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 انُظاو األساسٍ 
 دلؤسسح انصُدوق اخلريٌ نهطالب ادلتفىلني

 انثاب األول
 انتسًُح وانتعارَف 

 انفصم األول 
 انتسًُح وانتعارَف

تنشأ بمكجب أحكاـ هذا النظاـ كبمقتضى قػانكف الجمياػات كالمسااػات  : ( 1يادج ) 
ـ كالئحته التنفيذاة الصادرة بقرار رئاس مجمس الػكزرا  2001( لانة  1األهماة رقـ ) 

ـ مسااة تامى "مسااة الصػندكؽ الييػرل لػداـ الطػ ب 2004( لانة  129رقـ ) 
ماػػتقمة كال تاػػتمدؼ مػػف نشػػاطما المتفػػكقيف" تتمتػػل بالشيصػػاة االاتبارةػػة كذمػػة مالاػػة 

جنػػػل الػػػراد المػػػادل ألاضػػػائما ا كاكػػػكف مقرهػػػا الرئااػػػل ةػػػل مدينػػػة المكػػػ  بمحاةظػػػة 
حضػػرمكت ا كلمػػا أف تنشػػا ةركاػػات أك مكاتػػب لمػػا ةػػل المنػػاطر كالمػػدف التػػل اقررهػػا 

 المساس أك مجمس األمنا  .
 ( : اسى انُظاو وتارَخ انعًم ته: 2يادج ) 

لطػػػ ب ا لمسااػػػة الصػػػندكؽ الييػػػرل لػػػداـ األساسييي )النظػػػاـ  ااػػػمى هػػػذا النظػػػاـ  ػػػػ
 .م1/1/3112ويعمل به اعتبارًا من ( ا المتفكقيف

 : تعارَف:(  3يادج ) 
اكػػكف لفلفػػال كاليبػػػارات أدنػػا  الميػػػانل الم ينػػة قػػػرةف كػػق منمػػػا مػػا لػػػـ تػػدؿ القرةنػػػة أك 

 اااؽ النص امى ي ؼ ذلؾ : 
 أ ػ الجممكرةة :الجممكرةة الامناة .

 ـ .2001( لانة 1ب ػ القانكف: قانكف الجمياات كالمسااات األهماة رقـ )
: ال ئحػة التنفيذاػة لمقػانكف الصػادرة بقػرار رئػاس مجمػس الػكزرا  رقػـ)  ال ئحة التنفيذاةػ  ج

 ـ .2004( لانة 129



 

 

 .د ػ الكزارة : كزارة الشسكف االجتماااة كاليمق

 .  كزةر الشسكف االجتماااة كاليمق الكزةر:هـ ـ 
نطػػػاؽ اليمػػػق الج:راةػػػل : المحاةظػػػات الامناػػػة كحيلمػػػا تكاجػػػد طػػػ ب المسااػػػة ةػػػل ك. 

 اليارج .
 ز ػ المقر الرئاال : المك  ػ محاةظة حضرمكت  .

 الط ب المتفكقيف . لدعمح ػ المسااة : مسااة الصندكؽ الييرل 
 ل امى اقد تأاااما .ط ػ  المساس : هك الذل أاس المسااة ككق

ل ػ مجمس األمنا  : هك المجمس الذل امكؿ المسااػة كاشػرؼ امػى أامالمػا كااػيى 
 لتحقير أهداةما ا ر مجمس اإلدارة كلجانما الميتمفة كتنفيذ ااااة كأهداؼ المسااة. 
ؾ . مجمػػػس اإلدارة: هػػػك المجمػػػس الػػػػذل يػػػتـ تييينػػػه مػػػف ق ػػػػق مجمػػػس األمنػػػا  لتنفيػػػػذ 

 لمسااة. ااااات كأهداؼ ا
لطػ ب ليدعم اؿ ػ النظػاـ األاااػل: هػك النظػاـ األاااػل لمسااػة الصػندكؽ الييػرل 

   .المتفكقيف
 ـ ػ اقد التأااس: هك اقد تأااس المسااة المكقل مف ق ق المساس . 

ف ػ المكائد الدايماة: هل المكائد الدايماة الم ينة كالمفارة كالمنفذة ألحكاـ هذا النظاـ 
. 

  أل  نؾ ميتمد راماات يكدع ةاه أمكاؿ المسااة . ص ػ ال نؾ:
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 انخاٍَانفصم 
 األهداف انعايح                                                 

  أهداف ادلؤسسح انعايح: :(4يادج )
تايى المسااة إلى تحقير  تراييا لمدكر الذل تميبه المسااة ةل أكااط المجتمل المدنلا

األهداؼ التل أنشئت مف أجمما بما ال يتيارض مل أحكاـ القكانيف الناةدة كتتملق تمؾ 
 األهداؼ ةل: 

داػػػػػـ الطمبػػػػػة المتميػػػػػزةف كت نػػػػػيمـ ةػػػػػل مراحػػػػػق التيمػػػػػاـ الجػػػػػاميل كةػػػػػكؽ الجػػػػػاميل)  -( 1
 بكالكرةكس كدرااات اماا( .

ف كتػػػكجيممـ نحػػػك المجػػػاالت التػػػل تنمػػػل داػػػـ كتشػػػجال الطمبػػػة المكهػػػكايف كالم ػػػداي -( 2
 مكه تمـ كا  داااتمـ ليدمة نمك مجتميمـ. 

