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رقم املادة1 :
نص المادة:

التعريفات:
يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية – �أينما وردت يف هذا النظام – املعاين املبينة �أمام كل منها:
 -1النظام  :نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
 -2الوزارة  :وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية (.)1
 -3الوزير  :وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
 -4الالئحة  :الالئحة التنفيذية للنظام.
 -5اجلمعية  :اجلمعية الأهلية.
 -6امل�ؤ�س�سة  :امل�ؤ�س�سة الأهلية.
 -7الالئحة الأ�سا�سية  :الالئحة الأ�سا�سية للجمعية �أو امل�ؤ�س�سة.
 -8ال�صندوق � :صندوق دعم اجلمعيات.
 -9اجلهة امل�شرفة  :اجلهة احلكومية التي يدخل ن�شاط اجلمعية �أو امل�ؤ�س�سة �ضمن اخت�صا�صاتها.
 -10اجلهة املخت�صة  :اجلهة التي يحددها جمل�س الوزراء.

رقم املادة2 :
نص المادة:

�أهداف النظام:
يهدف النظام �إىل الآتي:
 -1تنظيم العمل الأهلي ،وتطويره ،وحمايته.
 -2الإ�سهام يف التنمية الوطنية.
 -3تعزيز م�ساهمة املواطن يف �إدارة املجتمع وتطويره.
 -4تفعيل ثقافة العمل التطوعي بني �أفراد املجتمع.
 -5حتقيق التكافل االجتماعي.
� -1صدر الأمر امللكي رقم (�أ )133/وتاريخ  1437/7/30والقا�ضي بدمج وزارتي العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
اىل وزارة واحدة با�سم (وزارة العمل والتنمية االجتماعية) .على �أننا �سنكتفي بهذه الإ�شارة عن التنويه يف
جميع املوا�ضع الوارد بها ذكر (وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية).
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رقم املادة3 :
نص المادة:

الت�صنيف:
ت�صنف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات لأغرا�ض هذا النظام وفق الآتي:
 -1اجلمعيات الأهلية:
تعد جمعية �أهلية – يف تطبيق �أحكام هذا النظام  -كل جمموعة ذات تنظيم م�ستمر ملدة
معينة �أو غري معينة ،م�ؤلفة من �أ�شخا�ص من ذوي ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية� ،أو منهما
مع ًا ،غري هادفة للربح �أ�سا�س ًا  ،وذلك من �أجل حتقيق غر�ض من �أغرا�ض الرب �أو التكافل� ،أو
من �أجل ن�شاط ديني حتدده وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد� ،أو ن�شاط
اجتماعي� ،أو ثقايف � ،أو �صحي � ،أو بيئي � ،أو تربوي � ،أو تعليمي � ،أو علمي � ،أو مهني� ،أو �إبداعي،
�أو �شبابي� ،أو �سياحي  ،ونحو ذلك من الن�شاطات� ،أو ن�شاط يتعلق بحماية امل�ستهلك� ،أو �أي
ن�شاط �أهلي �آخر تقدره الوزارة� ،سواء كان ذلك عن طريق العون املادي� ،أو املعنوي� ،أو اخلربات
الفنية� ،أو غريها ،و�سواء كان الن�شاط موجه ًا �إىل خدمة العامة كجمعيات النفع العام� ،أو كان
موجه ًا يف الأ�سا�س �إىل خدمة �أ�صحاب تخ�ص�ص �أو مهنة كاجلمعيات املهنية واجلمعيات العلمية
واجلمعيات الأدبية .
 -2امل�ؤ�س�سات الأهلية:
يعد م�ؤ�س�سة �أهلية – يف تطبيق �أحكام هذا النظام – �أي كيان م�ستمر ملدة معينة �أو غري معينة،
وي�ؤ�س�سه �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص من ذوي ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية� ،أو منهما مع ًا ،غري هادف
للربح �أ�سا�س ًا ،وذلك من �أجل حتقيق غر�ض �أو �أكرث من �أغرا�ض النفع العام �أو املخ�ص�ص،
ويعتمد على ما يخ�ص�صه له امل�ؤ�س�س �أو امل�ؤ�س�سني من �أموال� ،أو �أوقاف� ،أو هبات� ،أو و�صايا.
وتعد ال�صناديق العائلية والأهلية ب�أنواعها م�ؤ�س�سات �أهلية ،وحتدد الالئحة ما يدخل �ضمن تلك
ال�صناديق  ،على �أن ت�ضع كل جهة م�شرفة على �صندوق تنظيم ًا له يتوافق مع هذا النظام ،وال
يرتب التزام ًا على الدولة ،وذلك بعد موافقة اجلهة املخت�صة والوزارة.
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رقم املادة4 :
نص المادة:

مهمات الوزارة:
الوزارة هي ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �ش�ؤون اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف حدود �أحكام هذا النظام
والأنظمة الأخرى ذات العالقة  ،ولها �أن تتخذ ما تراه الزم ًا لتحقيق �أهداف هذا النظام  ،وعلى
وجه خا�ص ما ي�أتي :
 -1الرتخي�ص للجمعيات وامل�ؤ�س�سات .
 -2تقدمي الإعانات احلكومية للجمعيات .
 -3الإ�شراف على ن�شاطات اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ،ومراقبتها �إداري ًا ومالي ًا ،وحتدد الالئحة
قواعد ذلك.
 -4العمل على تطوير اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات.
 -5تنظيم امل�ؤمترات والندوات يف جمال العمل الأهلي �أو امل�شاركة فيها ،ودعم البحوث
والدرا�سات اخلا�صة بذلك وتفعيلها.
 -6البت يف اندماج اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات �أي ًا كان نوعها.
 -7و�ضع القواعد الالزمة للتن�سيق بني اجلهات الر�سمية واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ،داخل اململكة،
وفق ًا لهذا النظام والأنظمة الأخرى .
 -8دعم ثقة املجتمع يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات وتعزيزه .
 -9ن�شر ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع.
 -10و�ضع اخلطط والأولويات للأن�شطة والأعمال التي يحتاجها املجتمع  ،وتكوين قاعدة بيانات
منها ي�سرت�شد بها �أع�ضاء اجلمعيات و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات.
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رقم املادة5 :
نص المادة:

مهمات اجلهة امل�شرفة:
تتوىل كل جهة م�شرفة القيام مبا ي�أتي:
 -1املوافقة على �إن�شاء اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي تدخل ن�شاطاتها �ضمن اخت�صا�صها  ،متهيد ًا
ال�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص لها من الوزارة وفق ًا لأحكام هذا النظام.
 -2الإ�شراف الفني على ممار�سة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات لن�شاطاتها  ،ومتابعتها.
 -3العمل على تطوير اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات.

رقم املادة6 :
نص المادة:

�إ�صدار الرتاخي�ص:
تكون الوزارة هي امل�س�ؤولة عن �إ�صدارة الرتاخي�ص للجمعيات وامل�ؤ�س�سات  ،وتعديلها وجتديدها،
وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة املخت�صة ،وبعد احل�صول على موافقة اجلهة امل�شرفة  ،عدا
اجلمعيات العلمية التي ن�ش�أت �أو تن�ش�أ يف اجلامعات  ،فتطبق يف �ش�أنها الأحكام والقواعد
املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات .

رقم املادة7 :
نص المادة:

�صندوق دعم اجلمعيات:
 -1ين�ش�أ مبوجب هذا النظام �صندوق ي�سمى ( �صندوق دعم اجلمعيات ) يرتبط بالوزير ،
وتكون مهمته دعم برامج اجلمعيات وتطويرها مبا ي�ضمن ا�ستمرار �أعمالها ،وفقا ملا حتدده
الئحة ال�صندوق.
 -2موارد ال�صندوق:
�أ -ما يخ�ص�ص له من اعتمادات يف ميزانية الدولة .
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ب -ما يتلقاه من التربعات  ،والهبات  ،والأوقاف.
جـ -الأموال التي قد ت�ؤول �إليه بعد حل اجلمعيات .
د -العائد من ا�ستثماره ملوارده .
هـ -ما تخ�ص�صه له الدولة من عوائد الر�سوم وال�ضرائب.
 -3ي�صدر الوزير الئحة م�ستقلة لل�صندوق تت�ضمن جميع الأحكام املنظمة لعمل ال�صندوق ،مبا
يف ذلك كيفية �إدارته و�إدارة �أمواله وا�ستثمارها ،و�آليات الرقابة ،وقواعد احلجب واملنع.

رقم املادة8 :
نص المادة:

