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التعريفات

 
المادة األولى:

يقص�د باأللفاظ والعبارات اآلتية - أينام وردت يف هذا النظام - املعاين املبينة 
أمام كل منها :

1-النظام: نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
2-الوزارة: وزارة الشؤون االجتامعية.

3-الوزير: وزير الشؤون االجتامعية.
4-الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

5-اجلمعية: اجلمعية األهلية.
6-املؤسسة: املؤسسة األهلية.

7-الالئحة األساسية: الالئحة األساسية للجمعية، أو للمؤسسة.
8-الصندوق: صندوق دعم اجلمعيات.

9-اجله�ة املرشف�ة: اجله�ة احلكومية التي يدخل نش�اط اجلمعية أو املؤسس�ة 
ضمن اختصاصاهتا.

10-اجلهة املختصة: اجلهة التي حيددها جملس الوزراء.
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أهداف النظام
 

المادة الثانية :

هيدف هذا النظام إىل اآليت :
1- تنظيم العمل األهيل وتطويره ومحايته.

2-اإلسهام يف التنمية الوطنية.
3-تعزيز مسامهة املواطن يف إدارة املجتمع وتطويره.

4-تفعيل ثقافة العمل التطوعي بني أفراد املجتمع.
5-حتقيق التكافل االجتامعي.

التصنيف

 المادة الثالثة :

تصنف اجلمعيات واملؤسسات ألغراض هذا النظام وفق اآليت :
1-اجلمعيات األهلية :

تع�د مجعي�ة أهلي�ة - يف تطبي�ق أح�كام ه�ذا النظ�ام - كل جمموع�ة ذات تنظيم 
مس�تمر مل�دة معينة أو غري معينة، مؤلفة من أش�خاص م�ن ذوي الصفة الطبيعية أو 
االعتبارية، أو منهام معًا، غري هادفة للربح أساسًا، وذلك من أجل حتقيق غرض من 
أغراض الرب أو التكافل، أو من أجل نش�اط ديني حتدده وزارة الش�ؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد، أو نشاط اجتامعي، أو ثقايف، أو صحي، أو بيئي، أو 
تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو ش�بايب، أو س�ياحي، ونحو 
ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحامية املستهلك، أو أي نشاط أهيل آخر تقدره 
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الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون املادي، أو املعنوي، أو اخلربات الفنية 
أو غريها، وس�واء كان النش�اط موجهًا إىل خدمة العامة كجمعيات النفع العام، 
أم كان موجه�ًا يف األس�اس إىل خدم�ة أصح�اب ختصص أو مهن�ة كاجلمعيات 

املهنية واجلمعيات العلمية واجلمعيات األدبية.
2-املؤسسات األهلية :

يع�د مؤسس�ة أهلي�ة - يف تطبيق أح�كام هذا النظ�ام - أي كيان مس�تمر ملدة 
معين�ة أو غري معينة، يؤسس�ه ش�خص أو أش�خاص م�ن ذوي الصف�ة الطبيعية 
أو االعتباري�ة أو منه�ام مع�ًا، غري هادف للربح أساس�ًا، وذلك م�ن أجل حتقيق 
غ�رض أو أكثر م�ن أغراض النفع العام أو املخص�ص، ويعتمد عىل ما خيصصه 
ل�ه املؤس�س أو املؤسس�ون من أم�وال، أو أوق�اف، أو هبات أو وصاي�ا، وتعد 
الصناديق العائلية واألهلية بأنواعها مؤسس�ات أهلية، وحتدد الالئحة ما يدخل 
ضم�ن تل�ك الصنادي�ق، عىل أن تض�ع كل جهة مرشف�ة عىل صن�دوق تنظياًم له 
يتواف�ق مع ه�ذا النظام وال يرت�ب التزامًا عىل الدولة، وذلك بع�د موافقة اجلهة 

املختصة، والوزارة.

مهمات الوزارة

المادة الرابعة :

الوزارة هي الس�لطة املس�ؤولة عن ش�ؤون اجلمعيات واملؤسسات يف حدود 
أحكام ه�ذا الن�ظام واألنظمة األخرى ذات العالقة، وهلا أن تتخذ ما تراه الزمًا 

لتحقيق أهداف هذا النظام، وعىل وجه خاص ما يأيت :
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1-الرتخيص للجمعيات واملؤسسات.
2-تقديم اإلعانات احلكومية للجمعيات.