 إاطا  األكلكاة ةل الداـ لممجاالت كالتيصصات اليمماة. -( 3
 االرتقا  بالماتكى اليممل لمط ب المتفكقيف.  -( 4
 .   نا  قاادة مسهمة مف الككادر الكطناة القادرة امى اإلنتاج كاليطا  كاإل داع -( 5
تحقير المشاركة كالمااهمة ةل تطكةر كرةل ماتكى المكارد البشرةة  مف   -(6     

النكاحل االقتصاداة كاالجتماااة كاللقاةاة كالتيماماةا كبما احقر أهداؼ المسااة 
اكا ت بمشارةيما الماتقمة أك بالتياكف كالتناير مل المسااات التل تتفر ميما ةل 

 األهداؼ اإلنااناة .
 داـ تأهيق الككادر البشرةة لممااهمة ةل رقل المجتمل كتقدمه. -( 7 
كبمػػػا ايػػػزز امماػػػة النمػػػا  كالتطػػػكر الماػػػتداـ ا كا اػػػداد أجاػػػاؿ متاػػػمحة بػػػاليمـ كالميرةػػػة كالقػػػاـ      

 الااماة كاألي ؽ الفاضمة.
 وسائم حتمُك األهداف 

اككف لممسااة  لتحقير األهداؼ التل تنشأ مف أجمما المسااة ا: ( 5يادج )
كالقائميف امى إدارة شئكنما المماـ كااليتصاصات ال زمة لتحقير أهداةماا كامى 

 كجه اليصكص المماـ كالكاائق التالاة : 



 

 

 ا تياث الط ب المتفكقيف ةل الجاميات الميتمفة كةر لكائد المسااة . -1
 منتدى اليرةجيف. -2
 الجكائز اليمماة. -3
 مشركع الط يب الزائر  . -4
 أ نا  الباداة .مدارس  -5
 مشركع االهتماـ  ترااة الطفق. -6
 االهتماـ بالتراث كالمكركث الشي ل لممجتمل. -7
إقامة ا قة تياكف مل كاةة الجمات ذات األهداؼ كاألنشطة المشا مة  -8

 ل:رض تبادؿ الي رات كالتياكف ةل إنجاح األاماؿ المشتركة.  
كصحاات  داـ أل امق كنشاط أناانل لرةل ماتكى المجتمل تيمامات  -9

كاجتماااات كلقاةاات كاقتصاداا  إصدار الصحف كالمج ت كالنشرات 
قامة الدكرات كالندكات التلقافاة ةل  اللقاةاة كاليمماة كاالقتصاداة كا 

ميتمف المجاالت ك مياكرات الشباب التنشاطاة بالتياكف مل 
 الجاميات كداـ المكتبات اليمماة كتشجال البحكث كالدرااات.

  ب المتفكقيف  تقداـ الجكائز اليمماة لمـ . تشجال الط -10
يتـ تنفيذ أهداؼ المسااة كةقا لمكاائق كالطرؽ اإلجرائاة كالتنفيذاة ال زمةاكتحدد 

 هذ  ال ئحة كاةة اإلجرا ات المنظمة لذلؾ .

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 انثاب انخاٍَ
 اذلُكم انتُظًٍُ نهًؤسسح 

 : يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من : ( 6يادج ) 

 ـ المؤسس . 1
 ـ مجلس األمناء . 2
 . ـ مجلس اإلدارة  3

 ـ اللجان التنفيذية . 4

 انفصم األول 
 ادلؤسس ورلهس واأليُاء  

 . هو الذي أسس المؤسسة ووقع على عقد تأسيسها :( ادلؤسس7يادج ) 
 : َكىٌ نهًؤسس ادلهاو انتانُح:( يهاو ادلؤسس8يادج )
 و تقسيم المؤسسة.أو دمج أاقرار حل  -1
 ستمرار المؤسسة وتطويرها .اوضع وصية  تحدد وترسم كيفية  -2

 رلهس األيُاء :
 تكىٍَ رلهس األيُاء واجتًاعاته:( : 9يادج )

يكون للمؤسسة مجلس أمناء من الداعمين الرئيسين الذين أدوا التزاماتهم كاملة  -1

يلة نحو المؤسسة ويدخل في ميزانية المؤسسة أو من الذين قدموا خدمات أدبية جل
 للمؤسسة .

تكوون اجتماعووات المجلووس ال اديووة مورتين علووا األقوول فووي السونة بنوواء علووا دعوووة  -2
رئوويس مجلووس األمنوواء ك  ويمكوون عقوود اجتماعووا  نيوور عاديووا  بنوواء  علووا دعوووة رئوويس 
مجلووس األمنوواء أو موون علعووي أعضوواء مجلووس األمنوواء أو موون المؤسووس أو بوودعوة موون 

اجلووة  تخووا مصووالس المؤسسووة تقتضووي مجلووس اادارة  ل وورا مسووائل هامووة وع
 عرضها علا مجلس األمناء. 

يوورأس اجتماعوووات المجلوووس رئووويس المجلووس أو مووون ينوبووو  ك وتكوووون اجتماعاتووو   -3
صحيحة بحضور األنلبية المطلقة وقرارات  نافوذة بغنلبيوة أصووات الحاضورين وفوي 

   حالة تساوي األصوات يرجس الجانب الذي في  الرئيس .