�إن�شاء اجلمعيات:
 -1يقدم طلب �إن�شاء اجلمعية – م�صحوب ًا بن�سخة من الالئحة الأ�سا�سية – من عدد ال يقل عن
ع�شرة �أ�شخا�ص �سعوديني من ذوي ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية  ،وي�شرتط يف ال�صفة الطبيعية
�أن يكون كامل الأهلية  ،ومل ي�صدر حكم نهائي ب�إدانته يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،مامل
يكن قد رد �إليه اعتباره.
 -2اليجوز املوافقة على �إن�شاء اجلمعية �إذا ت�ضمنت الئحتها الأ�سا�سية �أحكام ًا تتعار�ض مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� ،أو تخالف النظام العام� ،أو تتنافى مع الآداب العامة� ،أو تخل
بالوحدة الوطنية� ،أو تتعار�ض مع �أحكام النظام �أو الالئحة� ،أو غريهما من الأنظمة واللوائح.
 -3على الوزارة الرد على طلب �إن�شاء اجلمعية خالل (�ستني) يوم ًا من تاريخ ا�ستكمال م�سوغات
الطلب املن�صو�ص عليها يف هذا النظام والإجراءات التي حتددها الالئحة  ،ويعد عدم الرد
خالل هذه املدة مبثابة موافقة على �إن�شائها.
 -4تكون للجمعية �شخ�صية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على �إن�شائها  ،وتن�شر الئحتها الأ�سا�سية
يف و�سائل الإعالم التي حتددها الالئحة  ،وال يجوز لأي جمعية ممار�سة �أي ن�شاط من ن�شاطاتها
�إال بعد �إمتام �إجراءات ت�أ�سي�سها وفق ًا لأحكام النظام والالئحة.
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رقم املادة9 :
نص المادة:

الالئحة الأ�سا�سية:
يحب �أن ت�شمل الالئحة الأ�سا�سية البيانات والأحكام الأ�سا�سية املتعلقة باجلمعية ،على وجه
خا�ص ما ي�أتي :
 -1ا�سم اجلمعية ،ومقرها الرئي�س ،والنطاق اجلغرايف خلدمتها.
 -2الغر�ض الذي ن�ش�أت من �أجله.
� -3أ�سماء امل�ؤ�س�سني  ،وبياناتهم  ،وعناوينهم الدائمة.
� -4شروط الع�ضوية و�أنواعها  ،وحقوق الأع�ضاء وواجباتهم.
 -5حتديد موارد اجلمعية من امل�صادر املن�صو�ص عليها يف املادة ( الثانية ع�شرة ) من النظام،
وكيفية الت�صرف فيها.
 -6حتديد بداية ال�سنة املالية للجمعية ونهايتها.
 -7حتديد عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،والأحكام املتعلقة بانتخابهم  ،ومدة املجل�س  ،على �أال
تتجاوز �أربع �سنوات قابلة للتجديد  ،والن�صاب النظامي الجتماعاته.
� -8أ�ساليب املراقبة املالية.
 -9الأحكام املتعلقة ب�أجهزة اجلمعية  ،ومهمات واخت�صا�صات كل منها  ،وكيفية اختيار العاملني
فيها  ،وكيفية �إنها خدماتهم .
 -10الإجراءات الالزمة لدمج اجلمعية يف جمعية �أخرى.
 -11الإجراءات الالزمة لتعديل الالئحة الأ�سا�سية.
 -12القواعد التي تتبع عند حل اجلمعية ح ًال اختياري ًا  ،و�إجراءات الت�صفية ،واجلهة التي ت�ؤول
�إليها �أموالها  ،على �أن تق�صر على ال�صندوق �أو �إحدى اجلمعيات ذات الن�شاط امل�شابه امل�سجلة
نظامي ًا.
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رقم املادة10 :
نص المادة:

�إن�شاء الفروع:
يجوز للجمعية �أن تن�شئ لها فروع ًا داخل اململكة بعد موافقة الوزارة على ذلك  ،وحتدد الالئحة
الأ�سا�سية طريقة تكوين هذه الفروع واخت�صا�صاتها  ،وغري ذلك من الأحكام املتعلقة بها.

رقم املادة11 :
نص المادة:

�أجهزة اجلمعية:
تتكون اجلمعية من الأجهزة الآتية :
 -1اجلمعية العمومية .
 -2جمل�س الإدارة.
 -3اللجان الدائمة التي تك ِّونها اجلمعية العمومية � ،أو جمل�س الإدارة  ،على �أن يحدد اخت�صا�صها
القرار ال�صادر بتكوينها.
 -4اجلهاز التنفيذي.
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رقم املادة12 :
نص المادة:

موارد اجلمعية:
تتكون موارد اجلمعية مما ي�أتي:
 -1ر�سوم الع�ضوية ( �إن وجدت ).
 -2عوائد ن�شاطات اجلمعية .
 -3ال�صدقات  ،والهبات  ،والأوقاف  ،والتربعات .
 -4العوائد اال�ستثمارية من �أموال اجلمعية .
 -5ما يقرر لها من �إعانات حكومية .
 -6ما قد يخ�ص�صه ال�صندوق من دعم لرباجمها وتطويرها .
 -7املوارد املالية التي حتققها اجلمعية من خالل �إدارتها مل�ؤ�س�سة تابعة لإحدى اجلهات احلكومية
�أو اخلا�صة � ،أو تنفيذ بع�ض م�شروعاتها �أو براجمها وفق ًا للمادة ( ال�سابعة والع�شرين) من النظام.
 -8الزكوات للجمعيات التي ي�شتمل ن�شاطها على م�صارف للزكاة.

