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 الباب األول 

 التعريفات والتأسيس واالهداف واالشراف 
 

 الفصل األول  
 سيالتعريفات والتأس

 
 المادة األولى: 

المعاني المبينة أمام كل منها: - أينما وردت في ھذه الالئحة  -باأللفاظ والعبارات اآلتية  : يقصد   

األهليةوالمؤسسات  الجمعياتنظام : النظام  

األهلية والمؤسسات  الجمعياتلنظام  التنفيذيةالالئحة  الالئحة التنفيذية:  

قواعد الصندوق العائلي : القواعد  

للصندوق  األساسيةالالئحة  :الالئحة  

القاطنين في المملكة العربية السعودية  فطاني إسماعيلذرية محمد بن صندوق : الصندوق   

مجلس أمناء الصندوق : مجلس األمناء  

 .ذلك غيرعامًا أو  أميناعامًا أو  مديراأو  تنفيذيا مديراسواء كان  التنفيذي  الجهازالمسؤول األول عن : التنفيذي المدير 

االجتماعية والتنمية  البشريةوزارة الموارد الوزارة:   

بجدة  االجتماعية التنميةمركز : لهاالتابع  التنمية مركز   

   :الثانية المادة 

والئحته  هـ٢0/7٣٣١/ 8١ وتاريخ (١6)الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  األهليةوالمؤسسات  الجمعياتبموجب نظام   

   ھذا الصندوق من األشخاص تأسيسفقد تم هـ ١٣٣7/ ١١/06 وتاريخ( 7٣٣9٣الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) التنفيذية

 األتية أسمائهم: 
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أحوال   مصدرها: الوطنية: ،محافظة جدة، رقم الهوية  –فطاني، العنوان: مكة المكرمة  محمدنور محمدنور ياسين  الدكتور/ . ١
 . جدة، تاريخها

مصدرها: أحوال جدة،   الوطنية: ،محافظة جدة، رقم الهوية   –، العنوان: مكة المكرمة فطاني صالح األستاذ/ إبراهيم محمود . ٢
 تاريخها  

مصدرها: أحوال جدة،   ,الوطنية: محافظة جدة، رقم الهوية   –، العنوان: مكة المكرمة األستاذ/ سامي حسن محمدنور فطاني . ٣
 تاريخها  

مصدرها: أحوال   ,الوطنية: محافظة جدة، رقم الهوية  –، العنوان: مكة المكرمة  األستاذ/ رياض محمدنور محمدنور فطاني . 4
 جدة، تاريخها 

ل جدة،  محافظة جدة، رقم الهوية الوطنية: مصدرها: أحوا –، العنوان: مكة المكرمة األستاذ/ حلمي زين العابدين يحي فطاني . 5
 تاريخها  

مصدرها: أحوال جدة،   ,الوطنية: محافظة جدة، رقم الهوية   –، العنوان: مكة المكرمة األستاذ/ هشام حامد محمدنور فطاني . 6
 تاريخها  

مصدرها: أحوال جدة،   ,الوطنية: محافظة جدة، رقم الهوية   –، العنوان: مكة المكرمة الدكتور/ سمير حسن محمدنور فطاني . 7
 تاريخها  

محافظة جدة، رقم الهوية الوطنية: مصدرها: أحوال جدة،    –، العنوان: مكة المكرمة الدكتور/ ياسين محمدنور ياسين فطاني . 8
 تاريخها  

مصدرها: أحوال جدة،   ,الوطنية: محافظة جدة، رقم الهوية   –، العنوان: مكة المكرمة زين فطاني االستاذ/ احمد محمد . 9
 ريخها  تا

 محافظة جدة، رقم الهوية الوطنية: مصدرها: أحوال جدة، تاريخها   –، العنوان: مكة المكرمة عبدهللا رشاد فلفالنالدكتور/   .١0
 مصدرها: أحوال جدة، تاريخها  ,الوطنية: محافظة جدة، رقم الهوية  –زهير امين داود فطاني، العنوان: مكة المكرمة م/   .١١
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 :المادة الثالثة