ا،  �ا وماليًّ 3-اإلرشاف ع�ىل نش�اطات اجلمعي�ات واملؤسس�ات ومراقبتها إداريًّ
وحتدد الالئحة قواعد ذلك.

4-العمل عىل تطوير اجلمعيات واملؤسسات.
5-تنظي�م املؤمت�رات والندوات يف جم�ال العمل األهيل أو املش�اركة فيها، ودعم 

البحوث والدراسات اخلاصة بذلك وتفعيلها.
ا كان نوعها. 6-البت يف اندماج اجلمعيات واملؤسسات أيًّ

7-وضع القواعد الالزمة للتنسيق بني اجلهات الرسمية واجلمعيات واملؤسسات، 
داخل اململكة، وفقًا هلذا النظام واألنظمة األخرى.

8-دعم ثقة املجتمع يف اجلمعيات واملؤسسات وتعزيزه.
9-نرش ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع.

10-وض�ع اخلط�ط واألولوي�ات لألنش�طة واألعامل الت�ي حيتاجه�ا املجتمع، 
وتكوين قاعدة بيانات منها يسرتشد هبا أعضاء اجلمعيات وأصحاب املؤسسات.

مهمات الجهة المشرفة

المادة الخامسة :

تتوىل كل جهة مرشفة القيام بام يأيت :
1-املوافق�ة ع�ىل إنش�اء اجلمعي�ات واملؤسس�ات الت�ي تدخل نش�اطاهتا ضمن 
اختصاصه�ا؛ متهيدًا الس�تكامل إج�راءات الرتخيص هلا من ال�وزارة وفقًا ألحكام 
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هذا النظام.
2-اإلرشاف الفني عىل ممارسة اجلمعيات واملؤسسات لنشاطاهتا، ومتابعتها.

3-العمل عىل تطوير اجلمعيات واملؤسسات.

إصدار التراخيص

المادة السادسة :

تكون الوزارة هي املس�ؤولة عن إصدار الرتاخيص للجمعيات واملؤسسات، 
وتعديلها وجتديدها، وذلك بعد التنس�يق مع اجلهة املختصة وبعد احلصول عىل 
موافقة اجلهة املرشفة، عدا اجلمعيات العلمية التي نش�أت أو تنشأ يف اجلامعات، 

فتطبق يف شأهنا األحكام والقواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات.

صندوق دعم الجمعيات

المادة السابعة :

1-ينش�أ بموج�ب هذا النظ�ام صندوق يس�مى )صندوق دع�م اجلمعيات( 
يرتب�ط بالوزي�ر، وتك�ون مهمته دع�م برامج اجلمعي�ات وتطويره�ا بام يضمن 

استمرار أعامهلا وفقًا ملا حتدده الئحة الصندوق.
2-موارد الصندوق :

أ - ما خيصص له من اعتامدات يف ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التربعات، واهلبات، واألوقاف.
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ج� - األموال التي قد تؤول إليه بعد حل اجلمعيات.
د - العائد من استثامره ملوارده.

ه� - ما ختصصه له الدولة من عوائد الرسوم والرضائب.
3-يصدر الوزير الئحة مس�تقلة للصندوق تتضمن مجيع األحكام املنظمة لعمل 
الصندوق بام يف ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثامرها، وآليات الرقابة وقواعد 

احلجب واملنع.

إنشاء الجمعيات

المادة الثامنة :

1-يقدم طلب إنش�اء اجلمعية - مصحوبًا بنس�خة من الالئحة األساس�ية - من 
عدد ال يقل عن عرشة أش�خاص سعوديني من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، 
ويش�رتط يف الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل األهلية، ومل يصدر حكم 

هنائي بإدانته يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة، ما مل يكن قد ُرّد إليه اعتباره.
2-ال جي�وز املوافقة عىل إنش�اء اجلمعية إذا تضمنت الئحتها األساس�ية أحكامًا 
تتع�ارض م�ع أح�كام الرشيع�ة اإلس�المية، أو ختالف النظ�ام الع�ام، أو تتناىف مع 
اآلداب العامة، أو ختل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو الالئحة 

أو غريمها من األنظمة واللوائح.
3-ع�ىل ال�وزارة الرد عىل طلب إنش�اء اجلمعية خالل )س�تني( يوم�ًا من تاريخ 
اس�تكامل مس�وغات الطل�ب املنص�وص عليه�ا يف هذا النظ�ام واإلج�راءات التي 

حتددها الالئحة، ويعد عدم الرد خالل هذه املدة بمثابة موافقة عىل إنشائها.
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4-تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة عىل إنشائها، وتنرش 
الئحتها األساسية يف وسائل اإلعالم التي حتددها الالئحة، وال جيوز ألي مجعية 
ممارس�ة أي نش�اط من نش�اطاهتا إال بعد إمتام إجراءات تأسيس�ها وفقًا ألحكام 

النظام والالئحة.

