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قرار رقم )38( وتاريخ 1435/1/29هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 9692 

وتاريخ 1434/3/12هـ ، امل�شتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 

2/44162/42/1�س وتاريخ 1427/8/3هـ، يف �شاأن م�شروع النظام 

اجلزائي جلرائم التزوير.

 وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار اإليه.

وبعد االطالع على نظام مكافحة التزوير ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)114( وتاريخ 1380/11/26هـ، وتعديالته ال�شادرة باملر�شوم امللكي 

رقم )53( وتاريخ 1382/11/5 ، واملر�شوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 

1412/2/18هـ ، واملر�شوم امللكي رقم )م/16( وتاريخ 1426/7/8هـ .

 وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )223( وتاريخ 

1399/8/14هـ .

وبعد االطالع على املحا�شر رقم )543( وتاريخ 1429/12/17هـ  

ورقم )419( وتاريخ 1432/10/12هـ ، ورقم )524( وتاريخ 

1434/9/21هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم )79/197( وتاريخ 

1434/2/24هـ.ورقم )71/140( وتاريخ 1432/2/5هـ 

 وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )772( 

وتاريخ 1434/10/27هـ .

يقرر

املوافقة على النظام اجلزائي جلرائم التزوير بال�شيغة املرافقة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

 نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على النظام اجلزائي جلرائم التزوير

بعون اهلل تعاىل 

 نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 

 ملك اململكة العربية ال�شعودية 

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء ، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )79/197( بتاريخ 

1434/2/24هـ .

ورقم )71/140( بتاريخ 1432/2/5هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )38( بتاريخ 

1435/1/29هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على النظام اجلزائي جلرائم التزوير بال�شيغة 

املرافقة.

ثانياً: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء 

االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيما يخ�شه - تنفيذ مر�شومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم م/11 وتاريخ  1435/2/18هـ

 الف�سل الأول
التعريفات وطرق التزوير

أواًل: تعريفات
المادة األولى:

يق�شد بامل�شطلحات والعبارات االآتية اأينما وردت يف هذا النظام 

املعاين املو�شحة اأمام كل منها، ما مل يدل ال�شياق على خالف ذلك.

 1- التزوير: كل تغيري للحقيقة باإحدى الطرق املن�شو�س عليها 

يف هذا النظام - حدث ب�شوء نية- ق�شدًا لال�شتعمال فيما يحميه 

النظام من حمرر اأو خامت اأو عالمة اأو طابع ، وكان من �شاأن هذا 

التغري اأن يت�شبب يف �شرر مادي اأو معنوي اأو اجتماعي الأي 

�شخ�س ذي �شفة طبيعية اأو اعتبارية.

2- اخلامت : االأداة التي متهر بها املحررات للتوثيق ، اأو االأثر 

املنطبع منها.

3-الطابع: املل�شق اأو ما يقوم مقامه مما يطبع اآلياً اأو اإلكرتونياً 

وي�شتخدم الأغرا�س الربيد اأو لتح�شيل االإيرادات العامة.

4-العالمة: االإ�شارة )اأو الرمز( التي ت�شتعملها جهة عامة للداللة 

على معنى خا�س بها يرتب اأثرًا نظامياً ، ب�شرف النظر عن نوعها 

اأو �شكلها.

5- املحرر: كل م�شطور يت�شمن حروفاً اأو عالمات ينتقل بقراءتها 

الفكر اإىل معنى معني ب�شرف النظر عن الوعاء الذي كتبت اأو 

حفظت فيه ، مبا يف ذلك و�شائل تقنية املعلومات.

6- االأوراق اخلا�شة بامل�شارف: املحررات التي ت�شتعملها 

امل�شارف لالإيداع اأو ال�شحب اأو التحويل من خزينتها اأو ح�شاباتها 

اأو من ح�شاب اأحد العمالء، ويدخل يف ذلك االعتمادات امل�شتندية، 

وخطابات ال�شمان، وبطاقات االئتمان ، وبطاقات احل�شم.

7- الوثيقة التاريخية: حمرر قدمي ونادر يت�شمن وقائع 

ومعلومات عن تاريخ اململكة ، وتكون له قيمة تاريخية ولي�شت له 

حجية نظامية.

ثانيا : طرق التزوير
المادة الثانية:

يقع التزوير باإحدى الطرق االآتية:

اأ- �شنع حمرر اأو خامت اأو عالمة اأو طابع، ال اأ�شل له اأو مقلد من 

االأ�شل اأو حمرف عنه.

ب- ت�شمني املحرر خامتاً اأو توقيعاً اأو ب�شمة اأو عالمة اأو طابعاً، 

ال اأ�شل له اأو مقلدًا من االأ�شل اأو حمرفاً عنه.

ج-ت�شمني املحرر توقيعاً �شحيحاً اأو ب�شمة �شحيحة، ح�شل على 

اأي منهما بطريق اخلداع.

د- التغيري اأو التحريف يف حمرر اأو خامت اأو عالمة اأو طابع ، 

�شواء وقع ذلك بطريق االإ�شافة اأو احلذف اأو االإبدال، اأو االإتالف 

اجلزئي للمحرر الذي يغري من م�شمونه.

هـ- التغيري يف �شورة �شخ�شية يف حمرر، اأو ا�شتبدال �شورة 

�شخ�س اآخر بها.

و- ت�شمني املحرر واقعة غري �شحيحة بجعلها تبدو واقعة 

�شحيحة، اأو ترك ت�شمني املحرر واقعة كان الفاعل عاملاً بوجوب 

ت�شمينها فيه.

ز- تغيري اإقرار اأويل ال�شاأن الذي كان الغر�س من حترير املحرر 

اإدراجه فيه.

 ح- اإ�شاءة ا�شتخدام توقيع اأو ب�شمة على بيا�س اوؤمتن عليه.

 الف�سل الثاين
 تزوير األختام والعالمات

المادة الثالثة:
من  زّور خامت الدول ، اأو خامت امللك اأو ويل العهد اأورئي�س جمل�س 

الوزراء اأو اأحد نوابه، اأو خامت الدايون امللكي اأو ديوان ويل العهد، 

يعاقب بال�شجن من ثالث اإىل ع�شر �شنوات وبغرامة ال تزيد على 

مليون ريال.

المادة الرابعة:
من  زّور خامتاً اأو عالمة من�شوبة اإىل جهة عامة ، اأو اإىل اأحد 

موظفيها ب�شفته الوظيفية، اأو  زّور خامتاً اأو عالمة لها حجية يف 

اململكة عائدة الأحد اأ�شخا�س القانون الدويل العام اأو الأحد موظفيه 

ب�شفته الوظيفية، يعاقب بال�شجن من �شنة اإىل �شبع �شنوات 

وبغرامة ال تزيد على �شبعمائة األف ريال.

المادة الخامسة:
من  زّور خامت جهة غري عامة، يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز ثالث 

�شنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني.

الف�سل الثالث
تزوير الطوابع

المادة السادسة:
من  زّور طابعاً يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز خم�س �شنوات، 

وبغرامة ال تزيد علي خم�شمائة األف ريال، مع اإلزامه بدفع ما فوته 

على اخلزينة العامة من مبالغ.

المادة السابعة:
من اأعاد ا�شتعمال طابع �شبق حت�شيل قيمته ، يعاقب بال�شجن،مدة 

ال تتجاوز ثالثة اأ�شهر، وبغرامة ال تزيد على ثالثني األف ريال، اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني ، مع اإلزامه بدفع ما فوته على اخلزينة 

العامة من مبالغ.

الف�سل الرابع
تزوير المحرارت

أواًل: الصور العادية
المادة الثامنة:

من  زّور حمررًا من�شوباً اإىل جهة عامة اأو اأحد موظفيها ب�شفته 

الوظيفية، اأو اإىل اأحد اأ�شخا�س القانون الدويل العام اأو اأحد موظفيه 

ب�شفته الوظيفية اإذا كان للمحرر حجية يف اململكة، يعاقب بال�شجن 

من �شنة اإىل خم�س �شنوات وبغرامة ال تزيد على خم�شمائة األف 

ريال.

المادة التاسعة:
من  زّور حمررًا عرفياً، يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز ثالث �شنوات 

وبغرامة التزيد على ثالثمائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

ثانيًا: الصور المشددة
المادة العاشرة:

من  زّور حمررًا من�شوباً اإىل امللك اأو ويل العهد، اأو رئي�س جمل�س 

الوزراء، اأو اأحد نوابه، يعاقب بال�شجن من ثالث اإىل ع�شر �شنوات 

وبغرامة ال تزيد على مليون ريال.

المادة الحادية عشرة:
من  زّور �شندات اأو اأوراقاً ذات قيمة مما ت�شدره اخلزينة العامة، 

يعاقب بال�شجن من �شنتني اإىل �شبع �شنوات وبغرامة التزيد على مليون 

ريال، مع اإلزامه بدفع ما فوته على اخلزينة العامة.

المادة الثانية عشرة:
 كل موظف عام  زّور حمررًا مما يخت�س بتحريره، يعاقب بال�شجن من 

�شنة اإىل �شبع �شنوات وبغرامة ال تزيد على �شبعمائة األف ريال.

المادة الثالثة عشرة:
 من  زّور اأوراقاً جتارية اأو مالية اأو االأوراق اخلا�شة بامل�شارف ، 

اأو وثائق تاأمني، يعاقب بال�شجن من �شنة اإىل خم�س �شنوات وبغرامة 

التزيد على اأربعمائة األف ريال.

ثالثا : الصور المخففة
المادة الرابعة عشرة:

من  زّور اأو منح )بح�شب اخت�شا�شه( تقريرًا اأو �شهادة طبية على 

خالف احلقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بال�شجن مدة ال جتاوز �شنة 

وبغرامة ال تزيد على مائة األف ريال ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

المادة الخامسة عشرة:
كل خمت�س  زّور يف اأوراق اإجابات االختبارات الدرا�شية اأو بيانات 

ر�شد نتائجها، يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز �شتة اأ�شهر وبغرامة ال 

تزيد على �شتني األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

المادة السادسة عشرة:
 من  زّور يف حمرر معد الإثبات ح�شور املوظف اإىل عمله اأو ان�شرافه 

منه، يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شهر وبغرامة ال تزيد على 

ثالثني األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

رابعًا: الصور الملحقة
المادة السابعة عشرة:

من ا�شتعمل حكماً اأو اأمرًا ق�شائياً اأو وكالة �شادرة من جهة خمت�شة 

انتهت �شالحيتها، وكان عاملاً بذلك وقا�شدًا االإيهام باأنها ال تزال حافظة 

حلجيتها النظامية، وترتب على هذا اال�شتعمال اإثبات حق اأو اإ�شقاطه 

اأو حدوث �شرر للغري، يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز �شنة وبغرامة 

التزيد على مائة األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
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النظام اجلزائي جلرائم التزوير .. تتمة

المادة الثامنة عشرة:
 من  زّور وثيقة تاريخية، يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز ثمانية اأ�شهر 

وبغرامة ال تزيد على ثمانني األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

 الف�سل اخلام�س
 أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة:
 يعاقب بالعقوبة نف�شها املقررة جلرمية التزوير املن�شو�س عليها يف 

هذا النظام، كل من ا�شتعمل اأيا مما ن�س على جترميه يف هذا النظام 

مع علمه بتزويره، وكل من جلب اإىل اململكة اأو حاز فيها اأياً مما ن�س 

على جترميه يف املواد )الثالثة( و )الرابعة( و)ال�شاد�شة( و)الثامنة( 

و)العا�شرة( و)احلادية ع�شرة( و)الثالثة ع�شرة( مع علمه بتزويره.

المادة العشرون:
 يعاقب على ال�شروع يف اأي من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا 

النظام، مبا ال يتجاوز ن�شف احلد االأق�شى للعقوبة املقررة لتلك 

اجلرمية.

المادة الحادية والعشرون:
 من ا�شرتك - بطريق االتفاق اأو التحري�س اأو امل�شاعدة- يف ارتكاب 

اأي من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا النظام ، يعاقب بالعقوبة 

نف�شها املقررة لتلك اجلرمية.

 المادة الثانية والعشرون:
 على املحكمة املخت�شة- عند االإدانة باأي من اجلرائم املن�شو�س 

عليها يف هذا النظام- احلكم مب�شادرة جميع االأ�شياء امل�شبوطة التي 

ا�شتعلمت يف تلك اجلرمية واملتح�شلة منها دون االإخالل بحق الغري 

ح�شن النية.

 المادة الثالثة والعشرون:
 كل من�شاأة خا�شة تعمل يف اململكة ثبت اأن مديرها اأو اأحد من�شوبيها 

ارتكب جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا النظام مل�شلحتها 

وبعلم منها، تعاقب بغرامة ال تزيد على ع�شرة ماليني ريال، 

وباحلرمان من التعاقد من �شنتني اإىل خم�س �شنوات مع اأي جهة عامة، 

وذلك دون االإخالل باأي عقوبة ن�س عليه هذا النظام يف حق ال�شخ�س 

ذي ال�شفة الطبيعية مرتكب اجلرمية.

 المادة الرابعة والعشرون:
 للمحكمة املخت�شة اإيقاف اأي عقوبة تبعية ترتتب على االإدانة 

باجلرائم املن�شو�س عليها يف املواد )ال�شابعة( و)الرابعة ع�شرة( 

و)اخلام�شة ع�شرة( و)ال�شاد�شة ع�شرة( من هذا النظام.

 المادة الخامسة والعشرون:
 حتكم املحكمة املخت�شة باالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير املن�شو�س 

عليها يف هذا النظام، لكل من بادر من اجلناة باالإبالغ عن جرميته قبل 

اكت�شافها وا�شتعمال املزّور.

وللمحكمة املخت�شة اإعفاء اجلاين من العقوبة بعد اكت�شاف اجلرمية اإذا 

اأر�شد عن باقي اجلناة و�شهل القب�س عليهم.

المادة السادسة والعشرون:
تطبق اأحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج اململكة جرمية من 

اجلرائم املن�شو�س عليها يف املواد )الثالثة( و)الرابعة( و)الثامنة( 

و)العا�شرة( و)احلادية ع�شرة( و)الثالثة ع�شرة( من هذا النظام، 

اإال اإذا ثبت اأنه �شبق اأن �شدر حكم ق�شائي يف اخلارج بعدم اإدانته مبا 

اأ�شند اإليه اأو حكم باإدانته عن الفعل نف�شه وا�شتوفى عقوبته.

 المادة السابعة والعشرون:
 فيما عدًا اجلرائم املن�شو�س عليها يف املادتني )الثالثة(و)العا�شرة( 

تنق�شي الدعوى اجلزائية يف اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا النظام 

بعد م�شي ع�شر �شنوات تبداأ من اليوم التايل لوقوع اجلرمية.

المادة الثامنة والعشرون:
 فيما عدًا املواد )الرابعة ع�شرة( و)اخلام�شة ع�شرة( و)ال�شاد�شة 

ع�شرة( يجوز احلكم بن�شر العقوبة املقت�شر بها يف اجلرائم الواردة يف 

هذا النظام.

 المادة التاسعة والعشرون:
 يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)114( وتاريخ 1380/11/26هـ، وكل ما يتعار�س معه من اأحكام.

 المادة الثالثون:
يعمل بهذا النظام بعد م�شي ثالثني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

قرار رقم  )62( وتاريخ  1435/2/13هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 35408 

وتاريخ 1434/9/23هـ ، امل�شتملة على خطاب �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي�س جمل�س اإدارة دارة امللك عبدالعزيز رقم 163/1/م وتاريخ 

1434/2/3هـ ، يف �شاأن م�شروع مذكرة تعاون بني دارة امللك 

عبدالعزيز يف اململكة العربية ال�شعودية واملديرية العامة لالأر�شيف 

الوطني يف اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية، املت�شمن 

طلب �شموه الت�شديق على م�شروع املذكرة.

وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار اإليه.

 وبعــد االطالع علــى قــرار جمل�س الــوزراء رقــم )393( وتاريخ 

1433/11/29هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )31/70( وتاريخ 1434/7/30هـ .

 وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم 

)750( وتاريخ 1434/10/27هـ .

يقرر

 املوافقة على مذكرة تعاون بني دارة امللك عبدالعزيز يف اململكة 

العربية ال�شعودية واملديرية العامة لالأر�شيف الوطني يف اجلمهورية 

اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية، املوقع عليها يف مدينة اجلزائر 

بتاريخ 21 حمرم 1434هـ ، املوافق 5 دي�شمرب 2012م، بال�شيغة 

املرافقة.

وقــــد اأعـــــد م�شــــروع مــر�شـــوم ملكــــي بذلك ، �شيغتـه مـــرافقة 

لهذا.

 نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على مذكرة تعاون بني دارة امللك عبدالعزيز واملديرية العامة 
للأر�سيف الوطني يف اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية ال�سعبية

بعون اهلل تعاىل 

 نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 

 ملك اململكة العربية ال�شعودية 

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء ، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )31/70( بتاريخ 1434/7/30هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )62( بتاريخ 1435/2/13هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على مذكرة تعاون بني دارة امللك عبدالعزيز يف اململكة 

العربية ال�شعودية واملديرية العامة لالأر�شيف الوطني يف اجلمهورية 

اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية، املوقع عليها يف مدينة اجلزائر 

بتاريخ 21حمرم 1434هـ املوافق 5 دي�شمرب 2012م، بال�شيغة 

املرافقة.

ثانياً: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء 

االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيما يخ�شه - تنفيذ مر�شومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم م/12 وتاريخ  1435/2/18هـ

اإن دارة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية ال�شعودية واملديرية العامة 

لالأر�شيف الوطني يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

)امل�شار اإليهما فيما بعد بالطرفني( انطالقاً من الروابط العلمية بينهما 

وحتقيقها لرغبتيهما يف تطوير عالقات التعاون الثنائي وتعزيزها يف 

جمال عمل كل منهما- قد اتفقاً وفقاً لالأنظمة النافذة يف كال البلدين على 

ما يلي: 

1- التعاون يف جمال اخت�شا�شهما على اأ�شا�س متبادل.

2- ت�شجيع الدرا�شات والبحوث ، واإتاحة الفر�س للباحثني من كال 

البلدين لتزويدهم باملعلومات التاريخية ، وت�شوير املواد العلمية 

والتاريخية التي تهم كل الطرفني.

3- تبادل الن�شرات العلمية واالإ�شدارات واالإجراءات املنظمة 

لعملهما.

 4- اإقامة ندوات ومعار�س م�شرتكة مبوافقة الطرفني.

5- تبادل خربات ال�شيانة والرتميم والتقنية يف جماالت عمل كل 

منهما، وتدريب العاملني لديهما.

 6- تبادل الزيارات بني املخت�شني من الطرفني.

 7- تدخل هذه املذكرة حيز التنفيذ من تاريخ اآخر اإ�شعار كتابي 

متبادل - عرب القنوات الدبلوما�شية - يوؤكد ا�شتكمال الطرفني 

االإجراءات النظامية الداخلية الالزمة، وينطبق ذلك على �شريان اأي 

تعديل يجرى عليها.

8- تظل هذه املذكرة �شارية املفعول ملدة خم�س �شنوات وجتدد تلقائياً 

ملدة اأو ملدد مماثلة ما مل يبد اأحد الطرفني رغبته - كتابة - يف اإنهائها 

اأو عدم جتديدها، وذلك قبل انتهائها ب�شتة اأ�شهر على االأقل.

9- يف حال اإنهاء العمل بهذه املذكرة اأو عدم جتديدها تظل اأحكامها 

نافذة املفعول بالن�شبة اإىل الربامج اأو التعاقدات املرتتبة عليها التي 

مل ينته من اإجنازها، اأو االلتزامات التي مل تنفذ عند اإنهاءالعمل بها 

اأوعدم جتديدها.

وقعت هذه املذكرة يف مدينة اجلزائر، يوم االأربعاء 21 حمرم 1434هـ 

املوافق 5 دي�شمرب 2012م ، من ن�شختني اأ�شليتني باللغة العربية.

واهلل املوفق،

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
د.نا�سر بن حممد اجلهيمي

نائب الأمني العام 
لدارة امللك عبدالعزيز

عن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�سعبية
ال�سفري عبداحلميد �سب�سوب
املدير العام للبلدان العربية
بوزارة ال�سوؤون اخلارجية

مذكرة تعاون
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قرار رقم  )75( وتاريخ  1435/2/20هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املواد )78٫76٫73٫72( من النظام االأ�شا�شي للحكم 

ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على املواد)27٫26٫25( من نظام جمل�س الوزراء 

ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد االطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1407/4/12هـ 

الذي ين�س على بدء ال�شنة  املالية للدولة يف اليوم العا�شر من برج 

اجلدي من كل عام.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )157( وتاريخ 

1420/9/12هـ.

وبعد االطالع  على االأمر ال�شامي رقم )خ/�س/46325( وتاريخ 

1425/9/10هـ ب�شاأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�شنة املالية 

1425/1424هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/277( وتاريخ 1426/7/16هـ 

ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  1426/1425هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/149( وتاريخ 1427/11/11هـ 

ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  1427/1426هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/177( وتاريخ 1428/11/21هـ 

ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  1428/1427هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/1( وتاريخ 1433/1/3هـ 

ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  1433/1432هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/18( وتاريخ 1434/2/17هـ 

ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  1434/1433هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )260( وتاريخ 

1434/8/1هـ القا�شي باملوافقة علي الرتتيبات اخلا�شة مبعاجلة 

تاأخر وتعرث م�شروعات اجلهات احلكومية التنموية.

وبعد االطالع على قرار املجل�س االإقت�شادي االأعلى رقم )35/1( 

وتاريخ 1435/2/16هـ 

وبعد االطالع على البيانات اخلا�شة باإيرادات وم�شروفات الدولة 

لل�شنة املالية 1436/1435هـ. املرفوعة بخطاب معايل وزير املالية رقم 

1300 وتاريخ 1435/2/16هـ.

يقرر ما يلي:

اأواًل: تقدير اإيرادات الدولة لل�شنة املالية 1436/1435هـ مببلغ 

)855٫000٫000٫000( ثمان مئة وخم�شة وخم�شني مليار ريال.

وتعتمد م�شروفاتها  لل�شنة املالية 1436/1435 مببلغ 

)855٫000٫000٫000( ثمان مئة وخم�شة وخم�شني مليار ريال.

ثانياً: ت�شتوفى االإيرادات طبقاً لالأنظمة املالية وتودع  جميعها بح�شاب 

جاري وزارة املالية يف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

ثالثاً: تفوي�س وزير املالية باإ�شافة املبالغ الالزمة لل�شرف على 

امل�شاريع املمولة من فائ�س اإيرادات كل من ال�شنوات املالية 

)1425/1424و1426/1425 و1427/1426 و1428/1427 

و1433/1432و1434/1433( ال�شادر ب�شاأنها االأمر ال�شامي رقم 

)خ/�س/46325( وتاريخ 1425/9/10هـ ، واالأمر امللكي رقم 

)اأ/277( وتاريخ 1426/7/16هـ( واالأمر امللكي رقم )اأ/149( 

بتاريخ 1427/11/11هـ واالأمر امللكي رقم )اأ/177( وتاريخ 

1428/11/21هـ ، واالأمر امللكي رقم )اأ/1(وتاريخ 1433/1/3هـ ، 

واالأمر امللكي رقم )اأ/18( وتاريخ 1434/2/17هـ.

رابعاً: ت�شرف النفقات وفق امليزانية  والتعليمات اخلا�شة بها.

خام�شاً:يحول ما قد يتحقق من فائ�س يف اإيرادات امليزانية اإىل ح�شاب 

اإحتياطي  الدولة، وال يجوز  ال�شحب منه اإال مبر�شوم ملكي يف حاالت 

ال�شرورة الق�شوى املتعلقة بامل�شالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة 

ما تن�س عليه املادة )�شاد�شاً( من هذا القرار.

�شاد�شاً: تفوي�س وزير املالية باالقرتا�س  والتحويل من ح�شاب 

اإحتياطي الدولة- بح�شب ما تقت�شيه امل�شلحة- حل�شاب ت�شديد الدين 

العام ولتغطية عجز امليزانية.

�شابعاً: اأ- تتم املناقالت بني اعتمادات ف�شول وفروع امليزانية  بقرار 

من وزير املالية بناًء على تقرير م�شرتك بينه والوزير املخت�س اأو 

رئي�س اجلهة ذات امليزانية امل�شتقلة.

ب- تتم املناقالت بني اعتمادات اأبواب امليزانية بقرار من وزير املالية.

ج- تتم املناقالت بني بنود كل من الباب االأول والباب الثاين، وبني 

برامج الت�شغيل وال�شيانة ال�شنوية يف الباب الثالث بقرار من الوزير 

املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية  امل�شتقلة على اأال يزيد  ما ينقل  

اإىل اأي بند  اأو برنامج عن ن�شف االعتماد االأ�شلي للبند اأو الربنامج 

الذي �شينقل اإليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن ن�شف 

االعتماد فيكون النقل منها بقرار  من وزير املالية.

 د- تتم املناقالت بني اعتمادات كل من برامج الت�شغيل وال�شيانة غري 

ال�شنوية يف الباب الثالث وم�شاريع الباب الرابع بقرار من الوزير 

املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية امل�شتقلة.

 هـ- تتم املناقالت بني الوفورات املتحققة يف تكاليف امل�شاريع املعتمدة 

بقرار من الوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية امل�شتقلة 

ب�شرط اأال يزيد ما ي�شاف اإىل تكاليف اأي م�شروع معتمد على ن�شبة 

)10( باملئة من التكاليف الكلية املعتمدة له.

و- تتم املناقالت بني تكاليف كل برامج الت�شغيل وال�شيانة  يف الباب 

)الثالث( وما يزيد  عن )10( باملئة من التكاليف املعتمدة للم�شاريع  يف 

الباب )الرابع( بقرار من وزير املالية.

ثامناً: ال يجوز ا�شتعمال االعتماد يف غري ما خ�ش�س له اأو اإ�شدار اأمر 

بااللتزام اأو ال�شرف مبا يتجاوز االعتماد اأو االلتزام باأي م�شروف  

لي�س له اعتماد  يف امليزانية.

 تا�شعاً: ال يجوز  اإ�شدار قرار اأو اإبرام عقد من �شاأن  اأي منهما  اأن 

يرتب  التزاماً  على �شنة مالية مقبلة با�شتثناء ما يلي:

 اأـ العقود ذات التنفيذ امل�شتمر اأو التنفيذ الدوري كعقود االإيجار 

والعمل  واخلدمات وتوريد االإعا�شة واالأدوية وامل�شتلزمات الطبية 

وعقود اخلدمات اال�شت�شارية التي يتكرر ر�شد اعتمادات �شنوية لها.

ب- عقود التوريد املعتمدة تكاليفها يف الباب الثاين التي تتطلب التعاقد 

الأكرث من �شنة على اأن تكون قيمة العقد ال�شنوية  يف حدود اعتمادات 

امليزانية ويتخذ من اعتماد ال�شنة املالية االأوىل مقيا�شاً لتحديد قيمة 

العقد واأال يرتبط على املبلغ املعتمد الأغرا�س اأخرى.

ج-عقود برامج الت�شغيل وال�شيانة وتنفيذ امل�شاريع �شريطة اأن يتم 

االلتزام يف حدود التكاليف املعتمدة لكل برنامج اأو م�شروع.

عا�شرًا: اإذا ظهر خالل ال�شنة املالية 1436/1435هـ اأن هناك مبالغ مت 

االلتزام بها خالل ال�شنوات املا�شية مبا يتجاوز االعتماد املقرر تعني 

عر�س املو�شوع على رئي�س جمل�س الوزراء اإذا كان التجاوز  ناجتاً عن 

ت�شرف  غري مربر، واإال جاز لوزير املالية  اأو من ينيبه االإذن ب�شرف  

تلك املبالغ من اعتمادات ال�شنة املالية 1436/1435هـ.

حادى ع�شر: تعتمد الت�شكيالت االإدارية لكل جهة  ح�شبما  �شدرت  بها 

امليزانية  العامة، وال يجوز تعديلها اإال بقرار مبني على ما تنتهي اإليه 

اللجنة العليا للتنظيم االإداري.

ثاين ع�شر: ال يجوز تعيني اأو ترقية املوظفني  وامل�شتخدمني والعمال  

اإال على الوظائف املعتمدة يف امليزانية  وبال�شروط واالأو�شاع املبنية 

يف االأنظمة واللوائح املتبعة.

 ثالث ع�شر: اأ- ال يجوز خالل ال�شنة املالية اإحداث وظائف اأو مراتب  

اأو رتب خالف ما هو معتمد بامليزانية.

 ب- ي�شتثنى من الفقرة )اأ( من هذه املادة  تعيني الوزراء ، والوظائف 

التي حتدث وفقاً لل�شروط التي ت�شمنها نظام الوظائف املوؤقتة.

ج- ال يجوز خالل ال�شنة املالية رفع  املراتب والرتب املعتمدة 

بامليزانية.

د- يجوز بقرار من وزير  اخلدمة املدنية حتوير م�شيمات الوظائف 

وفقاً ملقت�شيات قواعد ت�شنيف الوظائف- وتخفي�س املراتب، وذلك 

بناًء على تو�شية من جلنة مكونة من  مندوبني من وزارة املالية  

ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات العالقة.

هـ- يجوز  بقرار من وزير  املالية نقل الوظائف املعتمدة بني ف�شول 

وفروع امليزانية وداخل الت�شكيل االإداري الواحد ، وذلك بناء على 

تو�شية من جلنة مكونة  من مندوبني  من وزارة املالية  ووزارة  

اخلدمة املدنية واجلهة  ذات العالقة.

 رابع ع�شر: على االأجهزة الرقابية متابعة تطبيق  ما تق�شي به 

االأنظمة  ال�شارية والقرارات والتعليمات ذات ال�شلة.

 خام�س ع�شر: ي�شدر وزير املالية التعليمات الالزمة لتنفيذ  هذه 

امليزانية يف حدود القواعد  املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

وقد اأعد م�شروع  مر�شوم  ملكي مبا ورد اأعاله �شيغته مرفقة بهذا.

�شاد�س ع�شر: تتقيد كل جهة حكومية  بال�شرف مبا ال يتجاوز اعتمادات 

امليزانية وعدم االلتزام باأي نفقة لي�س لها اعتماد، ويطبق بهذا 

اخل�شو�س  قرار جمل�س الوزراء رقم )157( تاريخ 1420/9/12هـ  

ويف حالة  ن�شوء و�شع طارئ ال يتحمل  التاأخري يرفع عنه للمقام 

ال�شامي طبقاً ملقت�شى املادة )73( من النظام االأ�شا�شي للحكم  واملادة 

)27( من نظام جمل�س الوزراء.

 رئي�س جمل�س الوزراء

قرارات ومرا�سيم جمل�س الوزراء املتخذة على امليزانية 
العامة للدولة لل�سنة املالية 1435هـ - 1436هـ

بعون اهلل تعاىل 

 نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 

 ملك اململكة العربية ال�شعودية 

بعد االطالع على املواد )78٫76٫73٫72( من النظام االأ�شا�شي للحكم 

ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على املواد)27٫26٫25( من نظام جمل�س الوزراء 

ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد االطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 

1407/4/12هـ الذي ين�س على بدء ال�شنة  املالية للدولة يف اليوم 

العا�شر من برج اجلدي من كل عام.

وبعد االطالع  على االأمر ال�شامي رقم )خ/�س/46325( وتاريخ 

1425/9/10هـ ب�شاأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�شنة املالية 

1425/1424هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/277( وتاريخ 

1426/7/16هـ ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  

1426/1425هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/149( وتاريخ 

1427/11/11هـ ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  

1427/1426هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/177( وتاريخ 

1428/11/21هـ ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  

1428/1427هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/1( وتاريخ 1433/1/3هـ 

ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  1433/1432هـ.

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/18( وتاريخ 1434/2/17هـ 

ب�شاأن توزيع فائ�س ايرادات ال�شنة املالية  1434/1433هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )260( وتاريخ 

1434/8/1هـ القا�شي باملوافقة علي الرتتيبات اخلا�شة مبعاجلة 

تاأخر وتعرث م�شروعات اجلهات احلكومية التنموية.

وبعد االطالع على البيانات اخلا�شة باإيرادات وم�شروفات الدولة 

لل�شنة املالية 1436/1435هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )75( وتاريخ 1435/2/20هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: تقدر اإيرادات الدولة لل�شنة املالية  1436/1435 مببلغ 

)855٫000٫000٫000( ثمان مئة وخم�شة وخم�شني مليار ريال.

وتعتمد م�شروفاتها  لل�شنة املالية 1436/1435 مببلغ 

)855٫000٫000٫000( ثمان مئة وخم�شة وخم�شني مليار ريال.

ثانياً: ت�شتوفى االإيرادات طبقاً لالأنظمة املالية وتودع  جميعها 

بح�شاب جاري وزارة املالية يف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

ثالثاً: تفوي�س وزير املالية باإ�شافة املبالغ الالزمة لل�شرف على 

امل�شاريع املمولة من فائ�س اإيرادات كل من ال�شنوات املالية 

)1425/1424و1426/1425 و1427/1426 و1428/1427 

و1433/1432و1434/1433( ال�شادر ب�شاأنها االأمر ال�شامي رقم 

)خ/�س/46325( وتاريخ 1425/9/10هـ ، واالأمر امللكي رقم 

)اأ/277( وتاريخ 1426/7/16هـ( واالأمر امللكي رقم )اأ/149( 

وتاريخ 1427/11/11هـ واالأمر امللكي رقم )اأ/177( وتاريخ 

1428/11/21هـ ، واالأمر امللكي رقم )اأ/1(وتاريخ 1433/1/3هـ ، 

واالأمر امللكي رقم )اأ/18( وتاريخ 1434/2/17هـ.