 بقرار من ويجوزالواردة في ھذه الالئحة،  ااختصاصاتهمجلس األمناء حسب  رئيس ويمثلها، االعتبارية شخصيتهللصندوق 
 ، وله إنابة غيره في حال موافقة مجلس األمناء والوزارة.على ذلك يزيد مايف هتفويضمجلس األمناء 
 :المادة الرابعة

 .(٢٢٢٣5االنصاري السليمانية ) سعبد القدو ع شار  87٣0- جدة وعنوانه جده مدينة هو الرئيسيمقر الصندوق  كون ي
 

 الفصل الثاني 
 واإلشراف  األهداف

 :المادة الخامسة
 :اآلتي تحقيقإلى  ،الحصول على الربح المادي أغراضهمن  يكون الصندوق من دون أن  يهدف
 .صلة الرحم تعزيز . ١
 .أفراد العائلة بينالتكافل والتآلف والرحمة  . ٢
 .البينذات  إصالحو  . ٣
 .التعاون على البر والتقوى  . 4
 .أفراد العائلة بيناإلحسان  هأوج تنظيمفي  المساهمةو  . 5
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الثاني الباب  

األمناء ومجلس اإلداري التنظيم  

األول الفصل  

 اإلداري  التنظيم
 

 المادة السادسة:
 : اآلتية األجهزةالصندوق من  تكون ي

 .مجلس األمناء . ١
 .ومهامها اختصاصهاالقرار   ويحددالمجلس،  يكونهااللجان الدائمة والمؤقتة التي  . ٢
 .التنفيذيةاإلدارة  . ٣

 

 الفصل الثاني 
 مجلس األمناء 

 

 :المادة السابعة
 :ةاآلتيالشروط  م توافرهفي كل من شترطيو ( عضوًا من العائلة، 9)الصندوق مجلس أمناء مكّون من  يدير

 .سعوديا يكون أن  . ١
 .األهليةكامل  يكون أن  . ٢
 .سنة (٢١)قل عمره عن يأال  . ٣
 .اعتباره إليه قد ُردَّ   يكنمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يفي جر  بإدانتهائي هحكم ن هصدر في حق يكون أال  . 4
 .ترشيحه عدم اعتراض الوزارة على  . 5

 
 :المادة الثامنة

 :االتي ويتم بعدها  .تكون الدورة الواحدة لمجلس األمناء أربع سنوات
 او   .لمدة مماثلةالمجلس  أعضاء. اعادة انتخاب ١
 الداعمين للصندوق. ع العائلة لفرو   مع االلتزام العادل األعضاءبقية وانتخاب  . ابقاء نصف عدد االعضاء٢
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 :المادة التاسعة
 :اآلتيةفي الحاالت  هتيعضو مجلس األمناء عضو  يفقد .١

 .العضو إلى مجلس األمناء هقدمياالنسحاب من مجلس األمناء، وذلك بناء على طلب خطي أ. 
 .الوفاةب. 
 .في عضو مجلس األمناء توافرهاإذا فقد شرطًا من الشروط الواجب ج. 
 :المجلس تقديروحسب  اآلتيةمن المجلس، وذلك في أي من الحاالت  بعزلهإذا صدر قرار من مجلس األمناء د. 

  .بالصندوق  أدبياأو  ماديالحق ضررًا يأن   شأنهإذا أقدم على تصرف من  ▪
  .شخصيةمنفعة  تحقيقفي الصندوق لغرض  عضويتهاإذا قام باستغالل  ▪
  هقبليالمجلس وبدون عذر  يقدرهاعن حضور مجلس األمناء لجلسات متعددة  تغيبإذا  ▪
 .أسباب أخرى  أيةبدوره لسبب صحي أو  عليه القيام إذا تعذر ▪

 .العضويةصدر قرارًا بحق العضو فاقد يجب على مجلس األمناء أن  ي .٢
 أو  يهعلالتي   ةيالمالبالمستحقات  هاالتزامات من  يعفيهفإن ذلك ال  كان؛ألي سبب  هعضويتإذا فقد عضو مجلس األمناء   .٣