الالئحة األساسية

المادة التاسعة :

جي�ب أن تش�مل الالئح�ة األساس�ية البيانات واألح�كام األساس�ية املتعلقة 
باجلمعية، وعىل وجه خاص ما يأيت :

1-اسم اجلمعية ومقرها الرئيس، والنطاق اجلغرايف خلدماهتا.
2-الغرض الذي أنشئت من أجله.

3-أسامء املؤسسني، وبياناهتم، وعناوينهم الدائمة.
4-رشوط العضوية وأنواعها، وحقوق األعضاء وواجباهتم.

5-حتدي�د م�وارد اجلمعية من بني املص�ادر املنصوص عليها يف امل�ادة )الثانية 
عرشة( من النظام، وكيفية الترصف فيها.

6- حتديد بداية السنة املالية للجمعية وهنايتها.
7-حتدي�د عدد أعض�اء جمل�س اإلدارة، واألحكام املتعلق�ة بانتخاهبم، ومدة 
املجل�س، ع�ىل أال تتجاوز أرب�ع س�نوات قابلة للتجدي�د، والنص�اب النظامي 

الجتامعاته.
8-أساليب املراقبة املالية.
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9-األحكام املتعلق�ة بأجهزة اجلمعية، ومهامت واختصاصات كل منها، وكيفية 
اختيار العاملني فيها، وكيفية إهناء خدماهتم.

10- اإلجراءات الالزمة لدمج اجلمعية يف مجعية أخرى.
11-اإلجراءات الالزمة لتعديل الالئحة األساسية.

ا، وإج�راءات التصفية  12-القواع�د الت�ي تتبع عند ح�ل اجلمعية ح�الًّ اختياريًّ
واجله�ة التي تؤول إليها أمواهلا، ع�ىل أن تقرص عىل الصندوق أو إحدى اجلمعيات 

ذات النشاط املشابه املسجلة نظامًا.

إنشاء الفروع

المادة العاشرة :

جيوز للجمعية أن تنش�ئ هلا فروعًا داخل اململكة بع�د موافقة الوزارة عىل ذلك، 
وحتدد الالئحة األساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاهتا، وغري ذلك من 

األحكام املتعلقة هبا.

أجهزة الجمعية

المادة الحادية عشرة :

تتكون اجلمعية من األجهزة اآلتية :
1-اجلمعية العمومية.

2-جملس اإلدارة.
3-اللج�ان الدائم�ة الت�ي تكّوهنا اجلمعي�ة العمومية، أو جمل�س اإلدارة، عىل أن 
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حيدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
4- اجلهاز التنفيذي.

موارد الجمعية

المادة الثانية عشرة :

تتكون موارد اجلمعية مما يأيت :
1-رسوم العضوية )إن وجدت(.

2-عوائد نشاطات اجلمعية.
3- الصدقات، واهلبات، واألوقاف، والتربعات.

4-العوائد االست�ثامرية من أم�وال اجلمعي�ة.
5-ما يقرر هلا من إعانات حكومية.

6-ما قد خيصصه الصندوق من دعم لرباجمها وتطويرها.
7-املوارد املالية التي حتققها اجلمعية من خالل إدارهتا ملؤسسة تابعة إلحدى 
اجله�ات احلكومية أو اخلاصة، أو تنفي�ذ بعض مرشوعاهتا أو براجمها وفقًا للامدة 

)السابعة والعرشين( من النظام.
8-الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها عىل مصارف للزكاة.

الجمعية العمومية

المادة الثالثة عشرة :

1-تتكون اجلمعية العمومية من األعضاء املؤسسني واألعضاء الذين مضت 
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عىل عضويتهم يف اجلمعية س�تة أشهر عىل األقل، برشط تسديد رسوم العضوية إن 
وجدت.

