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الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

الباب األول

التعریفات والتأسیس والأھداف واإلشراف

الفصل األول

التعریفات والتأسیس

المادة األولى:

یقصد باأللفاظ والعبارات اآلتیة - أینما وردت في ھذا الالئحة- المعاني المبینة أمام كل منھا:

النظام: نظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة.

الالئحة التنفیذیة: الالئحة التنفیذیة لنظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة.

الالئحة: الالئحة األساسیة للمؤسسة.

المؤسسة: مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة .

المؤسس: المؤسس أو المؤسسون للمؤسسة والموضحة أسماؤھم و بیاناتھم في ھذه الالئحة.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

المدیر التنفیذي: المسؤول األول عن الجھاز التنفیذي سواء كان مدیراً تنفیذیاً أو مدیراً عاماً أو أمیناً عاماً أو غیر ذلك.

الوزارة: وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة.

مركز التنمیة التابع لھ: مركز التنمیة االجتماعیة باألحساء.

التصنیف: ١-منظمات دعم العمل الخیري ٢-خدمات تقدیم الدعم المالي ٣-خدمات تقدیم الدعم المالي

الجھة المشرفة: منظومة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة.

صفحة ٢ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

المادة الثانیة:

بموجب نظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاریخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ھـ والئحتھ

التنفیذیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاریخ ١٤٣٧/٠٦/١١ھـ؛ فقد تم تأسیس ھذه المؤسسة من األشخاص

اآلتیة أسماؤھم:

المھندس/ سعد بن عبدالعزیز بن سعد القنبر، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:١.

١٠١٣٩٠٤٤٤٤، مصدرھا: أحوال الدمام-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٧/٠٦ھـ.

األستاذ/ عبدالوافي بن عبدالعزیز بن سعد القنبر، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:٢.

١٠١٠٤٧٢٨٩٠، مصدرھا: أحوال األحساء ، تاریخھا: ١٤٣٤/١٠/٢٧ھـ.

األستاذ/ قاسم عایش بن محمد العلي، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة: ٣،١٠٤٦٠٢٩٤٩٠.

مصدرھا: أحوال الخبر ، تاریخھا: ١٤٣٧/١١/٢١ھـ.

الدكتور/ عبدالجلیل عبدهللا حسن الخلیفھ، العنوان: الشرقیة - مدینة الدمام، رقم الھویة الوطنیة: ٤،١٠٣٠١٧٢٤٠٥.

مصدرھا: أحوال الظھران ، تاریخھا: ١٤٤٢/٠٣/١٩ھـ.

المھندس/ صدقي بن عبدهللا بن علي بوخمسین، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:٥.

١٠١٠٢٧٠٨٦٤، مصدرھا: أحوال األحساء ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٢/٠٦ھـ.

الدكتور/ محمد حسین بن سعید الحاجي، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة: ٦،١٠٥٢١٢١٤٤٧.

مصدرھا: أحوال األحساء ، تاریخھا: ١٤٤٠/١١/١٤ھـ.

األستاذة/ دعاء سعد بن عبدالعزیز القنبر، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:٧.

١١٠١١١٣٣٤٦، مصدرھا: احوال الریاض -نساء ، تاریخھا: ١٤٤٠/١٢/٢٦ھـ.

األستاذة/ رباب علي حسین الخمیس، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة: ٨،١٠١٦٣٤٢١٧٠.

مصدرھا: أحوال الھفوف ، تاریخھا: ١٤٣٦/٠٤/٢٣ھـ.

األستاذ/ محمد بن عبدالعزیز بن سعد القنبر، العنوان: الشرقیة - محافظة القطیف، رقم الھویة الوطنیة:٩.

١٠١٣٩٠٤٤٦٩، مصدرھا: أحوال الدمام-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٣٩/٠٥/١٩ھـ.

صفحة ٣ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

األستاذة/ غدیر سعد بن عبدالعزیز القنبر، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:١٠.

١١٠١١١٣٣٢٠، مصدرھا: أحوال الھفوف ، تاریخھا: ١٤٤٠/١١/٢٥ھـ.

األستاذ/ عبدهللا بن عیسى بن عبدهللا السلطان، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:١١.

١٠٣١٩٣٦٠٢٢، مصدرھا: أحوال األحساء ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٨/٢٠ھـ.

المھندس/ أحمد بن عباس بن محمد المطر، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:١٢.

١٠٠٧٠٨٦٧٥٢، مصدرھا: أحوال األحساء ، تاریخھا: ١٤٤١/٠٣/٠٩ھـ.

األستاذ/ عبدالعزیز سعد بن عبدالعزیز القنبر، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:١٣.

