسيق بينهإ ويعتمدهإ
مجلس إألمنإء.

الفصل الرابع :اإلدارة التنفيذية  -المسؤول التنفيذي
ر
والعشون
المادة الثالثة
يعي مجلس إألمنإء إلمسؤول إلتنفيذي للمؤسسة بقرإر يصدر منه يتضمن كإمل بيإنإته ويوضح صةلحيإته
ر
ومسؤوليإته وحقوقه وإليإمإته عل ضوء إلنظإم وإلةلئحة إلتنفيذية وهذه إلةلئحة وأحكإم نظإم إلعمل،
وترسل نسخة من قرإر تعيينه ؤل إلوزإرة مرفقإ بهإ صورة من بطإقة هويته إلوطنية.
ر
والعشون:
المادة الرابعة
يجب عل إلمسؤول إلتنفيذي ؤدإرة إلمؤسسة وؤنهإء إألعمإل إليومية بهإ ومتإبعة ؤدإرإتهإ وأقسإمهإ كإفة
وؤعدإد إلخطط إلةلزمة لتحقيق أهدإفهإ وإلعمل عل تنظيمهإ وتطويرهإ.
ر
والعشون:
المادة الخامسة
تعيي مدير تنفيذي متفرغ ألعمإلهإ ألي سبب من إألسبإب؛ فلمجلس إألمنإء
ؤذإ لم تتمكن إلمؤسسة من ر
وف هذه إلحإلة إل يفقد إلعضو إلمكلف
وبعد موإفقة إلوزإرة تكليف أحد أعضإئه مؤقتإ ليتول هذإ إلعمل ،ي
حقه يف حضور إجتمإعإت مجلس إألمنإء وإلمنإقشة فيه وإلتصويت عل قرإرإته.
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ر
والعشون:
المادة السادسة
ر
تعيي إلمسؤول إلتنفيذي للمؤسسة أن يتحقق من توإفر إلشوط إآلتية فيه:
يجب عل مجلس إألمنإء قبل ر
( )1أن يكون سعودي إلجنسية.
إلمعتية ررسعإ.
( )2أن يكون كإمل إألهلية
ر
( )3أن يكون متفرغإ ؤلدإرة إلمؤسسة.
خية إل تقل عن ( )1سنوإت يف إلعمل إؤلدإري.
( )4أن يمتلك ر
إلعلم عن (إلجإمعة).
( )5أإل يقل مؤهله
ي
( )6عدم إعيإض إلوزإرة عل تعيينه.
ر
والعشون:
المادة السابعة
إآلن:
يتول إلمسؤول إلتنفيذي إألعمإل إؤلدإرية وإلمإلية كإفة ومنهإ عل وجه إلخصوص ي
( )1إقيإح خطط إلمؤسسة وفق مستويإتهإ إنطةلقإ من إلسيإسة إلعإمة وأهدإفهإ ،ومتإبعة تنفيذهإ بعد
إعتمإدهإ.
ومعإيي لحوكمة إلمؤسسة إل تتعإرض مع أحكإم إلنظإم وإلةلئحة إلتنفيذية وهذه
( )2إقيإح أسس
ر
ر
إلةلئحة ،وإؤلرسإف عل تنفيذهإ ومرإقبة مدى فإعليتهإ بعد إعتمإدهإ.
إلن تضمن قيإم إلمؤسسة بأعمإلهإ وتحقيق أهدإفهإ
( )3ؤعدإد إللوإئح إؤلجرإئية وإلتنظيمية إلةلزمة ي
ومتإبعة تنفيذهإ بعد إعتمإدهإ.
( )4تنفيذ أنظمة إلمؤسسة ولوإئحهإ وقرإرإتهإ وتعليمإتهإ ،وتعميمهإ.
وإلمشوعإت وإلموإرد ر
ر
وإلتجهيإت إلةلزمة كإفة.
إلبشية
إليإمج
ر
توفي إحتيإجإت إلمؤسسة من ر
( )5ر
( )6إقيإح قوإعد إستثمإر إلفإئض من أموإل إلمؤسسة وآليإت تفعيلهإ.