 .فهتصر كانت تحت     
 

 :المادة العاشرة
 على طرأي ريتغ ، وبكل نهمييتعأو تم  عضوياتهمن فقدوا  يأعضاء المجلس الذ وبياناتعلى الصندوق إبالغ الوزارة بأسماء 

 .هخيومًا من تار يلة المجلس خالل خمسة عشر يتشك
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 :عشرة ةيالحادالمادة 
 :لييختص مجلس األمناء بما ي

 .تنفيذهااعتماد خطة عمل الصندوق ومتابعة  . ١
 .في الصندوق  والوظيفية التنظيمية الهياكلعتماد ا  . ٢
 .عليهاواإلشراف  الداخليةعتماد أنظمة وضوابط للرقابة ا  . ٣
 .عنهامن خدمات الصندوق واإلعالن  المستفيديناسة مكتوبة تنظم العالقة مع ياعتماد س . 4
 .نات الصندوق ياث ب يانات والمعلومات عن الصندوق وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحديد الوزارة بالبيتزو  . 5
 .المالية ة السنة  ي بدا   خالل الربع األول من   المنتهية للسنة    أموالها إنفاق    وأوجه   وأنشطتها   ومصروفاتها   إيراداتها ضمن  يت ان  ي د الوزارة بب ي تزو  . 6
مع  ،لها الوطنيةة يو هوصورة من ال تعيينهموقرار  بأسمائهمد الوزارة ي، وتزو اصالحيتهد يي للصندوق، وتحديذر تنف ين مدييتع . 7

 .معهمانات التواصل يب
ومًا يعشر   المالي وذلك خالل خمسة والمديرذي ير التنفيوالمدطرأ على حالة أعضاء مجلس األمناء ي تغييرإبالغ الوزارة بكل  . 8

 .رييخ حدوث التغيمن تار 
 .والوزارة للمستفيدين الجوهريةد الصندوق باألنظمة واللوائح وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات يالتأكد من تق . 9

 .وتعليماتهاذ قرارات الوزارة يعلى تنف اإلشراف .١0
 .ق للصندو   المالية  المواردتنمية  .١١
 .ه في ذلكير ض غيس المجلس بموافقة المجلس تفو يجوز لرئياألخرى، و  والجهاتالصندوق أمام القضاء  تمثيل .١٢
والالئحة    وفقًا للنظام أهدافهاق يساعد في تحقيعائد مالي  هاون ليكفي أنشطة  حاجتهاأموال الصندوق الزائدة عن  استثمار .١٣

 الالئحة  وهذه التنفيذية
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 :الثانية عشرةالمادة 
 النظام أو الالئحة  هكون مجلس األمناء مسؤواًل عن كل ضرر نشأ بسبب سوء إدارة شؤون الصندوق أو بسبب مخالفت ي

 .ذه الالئحة، أو األنظمة ذات العالقةهة و يذيالتنف
 

 :المادة الثالثة عشرة
 :أتييما ه ابيفي حال غ هنائبس مجلس األمناء أو يتولى رئي

 .الدعوة ألعضاء المجلس لعقد االجتماعاتتوجيه  . ١
 .ات الحكومية والخاصة واألخرى هتمثيل الصندوق والنيابة عنه أمام القضاء والج . ٢
 .اهإقرار جداول أعمال جلسات مجلس األمناء ومراقبة تنفيذ . ٣
 .اهالتوقيع نيابة عن الصندوق على جميع العقود واالتفاقات التي يوافق مجلس األمناء على إبرام . 4
 .الصندوق  التوقيع مع أمين سر مجلس األمناء على محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية والشؤون الخاصة بالعاملين في . 5
 .اهاالشتراك في التوقيع على جميع الشيكات واألوراق المالية الخاصة بالصندوق وحسابات . 6
مجلس  المجلس، والتي ال تحتمل التأخير لحين اجتماع المدير التنفيذي إذا فوض  ها عليهالبت في المسائل العاجلة التي يعرض . 7

 .ها على المجلس في أول اجتماع لهذه المسائل، وما قرر بشأنهاألمناء، على أن يعرض 
 

 :المادة الرابعة عشرة
 :لييذي ما  ير التنفيام المدهتكون م
 وتسجيلهاوالقرارات،  االجتماع، وإعداد المحاضرالدعوة لألعضاء، وتولي أمانة سر  وتوجيهإعداد جدول أعمال مجلس األمناء،  . ١