١١١٤٥٨٣٥٥٠، مصدرھا: أحوال الدمام-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٣٩/١٠/٢٦ھـ.

األستاذ/ یوسف بن حسین بن حمود الناصر، العنوان: الشرقیة - محافظة االحساء، رقم الھویة الوطنیة:١٤.

١٠٠٢٢٠٢٨٥٩، مصدرھا: أحوال األحساء ، تاریخھا: ١٤٤١/١١/٢٣ھـ.

المادة الثالثة:

للمؤسسة شخصیتھا االعتباریة، ویمثلھا رئیس مجلس األمناء حسب اختصاصاتھ الواردة في ھذه الالئحة، ویجوز بقرار من

مجلس األمناء تفویضھ فیما یزید على ذلك.

المادة الرابعة:

یكون مقر المؤسسة الرئیسي ھو محافظة االحساء وعنوانھا محافظة االحساء.

الفصل الثاني

الأھداف واإلشراف

صفحة ٤ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

المادة الخامسة:

تھدف المؤسسة -من دون أن یكون من أغراضھا الحصول على الربح المادي - إلى تحقیق اآلتي:

المساھمة في تقدیم الدعم المالي والعیني لألسر واألفراد والحاالت المحتاجة بالتنسیق مع الجمعیات المرخصة من١.

الوزارة.

دعم ورعایة البرامج والمشروعات التنمویة واالجتماعیة والتعلیمیة والصحیة التي تنفذھا المؤسسة والتي تنفذھا٢.

الجمعیات األھلیة المرخصة رسمیا لدى الوزارة.

الفصل الثالث

إنشاء الفروع

المادة السادسة:

للمؤسسة إنشاء فروع لھا داخل المملكة وفقاً للنظام و الالئحة التنفیذیة ، ویكون الفرع مركزاً إضافیاً لھا.

المادة السابعة:

یكون إنشاء فروع المؤسسة وفقاً لآلتي :

١- صدور قرار موافقة من مجلس األمناء .

٢- موافقة الوزارة على فتح الفرع وفتح الحسابات الخاصة بھ .

المادة الثامنة:

یتولى إدارة الفرع مدیر ومساعد ومشرفاً مالیاً ، ویمارس االختصاصات المفوضة لھ من مجلس األمناء في مجال تنفیذ

النشاطات أو البرامج أو تقدیم خدمات في النطاق الجغرافي الذي أنشئ فیھ.

صفحة ٥ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

الباب الثاني

التنظیم اإلداري للمؤسسة ومجلس األمناء

الفصل األول

التنظیم اإلداري

المادة التاسعة:

تتكون المؤسسة من األجھزة اآلتیة:

مجلس األمناء١.

اللجان الدائمة أو المؤقتة التي یكونھا المجلس ، ویحدد القرار اختصاصھا ومھامھا.٢.

اإلدارة التنفیذیة.٣.

الفصل الثاني

مجلس األمناء

المادة العاشرة:

یدیر المؤسسة مجلس أمناء مكون من ٧ أعضاء ، ویشترط في كل منھم توافر الشروط اآلتیة :

أن یكون سعودیا١ً.

.أن یكون كامل األھلیة٢.

أال یقل عمره عن (٢١) سنة .٣.

أال یكون من العاملین في اإلدارة المختصة باإلشراف على المؤسسات في الوزارة أو الجھة المشرفة .٤.

أال یكون صدر في حقھ حكم نھائي بإدانتھ في جریمة مخلة بالشرف و األمانة ما لم یكن قد رٌدَ إلیھ اعتباره .٥.

عدم اعتراض الوزارة على ترشیحھ .٦.

صفحة ٦ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

المادة الحادیة عشرة:

تكون الدورة الواحدة لمجلس األمناء أربع سنوات.١.

المادة الثانیة عشرة:

یفقد عضو مجلس األمناء عضویتھ في الحاالت اآلتیة :١.

االنسحاب من مجلس األمناء , و ذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس األمناء.ا.

الوفاة .ب.

إذا فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرھا في عضو مجلس األمناء .ج.

إذا صدر قرار من مجلس األمناء بعزلھ من المجلس ، و ذلك في أي من الحاالت اآلتیة و حسب تقدیرد.

المجلس :

إذا أقدم على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالمؤسسة.▪

إذا قام باستغالل عضویتھ في المؤسسة لغرض تحقیق منفعة شخصیة .▪

إذا تغیب عن حضور مجلس األمناء لجلسات متعددة یقدرھا المجلس وبدون عذر یقبلھ .▪

إذا تعذر علیھ علیھ القیام بدوره لسبب صحي أو أیة أسباب أخرى▪

یجب على مجلس األمناء أن یصدر قراراً بحق العضو فاقد العضویة .٢.