رقم املادة13 :
نص المادة:

اجلمعية العمومية:
 -1تتكون اجلمعية العمومية من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني والأع�ضاء الذين م�ضت على ع�ضويتهم يف
اجلمعية �ستة �أ�شهر على الأقل  ،ب�شرط ت�سديد ر�سوم الع�ضوية �إن وجدت.
 -2تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها ( العادية وغري العادية ) يف مقر اجلمعية بنا ًء على
دعوة خطية من رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ت�شتمل على جدول الأعمال ،ومكان االجتماع،
وتاريخه  ،و�ساعة انعقاده  ،على �أن تبلغ الوزارة واجلهة امل�شرفة و�أع�ضاء اجلمعية بالدعوة قبل
املوعد املحددة بخم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل ،ويجوز للوزارة وللجهة امل�شرفة ندب من ميثلها
حل�ضور االجتماع.
 -3تعقد اجلمعية العمومية اجتماع ًا عادي ًا مرة واحدة على الأقل كل �سنة مالية للجمعية  ،على
�أن يعقد االجتماع الأول لكل �سنة خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل منها.
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 -4تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها غري العادية بنا ًء على طلب ُم�س َّبب من الوزارة � ،أو من
جمل�س الإدارة � ،أو بناء على طلب عدد ال يقل عن (  ) %25من الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور
اجلمعية العمومية .
 -5لع�ضو اجلمعية العمومية �أن ينيب عنه – كتابة – ع�ضو ًا �آخر ميثله يف ح�ضور اجلمعية
العمومية  ،وال يجوز �أن ينوب الع�ضو عن �أكرث من ع�ضو.
 -6ال يجوز لع�ضو اجلمعية العمومية اال�شرتاك يف الت�صويت على �أي قرار كانت فيه م�صلحة
�شخ�صية  ،وذلك فيما عدا انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

رقم املادة14 :
نص المادة:

اخت�صا�صات اجلمعية العمومية العادية:
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية بالآتي :
 -1درا�سة تقرير مراجع احل�سابات عن القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية  ،واعتمادها بعد
مناق�شتها.
� -2إقرار م�شروع امليزانية التقديرية لل�سنة املالية اجلديدة .
 -3مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال اجلمعية ون�شاطاتها لل�سنة املالية املنتهية ،واخلطة
املقرتحة لل�سنة املالية اجلديدة  ،واتخاذ ما تراه يف �ش�أنه .
� -4إقرار خطة ا�ستثمار �أموال اجلمعية  ،واقرتاح جماالته.
 -5انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وجتديد مدة ع�ضويتهم  ،و�إبراء ذمة جمل�س الإدارة ال�سابق.
 -6تعيني حما�سب قانوين مرخ�ص له؛ ملراجعة ح�سابات اجلمعية  ،وحتديد �أتعابه.
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رقم املادة15 :
نص المادة:

اخت�صا�صات اجلمعية العمومية غري العادية:
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بالنظر يف امل�سائل الآتية:
 -1البت يف ا�ستقالة �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو �إ�سقاط الع�ضوية عنه ،وانتخاب من ي�شغل
املراكز ال�شاغرة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة.
� -2إلغاء ما تراه من قرارات جمل�س الإدارة.
 -3اقرتاح اندماج اجلمعية يف جمعية �أخرى.
� -4إقرار تعديل الالئحة الأ�سا�سية .
 -5حل اجلمعية اختياري ًا.
وال تكون قرارات اجلمعية العمومية غري العادية ال�صادرة يف �ش�أن االخت�صا�صات الواردة يف
الفقرات (  ) 3و (  ) 4و (  ) 5نافذة �إال بعد ا�ستكمال الإجراءات الالزمة وفق ًا لأحكام النظام.

رقم املادة16 :
نص المادة:

ال يجوز للجمعية العمومية ( العادية وغري العادية ) �أن تنظر يف م�سائل غري مدرجة يف جدول
�أعمالها.