2-تعق�د اجلمعية العمومي�ة اجتامعاهتا )العادي�ة وغري العادي�ة( يف مقر اجلمعية 
بن�اًء عىل دع�وة خطية من رئيس جملس إدارة اجلمعية تش�تمل عىل جدول األعامل، 
وم�كان االجتامع، وتارخيه، وس�اعة انعقاده، ع�ىل أن تبلغ ال�وزارة واجلهة املرشفة 
وأعضاء اجلمعية بالدعوة قبل املوعد املحدد بخمس�ة عرش يومًا عىل األقل، وجيوز 

للوزارة وللجهة املرشفة ندب من يمثلها حلضور االجتامع.
ا مرة واحدة عىل األقل كل س�نة مالية  3-تعق�د اجلمعي�ة العمومية اجتامع�ًا عاديًّ
للجمعية، عىل أن يعقد االجتامع األول لكل سنة خالل األشهر األربعة األوىل منها.

ٍب من  4-تعق�د اجلمعي�ة العمومية اجتامعاهت�ا غري العادي�ة بناًء عىل طلٍب ُمس�بَّ
ال�وزارة، أو م�ن جمل�س اإلدارة، أو بن�اء ع�ىل طلب ع�دد ال يقل ع�ن )25%( من 

األعضاء الذين هلم حق حضور اجلمعية العمومية.
5-لعض�و اجلمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضوًا آخر يمثله يف حضور 

اجلمعية العمومية، وال جيوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6-ال جي�وز لعض�و اجلمعي�ة العمومية االش�رتاك يف التصويت ع�ىل أي قرار إذا 

كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيام عدا انتخاب أعضاء جملس اإلدارة.

اختصاصات الجمعية العمومية العادية

المادة الرابعة عشرة :

ختتص اجلمعية العمومية العادية باآليت :
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1-دراس�ة تقرير مراجع احلس�ابات عن القوائم املالية للس�نة املالي�ة املنتهية، 
واعتامدها بعد مناقشتها.

2-إقرار مرشوع امليزانية التقديرية للسنة املالية اجلديدة.
3-مناقش�ة تقرير جمل�س اإلدارة عن أعامل اجلمعية ونش�اطاهتا للس�نة املالية 

املنتهية، واخلطة املقرتحة للسنة املالية اجلديدة، واختاذ ما تراه يف شأنه.
4-إقرار خطة استثامر أموال اجلمعية، واقرتاح جماالته.

5-انتخ�اب أعضاء جملس اإلدارة، وجتديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة جملس 
اإلدارة السابق.

6-تعي�ني حماس�ب قانوين مرخ�ص له؛ ملراجعة حس�ابات اجلمعي�ة، وحتديد 
أتعابه.

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية

المادة الخامسة عشرة :

ختتص اجلمعية العمومية غري العادية بالنظر يف املسائل اآلتية :
1-البت يف اس�تقالة أي من أعضاء جملس اإلدارة، أو إس�قاط العضوية عنه، 

وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة يف عضوية جملس اإلدارة.
2-إلغاء ما تراه من قرارات جملس اإلدارة.
3-اقرتاح اندماج اجلمعية يف مجعية أخرى.

4-إقرار تعديل الالئحة األساسية.
5-حل اجلمعية اختياريًّا.
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وال تكون قرارات اجلمعية العمومية غري العادية الصادرة يف شأن االختصاصات 
ال�واردة يف الفق�رات )3( و)4( و)5( ناف�ذة إال بعد اس�تكامل اإلجراءات الالزمة 

وفقًا ألحكام النظام.
المادة السادسة عشرة :

ال جي�وز للجمعي�ة العمومي�ة )العادي�ة أو غ�ري العادي�ة( أن تنظر يف مس�ائل غري 
مدرجة يف جدول أعامهلا.
المادة السابعة عشرة :

1-يع�د اجتامع اجلمعية العمومي�ة )العادية أو غري العادي�ة( صحيحًا إذا حرضه 
أكث�ر من نص�ف أعضائها، فإن مل يتحق�ق ذلك ُأّجل االجت�امع إىل موعد آخر يعقد 
خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها مخسة عرش يومًا من موعد االجتامع األول، ويكون 
االجت�امع يف هذه احلالة بالنس�بة إىل اجلمعي�ة العمومية العادي��ة صحيحًا مهام كان 
ع�دد األعض�اء احلارضين، وبام ال يقل عن )25%( من إمجايل األعضاء بالنس�بة إىل 

اجلمعية العمومية غري العادية.
2-تصدر قرارات اجلمعية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء احلارضين.