إذا فقد عضو مجلس األمناء عضویتھ ألي سبب كان ؛ فإن ذلك ال یعفیھ من التزاماتھ بالمستحقات المالیة التي علیھ أو٣.

كانت تحت تصرفھ .

صفحة ٧ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

المادة الثالث عشرة:

على المؤسسة إبالغ الوزارة بأسماء وبیانات أعضاء مجلس األمناء الذین فقدوا عضویاتھم أو تم تعیینھم ، وبكل تغییر یطرأ

على تشكیلة ھذا المجلس خالل (١٥) یوماً من تاریخھ.

المادة الرابعة عشرة:

یختص مجلس األمناء بما یلي :

اعتماد الخطة االستراتیجیة لمؤسسة وخطط العمل الرئیسة ومتابعة تنفیذھا.١.

اعتماد الھیاكل التنظیمیة و الوظیفیة في المؤسسة.٢.

اعتماد أنظمة و ضوابط للرقابة الداخلیة واإلشراف علیھا .٣.

وضع أسس ومعاییر لحوكمة المؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام و الالئحة التنفیذیة للمؤسسات األھلیة و ھذه٤.

الالئحة ، واإلشراف على تنفیذیھا ، ومراقبة مدى فاعلیتھا وتعدیلھا عند الحاجة.

اعتماد سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفیدین من خدمات و اإلعالن عنھا.٥.

المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة في المؤسسة.٦.

تزوید الوزارة بالبیانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة ، والتعاون في إعداد التقاریر٧.

التتبعیة و السنویة ، وتحدیث بیانات المؤسسة كل سنة.

تزوید الوزارة بالحساب الختامي و التقاریر المالیة من مراجع الحسابات بعد إقرارھا وخالل أربعة أشھر من نھایة٨.

السنة المالیة.

اإلشراف على إعداد الموازنة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة واعتمادھا.٩.

تعیین مسوؤل تنفیذي متفرغ للمؤسسة ، وتحدید صالحیاتھ ، وتزوید الوزارة باسمھ وقرار تعیینھ و صورة من الھویة١٠.

الوطنیة لھ ، مع بیانات التواصل معھ .

إبالغ الوزارة بكل تغییر یطرأ على حالة أعضاء مجلس األمناء و المدیر التنفیذي والمدیر المالي وذلك خالل شھر من١١.

تاریخ حدوث التغییر.

صفحة ٨ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

وضع السیاسات و اإلجراءات التي تضمن احترام المؤسسة لألنظمة واللوائح و االلتزام باإلفصاح عن المعلومات١٢.

الجوھریة المستفدین و الوزارة و الجھة المشرفة إن وجدت و أصحاب المصالح اآلخرین.

اإلشراف على تنفیذ قرارات الوزارة وتعلیماتھا.١٣.

اإلشراف على إعداد التقریر السنوي للمؤسسة واعتماده.١٤.

تنمیة الموارد المالیة للمؤسسة.١٥.

تعیین مراجع الحسابات الخارجي.١٦.

إدارة المؤسسة وفقاً للنظام والالئحة التنفیذیة وھذه الالئحة و القواعد و التعلیمات الصادرة بمقتضاھا .١٧.

تمثیل المؤسسة أمام القضاء و الجھات األخرى ، ویجوز لرئیس المجلس بموافقة المجلس تفویض غیره في ذلك .١٨.

استثمار أموال المؤسسة الزائدة عن حاجتھا في أنشطة یكون لھا عائد مالي یساعد في تحقیق أھدافھا وفقاً للنظام و١٩.

الالئحة التنفیذیة وھذه الالئحة .

المادة الخامسة عشرة:

یكون مجلس األمناء مسؤوالً عن كل ضرر نشأ بسبب سوء إدارة شؤون المؤسسة ، أو بسبب مخالفتھ النظام أو الالئحة

التنفیذیة و ھذه الالئحة ، أو األنظمة ذات العالقة .

المادة السادسة عشرة:

یتولى رئیس مجلس األمناء أو نائبھ في حال غیابھ ما یأتي :

توجیھ الدعوة ألعضاء المجلس لعقد االجتماعات.١.

تمثیل المؤسسة و النیابة عنھا أمام الجھات اإلداریة و القضائیة.٢.

إقرار جداول أعمال جلسات مجلس األمناء و مراقبة تنفیذھا .٣.

التوقیع نیابة عن المؤسسة على جمیع العقود و االتفاقات التي یوافق مجلس األمناء على إبرامھا.٤.