منسون
تحسي أدإء
إلن تنعكس عل
( )7رسم وتنفيذ إلخطط ر
ر
ري
وإليإمج إلتطويرية وإلتدريبية ي
إلمؤسسة وتطويرهإ.
( )8رسم سيإسة مكتوبة تنظم إلعةلقة مع إلمستفيدين من خدمإت إلمؤسسة وتضمن تقديم إلعنإية
إلةلزمة لهم ،وإؤلعةلن عنهإ بعد إعتمإدهإ.
( )9تزويد إلوزإرة بإلبيإنإت وإلمعلومإت عن إلمؤسسة وفق إلنمإذج إلمعتمدة من إلوزإرة وإلتعإون يف
ؤعدإد إلتقإرير إلتتبعية وإلسنوية بعد عرضهإ عل مجلس إألمنإء ،وتحديث بيإنإت إلمؤسسة
بصفة دورية.
إلقيإديي يف إلمؤسسة لمجلس إألمنإء مع تحديد صةلحيإتهم
إلموظفي
( )11إلرفع بأسمإء
ر
ر
ومسؤوليإتهم لةلعتمإد.
ر
إلمؤرسإت لقيإس إألدإء وإؤلنجإزإت فيهإ عل مستوى
سي أعمإل إلمؤسسة ووضع
( )11متإبعة ر
إلخطط وإلموإرد ،وإلتحقق من إتجإههإ نحو إألهدإف ومعإلجة إلمشكةلت وؤيجإد إلحلول لهإ.
ر
إلمعتية تمهيدإ
للمعإيي
ومشوع إلموإزنة إلتقديرية للمؤسسة وفقإ
( )12ؤعدإد إلتقإرير إلمإلية
ر
ر
إلعتمإدهإ.
للموظفي ورفعه للمجلس إلعتمإده.
إلوظيف
( )13ؤعدإد إلتقويم
ر
ي
بسي إلعمل يف إلمؤسسة.
( )14ؤصدإر إلتعإميم وإلتعليمإت إلخإصة ر
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( )15ر
إلن تقوم بهإ إلمؤسسة وتقديم
إؤلرسإف عل إألنشطة وإلمنإسبإت ر
وإليإمج وإلخدمإت كإفة ي
تقإرير عنهإ لمجلس إألمنإء.
( )16أي مهإم أخرى يكلف بهإ من قبل مجلس إألمنإء يف مجإل إختصإصه.
إلن
( )17يجوز للمدير إلتنفيذي أن يفوض كل أو بعض هذه إلصةلحيإت مع مرإعإة إلصةلحيإت ي
تشيط موإفقة إلوزإرة.
ر
والعشون:
المادة الثامنة
للمدير إلتنفيذي يف سبيل ؤنجإز إلمهإم إلمنإطة به إلصةلحيإت إآلتية:
منسون إلمؤسسة ؤلنهإء أعمإل خإصة بهإ أو حضور منإسبإت أو لقإءإت أو زيإرإت أو دورإت أو
( )1إنتدإب
ري
ر
غيهإ وحسب مإ تقتضيه مصلحة إلعمل وبمإ إل يتجإوز عشة أيإم يف إلسنة.
ر
تعيي إلموإرد ر
إلبشية إلةلزمة بإلمؤسسة وتوقيع عقودهم وؤلغإؤهإ ومتإبعة أعمإلهم وقبول إستقإإلتهم
( )2ر
وفق أحكإم نظإم إلعمل وإلئحة إلعمل يف إلمؤسسة.
( )3إعتمإد تقإرير إألدإء.
( )4توقيع إلتعميد ر
بإلشإء وعقود إألشغإل إلعإمة "إليميم وإلصيإنة وإلنظإفة وإلتشغيل" بمإ إل يتجإوز
إلمبإلغ إلمخصصة لهإ بإلموإزنة إلتشغيلية ،وبمرإعإة تنإسب إلرصف مع إلفيإت إلزمنية إلمتبقية يف
إلموإزنة إلمعتمدة.
إليإمج وإألنشطة عل مستوى إلمؤسسة وفق إلخطط إلمعتمدة.
( )5ؤقرإر جميع ر
منسون إلمؤسسة.