رقم املادة17 :
نص المادة:

 -1يعد اجتماع اجلمعية العمومية ( العادية وغري العادية ) �صحيح ًا �إذا ح�ضره �أكرث من ن�صف
�أع�ضائها  ،ف�إن مل يتحقق ذلك �أُ ِّجل االجتماع �إىل موعد �آخر يعقد خالل مدة �أقلها �ساعة
و�أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من موعد االجتماع الأول  ،ويكون االجتماع يف هذه احلالة بالن�سبة
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�إىل اجلمعية العمومية العادية �صحيح ًا مهما كان عدد الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ومبا ال يقل عن
( ) %25من �إجمايل الأع�ضاء بالن�سبة �إىل اجلمعية العمومية غري العادية.
 -2ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية العادية ب�أغلبية عدد الأع�ضاء احلا�ضرين .
 -3ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية ب�أغلبية ثلثي عدد الأع�ضاء احلا�ضرين.

رقم املادة18 :
نص المادة:

 -1تنتخب اجلمعية العمومية �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية باالقرتاع ال�سري.
 -2للوزارة حق ندب من يح�ضر عملية االنتخاب للت�أكد من �سريها طبق ًا لالئحة الأ�سا�سية.
 -3للوزارة �إلغاء نتيجة االنتخاب �إذا ت�أكد لها �أنها بنيت على خمالفات لهذا النظام �أو الالئحة
�أو الالئحة الأ�سا�سية  ،وذلك خالل ثالثني يوم ًا من تبلغها بالنتيجة .
 -4ال يجوز اجلمع بني الوظيفة يف اجلمعية وع�ضوية جمل�س الإدارة� ،إال مبوافقة الوزارة ،ووفقا
ملا حتدده الالئحة .

رقم املادة19 :
نص المادة:

جمل�س �إدار ٍة م�ؤقت
ني
 -1يجوز للوزير – بقرار ُم�س َّبب – عزل جمل�س الإدارة املنتخب وتعي ُ
ِ
للجمعية  ،وذلك يف �إحدى احلالتني الآتيتني:
�أ� -إذا نق�ص عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة – لأي �سبب – عن احلد الأدنى املحقق للن�صاب
النظامي الالزم لعقد اجتماعات املجل�س املحدد يف نظام الالئحة الأ�سا�سية  ،وتعذر تكملة عدد
الأع�ضاء طبق ًا لأحكام النظام.
ب� -إذا خالف جمل�س الإدارة � َّأي حكم من �أحكام النظام �أو الالئحة �أو الالئحة الأ�سا�سية  ،ومل
ت�صحح املخالفة خالل �شهر واحد من تاريخ الإنذار اخلطي املوجه من الوزارة.
 -2على جمل�س الإدارة امل�ؤقت �أن يدعو اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل �ستني يوم ًا من تاريخ
تعيينه ،و�أن يعر�ض عليها تقرير ًا مف�ص ًال عن حالة اجلمعية ،وتنتخب اجلمعية العمومية يف هذه
اجلل�سة جمل�س �إدارة جديدا ،وتنتهي مهمة جمل�س الإدارة املوقت بانتخاب جمل�س �إدارة جديد.
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رقم املادة20 :
نص المادة:

على جمل�س �إدارة اجلمعية �أن يقدم �إىل الوزارة تقرير ًا �سنوي ًا مف�ص ًال معتمد ًا من اجلمعية
العمومية عن القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية خالل �أربعة �أ�شهر من نهاية ال�سنة املاليةـ
م�شتم ًال على ر�صد ن�شاطات اجلمعية  ،وعلى تقرير مايل �شامل معتمد من مراجع احل�سابات،
من امليزانية التقديرية للعام اجلديد.

رقم املادة21 :
نص المادة:

على اجلمعية ما ي�أتي:
� -1أن حتتفظ يف مقرها بالوثائق واملكاتبات وال�سجالت اخلا�صة بها  ،وفق ما تت�ضمنه الالئحة
من �أحكام.
� -2أن تقيد يف �سجل خا�ص ا�سم كل ع�ضو من �أع�ضاء اجلمعية  ،وبياناته  ،وعنوانه  ،وتاريخ ان�ضمامه
�إىل اجلمعية  ،وما ي�سدده من ر�سوم الع�ضوية (�إن وجدت) ،وكل تغيري يطر�أ على هذه البيانات.
� -3أن تدون – يف �سجالت معدة لهذا الغر�ض – وقائع جل�سات اجلمعية العمومية وجمل�س
بتفوي�ض
الإدارة وقراراتهما  ،وكذلك القرارات التي ي�صدرها م�س�ؤول اجلهاز التنفيذي للجمعية
ٍ
من جمل�س الإدارة  ،ولكل ع�ض ٍو حق االطالع على هذه ال�سجالت.
� -4أن تدون ح�ساباتها يف �سجالت تبني على وجه التف�صيل الإيرادات وامل�صروفات.
حما�سب قانوين مرخ�ص له ملراجعة ح�ساباتها.
� -5أن تتعاقد مع
ٍ
� -6أن تودع �أموالها النقدية با�سمها لدى �أحد البنوك يف اململكة  ،و�أ َال ت�صرف هذه الأموال يف
غري ماخ�ص�صت له  ،و�أ َّال ي�صرف منها �إ َّال بتوقيع اثنني من امل�س�ؤولني يف اجلمعية يفو�ضهما
بذلك جمل�س الإدارة  ،وحتدد الالئحة الأ�سا�سية هذين امل�س�ؤولني.
� -7أن تعر�ض اجلمعية يف مقرها �أو على موقعها الإلكرتوين القوائم املالية املدققة قبل �أ�سبوع
– على الأقل – من موعد انعقاد اجلمعية العمومية .
� -8أن تلتزم ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والنظام العام والآداب العامة ،و�أحكام النظام
والالئحة ،وغريهما من الأنظمة واللوائح  ،وكل مايحافظ على الوحدة الوطنية .
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� -9أن ت�صدر بطاقة ع�ضوية لكل ع�ضو من �أع�ضائها.
� -10أن ال تت�صرف فيما تتلقاه من زكوات �إ َّال مبا يتفق مع احكام ال�شريعة الإ�سالمية .
� -11أن ال ت�ستثمر �أموالها يف م�ضاربات مالية .
� -12أن ال تتلقى �إعانات من خارج اململكة �إ َّال بعد موافقة الوزارة ،وفقا لل�ضوابط التي حتددها
الالئحة .

رقم املادة22 :
نص المادة:

يجوز َ
حل اجلمعية ح ًال اختياري ًا بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية  ،وفق ًا لأحكام هذا
النظام والالئحة الأ�سا�سية.

رقم املادة23 :
نص المادة:

 -1للوزير – بقرار ُم�س َّبب وبعد �إنذارها – تعليق ن�شاط اجلمعية م�ؤقت ًا � ،أو حلها� ،أو دجمها يف
جمعية �أخرى  ،وذلك يف �إحدى احلاالت الآتية:
�أ� -إذا قل عدد �أع�ضائها عن خم�سة �أ�شخا�ص.
ب� -إذا خرجت عن �أهدافها � ،أو ارتكبت خمالفات ج�سيمة لهذا النظام � ،أو الالئحة � ،أو
الالئحة الأ�سا�سية .
جـ� -إذا �أ�صبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية .
د� -إذا ت�صرفت يف �أموالها يف غري الأوجه املحددة لها .
هـ� -إذا ارتكبت خمالفات لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية � ،أو النظام العام � ،أو الآداب العامة � ،أو
�أي فعل يخل بالوحدة الوطنية .
� -2إذا ثبت للوزارة وقوع �أخطاء ج�سيمة ت�ؤثر على تنفيذ عقد �أبرمته اجلمعية مع جهة حكومية �أو
خا�صة لإدارة م�ؤ�س�سة تابعة لها� ،أو تنفيذ �أي من م�شروعات تلك اجلهة �أو براجمها �أو خدماتها،
فللوزارة  -بعد التن�سيق مع اجلهة – وقف تنفيذ العقد موقت ًا �إىل حني �إزالة املخالفات� ،أو
�إنها�ؤه.
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رقم املادة24 :
نص المادة:

ال يجوز للقائمني على �ش�ؤون اجلمعية ،التي �صدر قرار من الوزير بتعليق ن�شاطها م�ؤقت ًا �أو حلها
�أو دجمها يف جمعية �أخرى  ،ت�صفيتها �أو الت�صرف يف �أموالها �أو م�ستنداتها � ،إ َّال وفق ًا ملا تق�ضي
به الالئحة .

رقم املادة25 :
نص المادة:

منح �صفة النفع العام:
تعد اجلمعية ذات نفع عام �إذا كان غر�ضها حتقيق م�صلحة عامة  ،على �أن ين�ص على ذلك يف
ترخي�ص �إن�شائها  ،ويكون �إ�ضفاء هذه ال�صفة �أو �إلغا�ؤها – يف املرحلة التالية للرتخي�ص  -بقرار
من الوزير  ،وحتدد الأحكام املتعلقة بذلك.

رقم املادة26 :
نص المادة:

 -1اليجوز احلجز والتنفيذ على �أموال جمعيات النفع العام �إال بحكم ق�ضائي .
 -2جلمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي حتتاج �إليها يف حدود �أغرا�ض النفع العام التي
�أن�شئت من �أجلها  ،وتطبق يف هذه احلالة �أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع
اليد امل�ؤقت على العقار  ،وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه اجلمعية  ،على �أن ي�صدر
قرار نزع امللكية من الوزير  ،و�أن تدفع اجلمعية التعوي�ضات املرتتبة على ذلك.