صفحة ٩ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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التوقیع مع أمین سر مجلس األمناء على محاضر الجلسات و القرارات اإلداریة والشؤون الخاصة بالعاملین في٥.

المؤسسة.

االشتراك في التوقیع على جمیع الشیكات و األوراق المالیة الخاصة بالمؤسسة وحساباتھا .٦.

البت في المسائل العاجلة التي یعرضھا علیھ المدیر التنفیذي ، والتي ال تحتمل التأخیر لحین اجتماع مجلس األمناء ،٧.

على أن یعرض ھذه المسائل ، وما قرر بشأنھا على المجلس في أول اجتماع لھ.

المادة السابعة عشرة:

تكون مھام المدیر التنفیذي ما یلي :

إعداد جدول أعمال مجلس األمناء ، وتوجیھ الدعوة لألعضاء ، وتولي أمانة سر االجتماع ، وإعداد المحاضر و١.

القرارت ، وتسجیلھا بالسجل الخاص بذلك.

إمساك السجالت المنصوص علیھا في النظام و الالئحة األساسیة.٢.

اإلشراف و العمل على تنفیذ قرارات مجلس األمناء .٣.

إعداد التقریر اإلداري السنوي عن نشاطات المؤسسة ، و تقدیمھ لمجلس األمناء.٤.

اإلشراف على جمیع األعمال اإلداریة و شؤون الموظفین.٥.

المادة الثامنة عشرة:

یقوم المشرف المالي بالمؤسسة باإلشراف و تنفیذ ومتابعة جمیع المھام و االختصاصات المالیة و المحاسبیة وفقاً للنظم و

األصول المالیة و المحاسبیة ، ومن ذلك ما یلي :

صفحة ١٠ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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اإلشراف العام على موارد المؤسسة و مصروفاتھا واستخراج اإلیصاالت عن جمیع اإلیرادات ، و استالمھا و إیداعھا١.

في الحسابات البنكیة المعتمدة من مجلس األمناء بموافقة الوزارة.

تسجیل جمیع اإلیرادات و المصروفات تباعاً في السجالت الخاصة بذلك ، ویكون مسؤوالً عن تنظیم األعمال المالیة٢.

و اإلشراف علیھا و عرض مالحظاتھ على مجلس األمناء.

اإلشراف على الجرد السنوي لموجودات المؤسسة ، وتقدیم تقریر بنتیجة الجرد لمجلس األمناء .٣.

صرف جمیع المبالغ التي تقرر صرفھا نظاماً ، مع االحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة٤.

المستندات وحفظھا .

مراجعة السجالت المالیة الخاصة بالمؤسسة ، و التأكد من صحة المستندات المالیة قبل الصرف واعتمادھا وحفظھا .٥.

تنفیذ قرارات مجلس األمناء فیما یتعلق بالشؤون المالیة و المحاسبیة ،بشرط أن تكون مطابقة لبنود المیزانیة و٦.

األھداف المخصصة .

إعداد مشروع المیزانیة التقدیریة للمؤسسة.٧.

التوقیع المشترك على سندات الصرف.٨.

بحث المالحظات المالیة و المحاسبیة الواردة من الوزارة و الجھة المشرفة ، والرد علیھا على حسب األصول.٩.

الفصل الثالث

اللجان الدائمة و المؤقتة

المادة التاسعة عشرة:

لمجلس األمناء تكوین لجان دائمة للقیام بمھام ذات طبیعة مستمرة ، أو لجان مؤقتة للقیام بمھام محددة من حیث طبیعتھا

ومدتھا.

المادة العشرون:

یحدد القرار الصادر بتكوین كل لجنة مسماھا وعدد أعضائھا واختصاصاتھا ، بما في ذلك تسمیة رئیسھا ، على أن یكون من

بینھم أحد أعضاء مجلس األمناء.

صفحة ١١ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة الحادیة و العشرون:

یضع مجلس األمناء القواعد و اإلجراءات الالزمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوینھا وكیفیة التنسیق بینھا و اعتمادھا من

الجمعیة العمومیة.

الفصل الرابع

اإلدارة التنفیذیة - المدیر التنفیذي

المادة الثانیة والعشرون:

یعین مجلس األمناء المدیر التنفیذي للمؤسسة بقرار یصدر منھ یتضمن كامل بیاناتھ ویوضح صالحیاتھ ومسؤولیاتھ وحقوقھ

والتزاماتھ على ضوء النظام و الالئحة التنفیذیة و ھذه الالشحة و أحكام نظام العمل ، وترسل نسخة من قرار تعیینھ إلى

الوزارة مرفقاً بھا صورة من بطاقة ھویتھ الوطنیة .