يهاو رلهس األيُاء واختصاصاته: (:10يادج )  

  .االختصاصات التاليةيتولى مجلس األمناء المهام و  



 

 

 مصادقة علا السياسات ال امة واألنظمة الخاصة بالمؤسسة.ال -1
 .فيما عدا اختصاا المؤسسادقة علا ت ديل النظام األساسي للمؤسسة المص -2
 مصادقة علا ت يين اللجان الم ينة من قبل مجلس اإلدارة .ال -3
  ة البيانات المالية وإقرار الحسابات الختامية  والموازنة السنوية.مراج -4
 المؤسسة في المحافل والمهرجانات بما يحقق أهدافها . تمعيل -5

 .المؤسسة أمام القضاء وتجاه الغير عن طريق رئيس المجلس  يلتمع -6

صادقة علا األهداف والسياسات التي تتماشي مع السياسة ال امة الم -7
 م مصلحة المؤسسة .والتي تخد

ة إيرادات المؤسسة وإدارتها بما ا يت ارا مع القانون واللوائس والنظم المبينة تنمي -8
  .لذلك

 ق لمجلس األمناء تخويل كل أو ب ا سلطات  لمجلس اإلدارة .يح -9
  يين لجنة الرقابة والتفتيش.ت -11
هوذا النظوام بمقتضوا  ألحكوام عمول المؤسسوة وفقوا   وإطارقرار اللوائس الداخلية ا -11

 القانون.

 صدار القرارات والضوابط المنظمة لسير عمل المؤسسة وأجهزتها اإلدارية .ا -12
 . يين مجلس اإلدارةت -13
  ي مهام أخرى تدخل ضمن صالحيات المجلس .أ -14

 ( فمداٌ انعضىَح :11يادج ) 
 يفقد عضو المجلس عضويته ف  أحد الحاالت التالية : 

 المالي للمؤسسة إذا كانت عضويت  مبنية علا الدعم المالي . ب دم تقديم  إلتزام  -1

فووي حووال وفاتوو  وإذا رنبوووا الورعووة فووي ااسووتمرار بالمشوواركة فووي المؤسسووة  -2
بنفس النسبة التي كان مورعهم يدف ها للمؤسسة جاز لهم ذلك ك وعليهم تحديود مون 

 ينوب عنهم لكي يكون ممعال  لهم في مجلس األمناء .
 من المؤسسة بطلب كتابي .اانسحاب  -3

 

 (: جلُح  انزلاتح وانتفتُش 12يادج ) 
أعضاء على األقل يتم تعينهم من قبل مجلس ( 3من ) تتكون لجنة الرقابة والتفتيش 

ويمارسون المهام واالختصاصات ، ( سنوات من تاريخ تعيينها 3وذلك لمدة ) األمناء

 :التالية

المسااة كالتأكد مف مدى  الرقابة كالتفتاش امى أاماؿ كأنشطة -1
 مطابقتما مل أحكاـ النظاـ األااال كالمكائد الدايماة المنظمة لذلؾ.



 

 

المراجية كالرقابة امى األكضاع المالاة كالمحاا اة كالتأكد مف  -2
 مدى صحة أكجه المصركةات المتيمقة بالمسااة.

 مراقبة تنفيذ تكصاات مجمس األمنا . -3
رةل تقرةر لرئاس مجمس االمنا  بأل قضااا أك ميالفات يتـ  -4

 .اكتشاةما
 .تجتمل المجنة مرةت كاحدة ةصماات امى األقق -5

يجكز لكق أكأحد أاضا  لجنة الرقابة كالتفتاش حضكر أاات مف اجتمااات  -6
مجمس األمنا  أك مجمس اإلدارة اند مناقشة كتقياـ أكضاع المسااة كا  دا  رأيما 

أل م حظات قد تيكد لصالد المسااة دكف أف اككف لما حر التصكةت حكؿ 
 . ةل القرارات كالتكصاات الصادرة اف تمؾ االجتمااات متى ما طمب منمـ ذلؾ

 انخاٍَانفصم 
 ( تكىٍَ رلهس اإلدارج : 13يادج )

ويوافووق علوويهم يتكووون مجلووس اإلدارة كحوود أدنووا موون تسوو ة أعضوواء ي يوونهم المؤسووس ػ  1

أو مون نيورهم لمودة عوالو سونوات قابلوة للتجديود ويكوون  ئ من بوين أعضوا مناء مجلس األ
 عمل المجلس تطوعيا  ويتكون من: 

 عضاء مجلس اادارة.أـ الرئيس ويختاره المؤسس او يتم اختياره بالتصويت من بين 
 ـ سكرتير رئيس مجلس اإلدارة .

 ( يهاو رلهس اإلدارج :14يادج ) 
  وأعمال  ضمن المخطط ال ام للمؤسسة ويكون مسوئوا  يضع الخطة ال امة لنشاط -1

لمجلوس ويقودم تقريورا  كول عالعوة أشوهر عون نشواط   مجلس اامناءعن أعمال  أمام 
 .األمناء

 مجلس اامناء.ت وتوصيات امتاب ة  تنفيذ قرار -2
 .لإلقرار مجلس اامناءوعرضها علا   بغنواعهااعداد اللوائس الداخلية   -3
مجلوس  مون رتنفيذ خطط ال مل  والبرامج التنفيذية  في اطار ما هو  مقراقرار ومتاب ة  -4

 .اامناء
 اقرار الهيكل ااداري للجهاز التنفيذي  والموافقة علا ت يين ال املين  في المؤسسة. -5

 ااشراف علا اصدرا المطبوعات  والنشرات الخاصة بالمؤسسة . -6
 .مجلس اامناءعلا  التقارير الدورية  للمؤسسة وعرضها وإقرارمناقشة  -7



 

 

ساسةةة   الموافقةةةة علةةةى ابةةةرام العقةةةود واالتفاقيةةةات مةةةر العيةةةر بمةةةا ال يتعةةةار  مةةةر الن ةةةام األ -8
 والقوانين النافذة.