3-تص�در ق�رارات اجلمعي�ة العمومية غري العادي�ة بأغلبية ثلثي ع�دد األعضاء 
احلارضين.

المادة الثامنة عشرة :

1-تنتخب اجلمعية العمومية أعضاء جملس إدارة اجلمعية باالقرتاع الرسي.
2-للوزارة حق ندب من حيرض عملية االنتخاب للتأكد من سريها طبقًا لالئحة 

األساسية.
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3-لل�وزارة إلغ�اء نتيج�ة االنتخاب إذا تأك�د هلا أهنا ُبنيت ع�ىل خمالفات هلذا 
غها  النظ�ام أو الالئح�ة أو الالئحة األساس�ية، وذلك خالل ثالثني يوم�ًا من َتَبلُّ

بالنتيجة.
4-ال جيوز اجلمع بني الوظيفة يف اجلمعية وعضوية جملس اإلدارة، إال بموافقة 

الوزارة ووفقًا ملا حتدده الالئحة.
المادة التاسعة عشرة :

1-جيوز للوزير - بقراٍر ُمسبٍَّب - عزل جملس اإلدارة املنتخب وتعينُي جملِس 
إدارٍة مؤقٍت للجمعية، وذلك يف إحدى احلالت�ني اآلتيتني :

أ - إذا نق�ص ع�دد أعض�اء جمل�س اإلدارة - ألي س�بب - ع�ن احلد األدنى 
املحق�ق للنص�اب النظامي الالزم لعق�د اجتامعات املجلس املح�دد يف الالئحة 

األساسية، وتعذر تكملة عدد األعضاء طبقًا ألحكام النظام.
ب - إذا خال�ف جمل�س اإلدارة أيَّ حك�م م�ن أح�كام النظ�ام أو الالئحة أو 
الالئح�ة األساس�ية، ومل تصحح املخالفة خالل ش�هر واحد م�ن تاريخ اإلنذار 

اخلطي املوجه من الوزارة.
2-ع�ىل جمل�س اإلدارة املؤق�ت أن يدعو اجلمعي�ة العمومي�ة لالنعقاد خالل 
ستني يومًا من تاريخ تعيينه، وأن يعرض عليها تقريرًا مفصاًل عن حالة اجلمعية، 
وتنتخ�ب اجلمعية العمومية يف هذه اجللس�ة جملس إدارة جدي�دًا، وتنتهي مهمة 

جملس اإلدارة املؤقت بانتخاب جملس إدارة جديد.
المادة العشرون :

ا مفصاًل معتمدًا من  عىل جملس إدارة اجلمعية أن يقدم إىل الوزارة تقريرًا سنويًّ
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اجلمعية العمومية عن القوائم املالية للسنة املالية املنتهية خالل أربعة أشهر من هناية 
الس�نة املالية؛ مشتماًل عىل رصد نش�اطات اجلمعية، وعىل تقرير مايل شامل معتمد 

من مراجع احلسابات، وصورة من امليزانية التقديرية للعام اجلديد.
المادة الحادية والعشرون :

عىل اجلمعية ما يأيت :
1-أن حتتف�ظ يف مقره�ا بالوثائ�ق واملكاتبات والس�جالت اخلاصة هب�ا، وفق ما 

تتضمنه الالئحة من أحكام.
2-أن تقيد يف سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء اجلمعية، وبياناته، وعنوانه، 
وتاري�خ انضاممه إىل اجلمعية، وما يس�دده من رس�وم العضوي�ة )إن وجدت( وكل 

تغيري يطرأ عىل هذه البيانات.
3-أن ت�دون - يف س�جالت مع�دة هل�ذا الغ�رض - وقائ�ع جلس�ات اجلمعي�ة 
العمومي�ة وجمل�س اإلدارة وقراراهت�ام، وكذلك الق�رارات التي يصدرها مس�ؤول 
اجله�از التنفي�ذي للجمعية بتفويٍض من جمل�س اإلدارة، ولكل عضٍو حق االطالع 

عىل هذه السجالت.
اإلي�رادات  التفصي�ل  تب�ني ع�ىل وج�ه  ت�دون حس�اباهتا يف س�جالٍت  4-أن 

واملرصوفات.
5-أن تتعاقد مع حماسٍب قانوينٍّ مرخٍص له ملراجعة حساباهتا.