المادة الثالثة والعشرون:

یجب على المدیر التنفیذي إدارة المؤسسة و إنھاء األعمال الیومیة بھا ومتابعة إداراتھا أقسامھا كافة و إعداد الخطط الالزمة

لتحقیق أھدافھا و العمل على تنظیمھا وتطویرھا.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا لم تتمكن المؤسسة من تعیین مدیر تنفیذي متفرغ ألعمالھا ألي سبب من األسباب ؛ فلمجلس األمناء وبعد موافقة الوزارة

تكلیف أحد أعضائھ مؤقتاً لیتولى ھذا العمل ، وفي ھذه الحالة ال یفقد العضو المكلف حقھ في حضور اجتماعات مجلس

األمناء و المناقشة فیھ و التصویت علي قراراتھ .

المادة الخامسة و العشرون:

یجب على مجلس األمناء قبل تعیین المدیر التنفیذي للمؤسسة أن یتحقق من توافر الشروط اآلتیة فیھ:

صفحة ١٢ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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أن یكون سعودي الجنسیة.١.

أن یكون كامل األھلیة المعتبرة شرعاً.٢.

أال یقل عمره عن (٢٥) سنة .٣.

أن یكون متفرغاً إلدارة المؤسسة .٤.

أن یمتلك خبرة ال تقل عن (٣) سنوات في العمل اإلداري .٥.

أال تقل شھادتھ عن (بكالوریوس) .٦.

المادة السادسة و العشرون:

یتولى المدیر التنفیذي األعمال اإلداریة و المالیة كافة و منھا على وجھ الخصوص اآلتي:

رسم خطط المؤسسة وفق مستویاتھا انطالقاً من السیاسة العامة و أھدافھا ، ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا.١.

رسم أسس ومعاییر لحوكمة المؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام و الالئحة التنفیذیة و ھذه الالئحة ، و األشراف٢.

على تنفیذھا و مراقبة مدى فاعلیتھا بعد اعتمادھا.

إعداد اللوائح اإلجرائیة و التنظیمیة الالزمة التي تضمن قیام المؤسسة بأعمالھا و تحقیق أھدافھا و متابعة تنفیذھا بعد٣.

اعتمادھا .

تنفیذ أنظمة المؤسسة و لوائحھا وقراراتھا وتعلیماتھا ، وتعمیمھا .٤.

توفیر احتیاجات المؤسسة من البرامج و المشروعات و الموارد البشریة و التجھیزات الالزمة كافة .٥.

اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال المؤسسة آلیات تفعیلھا .٦.

رسم و تنفیذ الخطط و البرامج التطویریة و التدریبیة التي تعكس على تحسین أداء منسوبي المؤسسة وتطویرھا.٧.

رسم سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفیدین من خدمات المؤسسة و تضمن تقدیم العنایة الالزمة لھم ، واإلعالن٨.

عنھا بعد اعتمادھا.

تزوید الوزارة بالبیانات و المعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة و التعاون في إعداد التقاریر٩.

التتبعیة و السنویة بعد عرضھا على مجلس األمناء ، وتحدیث بیانات المؤسسة بصفة دوریة.

صفحة ١٣ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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الرفع بأسماء الموظفین القیادیین في المؤسسة لمجلس األمناء مع تحدید صالحیاتھم ومسؤولیاتھم لالعتماد.١٠.

االرتقاء بخدمات المؤسسة كافة.١١.

متابعة سیر أعمال المؤسسة ووصع المؤشرات لقیاس األداء و اإلنجازات فیھا على مستوى الخطط و الموارد ،١٢.

والتحقق من اتجاھھا نحو األھداف و معالجة المشكالت و إیجاد الحلول لھا.

إعداد التقاریر المالیة ومشروع الموازنة التقدیریة للمؤسسة وفقاً للمعاییر المعتبرة تمھیداً العتمادھا.١٣.

إعداد التقویم الوظیفي للموظفین ورفعھ للمجلس العتماده.١٤.

إصدار التعامیم و التعلیمات الخاصة بسیر العمل في المؤسسة.١٥.

اإلشراف على األنشطة و المناسبات و البرامج و الخدمات كافة التي تقوم بھا المؤسسة وتقدیم تقاریر عنھا لمجلس١٦.

األمناء.

أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل مجلس األمناء في مجال اختصاصھ .١٧.

المادة السابعة و العشرون:

للمدیر التنفیذي في سبیل إنجاز المھام المناطة بھ الصالحیات اآلتیة :

انتداب منسوبي المؤسسة إلنھاء أعمال خاصة بھا أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زیارات أو دورات أو غیرھا و١.

حسب ما تقتضیھ مصلحة العمل وبما ال یتجاوز عشرة أیام في السنة.