المؤسسوووة وأجهزتهوووا  مووولاصووودار القووورارات والضووووابط المنظموووة لسوووير ع -9
 اادارية.

 فها .اتمعيل المؤسسة في المحافل  والمهرجانات بما يحقق اهد -11
 ال ام التنفيذي للمؤسسة.ت يين المدير  -11
اقتوورات ت ووديل النظووام ااساسووي واللوووائس الداخليووة وكووذا اقتوورات  الحوول  -12

 والدمج 
 والمصادقة علي . إلقرارهوعرا ذلك علا المؤسس  التجزئة  وأ -13
 يتعةةار  مةةر القةةانون  واللةةوام  والةةن م بمةةا ال  وإدارتهةةاتنميةةة ايةةرادات الم سسةةة  -44

 المبينة لذلك.
 المصادقة علا نتائج الطالب المبت عين لكل الجام ات التي يرشس لها الطالب . -15

ي وين مجلوس اإلدارة اللجنوة التنفيذيوة أو المودير التنفيوذي إذا اقتضوا األموور  -16
  .ذلك

   يشرف مجلس اإلدارة علا نشاط المؤسسة ويراقب  في كل ما يقوم ب  -17
موون أعمووال وهووو المخووتا بقبووول إنووذار وفصوول الطلبووة الووذين تتووولا   -18

 المؤسسة
متاب ووة دراسوووة الطووالب فوووي ورعووايتهمك والترشووويس ل ضوووية اللجوووان  -19

 الجام ات
 مجلس األمناء.لمؤسسة ووتقديم تقارير فصلية عن نتائجها   -21
ت يووين اللجنووة الماليووة واللجنووة ال لميووة واللجووان المختلفووة متووا اقتضووت  -21

 المصلحة
وتضةةةر كةةةل لجنةةةة خ تهةةةا ذلوووك ويحووودد المجلوووس مهوووامهم وصوووالحياتهم.   -22

 ولوامحها الداخلية

 لسير عملها وتقديم تقاريرها لمجلس اإلدارة كل شهر .   -23
الموافقة علوا ال قوبوات التوي تصودرها اللجنوة التنفيذيوة بخصووا أي  -24

 طالب نزل
 مسوتواه ال لموي أو أسواء إلووا قويم المجتموع التووي ي ويش فيهوا أو خووالف  -25

 لوائس
 وت ليمات المؤسسة . -26
 تشكيل اللجنة التنفيذية لإلشراف علا ال مل في المؤسسة .  -27
انجاز المهام والقرارات الصادرة عن مجلوس األمنواء أو أي مهوام أخورى تكلوف  -28

 بها.

متاب وووة نشووواط المؤسسوووة فوووي كووول مووون حضووورموت وعووودن والمملكوووة  -29
بوذلك كول عالعوة  وجد نشاط للمؤسسة وتقديم تقرير للمؤسوس ما  ونيرها وأين

 أشهر.



 

 

ااشوووراف علوووا اللجوووان الفرعيوووة فوووي كووول مووون عووودن ك حضووورموت  -31
 والمملكة ال ربية

 الس ودية وأين ما وجد نشاط للمؤسسة . -31
متابعة دراسة ال الب ف  الجامعات وتقديم تقارير فصلية عن نتامجها لمجلس  -32

 األمناء
ن قبل الم سس أية مهام  أخرى تدخل ضمن  صالحياته  المجلس او يخول بها  م -22

 وبما ال

 يتعار  مر القانون.          
 رئُس رلهس اإلدارج : ( صالحُاخ 15يادج ) 

 يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية : 
 ـ رئاسة اجتماعات المجلس . 1

 أمام الجهات المختصة . الم سسةـ تمعيل  2

ـ التوقيووع علووا مووا يصوودر موون المؤسسووة موون قوورارات أو عقووود أو نيوور ذلووك ب وود  3
 موافقة المجلس عليها .

 ـ إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ومتاب ة تنفيذ قرارات  . 4

 سكزتري رلهس اإلدارج:( 16يادج ) 
 يكون لرئيس مجلس اإلدارة سكرتيرا  ل  يقوم بما يلي : 

ـ استالم كافة المراسالت التي ترد للمؤسسوة وتسوجيلها وتصونيفها وعرضوها علوا  1
 مجلس اإلدارة .

 ـ تسجيل وتدوين قرارات المجلس .  2
 ـ المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن مجلس اإلدارة .   3
 ـ التحضير اجتماعات مجلس اإلدارة . 4
والتوقيووع عليهووا وعرضووها للتوقيووع عليهووا موون قبوول  ـوو تسووجيل محاضوور ااجتماعووات 5

 المختصين بذلك .
 ـ تبليغ قرارات مجلس اإلدارة إلا كافة الجهات التي تت لق بها تلك القرارات . 6
ـ ااحتفاظ بكافوة الوعوائق والمسوتندات وال قوود وأختوام المؤسسوة ونحوهوا فوي مقور  7

 المؤسسة وتحت مسئوليت  الشخصية .
 

  اجتًاعاخ اجملهس : (17يادج ) 

ـ ي قد مجلس اإلدارة اجتماعات دورية منتظمة علا إا يقل عدد هوذه ااجتماعوات  1
 عن  اجتماع واحد شهريا  ك ويجوز للمجلس عقد اجتماعات نير عادية .