رابعاً: ت�شرف النفقات وفق امليزانية  والتعليمات اخلا�شة بها.

خام�شاً:يحول ما قد يتحقق من فائ�س يف اإيرادات امليزانية اإىل ح�شاب 

اإحتياطي  الدولة، وال يجوز  ال�شحب منه اإال مبر�شوم ملكي يف 

حاالت ال�شرورة الق�شوى املتعلقة بامل�شالح العليا للدولة، وذلك مع 

مراعاة ما تن�س عليه املادة )�شاد�شاً( من مر�شومنا هذا.

�شاد�شاً: تفوي�س وزير املالية باالقرتا�س  والتحويل من ح�شاب 

اإحتياطي الدولة- بح�شب ما تقت�شيه امل�شلحة- حل�شاب ت�شديد 

الدين العام ولتغطية عجز امليزانية.

�شابعاً: اأ- تتم املناقالت بني اعتمادات ف�شول وفروع امليزانية  بقرار 

من وزير املالية بناًء على تقرير م�شرتك بينه والوزير املخت�س اأو 

رئي�س اجلهة ذات امليزانية امل�شتقلة.

ب- تتم املناقالت بني اعتمادات اأبواب امليزانية بقرار من وزير 

املالية.

ج- تتم املناقالت بني بنود كل من الباب االأول والباب الثاين، وبني 

برامج الت�شغيل وال�شيانة ال�شنوية يف الباب الثالث بقرار من الوزير 

مر�سوم ملكي رقم م/13 وتاريخ 1435/2/20هـ
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املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية  امل�شتقلة على اأال يزيد  ما 

ينقل  اإىل اأي بند  اأو برنامج عن ن�شف االعتماد االأ�شلي للبند اأو 

الربنامج الذي �شينقل اإليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد 

عن ن�شف االعتماد فيكون النقل منها بقرار  من وزير املالية.

 د- تتم املناقالت بني اعتمادات كل من برامج الت�شغيل وال�شيانة 

غري ال�شنوية يف الباب الثالث وم�شاريع الباب الرابع بقرار من 

الوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية امل�شتقلة.

 هـ- تتم املناقالت بني الوفورات املتحققة يف تكاليف امل�شاريع 

املعتمدة بقرار من الوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية 

امل�شتقلة ب�شرط اأال يزيد ما ي�شاف اإىل تكاليف اأي م�شروع معتمد على 

ن�شبة )10( باملئة من التكاليف الكلية املعتمدة له.

و- تتم املناقالت بني تكاليف كل برامج الت�شغيل وال�شيانة  يف الباب 

)الثالث( وما يزيد  عن )10( باملئة من التكاليف املعتمدة للم�شاريع  

يف الباب )الرابع( بقرار من وزير املالية.

ثامناً: ال يجوز ا�شتعمال االعتماد يف غري ما خ�ش�س له اأو اإ�شدار اأمر 

بااللتزام اأو ال�شرف مبا يتجاوز االعتماد اأو االلتزام باأي م�شروف  

لي�س له اعتماد  يف امليزانية.

 تا�شعاً: ال يجوز  اإ�شدار قرار اأو اإبرام عقد من �شاأن  اأي منهما  اأن 

يرتب  التزاماً  على �شنة مالية مقبلة با�شتثناء ما يلي:

 اأـ العقود ذات التنفيذ امل�شتمر اأو التنفيذ الدوري كعقود االإيجار 

والعمل  واخلدمات وتوريد االإعا�شة واالأدوية وامل�شتلزمات الطبية 

وعقود اخلدمات اال�شت�شارية التي يتكرر ر�شد اعتمادات �شنوية لها.

ب- عقود التوريد املعتمدة تكاليفها يف الباب الثاين التي تتطلب 

التعاقد الأكرث من �شنة على اأن تكون قيمة العقد ال�شنوية  يف حدود 

اعتمادات امليزانية ويتخذ من اعتماد ال�شنة املالية االأوىل مقيا�شاً 

لتحديد قيمة العقد واأال يرتبط على املبلغ املعتمد الأغرا�س اأخرى.

ج-عقود برامج الت�شغيل وال�شيانة وتنفيذ امل�شاريع �شريطة اأن يتم 

االلتزام يف حدود التكاليف املعتمدة لكل برنامج اأو م�شروع.

عا�شرًا: اإذا ظهر خالل ال�شنة املالية 1436/1435هـ اأن هناك 

مبالغ مت االلتزام بها خالل ال�شنوات املا�شية مبا يتجاوز االعتماد 

املقرر تعني عر�س املو�شوع على رئي�س جمل�س الوزراء اإذا كان 

التجاوز  ناجتاً عن ت�شرف  غري مربر، واإال جاز لوزير املالية  اأو 

من ينيبه االإذن ب�شرف  تلك املبالغ من اعتمادات ال�شنة املالية 

1436/1435هـ.

حادى ع�شر: تعتمد الت�شكيالت االإدارية لكل جهة  ح�شبما  �شدرت  

بها امليزانية  العامة، وال يجوز تعديلها اإال بقرار مبني على ما تنتهي 

اإليه اللجنة العليا للتنظيم االإداري.

ثاين ع�شر: ال يجوز تعيني اأو ترقية املوظفني  وامل�شتخدمني والعمال  

اإال على الوظائف املعتمدة يف امليزانية  وبال�شروط واالأو�شاع املبنية 

يف االأنظمة واللوائح املتبعة.

 ثالث ع�شر: اأ- ال يجوز خالل ال�شنة املالية اإحداث وظائف اأو مراتب  

اأو رتب خالف ما هو معتمد بامليزانية.

 ب- ي�شتثنى من الفقرة )اأ( من هذه املادة  تعيني الوزراء ، 

والوظائف التي حتدث وفقاً لل�شروط التي ت�شمنها نظام الوظائف 

املوؤقتة.

ج- ال يجوز خالل ال�شنة املالية رفع  املراتب والرتب املعتمدة 

بامليزانية.

د- يجوز بقرار من وزير  اخلدمة املدنية حتوير م�شيمات الوظائف 

وفقاً ملقت�شيات قواعد ت�شنيف الوظائف- وتخفي�س املراتب، وذلك 

بناًء على تو�شية من جلنة مكونة من  مندوبني من وزارة املالية  

ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات العالقة.

هـ- يجوز  بقرار من وزير  املالية نقل الوظائف املعتمدة بني ف�شول 

وفروع امليزانية وداخل الت�شكيل االإداري الواحد ، وذلك بناء على 

تو�شية من جلنة مكونة  من مندوبني  من وزارة املالية  ووزارة  

اخلدمة املدنية واجلهة  ذات العالقة.

 رابع ع�شر: على االأجهزة الرقابية متابعة تطبيق  ما تق�شي به 

االأنظمة  ال�شارية والقرارات والتعليمات ذات ال�شلة.

 خام�س ع�شر: ي�شدر وزير املالية التعليمات الالزمة لتنفيذ  هذه 

امليزانية يف حدود القواعد  املن�شو�س عليها يف هذا املر�شوم.

�شاد�س ع�شر: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء  والوزراء  

وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيماً يخ�شه- تنفيذ 

مر�شومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

قرار رقم  )55( وتاريخ  1435/2/6هـ

)مرافق رقم 1(
مادة )1(

يف تطبيق  اأحكام هذا القانون )النظام( يكون للكلمات والعبارات التالية 

املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �شياق الن�س معنى اآخر:

دول المجلس: دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
المجلس األعلى: املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.

األمانة العامة: اأمانة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
الوزير: الوزير املخت�س اأو من يقوم مقامه.

الجهة المختصة: اجلهة التي تقوم على �شوؤون املياه ال�شطحية 
واجلوفية وا�شتعماالتها يف خمتلف املجاالت.

مصادر المياه: املياه اجلوفية واملياه ال�شطحية وت�شمل مياه االآبار 
واالأودية واالأفالج والعيون وال�شدود ومياه االأمطار، وغريها من املياه 

املحتجزة اأو املنتجة يف املن�شاآت املائية.

التنمية المستدامة لمصادر المياه: تطوير واإدارة ا�شتخدام 
م�شادر املياه �شمن حدود قدرتها على التجدد ودون االإخالل بالتوازن املائي.

التلوث المائي: اأي تغيري فيزيائي اأو كيميائي اأو حيوي يف خ�شائ�س 
املياه يجعلها �شارة بالبيئة وال�شحة العامة.

مناطق الحماية: املناطق التي حتددها اجلهة املخت�شة من اأجل 
حماية م�شادر املياه وحقول اإمدادات املياه العامة من التلوث واال�شتنزاف 

وت�شرب املياه املاحلة.

الخزان الجوفي: طبقة جيولوجيه من ال�شخور اأو الر�شوبيات م�شبعة 
باملياه وذات قدرة على اإنتاج املياه بكميات كافية.

االحتياجات البلدية: هي احتياجات املرافق العامة واخلا�شة من 
املياه مثل املدار�س، امل�شت�شفيات ، اجلهات احلكومية..الخ.

مادة )2(
يهدف هذا القانون )النظام( اإىل تطوير واإدارة م�شادر  املياه ال�شطحية 

واجلوفية وزيادة طاقتها وحت�شني نوعيتها وحمايتها من التلوث 

واال�شتنزاف.

مادة )3(
املياه ثروة وطنية يخ�شع ا�شتخدامها لل�شوابط التي ت�شعها اجلهة 

املخت�شة لتنظيم ا�شتغاللها �شمن مفهوم التنمية امل�شتدامة مل�شادر املياه مبا 

يخدم خطط التنمية ال�شاملة للدولة، وعلى �شبيل املثال:

)اأ( و�شع القواعد واالإجراءات الالزمة للمحافظة على م�شادر املياه 

وحمايتها من اال�شتنزاف والتلوث على النحو الذي ي�شمن قيمتها 

االقت�شادية.

)ب( تنظيم كيفية ا�شتغالل م�شادر املياه على النحو الذي ي�شمن توافرها 

ويحقق عدالة توزيعها.

)ج( حتديد االإمكانيات وال�شروط الواجب توفرها لدى املقاولني الذين 

يرغبون يف مزاولة حفر االآبار والرتخي�س لهم يف ذلك بعد ت�شنيفهم على فئات 

ح�شب اإمكانياتهم الفنية واالإدارية واملالية واإ�شدار الرتاخي�س ملزاولة مهنة 

احلفر بعد اأن يتم ت�شنيفهم  لذلك.

)د( حتديد مناطق حماية حقول اآبار االإمدادات العامة واالأعمال التي يحظر 

مزاولتها داخل هذه املناطق اإال برتخي�س.

)هـ( اتخاذ كافة االجراءات والتدابري الالزمة للحد من تدهور وتفاقم م�شكلة 

العجز املائي.

)و( و�شع القواعد املنظمة حلفر االآبار واالأعمال املتعلقة بها وفق املوا�شفات 

الفنية التي تعتمد لذلك من قبل اجلهة املخت�شة.

)ي( و�شع القواعد واالإجراءات الالزمة ملراقبة املياه والك�شف عن حدوث 

اأي تلوث مائي.

)اأاأ( و�شع القواعد املنظمة القامة ال�شدود واالأعمال املتعلقة بها وفق 

املوا�شفات الفنية التي تعتمد لذلك من قبل اجلهة املخت�شة.

مادة )4(
يح�شر القيام باأية اأعمال اأو اأن�شطة يكون من �شاأنها التاأثري على م�شادر املياه 

وتغذيتها دون احل�شول على ترخي�س بذلك من اجلهة املخت�شة.

مادة)5(
تكون االأف�شلية يف اال�شتفادة من املياه كاالآتي:

)اأ( االحتياجات املنزلية والبلدية.

)ب( االحتياجات ال�شناعية والتجارية.

)ج( االحتياجات الزراعية واحليوانية.

)د( اأية ا�شتخدامات اأخرى عامة اأو خا�شة وحتدد االأولويات يف هذه احلالة 

بقرار من اجلهة املخت�شة.

مادة )6(
على اجلهة املخت�شة يف احلاالت الطارئة اأو عند �شح املياه اأو تدهورها اتخاذ 

االجراءات الالزمة والفورية لتحقيق عدالة توزيع املياه بني املنتفعني وفقاً 

لالأف�شلية املن�شو�س عليها يف املادة )5(.

مادة )7(
يكون للموظفني الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من الوزير �شفة ال�شبطية اأو 

ال�شبطية الق�شائية يف تطبيق اأحكام هذا القانون )النظام( والئحته التنفيذية 

والقرارات املنفذة له وذلك بح�شب االجراءات املعمول بها يف كل دولة.

مادة )8(
تقوم كل دولة  من دول املجل�س بو�شع ر�شوم تراخي�س االبار وت�شجيل 

املقاولني العاملني يف جمال حفر االبار و�شيانتها وذلك ح�شب االجراءات 

املعمول بها يف كل دولة.

مادة )9(
للوزير اأو من يفو�شه وقف االأعمال املخالفة واإزالتها وذلك وفقاً لالإجراءات 

التي حتددها الالئحة التنفيذية.

مادة )10(
لكل ذي م�شلحة التظلم للوزير من القرارات والتدابري واالجراءات التي 

تتخذ تنفيذًا الأحكام هذا القانون )النظام( وذلك وفقاً لل�شروط وال�شوابط 

التي حتددها  الئحته التنفيذية.

مادة )11(
تطبق كل دولة  من دول املجل�س  العقوبات اخلا�شة مبخالفات اأحكام القانون 

)نظام( اأو الئحته التنفيذية وذلك وفقاً للقوانني  واالأنظمة املرعية لديها.

ماد )12(
تقوم اجلهات  املخت�شة بتطوير الربامج واالأن�شطة التوعوية للمحافظة على 

املياه من اال�شتنزاف  والتلوث  واال�شتفادة  من املراكز العلمية املعتمدة 

والباحثني للقيام بالبحوث  العلمية املتعلقة باملياه ال�شطحية واجلوفية.

مادة )13(
ال يجوز القيام  بالبحوث والتجارب العلمية اأو االأن�شطة التي يكون من �شاأنها 

التاأثري على م�شادر املياه اإال مبوافقة  من اجلهة املخت�شة طبقاً لل�شروط 

واالإجراءات املقررة.

مادة )14(
ت�شدر كل دولة  من دول املجل�س  الئحة تنفيذية لهذا القانون )النظام( وفق 

املواد االأ�شا�شية الواردة فيه.

مادة )15(
للجنة التعاون الكهربائي واملائي بدول املجل�س حق اقرتاح  تعديل وتف�شري  

هذا القانون )النظام(.

مادة )16(
ي�شري هذا القانون )النظام( ب�شفة ا�شرت�شادية  ملدة �شنتني من تاريخ اإقراره  

من املجل�س االأعلى.

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 24026 

وتاريخ 1434/6/26هـ ، امل�شتملة على ن�شخة برقية معايل وزير املياه 

والكهرباء رقم 2/792 وتاريخ 1433/4/24هـ يف �شاأن طلب معاليه 

املوافقة على اعتماد العمل بقانون )نظام( م�شادر املياه ال�شطحية 

واجلوفية، وامل�شتملة كذلك على حم�شر اللجنة الفرعية للجنة 

الوزارية ل�شوؤون احلدود رقم )30( وتاريخ 1434/6/19هـ ، يف �شاأن 

املو�شوع. 

وبعد االطالع على م�شروع قانون )نظام( م�شادر املياه ال�شطحية 

واجلوفية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، امل�شار اإليها.

وبعد االطالع على املح�شر رقم )533( وتاريخ 1433/10/24هـ 

واملح�شر رقم )100( وتاريخ 1434/2/25هـ  ، واملح�شر رقم )624( 

وتاريخ 1434/11/19هـ ،  املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )862( 

وتاريخ 1434/12/24هـ .

يقرر ما يلي :

اأواًل:تطبيق قرار املجل�س االأعلى لدول  جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية يف دورته )الثانية والثالثني( املنعقدة يف الريا�س يومي 24و25 

حمرم 1433هـ املوافقني 19و20دي�شمرب 2011م ، يف �شاأن اعتماد قانون 

)نظام( م�شادر املياه ال�شطحية واجلوفية يف دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ب�شيغته املرافقة بو�شفه قانوناً )نظاماً( ا�شرت�شادياً ملدة 

�شنتني.

ثانياً: قيام وزارة املياه والكهرباء مبوافقاة االأمانة العامة ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية بامللحوظات املرافقة لهذا القرار ومبا قد يظهر من 

ملحوظات اأو مقرتحات يرى من املنا�شب اإ�شافتها اإىل النظام.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

اعتماد قانون )نظام( م�سادر املياه ال�سطحية واجلوفية 
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

قانون )نظام( 
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اإن وزير ال�شوؤون االجتماعية

بناًء على املادة االأوىل من الئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية 

ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء املوقر ذي الرقم 107 والتاريخ 

1410/6/25هـ .