رقم املادة27 :
نص المادة:

يجوز لأي جهة حكومية �أو خا�صة التعاقد مع �إحدى جمعيات النفع العام لإدارة م�ؤ�س�سة تابعة
لها � ،أو تنفيذ بع�ض م�شروعاتها �أو براجمها �أو خدماتها التي تدخل �ضمن اخت�صا�صها  ،وحتدد
الالئحة �إطار العالقة التعاقدية بني الطرفني.
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رقم املادة28 :
نص المادة:

ت�سري على جمعيات النفع العام ،فيما مل يرد يف �ش�أنه ن�ص خا�ص  ،الأحكام الواردة يف هذا
النظام  ،املتعلقة باجلمعيات .

رقم املادة29 :
نص المادة:

موارد امل�ؤ�س�سات الأهلية:
تتكون موارد امل�ؤ�س�سة مما يخ�ص�صه لها امل�ؤ�س�س �أو امل�ؤ�س�سون من �أموال � ،أو �أوقاف � ،أو هبات،
�أو و�صايا  ،ويجوز لها ا�ستقبال التربعات بعد موافقة الوزارة.

رقم املادة30 :
نص المادة:

يجب �أن ت�شمل الالئحة الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة البيانات الآتية :
 -1ا�سم امل�ؤ�س�سة ،ونطاق عملها اجلغرايف ،ومقرها الرئي�س.
 -2ا�سم امل�ؤ�س�س �أو �أ�سماء امل�ؤ�س�سني  ،وبياناتهم ال�شخ�صية.
 -3الغر�ض الذي تن�ش�أ امل�ؤ�س�سة لتحقيقه.
 -4بيان باحلاالت التي ميكن فيها حل امل�ؤ�س�سة ح ًال اختياري ًا ( �إن وجدت )  ،والأحكام املنظمة
لذلك .
 -5بيان تف�صيلي بالأموال املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سة  ،و�إجراءات الت�صفية عند احلل  ،واجلهة التي
�ست�ؤول �إليها �أموالها وم�ستنداتها .
 -6الأحكام املنظمة لإدارة امل�ؤ�س�سة  ،مبا يف ذلك طريقة ت�شكيل جمل�س الأمناء  ،وطريقة تعيني
امل�س�ؤول التنفيذي  ،ومهمات كل منها واخت�صا�صاته.
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رقم املادة31 :
نص المادة:

يكون لكل م�ؤ�س�سة جمل�س �أمناء من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،يعينهم امل�ؤ�س�س �أو امل�ؤ�س�سون �أو
من يعهد �إليه بذلك مبوجب الالئحة الأ�سا�سية  ،وتبلغ الوزارة بالتعيني  ،وبكل تعديل يطر�أ على
ت�شكيل جمل�س الأمناء .و�إذا مل يعني جمل�س للأمناء � ،أو يف الالئحة الأ�سا�سية  ،فتتخذ الوزارة
ما يلزم وفق ما حتدده الالئحة.

رقم املادة32 :
نص المادة:

يتوىل جمل�س الأمناء �إدارة امل�ؤ�س�سة وفق ًا لأحكام النظام والالئحة والالئحة الأ�سا�سية  ،وميثلها
رئي�س املجل�س �أمام الق�ضاء و�أمام غريه ،ولرئي�س املجل�س  -بعد موافقة جمل�س الأمناء � -أن
يفو�ض يف هذا االخت�صا�ص من يراه .

رقم املادة33 :
نص المادة:

تكون للم�ؤ�س�سة ميزانية �سنوية  ،وح�ساب ختامي  ،ويجوز – بعد موافقة الوزارة – �أن يكتفى
عنه ببيان يت�ضمن �إيراداتها وم�صروفاتها  ،و�أوجه �إنفاق �أموالها بح�سب طبيعة املال الذي جرى
تخ�صي�صه وفق ًا لالئحة الأ�سا�سية .