6-أن تودع أمواهلا النقدية باسمها لدى أحد البنوك يف اململكة، وأالَّ ترصف هذه 
األموال يف غري ما خصصت له، وأالَّ يرصف منها إالَّ بتوقيع اثنني من املسؤولني يف 
اجلمعية يفوضهام بذلك جملس اإلدارة، وحتدد الالئحة األساسية هذين املسؤولني.
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7-أن تع�رض اجلمعي�ة يف مقره�ا أو عىل موقعه�ا اإللك�رتوين القوائم املالية 
املدققة قبل أسبوع - عىل األقل - من موعد انعقاد اجلمعية العمومية.

8-أن تلت�زم بأح�كام الرشيع�ة اإلس�المية والنظ�ام الع�ام واآلداب العامة، 
وأح�كام النظ�ام والالئحة وغريمها م�ن األنظمة واللوائ�ح، وكل ما حيافظ عىل 

الوحدة الوطنية.
9-أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.

10-أالَّ تت�رصف في�ام تتلق�اه م�ن زك�وات إالَّ بام يتف�ق مع أح�كام الرشيعة 
اإلسالمية.

11-أالَّ تستثمر أمواهلا يف مضاربات مالية.
12-أالَّ تتلق�ى إعان�ات م�ن خ�ارج اململك�ة إالَّ بع�د موافق�ة ال�وزارة وفقًا 

للضوابط التي حتددها الالئحة.
المادة الثانية والعشرون :

ا بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية، وفقًا  جيوز حلُّ اجلمعية حالًّ اختياريًّ
ألحكام هذا النظام والالئحة األساسية.

المادة الثالثة والعشرون :

�بٍب وبعد إنذارها - تعليق نش�اط اجلمعي�ة مؤقتًا، أو  1-للوزي�ر - بقرار ُمسَّ
حلها أو دجمها يف مجعية أخرى، وذلك يف إحدى احلاالت اآلتية :

أ - إذا قل عدد أعضائها عن مخسة أشخاص.
ب - إذا خرج�ت ع�ن أهدافها، أو ارتكبت خمالفات جس�يمة هلذا النظام، أو 

الالئحة، أو الالئحة األساسية.
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ج� - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماهتا املالية.
د - إذا ترصفت يف أمواهلا يف غري األوجه املحددة هلا.

ه�� - إذا ارتكب�ت خمالف�ات ألح�كام الرشيعة اإلس�المية، أو النظ�ام العام، أو 
اآلداب العامة، أو أي فعل خيل بالوحدة الوطنية.

2-إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر عىل تنفيذ عقد أبرمته اجلمعية مع 
جه�ة حكومية أو خاصة إلدارة مؤسس�ة تابعة هل�ا أو تنفيذ أي من مرشوعات تلك 
اجلهة أو براجمها أو خدماهتا؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع اجلهة - وقف تنفيذ العقد 

مؤقتًا إىل حني إزالة املخالفات، أو إهنائه.
المادة الرابعة والعشرون :

ال جيوز للقائمني عىل ش�ؤون اجلمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نش�اطها 
مؤقتًا أو حلها أو دجمها يف مجعية أخرى؛ تصفيتها أو الترصف يف أمواهلا أو مستنداهتا، 

إالَّ وفقًا ملا تقيض به الالئحة.

منح صفة النفع العام

المادة الخامسة والعشرون :

تع�د اجلمعية ذات نفع ع�ام إذا كان غرضها حتقيق مصلح�ة عامة، عىل أن ينص 
عىل ذلك يف ترخيص إنش�ائها، ويكون إضف�اء هذه الصفة أو إلغاؤها - يف املرحلة 

التالية للرتخيص - بقرار من الوزير، وحتدد الالئحة األحكام املتعلقة بذلك.
المادة السادسة والعشرون :

1-ال جيوز احلجز والتنفيذ عىل أموال مجعيات النفع العام إالَّ بحكم قضائي.
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2-جلمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي حتتاج إليها يف حدود أغراض 
النفع العام التي أنشئت من أجلها، وتطبق يف هذه احلالة أحكام نظام نزع ملكية 
العق�ارات للمنفع�ة العامة ووضع اليد املؤقت عىل العق�ار، وذلك بالقدر الذي 
يتفق وطبيعة عمل هذه اجلمعية، عىل أن يصدر قرار نزع امللكية من الوزير، وأن 