وبناًء على الفقرة ))جـ(( من املادة العا�شرة من القواعد التنفيذية 

لالئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية ال�شادرة بالقرار الوزاري ذي 

الرقم 4426 والتاريخ 1433/10/20هـ  .

وبناًء على ماعر�شة �شعاده وكيل الوزارة للتنمية  االجتماعية .

يقرر مايلي

اأوال : ت�شجل )) اجلمعية اخلريية بال�شل�شلة (( مبنطقة املدينة املنورة 

بال�شجل اخلا�س باجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية باالإدارة العامة 

للجمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية برقم ))642((  اعتبارًا من تاريخه.

ثانياً: متنح اجلمعية اإعانة تاأ�شي�شية مقدراها )50٫000( خم�شون األف ريال .

ثالثاً: ين�شر هذا القرار مع النظام االأ�شا�شي للجمعية باجلريدة الر�شمية.

رابعاً : يبلغ هذا القرار ملن يلزم الإنفاذ مقت�شاه.

وزير ال�سوؤون الجتماعية 
يو�سف بن اأحمد العثيمني

ت�سجيل  اجلمعية اخلريية بال�سل�سلة  مبنطقة املدينة املنورة برقم )642( اعتبارًا من 1435/1/19هـ

الف�سل الأول
التأسيس واألهداف

المادة )1(
مب�شيئة اهلل وتوفيقه مت تاأ�شي�س جمعية الرب اخلريية بال�شل�شلة 

مبنطقة املدينة املنورة طبقاً الأحكام الئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

اخلريية ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )107(  وتاريخ 

1410/6/25هـ  وقواعدها التنفيذية املعدلة ال�شادرة بقرار 

وزير ال�شوؤون االجتماعية رقم )82256( وتاريخ 1433/8/20هـ 

والتعليمات ال�شادرة مبقت�شاها.

المادة )2(
ت�شمل منطقة خدمات اجلمعية مركز ال�شل�شلة والقرى والهجر 

التابعة له ويكون مركزها الرئي�شي يف مركز ال�شل�شلة  وميكن نقله 

اأو فتح فروع لها داخل منطقه خدماتها بقرار من اجلمعية العمومية 

ومبوافقة وزارة ال�شوؤون االجتماعية على ذلك .

المادة )3(
تهدف اجلمعية اإىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها منطقتها دون اأن 

يكون هدفها احل�شول على الربح املادي وت�شمل هذه اخلدمات مايلي:

1- تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية لالأ�شر املحتاجة واالأيتام واالأرامل.

2- تقدمي امل�شاعدة للمت�شررين من الكوارث الطبيعية.

3- تقدمي االإعانات الالزمة كاإعانات الزواج .

4- امل�شاعدة يف رفع امل�شتوى ال�شحي والثقايف والتعليمي واالجتماعي.

5- القيام ببع�س امل�شروعات اخلريية كمعونة ال�شتاء وفرحة العيد.

الف�سل الثاين
العضوية

المادة )4(
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط 

التالية :
1 - اأن يكون �شعودي اجلن�شية 0

2 - اأن يكون قد اأمت الثامنة ع�شرة من عمره 0

3 - اأن يكون كامل االأهلية املعتربة �شرعا 0

4 - اأن يكون غري حمكوم عليه باإدانة يف جرمية خملة بال�شرف اأو 

االأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اإعتباره 0

5 –اأن يكون قد �شدد احلد االأدنى لال�شرتاك ال�شنوي.

المادة )5(
أنواع العضوية :

اأ - ع�شو عامل :

وهو الع�شو الذي �شارك يف تاأ�شي�س اجلمعية اأو التحق بها بعد قيامها 

بناء على قبول جمل�س االإدارة لطلب الع�شوية املقدم منه

وهذه الع�شوية قا�شرة على)الرجال/الن�شاء( ويكون لهذا الع�شو 

حق ح�شور اإجتماعات اجلمعية العمومية والت�شويت على قراراتها 

وتر�شيح نف�شه لع�شوية جمل�س االإدارة وذلك بعد م�شي �شنه على 

تاريخ اإلتحاقه باجلمعية ويدفع اإ�شرتاكا �شنويا خمف�شا مقداره 

)300 (  ريال كحد اأدنى .

ب - ع�شو منت�شب :

هو الع�شو الذي يطلب االإنت�شاب اإىل ع�شوية اجلمعية ويقبل ذلك 

جمل�س االإدارة بعد حتقق ال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )4( عدا 

�شرط ال�شن وال يكون لهذا الع�شو حق ح�شور اإجتماعات اجلمعية 

العمومية وال الرت�شيح لع�شوية جمل�س االإدارة ويدفع اإ�شرتاكا 

�شنويا خمف�شا مقداره )150(  ريال كحد ادنى .

ج - ع�شو �شرف :

هو الع�شو الذي متنحه اجلمعية ع�شويتها نظري ما قدمه لها من خدمات 

جليلة مادية كانت اأم معنوية �شاعدت اجلمعية على حتقيق اأهدافها وله 

حق ح�شور اإجتماعات اجلمعية العمومية ومناق�شة ما يطرح فيها دون 

اأن يكون له حق الت�شويت اأو الرت�شيح لع�شوية جمل�س االإدارة 0

د - ع�شو فخري :

هو الع�شو الذي متنحه اجلمعية العمومية الع�شوية الفخرية 

مبجل�س االإدارة ويكون له حق املناق�شة يف اإجتماعاته ولكن لي�س له 

حق الت�شويت وال يثبت بح�شوره �شحة االنعقاد 0

المادة )6(
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى 

الحاالت اآلتية :
اأ - الوفاة 0

ب - االإن�شحاب من اجلمعية بطلب كتابي 0

ج - اإذا فقد �شرطا من �شروط الع�شوية الواردة باملادة )4(

د - اإذا اأحلق عن عمد باجلمعية اأ�شرارا ج�شيمة �شواء كانت مادية 

اأم معنوية ويعود تقدير ذلك ملجل�س االإدارة 0

هـ - اإذا تاأخر عن ت�شديد االإ�شرتاك ملدة  ) �شنة ( من بداية ال�شنة 

املالية للجمعية بعد اإخطاره بخطاب على عنوانه املدون لديها . 

وفيما عدا احلالتني)اأ ، ب(ي�شدر بفقدان الع�شوية قرار من جمل�س 

االإدارة 0

المادة )7(
يجوز ملجل�س االإدارة اإعادة الع�شوية ملن فقدها ب�شبب عدم ت�شديده 

االإ�شرتاك ال�شنوي يف حالة اأدائه املبلغ امل�شتحق عليه وال يجوز 

للع�شو اأو لورثته اأو ملن فقد ع�شويته اإ�شرتداد ما مت دفعه للجمعية من 

اإ�شرتاكات اأو تربعات اأو هبات �شواء كان ذلك نقدا اأم عينا ومهما كانت 

االأ�شباب.

المادة )8(
يحق لكل ع�شو من اأع�شاء اجلمعية االإطالع يف مقر اجلمعية على 

ال�شجالت اخلا�شة مبحا�شر جل�شات اجلمعية العمومية ،وجمل�س 

االإدارة وقرارتهما ، وكذلك القرارات ال�شادرة عن مدير اجلمعية 

بتفوي�س من جمل�س االإدارة  كما يحق له االإطالع على امليزانية 

العمومية ومرفقاتها - يف مقر اجلمعية - وقبل عر�شها على اجلمعية 

العمومية بوقت كاف 0

المادة )9(
على عضو الجمعية ما يلي :

اأ - الوفاء بجميع االإلتزامات املرتتبة على ع�شويته باجلمعية 

والقيام بجميع الواجبات املن�شو�س عليها يف هذا النظام واللوائح 

الداخلية للجمعية 0

ب - التقيد بقرارات اجلمعية العمومية وبقرارات جمل�س االإدارة 0

ج - اإبالغ اجلمعية - كتابة - مبا يطراأ من تعديالت على عنوانه 

املدون لديها 0

الف�سل الثالث
التنظيم اإلداري

المادة )10(
 تتكون الجمعية من الهيئات التالية :

1 - اجلمعية العمومية 0

2 - جمل�س االإدارة 0

3 - اللجان التي ت�شكلها اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة ويحدد 

اإخت�شا�س كل جلنة وم�شماها القرار ال�شادر بت�شكيلها 0

المادة )11(
 الجمعية العمومية :

1 - تتكون اجلمعية العمومية فيما عدا اجلمعية العمومية 

التاأ�شي�شية من كافة االأع�شاء العاملني الذين اأوفوا باإلتزاماتهم قبل 

اجلمعية وم�شت على ع�شويتهم �شنة على االأقل 0

2 - تعقد اجلمعية العمومية اإجتماعاتها يف مقر اجلمعية ويجوز اأن 

تعقدها يف مكان اآخر بعد موافقة وزارة ال�شئون االإجتماعية على ذلك 0

المادة )12(
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى ما 

يلي :
اأ - عادية وتعقد مرة كل �شنة يف مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شهر من 

تاريخ اإنتهاء ال�شنة املالية

للجمعية للنظر يف االأمور االآتية :

1 - تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال اجلمعية خالل ال�شنة املنتهية 

ومناق�شته 0

2 - تقرير وزارة ال�شوؤون االإجتماعية ومالحظاتها على اجلمعية 

اإن وجدت 0

3 - مناق�شة تقرير املحا�شب القانوين للجمعية والت�شديق 

على احل�شابات اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية اإذا مل يكن ثمة 

اإعرتا�شات تخل بها واإقرار امليزانية التقديرية لل�شنة املالية 

اجلديدة 0

4 - بحث واإقرار اأو تعديل برنامج ا لعمل الذي يقرتحه جمل�س 

االإدارة لل�شنة القادمة واإتخاذ ما تراه ب�شاأنه 0

5 - اأية موا�شيع اأخرى تكون مدرجة على جدول االأعمال 0

ب - غري عادية وتعقد عند احلاجة للنظر يف اإحدى احلاالت 

االآتية :

1 - اإ�شطراب اأعمال اجلمعية املالية اأو االإدارية 0

2 - تعديل نظامها االأ�شا�شي اأو فتح فروع لها 0

3 - الت�شرف يف بع�س ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة 

ال�شئون االإجتماعية على ذلك 0

4 - حل اجلمعية اأو دجمها يف جمعية اأخرى اأو اإندماج اأخرى فيها 0

5 - اإنتخاب اأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو جتديد اأو اإنهاء ع�شويتهم 0

6 - درا�شة مبداأ اإ�شتثمار اأموال اجلمعية واإقرتاح جماالته 0

7 - اأية اأمور طارئة غري ما ذكر ت�شتوجب عقد اإجتماع طاريء 0

 ويتم عقد هذه االإجتماعات بناء على طلب من جمل�س االإدارة اأو 

من ع�شر اأع�شائها العاملني على االأقل بعد موافقة وزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية امل�شبقة على ذلك 0

المادة )13(
تعقد اإجتماعات اجلمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية 

من جمل�س االإدارة م�شتملة على جدول االأعمال واملوا�شيع املراد 

بحثها ومكان االإجتماع وتاريخه و�شاعة اإنعقاده 0

ويجوز للجمعية العمومية - مبوافقة اأغلبية اأع�شائها احلا�شرين - 

حتويل االإجتماع العادي - بعد االإنتهاء من مناق�شة جدول اأعماله - 

اإىل اإجتماع غري عادي ملناق�شة بند اأو اأكرث من البنود التي

ت�شتدعي ذلك �شريطة اأن يتم ذلك مبوافقة الوزارة 0

المادة )14(
يعترب اجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي �شحيحا اذا 

ح�شره اأكرث من ن�شف االأع�شاء العاملني الذين يحق لهم احل�شور 

واذا م�شت �شاعة على انق�شاء الوقت املحدد لالنعقاد دون اكتمال 

الن�شاب النظامي يتم عقد االجتماع مبا ال يقل عن 25% من االأع�شاء 

العاملني ، واذا مل يكتمل هذا الن�شاب ، يوؤجل االجتماع ملدة ال تقل 

عن خم�شة ع�شر يوما وال تزيد عن �شهر ويف هذه احلالة يتم عقد 

االجتماع مبن يح�شر من االأع�شاء العاملني ، ويف جميع االأحوال 

يتعني ح�شور مندوب الوزارة لهذه االجتماعات .

المادة )15(
يعقد اإجتماع اجلمعية العمومية بح�شور االأع�شاء �شخ�شيا ، ويجوز 

الأي منهم تفوي�س غريه من هوؤالء االأع�شاء كتابة حل�شور االإجتماع 

على اأال يكون املفو�س من اأع�شاء جمل�س االإدارة ، وال يجوز 

التفوي�س الأكرث من ع�شو واحد 0

المادة )16(
يتوىل رئي�س جمل�س االإدارة اأو نائبه رئا�شة اإجتماعات اجلمعية 

العمومية ويف حالة غيابهما يتم اإنتخاب الرئي�س من بني االأع�شاء 

احلا�شرين لالإجتماع 0

المادة )17(
ت�شدر قرارات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية باأغلبية 

اأ�شوات اأع�شائها احلا�شرين ويتم الت�شويت - فيما عدا اإنتخاب 

اأع�شاء جمل�س االإدارة -برفع االأيدي، ويجوز لتلك االأغلبية جعل 

الت�شويت �شريا 0
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المادة )18(
يتم اإختيار ع�شوين من بني االأع�شاء احلا�شرين لالإ�شراف على عملية 

الت�شويت ويتم تدوين وقائع االإجتماع واملو�شوعات التي مت طرحها 

فيه والقرارات ال�شادرة ب�شاأنها وعدد االأ�شوات التي حازها كل قرار يف 

�شجل خا�س 0

المادة )19( 
مجلس االدارة:

1 - تدار اجلمعية من قبل جمل�س اإدارة يتكون من)  ت�شعة   ( تنتخبهم 

اجلمعية العمومية من بني اع�شائها )الذين وافقت وزارة ال�شئون 

االجتماعية علي تر�شيحهم( بطريقة االإقرتاع ال�شري وبح�شور مندوب 

من الوزارة  وعلى اأع�شاء جمل�س االإدارة املنتخب اأن يعقدوا اإجتماعا 

لهم بعد اإنتهاء اإجتماع اجلميعة مبا�شرة من اأجل اإنتخاب الرئي�س 

ونائبه واأمني ال�شندوق 0

2 - مدة ع�شوية جمل�س االإدارة )  اربع �شنوات   ( ويجوز للجمعية 

العمومية اإعادة انتخاب الع�شو الذي انتهت مدة ع�شويته.

المادة )20(
الع�شوية يف جمل�س اإدارة اجلمعية عمل تطوعي ال يتقا�شى عليه 

اأع�شاوؤه اأجرا وال يجوز اجلمع بني ع�شوية املجل�س والعمل لدى 

اجلمعية باأجر. 

ولع�شو جمل�س االأدارة بناء على موافقة املجل�س اإ�شرتداد م�شاريف 

االإنتقال وغريها من امل�شاريف التي �شرفت اأثناء تنفيذ مهمة كلفه بها 

املجل�س 0

المادة )21(
يتوىل جمل�س االإدارة اإدارة اأعمال اجلمعية مبا يحقق االأهداف التي 

اأن�شئت من اأجلها واملحددة يف هذا النظام ويف حدود ما تن�س عليه 

الئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية وقواعدها التنفيذية والقرارات 

ا ل�شادرة مبقت�شاهما وتتلخ�س اأهم االأعمال التي يبا�شرها جمل�س 

االإدارة يف االأمور التالية :

1 - البت يف طلبات االإن�شمام لع�شوية اجلمعية 0

2 - حتديد البنوك التي تودع فيها اأموال اجلمعية 0

3 - اإدارة ممتلكات اجلمعية واأموالها والت�شرف يف املنقولة منها وفقا 

لالأ�شول املتبعة يف ذلك 0

4 - ت�شكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة 0

5 - اإ�شتيفاء ما للجمعية من حقوق وتاأدية ما عليها من اإلتزامات 

واإ�شدار القرارات الالزمة يف هذا ال�شاأن 0

6 - االإ�شراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة 

التعليمات الواردة من جهات االإخت�شا�س 0

7 - قبول اأو رف�س املنح والهبات واالإعانات التي تقدم للجمعية 0

8 - دعوة اجلمعية العمومية لالإنعقاد 0

9 - اإعداد خطط وبرامج ون�شاطات واأعمال اجلمعية واالإ�شراف 

على تنفيذها ومتابعتها ، واإعداد التقرير ال�شنوي عن اأعمال اجلمعية 

ومنجزاتها 0

10 - درا�شة امليزانية العمومية واحل�شابات اخلتامية للجمعية 

واإعداد تقرير عنها وتويل مناق�شتها اأمام اجلمعية العمومية 0

11 - اإقرتاح امليزانية التقديرية وتويل مناق�شتها اأمام اجلمعية 

العمومية 0

12 - العمل على حل اخلالفات التي ميكن اأن حتدث بني اجلمعية 

واأع�شائها اأو بني االأع�شاء اأنف�شهم - فيما يتعلق باأمور اجلمعية-

واإتخاذ كافة التدابري الإنهائها اأو احليلولة دون وقوعها 0

13 - القيام بكافة االأعمال املتعلقة ب�شئون العاملني باجلمعية من 

تعيني ونقل وندب وف�شل وتاأديب وما اإىل ذلك 0

14 - اإعداد اللوائح املالية واالإدارية والتنظيمية التي تنظم �شري العمل 

داخل اجلمعية وتقدميها للجمعية العمومية الإعتمادها 0

15 - تعيني مدير تنفيذي للجمعية واأمني عام )اأمني �شر ملجل�س 

االإدارة( عند االإحتياج لذلك 0

المادة )22(
يعقد جمل�س االإدارة اإجتماعات دورية منتظمة على اأن ال يقل عدد هذه 

االإجتماعات عن اإجتماع واحد �شهريا 0 

ويجوز للمجل�س عقد اإجتماعات غري عادية يف احلاالت التي ت�شتوجب 

ذلك والتي من بينها ما يلي :

1 - اإنخفا�س عدد اأع�شاء املجل�س ب�شكل ال يتحقق معه الن�شاب 

النظامي الالزم لعقد االإجتماعات 0

2 - طلب ما ال يقل عن)  الن�شف (من بني اع�شاء املجل�س عقد اجتماع 

غري عادي م�شبب.