 .السجل الخاص بذلكب
 .إمساك السجالت الالزمة لعمل الصندوق  . ٢
 .اإلشراف والعمل على تنفيذ قرارات مجلس األمناء . ٣
 .لمجلس األمناء إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات الصندوق، وتقديمه . 4
 .الموظفين اإلشراف على جميع األعمال اإلدارية وشؤون  . 5
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 :المادة الخامسة عشرة
 

 ة وفقًا للنظمية والمحاسبيام واالختصاصات المالهع الم يذ ومتابعة جميقوم المشرف المالي بالصندوق باإلشراف وتنف ي
 :ليية، ومن ذلك ما ية والمحاسبيواألصول المال

الحسابات   جميع اإليرادات، واستالمها وإيداعها فياإلشراف العام على موارد الصندوق ومصروفاته واستخراج اإليصاالت عن  . ١
 .البنكية المعتمدة من مجلس األمناء بموافقة الوزارة

وعرض    تسجيل جميع اإليرادات والمصروفات تباعًا في السجالت الخاصة بذلك، ويكون مشرًفا على تنظيم األعمال المالية . ٢
 .مالحظاته على مجلس األمناء

 .لموجودات الصندوق، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس األمناءاإلشراف على الجرد السنوي  . ٣
 .وحفظها صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظامًا، مع االحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة المستندات . 4
 .تمادها وحفظهامراجعة السجالت المالية الخاصة بالصندوق، والتأكد من صحة المستندات المالية قبل الصرف واع  . 5
  تنفيذ قرارات مجلس األمناء فيما يتعلق بالشؤون المالية والمحاسبية، بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية واألهداف . 6

 .المخصصة 
 .إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق  . 7
 .التوقيع المشترك على سندات الصرف . 8
 .والرد عليها حسب المتبع  بحث المالحظات الواردة من الوزارة والجهة المشرفة، . 9

 
 الفصل الثالث 

 ذييالتنف ريالمد - التنفيذيةاإلدارة 
 المادة السادسة عشرة:

 هوحقوق هاتيومسؤول هاتيصالح وضحيو  هاناتيكامل ب تضمني همن صدريللصندوق بقرار  ذيي التنف ريمجلس األمناء المد نيعي
 ا صورة هإلى الوزارة مرفقًا ب هنييذه الالئحة، وترسل نسخة من قرار تعهو  ةيذيعلى ضوء النظام والالئحة التنف هوالتزامات

 . هالتواصل مع اناتيوب ة،يالوطن هتيو هبطاقة  من
 

 المادة السابعة عشرة:
 كافة وإعداد الخطط الالزمة  هوأقسام  هومتابعة إدارات هل ةيومياء األعمال الهإدارة الصندوق وإن ذييالتنف ريعلى المد جبي

 . رهيوتطو  هميوالعمل على تنظ هدافهأ  قيلتحق
 الثامنة عشرة: المادة

 فلمجلس األمناء وبعد موافقة الوزارة األسباب؛ألي سبب من  هامتفرغ ألعمال ذييتنف ريمد نييالصندوق من تع تمكنيلم  إذا
 في حضور اجتماعات مجلس ه العضو المكلف حق فقدي ھذا العمل، وفي ھذه الحالة ال  تولى يمؤقتًا ل هاأحد أعضائ فيتكل

 .هاعلى قرارات تيوالتصو  هايوالمناقشة ف األمناء
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 التاسعة عشرة: المادة
 :هايف ةيمن توافر الشروط اآلت تحققيللصندوق أن  ذييالتنف ريالمد نييعلى مجلس األمناء قبل تع  جبي

 .ةيسعودي الجنس كون ي. أن ١
 المعتبرة شرعًا. ةيلهكامل األ كون ي. أن ٢
 سنة من عمره.  (٢5)أتم  كون ي. أن ٣

 
 المادة العشرون:

 الخصوص اآلتي:  ها على وجهكافة ومن ةي والمال ةياألعمال اإلدار  ذييالتنف ريالمد تولىي
 ا.هبعد اعتماد اهذي، ومتابعة تنف هداف هالعامة وأ  اسةيانطالقًا من الس هاتي. رسم خطط الصندوق وفق مستو ١
 .اعتمادها بعد اهذيومتابعة تنف هدافهأ  قيوتحق هالصندوق بأعمال اميالالزمة التي تضمن ق ةيمي والتنظ ةي. إعداد اللوائح اإلجرائ٢
 .ماتهيوتعل هوقرارات ولوائحهأنظمة الصندوق  ذي. تنف٣
 الالزمة كافة.  زاتيوالتجه ةيالصندوق من البرامج والمشروعات والموارد البشر  اجاتياحت ري. توف4
 .لهايتفع اتي. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الصندوق وآل5
 ره ي أداء منسوبي الصندوق وتطو  نيالتي تنعكس على تحس ةيبيوالتدر  ةير يالخطط والبرامج التطو  ذي. رسم وتنف6
 م، واإلعالن هالالزمة ل ةيالعنا ميمن خدمات الصندوق وتضمن تقد نيديمكتوبة تنظم العالقة مع المستف اسةي. رسم س7

 ا. هبعد اعتماد اهعن
 ا على مجلس هوالمعلومات عن الصندوق وفق النماذج المعتمدة من الوزارة بعد عرض اناتيالوزارة بالب دي. تزو 8

 . ةيالصندوق بصفة دور  اناتيب ثي وتحد األمناء،
 لالعتماد.  مه اتيومسؤول مهاتيصالح ديفي الصندوق لمجلس األمناء مع تحد نيياديالق ني. الرفع بأسماء الموظف9

 االرتقاء بخدمات الصندوق كافة. .١0
 على مستوى الخطط والموارد، والتحقق اهياألداء واإلنجازات ف اسيأعمال الصندوق ووضع المؤشرات لق ريمتابعة س .١١

 ا. هالحلول ل  جاديداف ومعالجة المشكالت وإها نحو األههاتجا من
 ا.هالعتماد  داً يهالمعتبرة تم رييللصندوق وفقًا للمعا ةير يومشروع الموازنة التقد ةيالمال ريإعداد التقار  .١٢
 للمجلس العتماده. هورفع نيللموظف فييالوظ ميإعداد التقو  .١٣
 العمل في الصندوق. ريالخاصة بس ماتيوالتعل ميإصدار التعام .١4
 . األمناء ا لمجلسهعن ريتقار  ميا الصندوق وتقدهب قومياإلشراف على األنشطة والمناسبات والبرامج والخدمات كافة التي  .١5
 . ها من قبل مجلس األمناء في مجال اختصاصهب كلفيام أخرى هأي م .١6
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 والعشرون: ةيالمادة الحاد
 :ةياآلت اتيالصالح هام المناطة بهإنجاز الم ليفي سب ذييالتنف ريللمد

 اهر يأو دورات أو غ اراتيا أو حضور مناسبات أو لقاءات أو ز هاء أعمال خاصة به. انتداب منسوبي الصندوق إلن١
 .اميالمتصلة عن عشرة أ امياأل ديًرا في السنة على أال تز هش تجاوزيمصلحة العمل وبما ال  هيما تقتض وحسب

 م، والرفع لمجلس األمناء هم ومتابعة أعمالهالالزمة بالصندوق وإعداد عقود ةيالموارد البشر  نيي. متابعة قرارات تع٢
 ا وقبول االستقاالت لالعتماد. هالعقود وإلغائ عيبتوق 

 األداء. ري. اعتماد تقار ٣
 البرامج واألنشطة على مستوى الصندوق وفق الخطط المعتمدة.  عي. إقرار جم4
 . هالممنوحة ل اتيرؤساء األقسام وفق الصالح اتيصالح ضي. تفو 6

 
 والعشرون:  ةيالثان المادة

 ريللمجلس وقف المد حقي، و هومساءلت هوللمجلس متابعة أعمال ذي،يالتنف  ريعلى المد ةي ة اإلشرافهمجلس األمناء الج عدي
 . همؤقتًا أو عزل ذييالتنف