( )6إعتمإد ؤجإزإت
ري
( )7تفويض صةلحيإت رؤسإء إألقسإم وفق إلصةلحيإت إلممنوحة له.
ر
والعشون:
المادة التاسعة
ر
ُيعد مجلس إألمنإء إلجهة إؤلرسإفية عل إلمسؤول إلتنفيذي ،وللمجلس متإبعة أعمإله ومسإءلته كتإبيإ يف
إلتقصي أو إؤلخةلل إلوإقع منه بمإ
تقصي أو ؤخةلل منه يف إلعمل ومحإسبته بمإ يتنإسب مع حجم
حإل وقع
ر
ر
يف ذلك وقفه أو عزله.

الباب الثالث :موارد المؤسسة والسنة المالية
المادة الثالثون:
إلن تقدمهإ إلوزإرة ،فؤن موإردهإ إلمإلية
مع إألخذ بإإلعتبإر عدم إستفإدة إلمؤسسإت إألهلية من إؤلعإنإت ي
يل:
تتكون ممإ ي
( )1مإ يخصصه لهإ إلمؤسس أو إلمؤسسون من أموإل.
إلن تستقبلهإ بعد موإفقة إلوزإرة.
( )2إلهبإت ،وإألوقإف ،وإلوصإيإ ،وإلزكوإت ،ر
وإلتيعإت ي
إلمإل.
( )3ؤيرإدإت إألنشطة ذإت إلعإئد
ي
( )4عإئدإت إستثمإر ممتلكإت إلمؤسسة إلثإبتة وإلمنقولة.
التاريخ7441/77/77 :هـ  ،املوافق1717/70/77 :م

رقم النسخة)1( :

الصفحة 77 :من 74

المادة الحادية والثالثون:
ديسمي من
وتنته يف شهر
تبدأ إلسنة إلمإلية إألول للمؤسسة بدءإ من تإريخ صدور إليخيص من إلوزإرة،
ر
ي
سنة إليخيص نفسهإ ،وتكون مدة كل سنة مإلية بعد ذلك إثن ر
عش شهرإ ميةلديإ.
ي
المادة الثانية والثالثون:
غي ذلك.
مإل يف ر
( )1ينحرص ضف أموإل إلمؤسسة يف غإيإت تحقيق أهدإفهإ ،وإل يجوز لهإ ضف أي مبلغ ي
( )2للمؤسسة أن تتملك إلعقإرإت ،عل أن يقين ذلك بموإفقة مجلس إألمنإء قبل إلتملك أو ؤقرإره يف أول
إجتمإع تإل له.
( )3للمؤسسة أن تستثمر فإئض ؤيرإدإتهإ يف مجإإلت مرجحة إلكسب تضمن لهإ إلحصول عل مورد ثإبت أو
أن تعيد توظيف إلفإئض ف ر
إلمشوعإت إؤلنتإجية وإلخدمية.
ي
ُ
( )4يف حإل تلقت إلمؤسسة أموإل زكإة فيجب ؤيدإعهإ يف حسإب مستقل خإص بأموإل إلزكإة ،وأن ينشأ لهإ
سجل مستقل ،وأن ُترصف ف مصإرفهإ ر
إلشعية.
ي
المادة الثالثة والثالثون:
وف حإلة تأخر إعتمإدهإ
تعد ر
إلميإنية إلمعتمدة سإرية إلمفعول بدءإ من بدإية إلسنة إلمإلية إلمحددة لهإ ،ي
ُ
إلمإل إلمنرصم ولمدة ثةلثة أشهر حدإ أقض ،مع مرإعإة إلوفإء بإليإمإت
ميإنية إلعإم
فيرصف منهإ بمعدإلت ر
ي
إلمؤسسة تجإه إآلخر.