3 - طلب وزارة ال�شئون االجتماعية اأو املحا�شب القانوين من املجل�س 

عقد اإجتماع غري عادي ملناق�شة اأمور ت�شتدعي ذلك 0

4 - اأية اأمور غري ما ذكر ت�شتوجب عقد اإجتماع طاريء 0

المادة )23(
يكون اإجتماع جمل�س االإدارة �شحيحا بح�شور اأغلبية اأع�شائه ، وال 

يجوز فيه تفوي�س ع�شو عن ع�شو اآخر ، وت�شدر القرارات باأغلبية 

اأ�شوات احلا�شرين ويف حالة الت�شاوي يكون �شوت الرئي�س مرجحا 0

المادة )24(
يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته في المجلس 

في إحدى الحاال ت التالية :
1 - اإذا فقد �شرطا من �شروط الع�شوية املن�شو�س عليها باملادة ) 4( 

من هذا النظام 0

2 - اإذا توفر لديه �شبب من اأ�شباب فقدان الع�شوية املن�شو�س عليها 

باملادة ) 6( من هذا النظام 0

3 - اإذا تغيب بدون عذر مقبول عن ح�شور ثالث جل�شات متتالية 0

4 - اإذا اأ�شبح غري قادر على ممار�شة عمله يف جمل�س االإدارة وي�شدر 

بفقد الع�شوية قرار من جمل�س االإدارة ويكون هذا القرار نافذا من 

تاريخ �شدوره ، وللع�شو اأن يتظلم منه اإىل اجلمعية خالل خم�شة ع�شر 

يوما من تاريخ اإبالغه به وينظر هذ التظلم يف اأول اإجتماع للجمعية 

العمومية 0

المادة )25(
يحل حمل الع�شو الذي فقد ع�شويته يف جمل�س االإدارة الع�شو 

االإحتياطي احلا�شل على اأكرث االأ�شوات يف اإنتخاب اأع�شاء املجل�س، 

فاإذا كان املن�شب ال�شاغر للرئي�س اأو نائبه اأو اأمني ال�شندوق في�شغل 

هذا املن�شب باالإنتخاب من بني اأع�شاء املجل�س بعد اإكتمال عددهم 

على اأنه اإذا مل يتوفر يف االأع�شاء االإحتياطيني ما يكفي ل�شغل املنا�شب 

ال�شاغرة باملجل�س ، فتدعى اجلمعية العمومية الإجتماع طاريء 

ملعاجلة ذلك 0

المادة )26(
مع مراعاة ما نصت عليها المادة)4( من 

هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة 
الجمعية ما يلي:

1 - اأن يكون قد اأمت احلادية والع�شرين من عمره 0

2 - اأن يكون مقيما يف مكان مقر اجلمعية 0

المادة )27(
يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق 

العضوية بالجمعية وعلى األخص ما يلي :
1 - ح�شور اإجتماعات جمل�س االإدارة وامل�شاركة يف مناق�شاته واإتخاذ 

قراراته 0

2 - رئا�شة اللجان التي ي�شكلها املجل�س اأو اجلمعية العمومية 

وامل�شاركة يف ع�شويتها 0

المادة )28(
يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع اإللتزامات 

المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها 
ما يلي :

1 - احلر�س على ح�شور اإجتماعات املجل�س ب�شكل دائم ومنتظم 0

2 - امل�شاركة الفعالة مع اأع�شاء املجل�س حل�شن اإدارة اجلمعية 

وحتقيق اأهدافها 0

3 - امل�شاهمة يف اإعداد خطط وبرامج وم�شروعات اجلمعية ومتابعتها 

واالإ�شراف على تنفيذها 0

4 - التقيد مبا ي�شدر عن اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة من 

قرارات اأو تعليمات 0

5 - القيام بجميع الواجبات واالإخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف هذا 

النظام واخلا�شة برئي�س

املجل�س ونائبه ، واأمني ال�شندوق ، اإذا توىل الع�شو اأيا من هذه 

املنا�شب 0

6 - عدم املطالبة باأية رواتب اأو مكافاآت اأو اإمتيازات مالية لقاء 

ع�شويته باملجل�س 0

7 - املحافظة على اأ�شرار اجلمعية وعدم اإف�شائها 0

المادة )29(
يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات 

التالية :
1 - رئا�شة اإجتماعات املجل�س 0 

2 - متثيل اجلمعية اأمام اجلهات املخت�شة يف جميع الق�شايا التي ترفع 

من اأو على اجلمعية 0

3 - التوقيع على ما ي�شدر عن اجلمعية من قرارات اأو عقود اأو غري 

ذلك بعد موافقة املجل�س عليها.

4 - تلقي املكاتبات الواردة للجمعية والقيام باإ�شتالمها والت�شرف فيما 

يدخل �شمن �شالحياته وعر�س الباقي على املجل�س 0

5 - اإقرار جدول اأعمال اإجتماعات املجل�س ومتابعة تنفيذ قراراته 0

6 - التوقيع على ال�شيكات واالأوراق املالية وم�شتندات ال�شرف مع 

اأمني ال�شندوق 0

7 - توجيه الدعوة مل�شاعدة اجلمعية ومعاونتها على اأداء مهامها 0

المادة )30(
يقوم نائب الرئي�س مقامه يف حالة غيابه وتكون للنائب يف هذه احلالة 

كافة �شالحيات الرئي�س. 

المادة )31(
يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئوال عن 

جميع شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي 
يضعه المحاسب القانوني ويوافق عليه 

مجلس اإلدارة وفق تعليمات وزارة الشئون 
اإلجتماعية ويختص باآلتي :

1 - اإ�شتالم املبالغ الواردة للجمعية مبوجب �شندات قب�س ر�شمية 

خمتومة بخامت اجلمعية وموقعة منه ومن االأ�شخا�س املكلفني بذلك من 

قبل املجل�س 0

2 - اإيداع تلك املوال فور ت�شليمها لدى البنك الذي تتعامل معه 

اجلمعية 0

3 - التوقيع مع املخت�شني على كافة ال�شجالت املالية وكذلك �شندات 

ال�شرف التي تتم من �شندوق اجلمعية اأو من البنك الذي تتعامل 

معه 0

4 - االإحتفاظ لديه مبقر اجلمعية ب�شندات القب�س و�شندات ال�شرف 

ودفاتر ال�شيكات وكافة االأوراق التي لها قيمة مالية 0

5 - �شرف جميع املبالغ التي تقرر �شرفها مع االإحتفاظ بامل�شتندات 

الدالة على ذلك 0

6 - امل�شاركة يف و�شع م�شروع ا مليزانية التقديرية لل�شنة املالية 

القادمة 0

7 - تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية وفقا ملا 

هو معتمد يف امليزانية 0

8 - القيام بكافه مايطلبه املجل�س من اعمال تدخل يف اخت�شا�شه غري 

ما �شلف بيانه.

المادة )32(
 لمجلس اإلدارة أن يعين أمينا عاما )أمين سر 

للمجلس( يختص باآلتي :
1 - اإ�شتالم كافة املرا�شالت التي ترد للجمعية وت�شجيلها وت�شنيفها 

وعر�شها على رئي�س جمل�س االإدارة 0

2 - املحافظة على معامالت اجلمعية و�شجالتها وترتيبها 0

3 - امل�شاركة يف اإعداد التقارير واخلطابات وكل ما ي�شدر عن اجلمعية 

من مكاتبات 0

4 - التح�شري الإجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العمومية 0

5 - ت�شجيل حما�شر االإجتماعات والتوقيع عليها وعر�شها للتوقيع 

عليها من قبل املخت�شني بذلك 0

6 - تبليغ قرارات جمل�س االإدارة اإىل كافة اجلهات التي تتعلق بها تلك 

القرارات 0

7 - االإحتفاظ بكافة الوثائق وامل�شتندات والعقود واأختام اجلمعية 

ونحوها يف مقر اجلمعية وحتت م�شئوليته ال�شخ�شية 0

8 - ح�شور اإجتماعات جمل�س االإدارة اإذا طلب منه ذلك 0

9 - القيام بكل ما يطلبه املجل�س من اأعمال تدخل �شمن اإخت�شا�شه 

خالف ما تقدم 0

المادة)33(
تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه 

قرار من مجلس اإلدارة يحدد صالحياته 
ومسئولياته وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط 

في من يعين مديرا للجمعية ما يلي :
1 - اأن يكون �شعودي اجلن�شية 0

2 - اأن يكون قد اأمت احلادية والع�شرين من عمره 0

3 - اأن يكون كامل االأهلية املعتربة �شرعا 0

4 - اأن يكون متفرغا الإدارة اأعمال اجلمعية 0

5 - اأن يكون موؤهال للقيام بهذا العمل 0

المادة)34(
اإذا مل تتمكن اجلمعية الأي �شبب من االأ�شباب من تعيني مدير متفرغ 

الأعمالها فلمجل�س االإدارة تكليف اأحد اأع�شائه ليتوىل هذا العمل ، ويف 

هذه احلالة ال يفقدالع�شو املكلف حقه يف ح�شور اإجتماعات املجل�س 

واملناق�شة فيه والت�شويت على قراراته 0

المادة)35(
يكون مدير الجمعية مسئوال شخصيا وفقا 

ألحكام هذا النظام أمام مجلس اإلدارة 
ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من 

يقوم مقامه وتحدد صالحياته ومسئولياته 
في األمور التالية :

1 - اإدارة اأعمال اجلمعية على الوجه الذي يحقق لها امل�شلحة 

واملحافظة على اأموالها املنقولة وغري املنقولة 0
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2 - اإدارة وتنظيم اأعمال موظفي اجلمعية واإقرتاح ترقيتهم وف�شلهم 

وعالواتهم واأجازاتهم 0

3 - التوقيع على امل�شتندات التي تدخل �شمن اإخت�شا�شه 0

4 - القيام باالأعمال املفو�س بها من قبل جمل�س االإدارة 0

5 - ح�شور اإجتماعات جمل�س االإدارة متى ما طلب منه ذلك 0

6 - تقدمي التقارير الدورية عن كيفية �شري اأعمال اجلمعية ومناق�شتها 

مع املجل�س 0

7 - تنفيذ القرارات ال�شادرة عن اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة 

اأو اللجان املنبثقة عنهما 0

8 - امل�شاركة يف اإعداد التقرير ال�شنوي عن اأن�شطة اجلمعية وبراجمها 

وميزانيتها التقديرية للعام املايل اجلديد 0

9 - ال�شعي لتنمية الع�شوية باجلمعية لالإ�شتفادة من جهود وم�شاهمة 

اأكرب عدد ممكن من االأع�شاء 0

10 - القيام باأية اأعمال اأخرى يكلف بها من قبل جمل�س االإدارة 0

المادة)36(
يوؤدي مدير اجلمعية اأعماله حتت رقابة جمل�س االدارة ، ويكون 

للمجل�س وقفه عن العمل اأو اإنهاء خدمته عند قيام ما يربر ذلك 0

المادة)37(
يقوم مجلس اإلدارة بتعيين محاسب للجمعية 

يكون مسئوال عن األعمال التالية :
1 - م�شك الدفاتر وامل�شتندات احل�شابية التي تتطلبها طبيعة العمل 0

2 - اإعداد ميزان مراجعة حل�شابات اجلمعية وح�شاب ال�شندوق مرة 

على االأقل كل ثالثة اأ�شهر اأو  عندما يطلب منه ذلك 0

3 - م�شك �شجل االأع�شاء وقيد ت�شديد اإ�شرتاكاتهم فيه 0

4 - حت�شري ح�شابات اجلمعية يف نهاية ال�شنة املالية وعر�شها على 

املحا�شب القانوين لتدقيقها واإ�شتخراج امليزانية العمومية واحل�شاب 

اخلتامي 0

5 - اإعداد م�شروع امليزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات جمل�س 

االإدارة 0

6 - حفظ جميع دفاتر و�شجالت وم�شتندات اجلمعية املحا�شبية يف مقر 

اجلمعية وحتت م�شئوليته ال�شخ�شية 0

7 - القيام مبا ي�شند اإليه من اأعمال اأخرى تدخل �شمن اإخت�شا�شه 0

المادة)38(
اللجان الفرعية :

ت�شكل اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة جلانا فرعية ت�شاعد على 

اإدارة اجلمعية وحتقيق اأهدافها على اأن ال يقل اأع�شاء جلنة عن ثالثة 

اأع�شاء وتكون رئا�شتها لع�شو جمل�س االإدارة الذي يجوز له اأن يراأ�س 

اأكرث من جلنة على اأن يكون جميع اأع�شاء اللجان من اأع�شاء اجلمعية  

ويتم حتديد عدد تلك اللجان وم�شمياتها واإخت�شا�شاتها وطريقة 

ت�شكيلها بقرار من اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة 0

الف�سل الرابع
التنظيم المالي

المادة)39(
 تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :

اأ - اإ�شرتاكات االأع�شاء 0

ب - التربعات والهبات ، والزكوات 0

ج - اإيرادات االأن�شطة ذات العائد املايل 0

د - االإعانات احلكومية 0

ه - الو�شايا واالأوقاف 0

و - عائدات اإ�شتثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة واملنقولة 0

المادة)40( 
متتنع اجلمعية باأي حال من االأحوال عن طلب اأو قبول التربعات اأو 

الهبات اخلارجية وتلتزم مبراعاة اأحكام الئحة جمع التربعات للوجوه 

اخلريية ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم 547 يف 30 / 3/ 1396هـ 

والتعليمات ال�شادرة ب�شاأنها.

المادة)41( 
حتدد ال�شنة املالية للجمعية باإثنى ع�شر �شهرا هجريا تبداأ وتنتهي 

وفقا ملا حتدده الوزارة كل عام وت�شتثني من ذلك ال�شنة املالية االأوىل 

للجمعية حيث تبداأ من تاريخ اإجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية 

وتنتهي بحلول موعد اإنتهاء ال�شنة املالية امل�شار اإليها اأعاله 0

المادة)42( 
تعترب امليزانية املعتمدة �شارية املفعول اإعتبارا من بداية ال�شنة املالية 

املحددة باملادة) 41 ( ويف حالة تاأخر اإعتمادها حتى حلول هذا  املوعد 

يتم ال�شرف منها بنف�س معدالت ميزانية العام املايل اجلديد املن�شرم 

حلني اإعتماد امليزانية التقديرية للعام املايل اجلديد 0

المادة)43( 
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية 

ما يلي :
اأ - �شدور قرار بال�شرف من جمل�س االإدارة 0

ب - توقيع اإذن ال�شرف اأو ال�شيك من قبل كل من رئي�س جمل�س االإدارة 

اأو نائبه مع اأمني ال�شندوق 0

ج - اأن يذكر اإ�شم امل�شتفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته ال�شخ�شية 

ومكان �شدورها ويدون ذلك يف ال�شجل اخلا�س بامل�شاعدات 0

د - اأن يكون التعامل بال�شيكات ما اأمكن 0

ويجوز ملجل�س االإدارة حتديد �شلفة نقدية دائمة مقدارها )  5000  ( 

ريال ت�شرف الأمني ال�شندوق ملواجهة امل�شروفات النرثية والطارئة 

ويعو�س �شهريا عن املن�شرف منها، على ان تتم ت�شويتها قبل نهاية 

ال�شنة املالية للجمعية.