تعیین الموارد البشریة الالزمة بالمؤسسة و توقیع عقودھم و إلغاؤھا و متابعة أعمالھم و قبول استقاالتھم وفق أحكام٢.

نظام العمل و الئحة العمل في المؤسسة .

اعتماد تقاریر األداء .٣.

توقیع التعمید بالشراء وعقود األشغال العامة "الترمیم و الصیانة و النظافة و التشغیل" بما ال یتجاوز المبالغ٤.

المخصصة لھا بالموازنة التشغیلیة ، وبمراعاة تناسب الصرف مع الفترات الزمنیة المتبقیة في الموازنة المعتمدة.

إقرار جمیع البرامج و األنشطة على مستوى المؤسسة وفق الخطط المعتمدة .٥.

اعتماد إجازات منسوبي المؤسسة .٦.

صفحة ١٤ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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تفویض صالحیات رؤساء األقسام وفق الصالحیات الممنوحة لھ.٧.

المادة الثامنة والعشرون:

یُعد مجلس األمناء الجھة اإلشرافیة على المدیر التنفیذي ، و للمجلس متابعة أعمالھ ومساءلتھ ، و یحق للمجلس وقف المدیر

التنفیذي مؤقتاً أو عزلھ:

المادة التاسعة والعشرون:

في حال وقع تقصیر أو إخالل من المدیر التنفیذي للصندوق ؛ فیجوز للمجلس بما یتناسب مع حجم التقصیر أو اإلخالل

محاسبة المدیر التنفیذي .

الباب الثالث

موارد المؤسسة و السنة المالیة

المادة الثالثون:

تتكون الموارد المالیة للمؤسسة مما یلي:

ما یخصصھ لھا المؤسس أو المؤسسون من أموال.١.

الھبات ، و األوقاف ، و الوصایا ، و الزكوات .٢.

التبرعات التي تستقبلھا بعد موافقة الوزارة .٣.

إیرادات األنشطة ذات العائد المالي.٤.

عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة الثابتة و المنقولة .٥.

صفحة ١٥ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة الحادیة و الثالثون:

تبدأ السنة المالیة األولى للمؤسسة بدءاً من تاریخ صدور الترخیص من الوزارة ، وتنتھي في شھر (دیسمبر) من سنة

الترخیص نفسھا ، وتكون مدة كل سنة مالیة بعد ذلك اثنى عشر شھراً(میالدیاً).

المادة الثانیة و الثالثون:

ینحصر صرف أموال المؤسسة في غایات تحقیق أغراضھا ، و ال یجوز لھا صرف أي مبلغ مالي في غیر ذلك.١.

للمؤسسة أن تتملك العقارات ، على أن یقترن ذلك بموافقة مجلس األمناء قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال٢.

لھ .

للمؤسسة أن تستثمر فائض إیراداتھا في مجاالت مرجحة الكسب تضمن لھا الحصول على مورد ثابت أو أن تعید٣.

توظیفھ الفائض في المشروعات اإلنتاجیة و الخدمیة .

یجب أن یتم إیداع أموال الزكاة في حساب مستقل ، و أن ینشأ لھا سجل مستقل ، و أن یتم صرفھا في مصارفھا٤.

الشرعیة.

المادة الثالثة و الثالثون:

تعتبر المیزانیة المعتمدة ساریة المفعول بدءاً من بدایة السنة المالیة المحددة لھا ، وفي حالة تأخر اعتمادھا فیتم الصرف منھا

بمعدالت میزانیة العام المالي المنصرم و لمدة ثالثة أشھر كحد أقصي ، مع مراعاة الوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه اآلخر .

صفحة ١٦ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة الرابعة و الثالثون:

یجب على المؤسسة أن تودع أموالھا النقدیة باسمھا لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلیة یختاره مجلس األمناء ، وأال یتم

السحب من ھذه األموال إال بتوقیع رئیس مجلس األمناء أو نائبھ و المشرف المالي ، و یجوز للمجلس بموافقة الوزارة

تفویض التعامل مع الحسابات البنكیة الثنین من أعضائھ أو من قیادیي اإلدارة التنفیذیة على أن یكونوا سعودیي الجنسیة ،

ویراعى فیما سبق أن یكون التعامل بالشیكات ما أمكن ذلك .

المادة الخامسة و الثالثون:

یشترط لصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة ما یلي :

صدور قرار بالصرف من مجلس األمناء أو من یفوضھ.١.

توقیع إذن الصرف أو الشیك من قبل كل من رئیس مجلس األمناء أو نائبھ مع المشرف المالي ، أو المفوضین بالتوقیع٢.