األعضوواء وإذا لووم يكتموول  موون ـ يكووون اجتموواع المجلووس قانونيووا  إذا حضووره خمووس 2
صاها أسوبوعين ويكوون ااجتمواع قانونيوا  إذا حضوره النصاب يؤجل ااجتماع لمدة أق



 

 

عالعووة موون األعضوواء احوودهما الوورئيس وتتخووذ القوورارات باألنلبيووة وفووي حالووة تسوواوي 
 األصوات يرجس جانب الرئيس .

ـ يدعو مجلس اإلدارة مجلس األمناء لالن قاد مرة في السنة وذلك خالل شهرين  3
ت  اجتماع نير عادي في أي وقت إذا من انتهاء السنة المالية ول  الحق في دعو

 اإلدارة التنفيذية:( : 18مادة ) .رأى ضرورة ملحة لذلك

دارة تنفيذية  تقوم باألعمال اليومية ويشرف مجلس اإلدارة إي ين مجلس اإلدارة 
 علا جميع أعمالها ويجوز للمجلس أن ي ين مدير تنفيذي إذا اقتضا األمر ذلك

 

 ويهايه: ادلدَز  انعاو انتُفُذٌ  (19يادج )
لمجلووس اامنوواء أن ي ووين جهووازا  تنفيووذيا  للمؤسسووة ويحوودد قوورار الت يووين  يجوووز

 ااختصاصات وفق ما تقتضي  مصلحة عمل المؤسسة ويبلغ ذلك الا الوزارة.
 ويتىلى الوهام التاليح:

هجلا  تٌفيذ السياساخ العاهح واألًشطح توىجة ادكاام ذاذا الٌماام  وراتا اخ  -1

 يتعا ض  هع القىاًيي الٌافذج. االهٌاء  توا ال

 الوساذوح في وضع الخطط السٌىيح وتٌفيذذا  تعذ إرتا ذا هي رثل الوجل . -2

 الوشا كح في اعذاد اللىائخ الذاخليح والٌمن التٌفيذيح . -3

اعذاد هقتتح الوىازًاح التقذيتياح والذسااتاخ الختاهياح و فعهاا لوجلا  االدا ج  -4

 ا على هجل  االهٌاء للوصادرح عليها.لتعويذذا وعتضه

يقتتح تشكيل اللجاى الوساعذج الذائواح  او الوقرتاح  ويٌشاال االرساام واادا اخ  -5

 على ضىء الوذذداخ التئيسيح لذلك.
 

 انفصم انخانج
 نىائح انهجاٌ

 الئحح انهجُح انعهًُح
 : انهجُح انعهًُح( 20)  يادج

تشكل اللجنة ال لمية من سب ة أعضاء كحد أدني من الوذين عرفووا بخلقهوم وعلمهوم ولوديهم 
والموافقةة علةيهم مةن قبةل خبره تربوية وأكاديمية ب د أن يتم ترشيحهم من مجلس اإلدارة 

   :، وتقوم اللجنة بالمهام التاليةويقومون بأعمالهم ت وعا   األمناء مجلس
 اختيار الجام ات المناسبة ابت او الطالب . –  1



 

 

ترشيس الطالب ب د اجتيازهم اامتحانوات الالزموة والمقوابالت الشخصوية التوي  –  2
 تقررها اللجنة حسب اإلمكانيات المالية المتاحة لكل عام .

ت د اللجنة خطة ت ليمية ا سلم الطرق اختيار الطالب وفقا  للحاجات الخاصوة  –  3
ت وواعهم كمووا ت وورا عليهووا التقووارير الدراسووية للطووالب للتحقووق موون موودى بشووروط اب

 سيرهم ونجاحهم في الدراسة . 
 رفع توصياتها لمجلس اإلدارة إلقرارها . –  4
وضووع اامتحانووات المختلفووة لقبووول الطووالب ورف هووا لمجلووس اإلدارة للموافقووة  –  5

 عليها وإقرارها. 
  تقييم أداء الطالب . - 6
جنووة ال مليووة ااسووت انة بووغي موون األشووخاا الووذين يقوودمون خدمووة علميووة يحووق لل  -7

للمؤسسة ودعووتهم لحضوور جلسواتها بصوفة موراقبين أو بصوفة استشوارية لموضووع 
م ين أو تكليف  بغعمال علمية تاب وة للمؤسسوة وحضوورهم امتحوان الطوالب والمقابلوة 

 الشخصية إذا لزم األمر ذلك . 
تقريوورا  كووامال  كوول سوونة مووع توصووياتها ومقترحاتهووا للسوونة تقوودم اللجنووة ال لميووة   - 8

 القادمة وعرضها علا مجلس اإلدارة لوضع مرئيات  بشغن  ورف   لمجلس األمناء .
ت يين اللجنة ال لمية كل عالو سنوات ويمكن تحديود المودة لوعالو سونوات أخورى  - 9

لجميووع األعضوواء أو ب ووا موونهم موون قبوول مجلووس األمنوواء بنوواء علووا ترشوويس مجلووس 
 .اإلدارة

شهر مرة علا األقول ويمكون أن يودعو مجلوس اإلدارة  تجتمع اللجنة ال ملية كل –11
لدراسووة المسووائل الهامووة التووي تسووتدعي المناقشووة وي وود  اللجنووة ال لميووة لالجتموواع بهووا

 .    مجلس اإلدارة نقاط البحو مسبقا  وتبلغ اللجنة ال لمية بها قبل ااجتماع
 ةقداف اضكاة المجنة اليمماة: ( : 21يادج ) 

 يفقد عضو اللجنة ال لمية عضويت  في الحاات التالية : 
 بتقديم استقالت  خطيا  . –  1
 ب  عن اجتماعات اللجنة ال ملية أربع مرات متتالية بدون عذر مقبول .بتغي –  2
ب دم قيام  بغي نشاط تكلف  ب  اللجنة ال لمية ويتخذ قرار بشغن ذلك بناء علا توجيو   –  3

 من اللجنة ال لمية ورف   لمجلس اإلدارة ك وترشيس بديل لمجلس األمناء للمصادقة علي  .