المادة)44( 
يعد اأمني  ال�شندوق  تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع من قبله 

باالإ�شافة اإىل مدير اجلمعية وحما�شبها ويعر�س على جمل�س االإدارة 

مرة كل ثالثة اأ�شهر،وتزود االإدارة العامة للجمعيات  واملوؤ�ش�شات 

اخلريية  بن�شخة منه 0

المادة)45( 
مت�شك اجلمعية ال�شجالت والدفاتر االإدارية واملحا�شبية التي حتتاجها 

ومبا يتفق مع تعليمات وزارة ال�شوؤون االجتماعية وحتتفظ بها يف مقر 

اإدارتها ومتكن موظفي الوزارة من االإطالع عليها 0

اأ - ال�شجالت االإدارية ومنها ما يلي :

- �شجل الع�شوية

 - �شجل حما�شر جل�شات جمل�س االإدارة 0

- �شجل حما�شر اإجتماعات اجلمعية العمومية 0

- �شجل الزيارات امليدانية ملوظفي الوزارة 0

- �شجل للعاملني باجلمعية 0

- �شجل لكل نوع من امل�شتفيدين من خدمات اجلمعية .

ب - ال�شجالت املحا�شبية ومنها ما يلي :

- دفرت اليومية العامة 0

- دفاتر االأ�شتاذ امل�شاعد واخلا�س بتف�شيل معامالت اجلمعية املالية 0

- �شجل ممتلكات اجلمعية وموجوداتها الثابتة واملنقولة 0

- �شندات القب�س 0

- �شندات ال�شرف 0

- �شندات القيد 0

- �شجل اإ�شرتاكات االأع�شاء 0

- اأي �شجالت اأخرى يرى جمل�س االإدارة مالءمة اإ�شتخدامها .

ويتم الت�شجيل والقيد يف تلك ال�شجالت وال�شندات اأوال باأول وفق 

التعليمات املنظمة لذلك 0

المادة )46( 
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية 

ومراجعته والتصديق عليه وفق اآلتي:
1 - يعد املحا�شب القانوين امليزانية العمومية واحل�شاب اخلتامي 

للجمعية عن ال�شنة املالية املنتهية ويقدمها ملجل�س االإدارة خالل 

�شهرين من اإنتهاء تلك ال�شنة 0

2 - يقوم جمل�س االإدارة بدرا�شة امليزانية العمومية واحل�شاب 

اخلتامي وم�شروع امليزانية التقديرية للعام اجلديد ومن ثم التوقيع 

على كل منها من قبل رئي�س جمل�س االإدارة اأو نائبه واأمني ال�شندوق 

وحما�شب اجلمعية واالأمني العام )اأمني �شر املجل�س(

3 - تعر�س امليزانية العمومية واحلا�شب اخلتامي ، وكذا م�شروع 

امليزانية التقديرية للعام اجلديد على اجلمعية العمومية من قبل 

جمل�س االإدارة للم�شادقة عليها ومن ثم تزود وزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية بن�شخة من كل منها 0

4 - ملجل�س االإدارة عر�س امليزانية العمومية واحل�شاب اخلتامي ، 

وكذا م�شروع امليزانية التقديرية للعام اجلديد على وزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية قبل عقد اإجتماع اجلمعية العمومية بوقت كاف لالأخذ يف 

االإعتبار ما قد تبديه الوزارة من مالحظات على اأن ال يوؤدي ذلك اإىل 

تاأخري عقد اإجتماع اجلمعية العمومية عن املوعد املحدد له نظاما 0

المادة )47( 
يتم تعديل النظام األساسي للجمعية وفق 

اآلتي :
1 - تقدمي اإقرتاح بذلك للجمعية العمومية من قبل جمل�س االإدارة اأو 

وزارة ال�شوؤون االإجتماعية 0

2 - يدرج مو�شوع التعديل املقرتح �شمن جدول اأعمال اجلمعية 

العمومية مو�شحا به االأ�شباب الداعية لذلك ومربراته 0

3 - تتم مناق�شة االإقرتاح والت�شويت عليه من قبل اجلمعية العمومية 

واإ�شدار قرار ب�شاأنه 0

4 - ال ي�شبح التعديل املقرتح نافذا اإال بعد موافقة الوزارة على القرار 

ال�شادر ب�شاأنه من اجلمعية العمومية ومن ثم يتم ن�شره باجلريدة 

الر�شمية 0

المادة)48( 
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في 

منطقة خدماتها وذلك وفق اآلتي :
1 - �شدور قرار بذلك من اجلمعية العمومية 0

2 - موافقة وزارة ال�شوؤون االإجتماعية على قرار اجلمعية العمومية 

بفتح الفرع 0

3 - عدم وجود جمعيات خريية اأخرى يف املنطقة التي يراد فتح الفرع 

بها 0

الف�سل اخلام�س
دمج الجمعية

المادة )49( 
يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا 

وذلك وفق ما يلي :
1 - موافقة اجلمعية العمومية لكل من اجلمعية الداجمة واجلمعية 

املندجمة على مبداأ االإندماج 0

2 - اأن تكون منطقة خدمات اجلمعيتني واأهدافهما واحدة تقريبا 0

المادة )50( 
يتم الدمج اإلختياري وفق اإلجراءات التالية :

1 - تتقدم اجلمعيتان بطلب منهما اإىل وزارة ال�شوؤون االإجتماعية 

مو�شحا فيه الرغبة يف االإندماج ومربراته وم�شفوعا به االآتي :

اأ - �شورة من قرار اجلمعية العمومية لكل من اجلمعيتني باملوافقة 

على مبداأ االإندماج 0

ب - �شورة من امليزانية العمومية لكل من اجلمعيتني عن ال�شنة املالية 

االأخرية م�شحوبة بك�شف مف�شل مبمتلكات وحقوق واإلتزامات كل من 

اجلمعيتني يف تاريخ �شدور موافقة اجلمعية العمومية على االإندماج 0

2 - عند موافقة الوزارة على الدمج ي�شدر به قرار وزاري يتم ن�شره 

باجلريدة الر�شمية 0

المادة )51( 
يجوز بقرار من وزير ال�شوؤون االإجتماعية دمج اجلمعية يف اأخرى اأو 

اإندماج جمعية اأخرى فيها عند اإقت�شاء امل�شلحة العامة ذلك وين�شر 

هذا القرار باجلريدة الر�شمية 0

المادة )52(
 يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو 

بالموافقة عليه اآلثار التالية :
1 - زوال ال�شخ�شية االإعتبارية للجمعية املندجمة والتاأ�شري بذلك يف 

�شجل اجلمعيات اخلريية 0

2 - اإعتبار اجلمعية الداجمة خلفا قانونيا للجمعية املندجمة وتوؤول 

اإليها مبوجب ذلك جميع موجوداتها كما تنتقل اإليها ذمتها املالية مبا لها 

من حقوق وما عليها من اإلتزامات ويكون لها وحدها ال�شفة النظامية يف 

اإ�شتيفاء هذه احلقوق وتاأدية تلك االإلتزامات 0

3 - التاأ�شري يف �شجل اجلمعية الداجمة مبا طراأ عليها من اإندماج 

اجلمعية االأخرى فيها 0

الف�سل ال�ساد�س
حل الجمعية

المادة )53(
يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من الجمعية 

العمومية وذلك وفق األتي :
1- تدعي اجلمعية العمومية الجتماع غري عادي للنظر يف ذلك .

2-يف حالة موافقتها علي احلل ت�شدر قرارها فيه .

3- يتم تزويد وزارة ال�شوؤون االجتماعية ب�شورة من هذا القرار .

المادة )54(
ت�شدر وزارة ال�شوؤون االإجتماعية قرارا باملوافقة على احلل ين�شر 

باجلريدة الر�شمية ويت�شمن تعيني م�شف اأو اأكرث للقيام بح�شر 

ممتلكات اجلمعية واإ�شتيفاء ما لها من حقوق وتاأدية ما عليها من 

اإلتزامات قبل اإمتام عملية الت�شفية وعليه تقدمي تقرير لوزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية بنتائج اأعمال الت�شفية 0

المادة )55(
توؤول كافة ممتلكات اجلمعية التي مت حلها اإىل جمعية اأو اأكرث من 

اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات اخلريية العاملة يف منطقة خدماتها اأو القريبة 

منها وامل�شجلة لدى وزارة ال�شوؤون االإجتماعية والتي يحددها قرار 

احلل 0

النظام الأ�سا�سي جلمعية الرب اخلريية بال�سل�سلة  .. تتمة
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اإن وزير ال�شوؤون االجتماعية

بناًء على املادة االأوىل من الئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية 

ال�شادرة بقرار جمل�س الوزارء املوقر ذي الرقم 107 والتاريخ 

1410/6/25هـ .

وبناًء على الفقرة ))جـ(( من املادة العا�شرة من القواعد التنفيذية 

لالئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية ال�شادرة بالقرار الوزاري ذي 

الرقم 4426 والتاريخ 1433/10/20هـ  .

وبناًء على ماعر�شة �شعادة وكيل الوزارة والتنمية االجتماعية .

يقرر مايلي

اأوال : ت�شجل )) اجلمعية اخلريية باملويلح (( مبنطقة تبوك بال�شجل 

اخلا�س باجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية باالإدارة العامة للجمعيات 

واملوؤ�ش�شات اخلريية برقم ))640(( اعتبارًا من تاريخه.

ثانياً: متنح اجلمعية اإعانة تاأ�شي�شية مقدراها )50٫000( خم�شون األف ريال .

ثالثاً: ين�شر هذا القرار مع النظام االأ�شا�شي للجمعية باجلريدة الر�شمية.

رابعاً : يبلغ هذا القرار ملن يلزم الإنفاذ مقت�شاه.

وزير ال�سوؤون الجتماعية 
يو�سف بن اأحمد العثيمني

ت�سجيل اجلمعية اخلريية باملويلح  مبنطقة تبوك برقم )640( اعتبارًا من 1434/12/3هـ

الف�سل الأول
التأسيس واألهداف

المادة )1(
مب�شيئة اهلل وتوفيقه مت تاأ�شي�س جمعية الرب اخلريية مبركز املويلح 

مبنطقة تبوك طبقاً الأحكام الئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية 

ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )107(  وتاريخ 1410/6/25هـ  

وقواعدها التنفيذية املعدلة ال�شادرة بقرار وزير ال�شوؤون االجتماعية 

رقم )82256( وتاريخ 1433/8/20هـ والتعليمات ال�شادرة 

مبقت�شاها.

المادة )2(
ت�شمل منطقة خدمات اجلمعية مركز املويلح والقرى والهجر التابعة له 

ويكون مركزها الرئي�شي يف مركز املويلح  وميكن نقله اأو فتح فروع لها 

داخل منطقه خدماتها بقرار من اجلمعية العمومية ومبوافقة وزارة 

ال�شوؤون االجتماعية على ذلك .

المادة )3(
تهدف اجلمعية اإىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها منطقتها دون اأن 

يكون هدفها احل�شول على الربح املادي وت�شمل هذه اخلدمات مايلي:

1- تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية لالأ�شر املحتاجة.

2- القيام ببع�س امل�شروعات اخلريية كمعونة ال�شتاء وفرحة العيد.

3- امل�شاعدة يف رفع امل�شتوى ال�شحي والثقايف والتعليمي واالجتماعي 

واالقت�شادي.

4- اإن�شاء امل�شروعات التي من اهدافها العناية بالطفولة واالمومة.

5- م�شاعدة من يتعر�شون للكوارث كاحلريق وتهدم املنازل.

6- تقدمي امل�شاعدات الالزمة كم�شاعدة الزواج وحت�شني وبناء امل�شاكن.

7- تدري�س وتاأهيل ابناء اال�شر املحتاجة.

الف�سل الثاين
العضوية

المادة )4(
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط 

التالية :
1 - اأن يكون �شعودي اجلن�شية 0

2 - اأن يكون قد اأمت الثامنة ع�شرة من عمره 0

3 - اأن يكون كامل االأهلية املعتربة �شرعا 0

4 - اأن يكون غري حمكوم عليه باإدانة يف جرمية خملة بال�شرف اأو 

االأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اإعتباره 0

5 –اأن يكون قد �شدد احلد االأدنى لال�شرتاك ال�شنوي.

المادة )5(
أنواع العضوية :

اأ - ع�شو عامل :

وهو الع�شو الذي �شارك يف تاأ�شي�س اجلمعية اأو التحق بها بعد 

قيامها بناء على قبول جمل�س االإدارة لطلب الع�شوية املقدم منه

وهذه الع�شوية قا�شرة على)الرجال/الن�شاء( ويكون لهذا الع�شو 

حق ح�شور اإجتماعات اجلمعية العمومية والت�شويت على 

قراراتها وتر�شيح نف�شه لع�شوية جمل�س االإدارة وذلك بعد م�شي 

�شنه على تاريخ اإلتحاقه باجلمعية ويدفع اإ�شرتاكا �شنويا خمف�شا 

مقداره ) 200 (  ريال كحد اأدنى .

ب - ع�شو منت�شب :

هو الع�شو الذي يطلب االإنت�شاب اإىل ع�شوية اجلمعية ويقبل ذلك 

جمل�س االإدارة بعد حتقق ال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )4(عدا 

�شرط ال�شن وال يكون لهذا الع�شو حق ح�شور اإجتماعات اجلمعية 

العمومية وال الرت�شيح لع�شوية جمل�س االإدارة ويدفع اإ�شرتاكا �شنويا 

خمف�شا مقداره )   100 (  ريال كحد ادنى .

ج - ع�شو �شرف :

هو الع�شو الذي متنحه اجلمعية ع�شويتها نظري ما قدمه لها من 

خدمات جليلة مادية كانت اأم معنوية �شاعدت اجلمعية على حتقيق 

اأهدافها وله حق ح�شور اإجتماعات اجلمعية العمومية ومناق�شة 

ما يطرح فيها دون اأن يكون له حق الت�شويت اأو الرت�شيح لع�شوية 

جمل�س االإدارة 0

د - ع�شو فخري :

هو الع�شو الذي متنحه اجلمعية العمومية الع�شوية الفخرية مبجل�س 

االإدارة ويكون له حق املناق�شة يف اإجتماعاته ولكن لي�س له حق 

الت�شويت وال يثبت بح�شوره �شحة االنعقاد 0

المادة )6(
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى 

الحاالت اآلتية :
اأ - الوفاة 0

ب - االإن�شحاب من اجلمعية بطلب كتابي 0

ج - اإذا فقد �شرطا من �شروط الع�شوية الواردة باملادة )4(

د - اإذا اأحلق عن عمد باجلمعية اأ�شرارا ج�شيمة �شواء كانت مادية 

اأم معنوية ويعود تقدير ذلك ملجل�س االإدارة 0

هـ - اإذا تاأخر عن ت�شديد االإ�شرتاك ملدة  )�شنة( من بداية ال�شنة 

املالية للجمعية بعد اإخطاره بخطاب على عنوانه املدون لديها . 

وفيما عدا احلالتني)اأ ، ب(ي�شدر بفقدان الع�شوية قرار من جمل�س 

االإدارة 0

المادة )7(
يجوز ملجل�س االإدارة اإعادة الع�شوية ملن فقدها ب�شبب عدم ت�شديده 

االإ�شرتاك ال�شنوي يف حالة اأدائه املبلغ امل�شتحق عليه وال يجوز 

للع�شو اأو لورثته اأو ملن فقد ع�شويته اإ�شرتداد ما مت دفعه للجمعية 

من اإ�شرتاكات اأو تربعات اأو هبات �شواء كان ذلك نقدا اأم عينا ومهما 

كانت االأ�شباب.