على حساب المؤسسة لدى البنك وتشغیلھ .

قید اسم المستفید سواء كان شخصیة ذات صفة اعتباریة أو طبیعیة ، وبیاناتھ األساسیة .٣.

المادة السادسة والثالثون

یعد المشرف المالي تقریراً مالیاً و یعرض على مجلس األمناء مرة كل ثالثة أشھر ، وتزود الوزارة بنسخة منھ .

المادة السابعة والثالثون:

تمسك المؤسسة السجالت و الدفاتر اإلداریة و المحاسبیة التي تحتاجھا وفقاً للمعاییر ویتم التسجیل و القید فیھا أوالً بأول ،

وتحتفظ بھا في مقر إدارتھا ، ومن ھذه السجالت ما یأتي :

السجالت اإلداریة ، ومنھا ما یلي:١.

سجل العضویة .ا.

صفحة ١٧ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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سجل محاضر جلسات مجلس األمناء .ب.

سجل العاملین بالمؤسسة .ج.

سجل المستفدین من خدمات المؤسسة .د.

السجالت المحاسبیة .٢.

دفتر الیومیة العامة .ا.

سجل ممتلكات المؤسسة وموجوداتھا الثابتة و المنقولة .ب.

سندات القبض .ج.

سندات الصرف.د.

سندات القید .ھـ.

سجل اشتراكات األعضاء .و.

أي سجالت أخرى یري مجلس األمناء مالءمة استخدامھا .ز.

المادة الثامنة والثالثون:

تقوم المؤسسة بإعداد المیزانیة العمومیة و الحسابات الختامیة وفقاً لآلتي :

یقوم مراجع الحسابات المعتمدة بالرقابة على سیر أعمال المؤسسة وعلى حساباتھا ، و التثبت من مطابقة المیزانیة١.

وحساب اإلیرادات و المصروفات للدفاتر المحاسبیة وما إذا كانت قد أمسكت بطریقة سلیمة نظاماً و التحقق من

مواجوداتھا و التزاماتھا .

تقوم المؤسسة بقفل حساباتھا كافة وفقاً للمتعارف علیھ محاسبیاً في نھایة كل سنة مالیة .٢.

یعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالیة كافة المتعارف علیھا محاسبیاً في نھایة كل سنة مالیة ، وھو ما یسمح٣.

بمعرفة المركز المالي الحقیقي للمؤسسة ، وعلیھ تسلیمھا لمجلس األمناء خالل الشھرین األولین من السنة المالیة

الجدیدة .

صفحة ١٨ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

یقوم مجلس األمناء بدراسة المیزانیة العمومیة و الحسابات الختامیة ومشروع الموازنة التقدیریة للعام الجدید ، ومن ثم٤.

یوقع على كل منھا رئیس مجلس األمناء أو نائبھ و المشرف المالي ومحاسب المؤسسة .

یزود المجلس الوزارة ببیان یتضمن إیرادات المؤسسة ومصروفاتھا و أنشطتھا و أوجھ إنفاق أموالھا للسنة المنتھیة٥.

خالل الربع األول من بدایة السنة المالیة .

المادة التاسعة والثالثون:

ال تستفید المؤسسات األھلیة من اإلعانات التي تقدمھا الوزارة.

الباب الرابع

التعدیل على الالئحة و الدمج و الحل

الفصل األول

التعدیل على الالئحة

المادة األربعون:

یتم تعدیل ھذه الالئحة وفقاً لإلجراءات اآلتیة :

یقوم المدیر التنفیذي - بناء على اقتراح المؤسس أو مجلس األمناء - بدراسة و إعداد التعدیل مع األسباب ، و إدارجھ١.

في جدول أعمال مجلس األمناء .

یقوم مجلس األمناء بالنظر للمقترح بما یشمل أسباب التعدیل ومناسبة الصیغة المقترحة ، ومن ثم إصدار قراره في٢.

ھذا الشأن .

بعد موافقة المجلس ، یرفع القرار للوزارة وال یدخل التعدیل حیز النفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة علیھ .٣.
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الفصل الثاني

حل المؤسسة

المادة الحادیة واألربعون:

تكون إجراءات حل المؤسسة االختیاري وفقاً لآلتي:

یدرس مجلس األمناء مقترح حل المؤسسة اختیاریاً في ضوء االلتزامات التي لھا و التي علیھا وما تقدمھ من خدمات١.

و المستفیدین ونحو ذلك من معطیات ، ثم یصدر قراره .

في حال صدر قرار مجلس األمناء بحل المؤسسة اختیاریاً ؛ فعلیھ رفع توصیة للمؤسس أو من ینیبھ أو یمثلھ بما رآه٢.