 
 الثالثة والعشرون: المادة

 أو اإلخالل  ريمع حجم التقص تناسبيللمجلس بما  جوزي ف للصندوق؛ ذييالتنف ريأو إخالل من المد ريحال وقع تقص في
 . ذييالتنف ريالمد محاسبة
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 الباب الثالث 
 ة يواإلدار  ةيالشؤون المال

 الرابعة والعشرون:  المادة
 :لييللصندوق مما  ة يالموارد المال تتكون 
 .كواتز أو   ا،يبات، أو أوقاف، أو وصاه أعضاء الصندوق من أموال، أو تبرعات، أو   هل  هخصص ي. ما ١
 . - إن وجدت -ألعضاء الصندوق  ةي. االشتراكات الدور ٢
 . عائدات استثمار ممتلكات الصندوق الثابتة والمنقولة. ٣
 أعضاء الصندوق بعد موافقة الوزارة. ريمن تبرعات من غ هستقبلي. ما 4

 
 الخامسة والعشرون: المادة

 ( من سنةسمبرير )دهي في شهمن الوزارة، وتنت صيصدور الترخ خياألولى للصندوق بدءًا من تار  ة يالسنة المال تبدأ
 (. اً يالديرًا )مهبعد ذلك اثني عشر ش ةيا، وتكون مدة كل سنة مالهنفس صيالترخ

 
 السادسة والعشرون: المادة
 ذلك.  ريصرف أي مبلغ مالي في غ  هل جوزي، وال هأغراض قيتحق اتيصرف أموال الصندوق في غا نحصري. ١
 . هذلك بموافقة مجلس األمناء قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع ل قترن يالعقارات، على أن  تملكي. للصندوق أن ٢
 ديعيالحصول على مورد ثابت أو أن  هفي مجاالت مرجحة الكسب تضمن ل هراداتيفائض إ ستثمري. للصندوق أن ٣

 . ةيوالخدم ةيالفائض في المشروعات اإلنتاج في توظ
 . ةيا الشرعها في مصارفهصرف تميا سجل مستقل، وأن هل نشأيأموال الزكاة في حساب مستقل، وأن  داعيإ تميأن  جبي. 4

 
 السابعة والعشرون: المادة
 اهالصرف من تميا فها، وفي حالة تأخر اعتمادهالمحددة ل ة يالسنة المال ةيالمفعول بدءًا من بدا ةيالمعتمدة سار  ةيزان يالم تعتبر

 ر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه اآلخر. هالعام المالي المنصرم ولمدة ثالثة أش ةيزاني م بمعدالت
 

 المادة الثامنة والعشرون:
 تم يمجلس األمناء، وأال  ختارهي ةيلدى بنك أو أكثر من البنوك المحل هباسم ةيالنقد هأموال  ودعيعلى الصندوق أن  جبي

 ضيللمجلس بموافقة الوزارة تفو   جوزيوالمشرف المالي، و  هالمجلس أو نائب سيرئ عي ذه األموال إال بتوقهمن  السحب
 راعىيو  ة،يالجنس يسعود كونوايعلى أن  ةيذياإلدارة التنف يياديأو من ق ه من أعضائ نيالثن  ةيمع الحسابات البنك التعامل

 ما أمكن ذلك. كاتي التعامل بالش كون يسبق أن  مايف
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 التاسعة والعشرون: المادة
 :لييلصرف أي مبلغ من أموال الصندوق ما  شترطي
 .هفوضي. صدور قرار بالصرف من مجلس األمناء أو من ١
 عيبالتوق نيمع المشرف المالي، أو المفوض همجلس األمناء أو نائب سيمن قبل كل من رئ  كيإذن الصرف أو الش عي. توق٢

 .هليحساب الصندوق لدى البنك وتشغ على
 .ةياألساس هاناتيوب ة،يعيأو طب  ةيذات صفة اعتبار  ةيسواء كان شخص دياسم المستف دي. ق٣
 

 الثالثون:  المادة
 ر. هعلى مجلس األمناء مرة كل ستة أش عرضيو  اً يمال راً يالمشرف المالي تقر  عدي
 