المادة الرابعة والثالثون:
ر
يجب عل إلمؤسسة أن تودع أموإلهإ إلنقدية بإسمهإ لدى بنك أو أكي من إلبنوك إلمحلية يختإره مجلس
ر
إلمإل ،ويجوز
وإلمشف
إألمنإء ،وأإل ُيسحب من هذه إألموإل ؤإل بتوقيع رئيس مجلس إألمنإء أو نإئبه
ي
إلثني من أعضإئه أو من
قيإدن إؤلدإرة
للمجلس بموإفقة إلوزإرة تفويض إلتعإمل مع إلحسإبإت إلبنكية
ر
يي
ر
إلمإل أسإسيإ يف جميع إلتعإمةلت
إلتنفيذية عل أن يكونإ سعودي إلجنسية ،وعل أن يكون توقيع إلمشف
ي
إلبنكية.
المادة الخامسة والثالثون:
يل:
يشيط لرصف أي مبلغ من أموإل إلمؤسسة مإ ي
( )1صدور قرإر بإلرصف من مجلس إألمنإء أو من يفوضه.
ر
إلمإل ،أو
إلمشف
( )2توقيع ؤذن إلرصف أو إلشيك من قبل كل من رئيس مجلس إألمنإء أو نإئبه مع
ي
إلمفوضي بإلتوقيع عل حسإب إلمؤسسة لدى إلبنك وتشغيله.
ر
( )3قيد إسم إلمستفيد وبيإنإته سوإء أ كإن شخصية ذإت صفة إعتبإرية أم طبيعية.
ّ
( )4للمؤسسة إعتمإد إلئحة ضف دإخلية عل أإل تتعإرض مع أحكإم إلنظإم وإلئحته إلتنفيذية.
المادة السادسة والثالثون:
يعد ر
إلمإل تقريرإ مإليإ ويعرض عل مجلس إألمنإء مرة كل سنة ،وتزود إلوزإرة بنسخة منه.
إلمشف
ي
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المادة السابعة والثالثون:
للمعإيي إلمحإسبية ويتم
إلن تحتإجهإ وفقإ
ر
تمسك إلمؤسسة إلسجةلت وإلدفإتر إؤلدإرية وإلمحإسبية ي
يأن:
إلتسجيل وإلقيد فيهإ أوإل بأول ،وتحتفظ بهإ يف مقر ؤدإرتهإ ،ومن هذه إلسجةلت مإ ي
يل:
( )1إلسجةلت إؤلدإرية ،ومنهإ مإ ي
أ -سجل إلعضوية.
إلن يقر مجلس إألمنإء تكوينهإ.
ب -سجل محإض جلسإت مجلس إألمنإء وإللجإن إلفرعية ي
إلعإملي بإلمؤسسة.
ت -سجل
ر
ث -سجل إلمستفيدين من خدمإت إلمؤسسة.
يل:
( )2إلسجةلت إلمحإسبية ،ومنهإ مإ ي
أ -دفي إليومية إلعإمة.
ب -سجل ممتلكإت إلمؤسسة وموجودإتهإ إلثإبتة وإلمنقولة.
ت -سندإت إلقبض.
ث -سندإت إلرصف.
ج -سندإت إلقيد.
ح -أي سجةلت أخرى يرى مجلس إألمنإء مةلءمة إستخدإمهإ.
المادة الثامنة والثالثون:
لئلن:
تقوم إلمؤسسة بؤعدإد ر
إلميإنية إلعمومية وإلحسإبإت إلختإمية وفقإ ي
إلميإنية
سي أعمإل إلمؤسسة وحسإبإتهإ ،ويتثبت من مطإبقة ر
( )1يرإقب مرإجع إلحسإبإت إلمعتمد ر
وحسإب إؤليرإدإت وإلمرصوفإت للدفإتر إلمحإسبية ومإ ؤذإ كإنت قد أمسكت بطريقة سليمة نظإمإ
وإلتحقق من موجودإتهإ وإليإمإتهإ.
( )2تقفل إلمؤسسة حسإبإتهإ كإفة وفقإ للمتعإرف عليه محإسبيإ يف نهإية كل سنة مإلية.
( )3يعد مرإجع إلحسإبإت إلمعتمد إلقوإئم إلمإلية كإفة إلمتعإرف عليهإ محإسبيإ يف نهإية كل سنة مإلية،
إلحقيف للمؤسسة ،وعليه تسليمهإ لمجلس إألمنإء خةلل إلشهرين
إلمإل
وهو مإ يسمح بمعرفة إلمركز
ي
ي
إألولي من إلسنة إلمإلية إلجديدة.