وه  اللجنة الت  تشرف على فرع الم سسة ف  المن قة  :انهجُح انعهًُح انفزعُح   ( 22يادج ) 

وتقوم بنفس اعمال  الت  يوجد فيها الفرع وذلك لوجود فروع للم سسة ف  عدة منا ق
 ( بالتنسيق معها.22اللجنة العلمية  المذكورة ف  المادة )

 ( يكتة ادلعهىياخ واإلحصاء 23يادج ) 
لبيانوووات والم لومووات فووي تشوووخيا الوضووع القووائم ك والت ووورف علووا ااحتياجووات والبووودائل ك نظوورا  ألهميووة ا

ال ديود  ليقوم بتوفيروالتخطيط السليم ك واتخاذ القرارات المناسبة يتم إنشاء مركز الم لومات و اإلحصاء 



 

 

من المجاات الم رفية وإتاحتها عند الحاجة إليها من خالل استخدام جملة من الوسوائل والوسوائط 
 المتقدمة الرامية إلا تذليل ال قبات والقفز قدر اإلمكان ك علا الحواجز التقليدية.

 .( أهداف مكتب الم لومات واإلحصاء24مادة )

 
 :ويٍ ضًٍ  أهداف ادلكتة 

يانات وشبكة م لومات شاملة ودقيقة عن مؤسسة الصوندوق الخيوري لودعم توفير قاعدة ب -1
الطالب المتفوقين  تساعد متخذي القرارات وصايغي السياسات علوا وضوع ااسوتراتيجيات 

 والخطط واتخاذ القرارات ك وضع الحلول المناسبة للمشكالت.
 .إصدار الدوريات والنشرات  -2 .1

 

 اختصاصاخ يكتة ادلعهىياخ واإلحصاء: (25يادج )
 توعيق وتسجيل أنشطة المؤسسة وكذا البحوو والدراسات والمقاات . -1

 إتاحة الم لومات للمخططين ومتخذي القرار والباحعين. -2 .1

تبادل الم لومات والبحوو والدراسات بين المراكز والمؤسسات النظيرة محليا  ويمنيا  وعربيا   -3 .2

 .وعالميا  
 ضع المقترحات والتوصيات وتقديمها للجهات المختصة.و -4 .3
 حفظ الم لومات والبيانات والسجالت وأرشفتها وتقديمها متا ما طلبت . -5 .4

 جلُح انطثُة انشائز (  26يادج ) 
أعضاء علا األقل يتم ت يينهم من قبول مجلوس  (3تتكون لجنة الطبيب الزائر من)

اإلدارة ب د الموافقة علويهم مون قبول مجلوس األمنواء وتتوولا لجنوة الطبيوب الزائور 
 المهام التالية : 

 توفير األجهزة والم دات الالزمة لتسهيل أداء فريق الطبيب الزائر . – 1
نشطة عقد لقاءات موس ة مع ااختصاصين من األطباء بشغن شرت أ – 2

 الطبيب الزائر وإمكانية مساهمتهم في ذلك . 
 إقامة دورات تدريبية متخصصة وعامة للكوادر في الجانب الطبي . –  3
القيام بدور التعقيف الصحي للمواطنين معل إقامة محاضرات حول صحة  – 4

األم والطفلك ومحاضرات حول أبرز األمراا المنتشرة وكيفية الوقاية منها ك 
 وشرات ولوحات إعالنية عن أهم األمراا والوقاية منها . وإعداد بر

عقد لقاء بخريجي طلبة المؤسسة لتوضيس خطة الطبيب الزائر ومستوى  –5 
 مشاركاتهم في مختلف أنشطة الطبيب الزائر والفرق المتخصصة التاب ة ل  . 

 إصدار كتيب ت ريفي عن أنشطة الطبيب الزائر خالل الفترة المنصرمة. –  6
 متاب ة أعمال فريق الطبيب الزائر . –  7



 

 

التعقيف الصحي وم اينة  استضافة وزيارات طبية تخصصية من أجل –  8
الحاات في التخصصات الطبية الدقيقة ك معل جراحة األطفال ك عيون أطفال ك 

 التجميل ك قسطرة ك الجهاز الهضمي ك قسطرة القلب . 

سوونة مووع توصووياتها ومقترحاتهووا للسوونة القادمووة تقوودم اللجنووة تقريوورا  كووامال  كوول   -  9
 وعرضها علا مجلس اإلدارة لوضع مرئيات  بشغن  ورف   لمجلس األمناء .

المودة لووعالو سوونوات أخوورى لجميووع  تمديوودت يوين اللجنووة كوول عوالو سوونوات ويمكوون   -  11
 األعضاء أو ب ا منهم من قبل مجلس األمناء بناء علا ترشيس مجلس اإلدارة .