المادة )8(
يحق لكل ع�شو من اأع�شاء اجلمعية االإطالع يف مقر اجلمعية على 

ال�شجالت اخلا�شة مبحا�شر جل�شات اجلمعية العمومية ،وجمل�س 

االإدارة وقرارتهما ، وكذلك القرارات ال�شادرة عن مدير اجلمعية 

بتفوي�س من جمل�س االإدارة  كما يحق له االإطالع على امليزانية 

العمومية ومرفقاتها - يف مقر اجلمعية - وقبل عر�شها على اجلمعية 

العمومية بوقت كاف 0

المادة )9(
على عضو الجمعية ما يلي :

اأ - الوفاء بجميع االإلتزامات املرتتبة على ع�شويته باجلمعية والقيام 

بجميع الواجبات املن�شو�س  عليها يف هذا النظام واللوائح الداخلية 

للجمعية 0

ب - التقيد بقرارات اجلمعية العمومية وبقرارات جمل�س االإدارة 0

ج - اإبالغ اجلمعية - كتابة - مبا يطراأ من تعديالت على عنوانه 

املدون لديها 0

الف�سل الثالث
التنظيم اإلداري

المادة )10(
 تتكون الجمعية من الهيئات التالية :

1 - اجلمعية العمومية 0

2 - جمل�س االإدارة 0

3 - اللجان التي ت�شكلها اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة ويحدد 

اإخت�شا�س كل جلنة وم�شماها القرار ال�شادر بت�شكيلها 0

المادة )11( 
الجمعية العمومية :

1 - تتكون اجلمعية العمومية فيما عدا اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية 

من كافة االأع�شاء العاملني الذين اأوفوا باإلتزاماتهم قبل اجلمعية 

وم�شت على ع�شويتهم �شنة على االأقل 0

2 - تعقد اجلمعية العمومية اإجتماعاتها يف مقر اجلمعية ويجوز اأن 

تعقدها يف مكان اآخر بعد موافقة وزارة ال�شئون االإجتماعية على ذلك 0

المادة )12(
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى 

ما يلي :
اأ - عادية وتعقد مرة كل �شنة يف مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ 

اإنتهاء ال�شنة املالية للجمعية للنظر يف االأمور االآتية :

1 - تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال اجلمعية خالل ال�شنة املنتهية 

ومناق�شته 0

2 - تقرير وزارة ال�شوؤون االإجتماعية ومالحظاتها على اجلمعية اإن 

وجدت 0

3 - مناق�شة تقرير املحا�شب القانوين للجمعية والت�شديق على 

احل�شابات اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية اإذا مل يكن ثمة اإعرتا�شات 

تخل بها واإقرار امليزانية التقديرية لل�شنة املالية اجلديدة 0

4 - بحث واإقرار اأو تعديل برنامج ا لعمل الذي يقرتحه جمل�س االإدارة 

لل�شنة القادمة واإتخاذ ما تراه ب�شاأنه 0

5 - اأية موا�شيع اأخرى تكون مدرجة على جدول االأعمال 0

ب - غري عادية وتعقد عند احلاجة للنظر يف اإحدى احلاالت االآتية :

1 - اإ�شطراب اأعمال اجلمعية املالية اأو االإدارية 0

2 - تعديل نظامها االأ�شا�شي اأو فتح فروع لها 0

3 - الت�شرف يف بع�س ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة ال�شئون 

االإجتماعية على ذلك 0

4 - حل اجلمعية اأو دجمها يف جمعية اأخرى اأو اإندماج اأخرى فيها 0

5 - اإنتخاب اأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو جتديد اأو اإنهاء ع�شويتهم 0

6 - درا�شة مبداأ اإ�شتثمار اأموال اجلمعية واإقرتاح جماالته 0

7 - اأية اأمور طارئة غري ما ذكر ت�شتوجب عقد اإجتماع طاريء 0

 ويتم عقد هذه االإجتماعات بناء على طلب من جمل�س االإدارة اأو 

من ع�شر اأع�شائها العاملني على االأقل بعد موافقة وزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية امل�شبقة على ذلك 0

المادة )13(
تعقد اإجتماعات اجلمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من 

جمل�س االإدارة م�شتملة على جدول االأعمال واملوا�شيع املراد بحثها 

ومكان االإجتماع وتاريخه و�شاعة اإنعقاده 0

ويجوز للجمعية العمومية - مبوافقة اأغلبية اأع�شائها احلا�شرين 

- حتويل االإجتماع العادي - بعد االإنتهاء من مناق�شة جدول اأعماله - 

اإىل اإجتماع غري عادي ملناق�شة بند اأو اأكرث من البنود التي ت�شتدعي ذلك 

�شريطة اأن يتم ذلك مبوافقة الوزارة 0

المادة )14(
يعترب اجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي �شحيحا اذا 

ح�شره اأكرث من ن�شف االأع�شاء العاملني الذين يحق لهم احل�شور 

واذا م�شت �شاعة على انق�شاء الوقت املحدد لالنعقاد دون اكتمال 

الن�شاب النظامي يتم عقد االجتماع مبا ال يقل عن 25% من االأع�شاء 

العاملني ، واذا مل يكتمل هذا الن�شاب ، يوؤجل االجتماع ملدة ال تقل عن 

خم�شة ع�شر يوما وال تزيد عن �شهر ويف هذه احلالة يتم عقد االجتماع 

مبن يح�شر من االأع�شاء العاملني ، ويف جميع االأحوال يتعني ح�شور 

مندوب الوزارة لهذه االجتماعات .

المادة )15(
يعقد اإجتماع اجلمعية العمومية بح�شور االأع�شاء �شخ�شيا ، ويجوز 

الأي منهم تفوي�س غريه من هوؤالء االأع�شاء كتابة حل�شور االإجتماع 

على اأال يكون املفو�س من اأع�شاء جمل�س االإدارة ، وال يجوز التفوي�س 

الأكرث من ع�شو واحد 0

المادة )16(
يتوىل رئي�س جمل�س االإدارة اأو نائبه رئا�شة اإجتماعات اجلمعية 

العمومية ويف حالة غيابهما يتم اإنتخاب الرئي�س من بني االأع�شاء 

احلا�شرين لالإجتماع 0

قرار وزير ال�سوؤون الجتماعية رقم 4426

النظام الأ�سا�سي للجمعية 
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المادة )17(
ت�شدر قرارات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية باأغلبية 

اأ�شوات اأع�شائها احلا�شرين ويتم الت�شويت - فيما عدا اإنتخاب 

اأع�شاء جمل�س االإدارة -برفع االأيدي، ويجوز لتلك االأغلبية جعل 

الت�شويت �شريا 0

المادة )18(
يتم اإختيار ع�شوين من بني االأع�شاء احلا�شرين لالإ�شراف على عملية 

الت�شويت ويتم تدوين وقائع االإجتماع واملو�شوعات التي مت طرحها 

فيه والقرارات ال�شادرة ب�شاأنها وعدد االأ�شوات التي حازها كل قرار يف 

�شجل خا�س 0

المادة )19(
 مجلس االدارة:

1 - تدار اجلمعية من قبل جمل�س اإدارة يتكون من) ت�شعة اأع�شاء(  

تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اع�شائها )الذين وافقت وزارة 

ال�شئون االجتماعية علي تر�شيحهم( بطريقة االإقرتاع ال�شري 

وبح�شور مندوب من الوزارة  وعلى اأع�شاء جمل�س االإدارة املنتخب 

اأن يعقدوا اإجتماعا لهم بعد اإنتهاء اإجتماع اجلميعة مبا�شرة من اأجل 

اإنتخاب الرئي�س ونائبه واأمني ال�شندوق 0

2 - مدة ع�شوية جمل�س االإدارة )   اربع  �شنوات  ( ويجوز للجمعية 

العمومية اإعادة انتخاب الع�شو الذي انتهت مدة ع�شويته.

المادة )20(
الع�شوية يف جمل�س اإدارة اجلمعية عمل تطوعي ال يتقا�شى عليه 

اأع�شاوؤه اأجرا وال يجوز اجلمع بني ع�شوية املجل�س والعمل لدى 

اجلمعية باأجر. 

ولع�شو جمل�س االأدارة بناء على موافقة املجل�س اإ�شرتداد م�شاريف 

االإنتقال وغريها من امل�شاريف التي �شرفت اأثناء تنفيذ مهمة كلفه بها 

املجل�س 0

المادة )21(
يتوىل جمل�س االإدارة اإدارة اأعمال اجلمعية مبا يحقق االأهداف التي 

اأن�شئت من اأجلها واملحددة يف هذا النظام ويف حدود ما تن�س عليه 

الئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية وقواعدها التنفيذية والقرارات 

ا ل�شادرة مبقت�شاهما وتتلخ�س اأهم االأعمال التي يبا�شرها جمل�س 

االإدارة يف االأمور التالية :

1 - البت يف طلبات االإن�شمام لع�شوية اجلمعية 0

2 - حتديد البنوك التي تودع فيها اأموال اجلمعية 0

3 - اإدارة ممتلكات اجلمعية واأموالها والت�شرف يف املنقولة منها وفقا 

لالأ�شول املتبعة يف ذلك 0

4 - ت�شكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة 0

5 - اإ�شتيفاء ما للجمعية من حقوق وتاأدية ما عليها من اإلتزامات 

واإ�شدار القرارات الالزمة يف هذا ال�شاأن 0

6 - االإ�شراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة 

التعليمات الواردة من جهات االإخت�شا�س 0

7 - قبول اأو رف�س املنح والهبات واالإعانات التي تقدم للجمعية 0

8 - دعوة اجلمعية العمومية لالإنعقاد 0

9 - اإعداد خطط وبرامج ون�شاطات واأعمال اجلمعية واالإ�شراف 

على تنفيذها ومتابعتها ، واإعداد التقرير ال�شنوي عن اأعمال اجلمعية 

ومنجزاتها 0

10 - درا�شة امليزانية العمومية واحل�شابات اخلتامية للجمعية 

واإعداد تقرير عنها وتويل مناق�شتها اأمام اجلمعية العمومية 0

11 - اإقرتاح امليزانية التقديرية وتويل مناق�شتها اأمام اجلمعية 

العمومية 0

12 - العمل على حل اخلالفات التي ميكن اأن حتدث بني اجلمعية 

واأع�شائها اأو بني االأع�شاء اأنف�شهم - فيما يتعلق باأمور اجلمعية-

واإتخاذ كافة التدابري الإنهائها اأو احليلولة دون وقوعها 0

13 - القيام بكافة االأعمال املتعلقة ب�شئون العاملني باجلمعية من 

تعيني ونقل وندب وف�شل وتاأديب وما اإىل ذلك 0

14 - اإعداد اللوائح املالية واالإدارية والتنظيمية التي تنظم �شري العمل 

داخل اجلمعية وتقدميها للجمعية العمومية الإعتمادها 0

15 - تعيني مدير تنفيذي للجمعية واأمني عام )اأمني �شر ملجل�س 

االإدارة( عند االإحتياج لذلك 0

المادة )22(
يعقد جمل�س االإدارة اإجتماعات دورية منتظمة على اأن ال يقل عدد هذه 

االإجتماعات عن اإجتماع واحد �شهريا 0 

ويجوز للمجل�س عقد اإجتماعات غري عادية يف احلاالت التي ت�شتوجب 

ذلك والتي من بينها ما يلي :

1 - اإنخفا�س عدد اأع�شاء املجل�س ب�شكل ال يتحقق معه الن�شاب 

النظامي الالزم لعقد االإجتماعات 0

2 - طلب ما ال يقل عن)  الن�شف (من بني اع�شاء املجل�س عقد اجتماع 

غري عادي م�شبب.

3 - طلب وزارة ال�شئون االجتماعية اأو املحا�شب القانوين من املجل�س 

عقد اإجتماع غري عادي ملناق�شة اأمور ت�شتدعي ذلك 0

4 - اأية اأمور غري ما ذكر ت�شتوجب عقد اإجتماع طاريء 0

المادة )23(
يكون اإجتماع جمل�س االإدارة �شحيحا بح�شور اأغلبية اأع�شائه ، وال 

يجوز فيه تفوي�س ع�شو عن ع�شو اآخر ، وت�شدر القرارات باأغلبية 

اأ�شوات احلا�شرين ويف حالة الت�شاوي يكون �شوت الرئي�س مرجحا 0

المادة )24(
يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته في 

المجلس في إحدى الحاال ت التالية :
1 - اإذا فقد �شرطا من �شروط الع�شوية املن�شو�س عليها باملادة ) 4( 

من هذا النظام 0

2 - اإذا توفر لديه �شبب من اأ�شباب فقدان الع�شوية املن�شو�س عليها 

باملادة ) 6( من هذا النظام 0

3 - اإذا تغيب بدون عذر مقبول عن ح�شور ثالث جل�شات متتالية 0

4 - اإذا اأ�شبح غري قادر على ممار�شة عمله يف جمل�س االإدارة وي�شدر 

بفقد الع�شوية قرار من جمل�س االإدارة ويكون هذا القرار نافذا من 

تاريخ �شدوره ، وللع�شو اأن يتظلم منه اإىل اجلمعية خالل خم�شة ع�شر 

يوما من تاريخ اإبالغه به وينظر هذ التظلم يف اأول اإجتماع للجمعية 

العمومية 0

المادة )25(
يحل حمل الع�شو الذي فقد ع�شويته يف جمل�س االإدارة الع�شو 

االإحتياطي احلا�شل على اأكرث االأ�شوات يف اإنتخاب اأع�شاء املجل�س، 

فاإذا كان املن�شب ال�شاغر للرئي�س اأو نائبه اأو اأمني ال�شندوق في�شغل 

هذا املن�شب باالإنتخاب من بني اأع�شاء املجل�س بعد اإكتمال عددهم 

على اأنه اإذا مل يتوفر يف االأع�شاء االإحتياطيني ما يكفي ل�شغل املنا�شب 

ال�شاغرة باملجل�س ، فتدعى اجلمعية العمومية الإجتماع طاريء 

ملعاجلة ذلك 0

المادة )26(
مع مراعاة ما نصت عليها المادة)4( من 

هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة 
الجمعية ما يلي:

1 - اأن يكون قد اأمت احلادية والع�شرين من عمره 0

2 - اأن يكون مقيما يف مكان مقر اجلمعية 0

المادة )27(
يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق 

العضوية بالجمعية وعلى األخص ما يلي :
1 - ح�شور اإجتماعات جمل�س االإدارة وامل�شاركة يف مناق�شاته واإتخاذ 

قراراته 0

2 - رئا�شة اللجان التي ي�شكلها املجل�س اأو اجلمعية العمومية 

وامل�شاركة يف ع�شويتها 0

المادة )28(
يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع اإللتزامات 

المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها 
ما يلي :

1 - احلر�س على ح�شور اإجتماعات املجل�س ب�شكل دائم ومنتظم 0

2 - امل�شاركة الفعالة مع اأع�شاء املجل�س حل�شن اإدارة اجلمعية 

وحتقيق اأهدافها 0

3 - امل�شاهمة يف اإعداد خطط وبرامج وم�شروعات اجلمعية ومتابعتها 

واالإ�شراف على تنفيذها 0

4 - التقيد مبا ي�شدر عن اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة من 

قرارات اأو تعليمات 0

5 - القيام بجميع الواجبات واالإخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف هذا 

النظام واخلا�شة برئي�س

املجل�س ونائبه ، واأمني ال�شندوق ، اإذا توىل الع�شو اأيا من هذه 

املنا�شب 0

6 - عدم املطالبة باأية رواتب اأو مكافاآت اأو اإمتيازات مالية لقاء 

ع�شويته باملجل�س 0

7 - املحافظة على اأ�شرار اجلمعية وعدم اإف�شائها 0

المادة )29(
يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات 

التالية :
1 - رئا�شة اإجتماعات املجل�س 0 

2 - متثيل اجلمعية اأمام اجلهات املخت�شة يف جميع الق�شايا التي ترفع 

من اأو على اجلمعية 0

3 - التوقيع على ما ي�شدر عن اجلمعية من قرارات اأو عقود اأو غري 

ذلك بعد موافقة املجل�س عليها.

4 - تلقي املكاتبات الواردة للجمعية والقيام باإ�شتالمها والت�شرف فيما 

يدخل �شمن �شالحياته وعر�س الباقي على املجل�س 0

5 - اإقرار جدول اأعمال اإجتماعات املجل�س ومتابعة تنفيذ قراراته 0

6 - التوقيع على ال�شيكات واالأوراق املالية وم�شتندات ال�شرف مع 

اأمني ال�شندوق 0

7 - توجيه الدعوة مل�شاعدة اجلمعية ومعاونتها على اأداء مهامها 0

المادة )30(
يقوم نائب الرئي�س مقامه يف حالة غيابه وتكون للنائب يف هذه احلالة 

كافة �شالحيات الرئي�س. 

المادة )31(
يعترب اأمني �شندوق اجلمعية م�شئوال عن جميع �شوؤونها املالية طبقا 

للتنظيم الذي ي�شعه املحا�شب القانوين ويوافق عليه جمل�س االإدارة 

وفق تعليمات وزارة ال�شئون االإجتماعية ويخت�س باالآتي :

1 - اإ�شتالم املبالغ الواردة للجمعية مبوجب �شندات قب�س ر�شمية 

خمتومة بخامت اجلمعية وموقعة منه ومن االأ�شخا�س املكلفني بذلك من 

قبل املجل�س 0

2 - اإيداع تلك املوال فور ت�شليمها لدى البنك الذي تتعامل معه 

اجلمعية 0

3 - التوقيع مع املخت�شني على كافة ال�شجالت املالية وكذلك �شندات 

ال�شرف التي تتم من �شندوق اجلمعية اأو من البنك الذي تتعامل 

معه 0

4 - االإحتفاظ لديه مبقر اجلمعية ب�شندات القب�س و�شندات ال�شرف 

ودفاتر ال�شيكات وكافة االأوراق التي لها قيمة مالية 0

5 - �شرف جميع املبالغ التي تقرر �شرفها مع االإحتفاظ بامل�شتندات 

الدالة على ذلك 0

6 - امل�شاركة يف و�شع م�شروع ا مليزانية التقديرية لل�شنة املالية 

القادمة 0

7 - تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية وفقا ملا 

هو معتمد يف امليزانية 0

8 - القيام بكافه مايطلبه املجل�س من اعمال تدخل يف اخت�شا�شه غري 

ما �شلف بيانه.