ر
إلميإنية إلعمومية وإلحسإبإت إلختإمية ر
ومشوع إلموإزنة إلتقديرية للعإم إلجديد،
( )4يدرس مجلس إألمنإء ر
ر
إلمإل ومحإسب إلمؤسسة.
ومن ثم يوقع عل كل منهإ رئيس مجلس إألمنإء أو نإئبه وإلمشف
ي
( )5يزود إلمجلس إلوزإرة ببيإن يتضمن ؤيرإدإت إلمؤسسة ومرصوفإتهإ وأنشطتهإ وأوجه ؤنفإق أموإلهإ للسنة
إلمنتهية خةلل إلربع إألول من بدإية إلسنة إلمإلية.
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الباب الرابع :التعديل عل الالئحة والدمج والحل
الفصل األول :التعديل عل الالئحة
المادة التاسعة والثالثون:
ُ َّ
تعدل هذه إلةلئحة وفقإ لبلجرإءإت إآلتية:
( )1يقوم إلمسؤول إلتنفيذي  -بنإء عل إقيإح إلمؤسس أو مجلس إألمنإء  -بدرإسة وؤعدإد إلتعديل مع
إألسبإب ،وؤدرإجه يف جدول أعمإل مجلس إألمنإء.
( )2يقوم مجلس إألمنإء بإلنظر للمقيح بمإ يشمل أسبإب إلتعديل ومنإسبة إلصيغة إلمقيحة ،ومن ثم
ؤصدإر قرإره يف هذإ إلشأن.
حي إلنفإذ ؤإل بعد صدور موإفقة إلوزإرة
( )3بعد موإفقة إلمجلس ،يرفع إلقرإر للوزإرة وإل يدخل إلتعديل ر
عليه.

الثان :حل المؤسسة
الفصل
ي
المادة األربعون:
ّ
لئلن:
تكون ؤجرإءإت حل إلمؤسسة إإلختيإري وفقإ ي
ّ
وإلن عليهإ ومإ تقدمه
إلن لهإ ي
( )1يدرس مجلس إألمنإء مقيح حل إلمؤسسة إختيإريإ يف ضوء إإلليإمإت ي
من خدمإت وإلمستفيدين ونحو ذلك من معطيإت ،ثم يصدر قرإره.
( )2يف حإل صدر قرإر مجلس إألمنإء بحل إلمؤسسة إختيإريإ؛ فعليه رفع توصية للمؤسس أو من ينيبه أو
ُ
إآلن:
يمثله بمإ رآه مبديإ ر
ميرإت ذلك ومسببإته ،وعليه إقيإح ي
مصف وإحد أو ر
ٍّ
أكي للقيإم بأعمإل إلتصفية.
(أ)
(ب) مدة إلتصفية.
إلمصفي.
إلمصف أو
(ت) أتعإب
ر
ي
إلن تؤول ؤليهإ أموإل إلمؤسسة.
(ث) إلجهة ي
ّ
( )3يجتمع مجلس إألمنإء مع إلمؤسس أو من ينيبه ويمثله ويعرض توصيته بشأن حل إلمؤسسة
وإلميرإت وإلمقيحإت يف هذإ إلخصوص.
للتصويت ،مع ؤبدإء إألسبإب
ر
إآلن:
( )4يف حإلة صدور قرإر
إلمؤسس بإلموإفقة عل حل إلمؤسسة؛ فيجب أن يشتمل إلقرإر عل ي
ر
(أ) تعيي مص ٍّ
ف وإحد أو أكي للقيإم بأعمإل إلتصفية.
ر
(ب) تحديد مدة إلتصفية.
إلمصفي.
(ت) تحديد أتعإب
ر
إلن تؤول ؤليهإ أموإل إلمؤسسة.
(ث) تحديد إلجهة ي
ر
إلمشفة بصورة من قرإر إلمؤسس ومحرص إإلجتمإع
( )5يجب عل مجلس إألمنإء تزويد إلوزإرة وإلجهة
خةلل ( )71خمسة ر
عش يومإ من تإريخ إنعقإده.