تدفع اجلمعية التعويضات املرتتبة عىل ذلك.
المادة السابعة والعشرون :

جي�وز ألي جه�ة حكومي�ة أو خاصة التعاقد م�ع إحدى مجعي�ات النفع العام 
إلدارة مؤسس�ة تابعة هلا، أو تنفيذ بع�ض مرشوعاهتا أو براجمها أو خدماهتا التي 

تدخل ضمن اختصاصها، وحتدد الالئحة إطار العالقة التعاقدية بني الطرفني.
المادة الثامنة والعشرون :

ت�رسي ع�ىل مجعيات النف�ع العام في�ام مل يرد يف ش�أنه نص خ�اص؛ األحكام 
الواردة يف هذا النظام، املتعلقة باجلمعيات.

المؤسسات األهلية

المادة التاسعة والعشرون :

تتكون موارد املؤسس�ة مما خيصصه هلا املؤس�س أو املؤسس�ون من أموال، أو 
أوقاف، أو هبات، أو وصايا، وجيوز هلا استقبال التربعات بعد موافقة الوزارة.

المادة الثالثون :

جيب أن تشمل الالئحة األساسية للمؤسسة البيانات اآلتية :
1- اسم املؤسسة، ونطاق عملها اجلغرايف، ومقرها الرئيس.
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2- اسم املؤسس أو أسامء املؤسسني، وبياناهتم الشخصية.
3-الغرض الذي تنشأ املؤسسة لتحقيقه.

�ا )إن وجدت(،  4-بي�ان باحلاالت الت�ي يمكن فيها حل املؤسس�ة حالًّ اختياريًّ
واألحكام املنظمة لذلك.

5-بيان تفصييل باألموال املخصصة للمؤسس�ة، وإجراءات التصفية عند احلل، 
واجلهة التي ستؤول إليها أمواهلا ومستنداهتا.

6-األحكام املنظمة إلدارة املؤسس�ة، بام يف ذلك طريقة تش�كيل جملس األمناء، 
وطريقة تعيني املسؤول التنفيذي، ومهامت كل منهام واختصاصاته.

المادة الحادية والثالثون :

يك�ون لكل مؤسس�ة جملس أمن�اء من ثالثة أعض�اء عىل األقل يعينهم املؤس�س 
أو املؤسس�ون أو م�ن يعهد إليه بذل�ك بموجب الالئحة األساس�ية، وتبلغ الوزارة 
بالتعيني، وبكل تعديل يطرأ عىل تشكيل جملس األمناء. وإذا مل يعني جملس لألمناء، 
أو خال مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيني البديل بالطريقة املبينة يف الالئحة 

األساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما حتدده الالئحة.
المادة الثانية والثالثون :

يت�وىل جملس األمن�اء إدارة املؤسس�ة وفقًا ألح�كام النظام والالئح�ة، والالئحة 
األساس�ية، ويمثلها رئيس املجلس أمام القضاء وأمام غريه، ولرئيس املجلس بعد 

موافقة جملس األمناء أن يفوض يف هذا االختصاص من يراه.
المادة الثالثة والثالثون :

تكون للمؤس�سة ميزانية سنوية، وحساب ختامي، وجيوز - بعد موافقة الوزارة 
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- أن يكتف�ى عن�ه ببي�ان يتضم�ن إيراداهتا ومرصوفاهت�ا، وأوجه إنف�اق أمواهلا 
بحسب طبيعة املال الذي جرى ختصيصه وفقًا لالئحة األساسية.

المادة الرابعة والثالثون :

ا باملؤسسات، وحتدد الالئحة األحكام املتعلقة هبذا  ُتِعد الوزارة س�جالًّ خاصًّ
السجل، وإجراءات التسجيل فيه، والبيانات الالزم تسجيلها.

المادة الخامسة والثالثون :

ا أو دجمها يف مؤسس�ة أخ�رى إالَّ بموافقة  1-ال جي�وز ح�ل املؤسس�ة اختياريًّ
املؤسس أو املؤسسني، أو وفقًا ملا تقيض به الالئحة األساسية.