تجتمووع اللجنووة كوول عووالو أشووهر علووا األقوول ويمكوون أن يوودعو مجلووس اإلدارة  –  11
اللجنووة ال لميووة لالجتموواع بهووا لدراسووة المسووائل الهامووة التووي تسووتدعي المناقشووة وي وود 

    . مجلس اإلدارة نقاط البحو مسبقا  وتبلغ اللجنة ال لمية بها قبل ااجتماع
 جلُح يُتدي اخلزجيني :(   27يادج  ) 

( أعضاء علا األقل يتم اختيارهم بواسطة 3لجنة منتدى الخرجين من )تتكون 
 مجلس اإلدارة ب د المصادقة علي  من قبل مجلس األمناء وتتولا المهام التالية : 

 ربط  الخريجين بالمؤسسة ب د تخرجهم واستمرار تواصلهم . –  1
 ة .ااستفادة من الخرجين في تسيير أنشطة ال مل الخيري بالمؤسس - 2
المساهمة في تطوير إمكانيات وقدرات الطالب ال لمية ب د التخرج ب قد دورات أو  –3

 ورش عمل. 

 المساهمة ـ حسب اإلمكان ـ في توفير فرا عمل للخرجين. –  4
تغهيل الخرجين المتميزين لمواصلة دراستهم ال ليا من خالل فتس دورات في التحضير –5

 امتحان التوفل.
 ات شبابية من أبناء المؤسسة لسوق ال مل .إعداد قياد –  6
 إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات التي تهم المجتمع. –  7
تقوودم اللجنووة تقريوورا  كووامال  كوول سوونة مووع توصووياتها ومقترحاتهووا للسوونة القادمووة   -  8

 وعرضها علا مجلس اإلدارة لوضع مرئيات  بشغن  ورف   لمجلس األمناء .
ت يين اللجنة كل عالو سنوات ويمكن تحديد المدة لعالو سنوات أخورى لجميوع   -  9

 األعضاء أو ب ا منهم من قبل مجلس األمناء بناء علا ترشيس مجلس اإلدارة .
تجتمووع اللجنووة كوول عالعووة أشووهر علووا األقوول ويمكوون أن يوودعو مجلووس اإلدارة  –  11

امووة التووي تسووتدعي المناقشووة وي وود اللجنووة ال لميووة لالجتموواع بهووا لدراسووة المسووائل اله
 مجلس اإلدارة نقاط البحو مسبقا  وتبلغ اللجنة ال لمية بها قبل ااجتماع .

 ( جلُح انعاللاخ انعايح واإلعالو .28يادج )    
أاضا  امى األقق يتـ ايتاارهـ  (3تتككف لجنة الي قات اليامة كاإلا ـ مف )

 كااطة مجمس اإلدارة بيد المصادقة اميما مف ق ق مجمس األمنا  كتتكلى المجنة 
 المماـ التالاة :



 

 

  -:النشاط الرئيس ، ويتمثل ف  القيام بالمهام التالية -1
 الت:طاة اإلا ماة  لجمال نشاطات كةيالاات المسااة . .أ 
كمحاضرات كندكات ككرش امق لمتيرةف  إاداد ممصقات كاركشكرات ككتيبات .ب 

 بالمسااة.
 -األنشطة الفرااةا كتتملق ةل القااـ بالمماـ التالاة: -2

ت:طاة كا  راز نشاطات المسااة كلجانما الميتمفة ا ر اإلصدارات  .أ 
 الصحفاة كاإلصدارات المامكاة كالمرئاة .

 اإلشراؼ امى المكقل االلكتركنل . .ب 
.)ما هل هذ  المجمةا كمف الصحفاة  داـ مجمة شياع األمق بالمكاد .ج 

 اصدرها؟(
ت:طاة زةارات الكةكد مف المممكة اليرااة الايكداة)لماذا تحديد الايكداة؟(  .د 

 كغيرها لمحاةظة حضرمكت كغيرها مف المحاةظات .
امق ممصقات ت رز أنشطة المسااة بشكق ااـ كامى كجه اليصكص نشاطات  .ق 

  .الط يب الزائر
 بالمسااة.إاداد مطكاة تيرةفاة  .ك 
 إاداد كتيب اظمر نشاطات المسااة ي ؿ ااـ . .ز 

 .المسااة قااـ محاضرات اامة كندكات ككرش امقح . 
 انثاب انخانج 

 اتتعاث انطالب انفصم األول
 شزوط انمثىل وآنُح انتمدَى   

 شزوط لثىل انطالب يف ادلؤسسح ( :29)   يادج
بالدراسوة علوا حسواب المؤسسوة المؤهالت الالزمة فوي الطالوب المرشوس لاللتحواق   

   :هي
 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع باألخالق اإلسالمية الحميدة . 1
 ـ أن يكون حامال  جواز سفر ساري المف ول . 2
 ـ أن يتمتع بحالة صحية جيدة . 3



 

 

 ـ أن يعبت أن  ا يستطيع مواصلة دراست  علا نفقت  الخاصة . 4
وشوريط  حصوول   او موا ي ادلهواك مرحلوة العانويوة ال اموة ـ أن يكون قد أتم بنجات  5

 علا تقدير ممتاز أو جيد جدا  .
 يوج  الطالب للتخصا في الدراسات التي تتفق مع إمكانيات المؤسسة.  – 6
 ـ أن يقدم الطالب المستندات الرسمية واألوراق العبوتية اآلتية : 7     

 ن الدرجات.صورة من شهادة العانوية ال امة أو من بيا 
 .صورة من إعبات القبول في الجام ة 
 ( 6×4عالو صور شخصية ملون  مقاس.) 
 .صورة من شهادة الميالد 
 .تقرير طبي يبين لياقت  الصحية والمهنية 
 .شهادة حسن سيرة وسلوك 

    ( آنُح انتمدَى وانرتشُح وانمثىل :30يادج )
 اإلعالن عن البرنامج : -1

تقوم المؤسسة باإلعالن عن برنامج اابت او الداخلي قبل بداية ال ام الدراسي الجديد بغرب ة  
 أشهر عن طريق وسائل اإلعالم المناسبة.