رقم املادة34 :
نص المادة:

ُت ِعد الوزارة �سج ًال خا�ص ًا بامل�ؤ�س�سات  ،وحتدد الالئحة الأحكام املتعلقة بهذا ال�سجل  ،و�إجراءات
الت�سجيل فيه  ،والبيانات الالزم ت�سجيلها.
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رقم املادة35 :
نص المادة:

 -1ال يجوز حل امل�ؤ�س�سة اختياري ًا �أو دجمها يف م�ؤ�س�سة �أخرى �إال مبوافقة امل�ؤ�س�س �أو امل�ؤ�س�سني،
�أو وفق ًا ملا تق�ضي به الالئحة الأ�سا�سية.
 -2تتخذ الوزارة – يف احلاالت الواردة يف املادة ( الثالثة والع�شرين ) – ما يلزم للمحافظة
على �أموال امل�ؤ�س�سة وا�ستمرارها  ،ولها  -يف �سبيل ذلك  -عزل جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة �أو �أي من
امل�س�ؤولني التنفيذيني فيها � ،أو تعليق ن�شاطها م�ؤقت ًا  ،على �أنه ال يجوز حل امل�ؤ�س�سة �إال يف حالة
ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها املالية �أو ا�ستحالة حتقيقها لأهدافها  ،مع التقيد يف كل
الأحوال بو�صية امل�ؤ�س�س �أو امل�ؤ�س�سني و�شروطهم ،ومبا تق�ضي به الالئحة الأ�سا�سية.
م�سبب
 -3ي�صدر �أي �إجراء تتخذه الوزارة – ا�ستناد ًا �إىل الفقرة (  ) 2من هذه املادة – بقرار ّ
من الوزير بعد �إنذار امل�ؤ�س�سة .

رقم املادة36 :
نص المادة:

�إذا حلت امل�ؤ�س�سة وفق ًا للمادة (اخلام�سة والثالثني) ،وكانت قد ح�صلت على �إعانة من الدولة �أو
�سمح لها بجمع تربعات  ،فيكون الت�صرف يف الأموال امل�ستح�صلة من تلك الإعانات �أو التربعات
وفق َا ملا تق�ضي به الالئحة.

رقم املادة37 :
نص المادة:

ت�سري على امل�ؤ�س�سات ،فيما مل يرد يف �ش�أنه ن�ص خا�ص  ،الأحكام الواردة يف هذا النظام
املتعلقة باجلمعيات  ،وذلك با�ستثناء الأحكام اخلا�صة بجمعيات النفع العام  ،وما يتعلق
بالأحكام اخلا�صة بالإعانات احلكومية .
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رقم املادة38 :
نص المادة:

جمل�س اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات:
يجوز للوزير �أن ي�شكل جمل�س ًا للجمعيات و�آخر للم�ؤ�س�سات  ،وحتدد الالئحة طريقة ت�شكيل كل
جمل�س ،واخت�صا�صاته ،وتنظيم �ش�ؤونه املالية والإدارية ،والأحكام الأخرى ذات العالقة بكل جمل�س.

رقم املادة39 :
نص المادة:

�أحكام عامة:
 -1يجوز جلمعيات النفع العام جمع التربعات  ،ويجوز لغريها من اجلمعيات – بعد موافقة
الوزارة – جمع التربعات لتنفيذ برامج حمددة  ،على �أن يتم التقيد يف جميع الأحوال بالأنظمة
والتعليمات وال�ضوابط ال�صادرة من اجلهات املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
 -2ال يجوز للجمعيات وامل�ؤ�س�سات التعاقد �أو االتفاق مع الدول �أو املنظمات �أو امل�ؤ�س�سات الدولية،
�إ ّال بعد موافقة الوزارة واجلهة املخت�صة.
 -3ال يجوز للجمعية �أو امل�ؤ�س�سة اخلروج عن الأهداف املحددة لها ،وال �أن تنطوي �أي من ن�شاطاتها
و�أعمالها على ما ي�ؤدي �إىل الإخالل بالنظام العام و�إثارة النعرات والفرقة بني املواطنني.

رقم املادة40 :
نص المادة:

تكون القرارات ال�صادرة من الوزارة تنفيذ ًا لأحكام هذا النظام قابلة للطعن �أمام املحكمة
الإدارية خالل ( �ستني ) يوم ًا من تاريخ العلم بها  ،وتف�صل املحكمة يف الطعن على وجه ال�سرعة.
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رقم املادة41 :
نص المادة:

ت�سري �أحكام هذا النظام على امل�ؤ�س�سات اخلريية املن�ش�أة مبوجب �أوامر ملكية با�ستثناء ما ي�أتي:
 -1ما يرد به ن�ص خا�ص يف النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة.
 -2الأحكام التي يقر جمل�س الوزراء عدم �سريانها على تلك امل�ؤ�س�سات.

رقم املادة42 :
نص المادة:

ي�صدر الوزير الالئحة خالل ( ت�سعني ) يوم ًا من تاريخ ن�شر النظام.

رقم املادة43 :
نص المادة:

يلغي هذا النظام الئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية  ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم
( ) 170وتاريخ  1410/6/25هـ  ،وكل ما يتعار�ض معه من �أحكام.

رقم املادة44 :
نص المادة:

يعمل بهذا النظام بعد ( ت�سعني ) يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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