 والثالثون:  ةيالمادة الحاد
 أوالً  اهيف ديوالق ليالتسج تم يو  ةيالمحاسب رييوفقًا للمعا اهحتاجيالتي  ةيوالمحاسب  ةيالصندوق السجالت والدفاتر اإلدار  مسكي

 : أتييذه السجالت ما ه، ومن ه ا في مقر إدارتهب  حتفظيو  بأول،
 :لييا ما هومن ة،ي. السجالت اإلدار ١
 . ةي. سجل العضو ا

 األمناء. . سجل محاضر جلسات مجلس ب
 بالصندوق.  ني. سجل العاملج
 من خدمات الصندوق.  نيدي. سجل المستفد
 :لييا ما هومن ة،ي. السجالت المحاسب٢

 العامة.  ةيوميا. دفتر ال
 الثابتة والمنقولة.  ه. سجل ممتلكات الصندوق وموجوداتب
 . سندات القبض.ج
 . سندات الصرف. د
 .دي. سندات القه
 األعضاء.. سجل اشتراكات و
 ا.همجلس األمناء مالءمة استخدام رى ي. أي سجالت أخرى ز
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 والثالثون:  ةيالمادة الثان
 وفقًا لآلتي: ةيوالحسابات الختام ةيالعموم  ةيزانيالصندوق بإعداد الم قومي

 ةيزان ي، والتثبت من مطابقة المهأعمال الصندوق وعلى حسابات ريمراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على س قومي. ١
 نظامًا والتحقق من مةيسل قةيوما إذا كانت قد أمسكت بطر  ةيوالمصروفات للدفاتر المحاسب راداتياإل وحساب
 . هوالتزامات هموجودات

 . ةيكل سنة مال ةياهفي ن اً يمحاسب هيا كافة وفقًا للمتعارف علهالصندوق بقفل حسابات قومي. ٢
 بمعرفة سمحيو ما هو  ة،يكل سنة مال  ةيا هفي ن اً يمحاسب اهي المتعارف عل ةيمراجع الحسابات المعتمد كافة القوائم المال عدي. ٣

 .دةيالجد ةيمن السنة المال نياألول نير هلمجلس األمناء خالل الش اهميتسل هيللصندوق، وعل قييالمركز المالي الحق
على كل   وقعي ومن ثم ديللعام الجد ةير يومشروع الموازنة التقد ةيوالحسابات الختام ةيالعموم ةيزان يمجلس األمناء بدراسة الم قومي. 4

 والمشرف المالي ومحاسب الصندوق. همجلس األمناء أو نائب  سيا رئ همن
  ةيمن بدا األول خالل الربع ةيهللسنة المنت   هإنفاق أموال هوأوج  هوأنشطت هومصروفات هراداتيإ تضمني انيالمجلس الوزارة بب زودي. 5

   .ة يالسنة المال
 

 المادة الثالثة والثالثون: 
 ا الوزارة.هالصندوق من اإلعانات التي تقدم ديستف يال 
 

 
 الباب الرابع

 على الالئحة والدمج والحل ليالتعد
 األول  الفصل

 على الالئحة  ليالتعد
 الرابعة والثالثون: المادة

 :ةيذه الالئحة وفقًا لإلجراءات اآلته ليتعد تمي
 في جدول  ه مع األسباب، وإدراج ليبدراسة وإعداد التعد ،بناء على اقتراح من مجلس األمناء، ذييالتنف ريالمد قومي. ١

 مجلس األمناء. أعمال
 . الشأن   المقترحة، ومن ثم إصدار قراره في هذا   غة ي ومناسبة الص   ل ي أسباب التعد   شمل ي مجلس األمناء بالنظر للمقترح بما    قوم ي . ٢
 . هيالنفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة عل زيح ليالتعد  دخليالقرار للوزارة وال   رفعي. بعد موافقة المجلس، ٣
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 الثاني  الفصل
 الصندوق  حل

 الخامسة الثالثون: المادة
 وفقًا لآلتي: اري يإجراءات حّل الصندوق االخت تكون 

 من خدمات هقدميوما  اهيوالتي عل هفي ضوء االلتزامات التي ل اً يار يمجلس األمناء مقترح حّل الصندوق اخت درسي. ١
 قراره بالموافقة على المقترح أو عدم الموافقة.  صدريثم  ات،يونحو ذلك من معط نيديوالمستف