مبدیاً مبررات ذلك ومسبباتھ ، وعلیھ اقتراح اآلتي :

مصف واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة .ا.

مدة التصفیة .ب.

أتعاب المصفي أو المصفین .ج.

الجھة التي تؤول إلیھا أموال المؤسسة.د.

یجتمع مجلس األمناء مع المؤسس أو من ینیبھ و یمثلھ و یعرض توصیتھ بشأن حل المؤسسة للتصویت ، مع إبداء٣.

األسباب و المبررات و المقترحات في ھذا الخصوص .

في حالة صدور قرار المؤسس بالموافقة على حل المؤسسة ؛ فیجب أن یشتمل القرار على اآلتي :٤.

تعیین مصف واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة .ا.

تحدید مدة التصفیة .ب.

تحدید أتعاب المصفین .ج.

تحدید الجھة التي تؤول إلیھا أموال المؤسسة.د.

یجب على مجلس األمناء تزوید الوزارة و الجھة المشرفة بصورة من قرار المؤسس و محضر االجتماع خالل (١٥)٥.

یوماً من تاریخ انعقاده .

صفحة ٢٠ من ٢٢تاریخ اإلصدار ١٤٤٢/٠٩/١٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – مؤسسة سعد القنبر للخدمات اإلنسانیة

یجب على مجلس األمناء مباشرة إجراءات التصفیة بعد استالم قرار الوزارة بالموافقة على التصفیة عن طریق تعیین٦.

المصفي و البدء بإجراءات التصفیة معھ .

یجب على مجلس األمناء إبالغ الوزارة و الجھة المشرفة بانتھاء أعمال التصفیة ، ویكون اإلبالغ مصحوباً بتقریر من٧.

المصفي یوضح تفاصیل التصفیة كافة .

یجوز أن تؤول ممتلكات المؤسسة التي تم حلھا كافة إلى جمعیة أو مؤسسة أو أكثر ؛ من الجمعیات أو المؤسسات٨.

األھلیة العاملة في منطقة خدماتھا أو القریبة منھا و المسجلة لدى الوزارة أن ینص علیھا قرار الحل و توافق علیھ

الوزارة.

المادة الثانیة واألربعون:

یجب على منسوبي المؤسسة كافة عدم التصرف في أصول المؤسسة و أموالھا و مستنداتھا بعد صدور قرار المؤسس

بحلھا ، وعلیھم التعاون مع المصفي في سبیل إنھاء المھام الموكلة إلیھ بسرعة و إتقان ، و من ذلك تسلیم أصول المؤسسة و

أموالھا و مستنداتھا إلى المصفي بمجرد طلبھا .

المادة الثالثة واألربعون:

یجب على المصفي بمجرد إتمامھ التصفیة اتخاذ اإلجراءات اآلتیة :

سداد التزامات المؤسسة تجاه الجھات األخرى و تجاه العاملین فیھا .١.

إذا تبین للمصفي أن ضمن أموال المؤسسة التي تم حلھا إعانة أجنبیة موافق علیھا من قبل الوزارة للمؤسسة ؛ تعین٢.

علیھ اتباع ما ورد باالتفاقیة أو المنحة من شروط في شأن مآل األموال ، وعلیھ تضمین ذلك في تقریره .

إذا انقضت المدة المحددة للمصفي لالنتھاء من إجراءات التصفیة دون إتمامھا ؛ فیجوز بقرار من الوزیر بناء على٣.

طلب من المصفي تمدیدھا لمدة أخرى ، فإذا لم تتم التصفیة خاللھا یكون للوزارة تعیین مصفً آخر .
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المادة الرابعة واألربعون:

ال یجوز للقائمین على شؤون المؤسسة التي صدر قرار من الوزیر بتعلیق نشاطھا مؤقتاً أو حلھا أو دمجھا في مؤسسة

أخرى ؛ تصفیتھا أو التصرف في أموالھا أو مستنداتھا ، ویستثنى من ذلك حاالت الضرورة التي یخشى فیھا وقوع مفسدة

ویشترط في ھذه الحاالت الحصول على موافقة الوزارة .

المادة الخامسة واألربعون:

تُعدً ھذه الالئحة حاكمةً للمؤسسة وتبنى علیھا لوائحھا ، وما لم یرد بشأنھ نص فتطبق علیھ أحكام نظام الجمعیات و

المؤسسات األھلیة و الالئحة التنفیذیة .

المادة السادسة و األربعون:

یعمل بھذه الالئحة بدءاً من تاریخ اعتمادھا من الوزارة .

وكیل الوزارة لتنمیة المجتمعالختم الرسمي

احمد بن صالح بن مبارك الماجد
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