المادة )32( 
لمجلس اإلدارة أن يعين أمينا عاما )أمين سر 

للمجلس( يختص باآلتي :
1 - اإ�شتالم كافة املرا�شالت التي ترد للجمعية وت�شجيلها وت�شنيفها 

وعر�شها على رئي�س جمل�س االإدارة 0

2 - املحافظة على معامالت اجلمعية و�شجالتها وترتيبها 0

3 - امل�شاركة يف اإعداد التقارير واخلطابات وكل ما ي�شدر عن اجلمعية 

من مكاتبات 0

4 - التح�شري الإجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العمومية 0

5 - ت�شجيل حما�شر االإجتماعات والتوقيع عليها وعر�شها للتوقيع 

عليها من قبل املخت�شني بذلك 0

6 - تبليغ قرارات جمل�س االإدارة اإىل كافة اجلهات التي تتعلق بها تلك 

القرارات 0

7 - االإحتفاظ بكافة الوثائق وامل�شتندات والعقود واأختام اجلمعية 

ونحوها يف مقر اجلمعية وحتت م�شئوليته ال�شخ�شية 0

8 - ح�شور اإجتماعات جمل�س االإدارة اإذا طلب منه ذلك 0

9 - القيام بكل ما يطلبه املجل�س من اأعمال تدخل �شمن اإخت�شا�شه 

خالف ما تقدم 0

المادة)33(
تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه 

قرار من مجلس اإلدارة يحدد صالحياته 
ومسئولياته وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط 

في من يعين مديرا للجمعية ما يلي :
1 - اأن يكون �شعودي اجلن�شية 0

2 - اأن يكون قد اأمت احلادية والع�شرين من عمره 0

3 - اأن يكون كامل االأهلية املعتربة �شرعا 0

4 - اأن يكون متفرغا الإدارة اأعمال اجلمعية 0

5 - اأن يكون موؤهال للقيام بهذا العمل 0

المادة)34(
اإذا مل تتمكن اجلمعية الأي �شبب من االأ�شباب من تعيني مدير متفرغ 

الأعمالها فلمجل�س االإدارة تكليف اأحد اأع�شائه ليتوىل هذا العمل ، ويف 

هذه احلالة ال يفقدالع�شو املكلف حقه يف ح�شور اإجتماعات املجل�س 

واملناق�شة فيه والت�شويت على قراراته 0

المادة)35(
يكون مدير اجلمعية م�شئوال �شخ�شيا وفقا الأحكام هذا النظام اأمام 

جمل�س االإدارة ويتلقى تعليماته من رئي�س املجل�س اأو من يقوم مقامه 

وحتدد �شالحياته وم�شئولياته يف االأمور التالية :

النظام الأ�سا�سي جلمعية الرب اخلريية باملويلح  .. تتمة
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1 - اإدارة اأعمال اجلمعية على الوجه الذي يحقق لها امل�شلحة 

واملحافظة على اأموالها املنقولة وغري املنقولة 0

2 - اإدارة وتنظيم اأعمال موظفي اجلمعية واإقرتاح ترقيتهم وف�شلهم 

وعالواتهم واأجازاتهم 0

3 - التوقيع على امل�شتندات التي تدخل �شمن اإخت�شا�شه 0

4 - القيام باالأعمال املفو�س بها من قبل جمل�س االإدارة 0

5 - ح�شور اإجتماعات جمل�س االإدارة متى ما طلب منه ذلك 0

6 - تقدمي التقارير الدورية عن كيفية �شري اأعمال اجلمعية ومناق�شتها 

مع املجل�س 0

7 - تنفيذ القرارات ال�شادرة عن اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة 

اأو اللجان املنبثقة عنهما 0

8 - امل�شاركة يف اإعداد التقرير ال�شنوي عن اأن�شطة اجلمعية وبراجمها 

وميزانيتها التقديرية للعام املايل اجلديد 0

9 - ال�شعي لتنمية الع�شوية باجلمعية لالإ�شتفادة من جهود وم�شاهمة 

اأكرب عدد ممكن من االأع�شاء 0

10 - القيام باأية اأعمال اأخرى يكلف بها من قبل جمل�س االإدارة 0

المادة)36(
يوؤدي مدير اجلمعية اأعماله حتت رقابة جمل�س االدارة ، ويكون 

للمجل�س وقفه عن العمل اأو اإنهاء خدمته عند قيام ما يربر ذلك 0

المادة)37(
يقوم مجلس اإلدارة بتعيين محاسب 

للجمعية يكون مسئوال عن األعمال التالية :
1 - م�شك الدفاتر وامل�شتندات احل�شابية التي تتطلبها طبيعة العمل 0

2 - اإعداد ميزان مراجعة حل�شابات اجلمعية وح�شاب ال�شندوق مرة 

على االأقل كل ثالثة اأ�شهر اأو  عندما يطلب منه ذلك 0

3 - م�شك �شجل االأع�شاء وقيد ت�شديد اإ�شرتاكاتهم فيه 0

4 - حت�شري ح�شابات اجلمعية يف نهاية ال�شنة املالية وعر�شها على 

املحا�شب القانوين لتدقيقها واإ�شتخراج امليزانية العمومية واحل�شاب 

اخلتامي 0

5 - اإعداد م�شروع امليزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات جمل�س 

االإدارة 0

6 - حفظ جميع دفاتر و�شجالت وم�شتندات اجلمعية املحا�شبية يف مقر 

اجلمعية وحتت م�شئوليته ال�شخ�شية 0

7 - القيام مبا ي�شند اإليه من اأعمال اأخرى تدخل �شمن اإخت�شا�شه 0

المادة)38(اللجان الفرعية :
  ت�شكل اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة جلانا فرعية ت�شاعد على 

اإدارة اجلمعية وحتقيق اأهدافها على اأن ال يقل اأع�شاء جلنة عن ثالثة 

اأع�شاء وتكون رئا�شتها لع�شو جمل�س االإدارة الذي يجوز له اأن يراأ�س 

اأكرث من جلنة على اأن يكون جميع اأع�شاء اللجان من اأع�شاء اجلمعية  

ويتم حتديد عدد تلك اللجان وم�شمياتها واإخت�شا�شاتها وطريقة 

ت�شكيلها بقرار من اجلمعية العمومية اأو جمل�س االإدارة 0

الف�سل الرابع
التنظيم المالي

المادة)39(
 تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :

اأ - اإ�شرتاكات االأع�شاء 0

ب - التربعات والهبات ، والزكوات 0

ج - اإيرادات االأن�شطة ذات العائد املايل 0

د - االإعانات احلكومية 0

ه - الو�شايا واالأوقاف 0

و - عائدات اإ�شتثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة واملنقولة 0

المادة)40( 
متتنع اجلمعية باأي حال من االحوال عن طلب اأو قبول التربعات اأو 

الهبات اخلارجية وتلتزم مبراعاة اأحكام الئحة جمع التربعات للوجوه 

اخلريية ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم 547 يف 30 / 3/ 1396هـ 

والتعليمات ال�شادرة ب�شاأنها.

المادة)41( 
حتدد ال�شنة املالية للجمعية باإثنى ع�شر �شهرا هجريا تبداأ وتنتهي 

وفقا ملا حتدده الوزارة كل عام وت�شتثني من ذلك ال�شنة املالية االأوىل 

للجمعية حيث تبداأ من تاريخ اإجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية 

وتنتهي بحلول موعد اإنتهاء ال�شنة املالية امل�شار اإليها اأعاله 0

المادة)42( 
تعترب امليزانية املعتمدة �شارية املفعول اإعتبارا من بداية ال�شنة املالية 

املحددة باملادة) 41 ( ويف حالة تاأخر اإعتمادها حتى حلول هذا  املوعد 

يتم ال�شرف منها بنف�س معدالت ميزانية العام املايل اجلديد املن�شرم 

حلني اإعتماد امليزانية التقديرية للعام املايل اجلديد 0

المادة)43( 
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية 

ما يلي :
اأ - �شدور قرار بال�شرف من جمل�س االإدارة 0

ب - توقيع اإذن ال�شرف اأو ال�شيك من قبل كل من رئي�س جمل�س االإدارة 

اأو نائبه مع اأمني ال�شندوق 0

ج - اأن يذكر اإ�شم امل�شتفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته ال�شخ�شية 

ومكان �شدورها ويدون ذلك يف ال�شجل اخلا�س بامل�شاعدات 0

د - اأن يكون التعامل بال�شيكات ما اأمكن 0

ويجوز ملجل�س االإدارة حتديد �شلفة نقدية دائمة مقدارها )  5000 ( 

ريال ت�شرف الأمني ال�شندوق ملواجهة امل�شروفات النرثية والطارئة 

ويعو�س �شهريا عن املن�شرف منها، على ان تتم ت�شويتها قبل نهاية 

ال�شنة املالية للجمعية.

المادة)44( 
يعد اأمني  ال�شندوق  تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع من قبله 

باالإ�شافة اإىل مدير اجلمعية وحما�شبها ويعر�س على جمل�س االإدارة 

مرة كل ثالثة اأ�شهر،وتزود االإدارة العامة للجمعيات  واملوؤ�ش�شات 

اخلريية  بن�شخة منه 0

المادة)45( 
تمسك الجمعية السجالت والدفاتر اإلدارية 

والمحاسبية التي تحتاجها وبما يتفق مع 
تعليمات وزارة الشؤون االجتماعية وتحتفظ 
بها في مقر إدارتها وتمكن موظفي الوزارة 

من اإلطالع عليها 0
اأ - ال�شجالت االإدارية ومنها ما يلي :

- �شجل الع�شوية

 - �شجل حما�شر جل�شات جمل�س االإدارة 0

- �شجل حما�شر اإجتماعات اجلمعية العمومية 0

- �شجل الزيارات امليدانية ملوظفي الوزارة 0

- �شجل للعاملني باجلمعية 0

- �شجل لكل نوع من امل�شتفيدين من خدمات اجلمعية .

ب - ال�شجالت املحا�شبية ومنها ما يلي :

- دفرت اليومية العامة 0

- دفاتر االأ�شتاذ امل�شاعد واخلا�س بتف�شيل معامالت اجلمعية املالية 0

- �شجل ممتلكات اجلمعية وموجوداتها الثابتة واملنقولة 0

- �شندات القب�س 0

- �شندات ال�شرف 0

- �شندات القيد 0

- �شجل اإ�شرتاكات االأع�شاء 0

- اأي �شجالت اأخرى يرى جمل�س االإدارة مالءمة اإ�شتخدامها .

ويتم الت�شجيل والقيد يف تلك ال�شجالت وال�شندات اأوال باأول وفق 

التعليمات املنظمة لذلك 0

المادة )46( 
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية 

ومراجعته والتصديق عليه وفق اآلتي:
1 - يعد املحا�شب القانوين امليزانية العمومية واحل�شاب اخلتامي 

للجمعية عن ال�شنة املالية املنتهية ويقدمها ملجل�س االإدارة خالل 

�شهرين من اإنتهاء تلك ال�شنة 0

2 - يقوم جمل�س االإدارة بدرا�شة امليزانية العمومية واحل�شاب 

اخلتامي وم�شروع امليزانية التقديرية للعام اجلديد ومن ثم التوقيع 

على كل منها من قبل رئي�س جمل�س االإدارة اأو نائبه واأمني ال�شندوق 

وحما�شب اجلمعية واالأمني العام )اأمني �شر املجل�س(

3 - تعر�س امليزانية العمومية واحلا�شب اخلتامي ، وكذا م�شروع 

امليزانية التقديرية للعام اجلديد على اجلمعية العمومية من قبل 

جمل�س االإدارة للم�شادقة عليها ومن ثم تزود وزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية بن�شخة من كل منها 0

4 - ملجل�س االإدارة عر�س امليزانية العمومية واحل�شاب اخلتامي ، 

وكذا م�شروع امليزانية التقديرية للعام اجلديد على وزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية قبل عقد اإجتماع اجلمعية العمومية بوقت كاف لالأخذ يف 

االإعتبار ما قد تبديه الوزارة من مالحظات على اأن ال يوؤدي ذلك اإىل 

تاأخري عقد اإجتماع اجلمعية العمومية عن املوعد املحدد له نظاما 0

المادة )47( 
يتم تعديل النظام األساسي للجمعية وفق 

اآلتي :
1 - تقدمي اإقرتاح بذلك للجمعية العمومية من قبل جمل�س االإدارة اأو 

وزارة ال�شوؤون االإجتماعية 0

2 - يدرج مو�شوع التعديل املقرتح �شمن جدول اأعمال اجلمعية 

العمومية مو�شحا به االأ�شباب الداعية لذلك ومربراته 0

3 - تتم مناق�شة االإقرتاح والت�شويت عليه من قبل اجلمعية العمومية 

واإ�شدار قرار ب�شاأنه 0

4 - ال ي�شبح التعديل املقرتح نافذا اإال بعد موافقة الوزارة على القرار 

ال�شادر ب�شاأنه من اجلمعية العمومية ومن ثم يتم ن�شره باجلريدة 

الر�شمية 0

المادة)48( 
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في 

منطقة خدماتها وذلك وفق اآلتي :
1 - �شدور قرار بذلك من اجلمعية العمومية 0

2 - موافقة وزارة ال�شوؤون االإجتماعية على قرار اجلمعية العمومية 

بفتح الفرع 0

3 - عدم وجود جمعيات خريية اأخرى يف املنطقة التي يراد فتح الفرع 

بها 0

الف�سل اخلام�س
دمج الجمعية

المادة )49( 
يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا 

وذلك وفق ما يلي :
1 - موافقة اجلمعية العمومية لكل من اجلمعية الداجمة واجلمعية 

املندجمة على مبداأ االإندماج 0

2 - اأن تكون منطقة خدمات اجلمعيتني واأهدافهما واحدة تقريبا 0

المادة )50( 
يتم الدمج اإلختياري وفق اإلجراءات التالية :

1 - تتقدم اجلمعيتان بطلب منهما اإىل وزارة ال�شوؤون االإجتماعية 

مو�شحا فيه الرغبة يف االإندماج ومربراته وم�شفوعا به االآتي :

اأ - �شورة من قرار اجلمعية العمومية لكل من اجلمعيتني باملوافقة 

على مبداأ االإندماج 0

ب - �شورة من امليزانية العمومية لكل من اجلمعيتني عن ال�شنة املالية 

االأخرية م�شحوبة بك�شف مف�شل مبمتلكات وحقوق واإلتزامات كل من 

اجلمعيتني يف تاريخ �شدور موافقة اجلمعية العمومية على االإندماج 0

2 - عند موافقة الوزارة على الدمج ي�شدر به قرار وزاري يتم ن�شره 

باجلريدة الر�شمية 0

المادة )51( 
يجوز بقرار من وزير ال�شوؤون االإجتماعية دمج اجلمعية يف اأخرى اأو 

اإندماج جمعية اأخرى فيها عند اإقت�شاء امل�شلحة العامة ذلك وين�شر 

هذا القرار باجلريدة الر�شمية 0

المادة )52(
يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو 

بالموافقة عليه اآلثار التالية :
1 - زوال ال�شخ�شية االإعتبارية للجمعية املندجمة والتاأ�شري بذلك يف 

�شجل اجلمعيات اخلريية 0

2 - اإعتبار اجلمعية الداجمة خلفا قانونيا للجمعية املندجمة وتوؤول 

اإليها مبوجب ذلك جميع موجوداتها كما تنتقل اإليها ذمتها املالية مبا لها 

من حقوق وما عليها من اإلتزامات ويكون لها وحدها ال�شفة النظامية يف 

اإ�شتيفاء هذه احلقوق وتاأدية تلك االإلتزامات 0

3 - التاأ�شري يف �شجل اجلمعية الداجمة مبا طراأ عليها من اإندماج 

اجلمعية االأخرى فيها 0

الف�سل ال�ساد�س
حل الجمعية

المادة )53(
يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من 

الجمعية العمومية وذلك وفق األتي :
1- تدعي اجلمعية العمومية الجتماع غري عادي للنظر يف ذلك .

2-يف حالة موافقتها علي احلل ت�شدر قرارها فيه .

3- يتم تزويد وزارة ال�شوؤون االجتماعية ب�شورة من هذا القرار .

المادة )54(
ت�شدر وزارة ال�شوؤون االإجتماعية قرارا باملوافقة على احلل ين�شر 

باجلريدة الر�شمية ويت�شمن تعيني م�شف اأو اأكرث للقيام بح�شر 

ممتلكات اجلمعية واإ�شتيفاء ما لها من حقوق وتاأدية ما عليها من 

اإلتزامات قبل اإمتام عملية الت�شفية وعليه تقدمي تقرير لوزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية بنتائج اأعمال الت�شفية 0

المادة )55(
توؤول كافة ممتلكات اجلمعية التي مت حلها اإىل جمعية اأو اأكرث من 

اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات اخلريية العاملة يف منطقة خدماتها اأو القريبة 

منها وامل�شجلة لدى وزارة ال�شوؤون االإجتماعية والتي يحددها قرار 

احلل 0
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