 خ يمن تار  (١5)الرفع خالل  هيفعل ًا؛يار ي. في حال صدور قرار مجلس األمناء بالموافقة على مقترح حل الصندوق اخت٢
 اقتراح اآلتي: ه ي، وعلهمبررات ذلك ومسببات اً مبديللوزارة بما رآه  هتي بتوص انعقاده

 . ةيبأعمال التصف اميأكثر للق. مصفٍّّ واحد أو ا
 . ةي. مدة التصفب

 . نيج. أتعاب المصفي أو المصف
 أموال الصندوق. اهية التي تؤول إله. الجد
 نييتع قيعن طر  ةيبعد استالم قرار الوزارة بالموافقة على التصف  ةيعلى مجلس األمناء مباشرة إجراءات التصف جبي. ٣

 . همع ةيوالبدء بإجراءات التصف المصفي
 وضح يمن المصفي  ر ياإلبالغ مصحوبًا بتقر  كون يو  ةياء أعمال التصفهعلى مجلس األمناء إبالغ الوزارة بانت  جبي. 4

 كافة.  ةيالتصف ليتفاص
 أو المؤسسات  اتيأو مؤسسة أو أكثر؛ من الجمع ةيكافة إلى جمع  ه أن تؤول ممتلكات الصندوق الذي تم حل جوزي. 5
 على ذلك قرار الحل. نصيأن  طةيوالمسجلة لدى الوزارة، شر  همن بةيأو القر  هفي منطقة خدمات ةيلهاأل

 
 المادة السادسة والثالثون: 

 م هي، وعلهبعد صدور قرار حل  هومستندات هعلى منسوبي الصندوق كافة عدم التصرف في أصول الصندوق وأموال جبي
 هومستندات هأصول الصندوق وأموال   ميبسرعة وإتقان، ومن ذلك تسل ه يام الموكلة إلهاء المهإن ليمع المصفي في سب التعاون 

 المصفي بمجرد الطلب.  إلى
 السابعة والثالثون:  المادة

 : ةياتخاذ اإلجراءات اآلت ة يالتصف هعلى المصفي بمجرد إتمام جبي
 .هيف نيات األخرى وتجاه العامله. سداد التزامات الصندوق تجاه الج١
 للصندوق؛من قبل الوزارة  اهيموافق عل ةيإعانة أجنب هللمصفي أن ضمن أموال الصندوق الذي تم حل ني. إذا تب٢
 . رهيذلك في تقر  نيتضم هيأو المنحة من شروط في شأن مآل األموال، وعل ةياتباع ما ورد باالتفاق  هيعل نيتع
 بناء على  ريبقرار من الوز  جوزيا؛ فهدون إتمام ةياء من إجراءات التصفه. إذا انقضت المدة المحددة للمصفي لالنت٣

 مصفٍّّ آخر.  نييللوزارة تع كون يا هخالل ة يلمدة أخرى، فإذا لم تتم التصف اهديمن المصفي تمد طلب
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 المادة الثامنة والثالثون: 
 في صندوق آخر؛  هأو دمج همؤقتًا أو حل هنشاط قي بتعل ريعلى شؤون الصندوق الذي صدر قرار من الوز  نيللقائم جوزيال 

 في  شترطيوقوع مفسدة و  اهيف خشىيمن ذلك حاالت الضرورة التي  ستثنىي، و هأو مستندات هأو التصرف في أموال  هتيتصف
 الحاالت الحصول على موافقة الوزارة.  ذهه

 التاسعة والثالثون:  المادة
 والمؤسسات اتيأحكام نظام الجمع هينص فتطبق عل هبشأن  ردي، وما لم هلوائح اهيذه الالئحة حاكمًة للصندوق وتبنى عله ُتعدّ 
 .ةيذيوالالئحة التنف ةيلهاأل

 األربعون:  المادة
 ا من الوزارة.هاعتماد خيذه الالئحة بدءًا من تار هب عملي