2-تتخذ الوزارة - يف احلاالت الواردة يف املادة )الثالثة والعرشين( - ما يلزم 
للمحافظ�ة عىل أموال املؤسس�ة واس�تمرارها، وهلا يف س�بيل ذل�ك عزل جملس 
أمناء املؤسسة أو أي من املسؤولني التنفيذيني فيها، أو تعليق نشاطها مؤقتًا، عىل 
أنه ال جيوز حل املؤسس�ة إالَّ يف حالة ثبوت عجزها ع�ن الوفاء بالتزاماهتا املالية 
أو اس�تحالة حتقيقه�ا ألهدافه�ا، مع التقي�د يف كل األحوال بوصية املؤس�س أو 

املؤسسني ورشوطهم وبام تقيض به الالئحة األساسية.
3-يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - اس�تنادًا إىل الفقرة )2( من هذه املادة - 

بقرار مسبَّب من الوزير بعد إنذار املؤسسة.
المادة السادسة والثالثون :

إذا حل�ت املؤسس�ة وفق�ًا لل�امدة )اخلامس�ة والثالث�ني( وكانت ق�د حصلت 
ع�ىل إعانة من الدولة أو س�مح هلا بجمع تربع�ات، فيكون الترصف يف األموال 

املستحصلة من تلك اإلعانات أو التربعات وفقًا ملا تقيض به الالئحة.
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المادة السابعة والثالثون :

ترسي عىل املؤسس�ات فيام مل يرد يف ش�أنه نص خاص، األحكام الواردة يف هذا 
النظام املتعلقة باجلمعيات، وذلك باستثناء األحكام اخلاصة بجمعيات النفع العام، 

وما يتعلق باألحكام اخلاصة باإلعانات احلكومية.

مجلس الجمعيات والمؤسسات

المادة الثامنة والثالثون :

جيوز للوزير أن يش�كل جملس�ًا للجمعي�ات وآخر للمؤسس�ات، وحتدد الالئحة 
طريقة تش�كيل كل جملس واختصاصاته وتنظيم شؤونه املالية واإلدارية واألحكام 

األخرى ذات العالقة بكل جملس.

أحكام عامة

المادة التاسعة والثالثون :

1-جي�وز جلمعي�ات النفع العام مج�ع التربعات، وجيوز لغريه�ا من اجلمعيات - 
بعد موافقة الوزارة - مجع التربعات لتنفيذ برامج حمددة، عىل أن يتم التقيد يف مجيع 
األح�وال باألنظم�ة والتعليامت والضواب�ط الصادرة من اجله�ات املختصة يف هذا 

الشأن.
2-ال جيوز للجمعيات واملؤسسات التعاقد أو االتفاق مع الدول أو املنظامت أو 

املؤسسات الدولية، إالَّ بعد موافقة الوزارة واجلهة املختصة.
3-ال جي�وز للجمعي�ة أو املؤسس�ة اخل�روج عن األه�داف املحددة هل�ا، وال أن 
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تنطوي أي من نش�اطاهتا وأعامهلا عىل ما يؤدي إىل اإلخالل بالنظام العام وإثارة 
النعرات والفرقة بني املواطنني.

المادة األربعون :

تكون الق�رارات الصادرة من الوزارة تنفيذًا ألحكام هذا النظام قابلة للطعن 
أمام املحكمة اإلدارية خالل )ستني( يومًا من تاريخ العلم هبا، وتفصل املحكمة 

يف الطعن عىل وجه الرسعة.
المادة الحادية واألربعون :

ترسي أحكام هذا النظام عىل املؤسسات اخلريية املنشأة بموجب أوامر ملكية 
باستثناء ما ييل :

1-ما يرد به نص خاص يف النظام األسايس للمؤسسة.
2-األحكام التي يقرر جملس الوزراء عدم رسياهنا عىل تلك املؤسسات.

المادة الثانية واألربعون :

يصدر الوزير الالئحة خالل )تسعني( يومًا من تاريخ نرش النظام.
المادة الثالثة واألربعون :

يلغي هذا النظام الئحة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية، الصادرة بقرار جملس 
ال�وزراء رق�م )107( وتاري�خ 25/ 6/ 1410ه�، وكل ما يتع�ارض معه من 

أحكام.
المادة الرابعة واألربعون :

يعمل هبذا النظام بعد )تسعني( يومًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.