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( )6يجب عل مجلس إألمنإء ر
مبإرسة ؤجرإءإت إلتصفية بعد إستةلم قرإر إلوزإرة بإلموإفقة عل إلتصفية عن
إلمصف وإلبدء بؤجرإءإت إلتصفية معه.
تعيي
طريق ر
ي
( )7يجب عل مجلس إألمنإء ؤبةلغ إلوزإرة وإلجهة ر
إلمشفة بإنتهإء أعمإل إلتصفية ،ويكون إؤلبةلغ مصحوبإ
إلمصف يوضح تفإصيل إلتصفية كإفة.
بتقرير من
ي
ر
إلن تم حلهإ كإفة ؤل جمعية أو مؤسسة أو أكي؛ من إلجمعيإت أو
( )8يجوز أن تؤول ممتلكإت إلمؤسسة ي
ر
إلمؤسسإت إألهلية إلعإملة يف منطقة خدمإتهإ أو إلقريبة منهإ وإلمسجلة لدى إلوزإرة رسيطة أن ينص
عليهإ قرإر إلحل وتوإفق عليه إلوزإرة.
المادة الحادية واألربعون:
منسون إلمؤسسة كإفة عدم إلترصف يف أصول إلمؤسسة وأموإلهإ ومستندإتهإ بعد صدور قرإر
يجب عل
ري
إلمصف يف سبيل ؤنهإء إلمهإم إلموكلة ؤليه بشعة وؤتقإن ،ومن ذلك تسليم
إلمؤسس بحلهإ ،وعليهم إلتعإون مع
ي
إلمصف بمجرد طلبهإ.
أصول إلمؤسسة وأموإلهإ ومستندإتهإ ؤل
ي
المادة الثانية واألربعون:
إلمصف بمجرد ؤتمإمه إلتصفية إتخإذ إؤلجرإءإت إآلتية:
يجب عل
ي
إلعإملي فيهإ.
( )1سدإد إليإمإت إلمؤسسة تجإه إلجهإت إألخرى وتجإه
ر
ُ ّ
تبي
إلن أحلت ؤعإنة أجنبية موإفق عليهإ من قبل إل ــوزإرة للمؤسسة؛
( )2ؤذإ ر
ي
للمصف أن ضمن أموإل إلمؤسسة ي
تضمي ذلك يف
تـع رـي عليــه إتبــإع مإ ورد بإإلتفإقـية أو إلمنح ــة من ش ــروط يف شـ ــأن مآل إألموإل ،وعليه
ر
تقريره.
( )3ؤذإ إنقضت إلمدة إلمحددة
للمصف لةلنتهإء من ؤجرإءإت إلتصفية دون ؤتمإمهإ؛ فيجوز بقرإر من إلوزير بنإء
ي
ٍّ
مصف آخر.
تعيي
عل طلب من
إلمصف تمديدهإ لمدة أخرى ،فؤذإ لم تتم إلتصفية خةللهإ يكون للوزإرة ر
ي
المادة الثالثة واألربعون:
إلن صدر قرإر من إلوزير بتعليق نشإطهإ مؤقتإ أو حلهإ أو دمجهإ يف
إل يجوز
ر
للقإئمي عل شؤون إلمؤسسة ي
ر
إلن يخش فيهإ
مؤسسة أخرى؛ تصفيتهإ أو إلترصف يف أموإلهإ أو مستندإتهإ ،ويستثن من ذلك حإإلت إلرصورة ي
وقوع مفسدة ويشيط يف هذه إلحإإلت إلحصول عل موإفقة إلوزإرة.
المادة الرابعة واألربعون:
ُ ّ
تعد هذه إلةلئحة حإكمة للمؤسسة وتبن عليهإ لوإئحهإ ،ومإ لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكإم نظإم
إلجمعيإت وإلمؤسسإت إألهلية وإلةلئحة إلتنفيذية.
المادة الخامسة واألربعون:
يعمل بهذه إلةلئحة بدءإ من تإريخ إعتمإدهإ من إلوزإرة.

الختم

سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع

أحمد بن صالح الماجد
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