 استقبال ال لبات : -2  
. تقووودم الطلبوووات إلوووا مكاتوووب المؤسسوووة فوووي كووول مووون حضووورموت ك عووودن ك ونيرهوووا مووون أ 

وترشيس أفضل ال ناصر المتقدمة واألخذ بااعتبار ما يلوي  المحافظاتك المملكة ال ربية الس ودية ك
: 

 .حاجة المنطقة إلا التخصا 
 .عدد الخانات التدريسية المحتاج إليها ضمن خطة اإلدارة ال امة 
 . المتقدمين أفضل تحصيل علميا 

ترفع المديريات في محافظة حضرموت ونيرها الطلبات المرشحة فوي ملفوات متكاملوة . ب

. 
 لنتيجة النهائية للفرز برسالة إلا المقر الرئيسي للمؤسسة .. تقدم اج

 ( اعتًاد ادلزشحني : 31يادج ) 
ب وود أن ترفووع نتيجووة الترشوويس النهائيووة تقوووم المؤسسووة باعتمادهووا ك واإلعووالن عوون النتيجووة  -1

 النهائية للترشيس عبر فروعها المختلفة .
 باابت او الداخلي.يقوم المرشحون بت بئة ااستمارات الخاصة  -2

 ( انتُفُذ وادلتاتعح :32يادج ) 
 يفتس لكل مرشس ملف خاا يضم كل أوراقة العبوتية واستمارات متاب ت  أعناء دراست . -1



 

 

 يش ر الطلبة المرشحون بالكيفية التي سيتم فيها استالم دعمهم المالي . -2
 متاب ة المستوى األكاديمي للممنوحين. -3
تزويد المؤسسة بتقرير فصلي عن األداء األكاديمي للطلبة إضافة إلا أيوة بيانوات أو تقوارير  -4

 تطلبها المؤسسة.
 التقييم السنوي للطلبة الممنوحين ك وإعداد قوائم بالطلبة المستفيدين في بداية كل عام دراسي. -5
 

 ( شزوط احلصىل عهً اإلعاَح ادلانُح 33يادج ) 
ب تحصيل  ال لمي في الكلية التي التحق بها والتخصا الذي اختاره أن يتابع الطال - 1

بم رفتووو  أو بمسووواعدة إدارة المؤسسوووة ك وإا يقووووم بتغييووور مكانووو  ونووووع دراسوووت  إا إذا 
 حصل علا الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة .

وفوي  ـ إا ينقطع أو ينسحب من دراست  فصل دراسي واحد أو أكعر بدون عذر مقبول . 2
حالة قبول عذره وحصول  علا موافقة من الجهات المختصوة بالجام وة علوا اانسوحاب ك 
ف لي  إخطار المؤسسة بذلك وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بتجميد صرف مسواعدت  خوالل 

 فترة انسحاب  وحتا التحاق  بالدراسة مرة أخرى .
صوول دراسووي بشووهادة إعبووات ـ أن يقوووم الطالووب بتزويوود إدارة المؤسسووة مووع بدايووة كوول ف 3

 استمراره مرفق م ها نسخة من تقدير درجات الفصل الدراسي الذي سبق  .
ـ إا يقوول الم وودل ال ووام للطالووب فووي كوول فصوول دراسووي عوون تقوودير جيوود جوودا  وفووي حووال  4

 حصول  علا م دل اقل تدرس حالت  .
لبات تلك ـ أن ينتهي الطالب الدراسة خالل المدة المقررة لكل كلية حسب متط 5

الكلية ـ ويحق للمؤسسة أن يوقف مساعدت  للطالب عند تغكده تكملة دراست  في المدة 
 المحددة 

علووا الطالووب أن يخطوور إدارة المؤسسووة عنوود رنبتوو  فووي مغووادرة مقوور دراسووت  أعنوواء  - 6

 الدراسة ألي سبب من األسباب وعند ال ودة إلي  .
يجب علا الطالب أن يوافي إدارة المؤسسة بتقارير دورية عون سوير دراسوت  فوي كول  - 7

  فصل دراسي ومستندات دف   الرسوم م تمدة رسميا  من الجام ة .
 

 انفصم انخاٍَ
 أسثاب إنغاء ادلُحح اندراسُح واجلشاءاخ 

 ( إنغاء ادلُحح اندراسُح :34يادج ) 
 التالية :تلغا المنحة الدراسية في الحاات 

 في حالة مخالفة أي شرط من شروط المنحة أو أي بند من بنود هذه الالئحة. -1



 

 

 إذا تبين عدم دقة الم لومات التي ذكرها الطالب في استمارة البرنامج الرسمية. -2 .1
 في حالة تكرار انخفاا م دل الطالب عن المستوى المطلوب ألكعر من مرة. -3 .2
 الفصل الدراسي .عند رسوب الطالب في نهاية  -4 .3
 إذا تجاوز المدة المحددة رسميا  لالنتهاء من الدراسة. -5 .4
 إذا قام الطالب بتغيير تخصص  الذي أمتنس في . -6 .5
في حالة انقطاع الطالب عن الدراسة أو فصل  أو طرده من الجام ة بسبب اإلهمال أو  -7 .6

 القوانين المرعية . التغيب أو سوء السلوك أو عدم مراعاة نظم المؤسسة الت ليمية أو
 إذا اخل بقوانين البلد المب وو إليها وأخطرت عن  السلطات . -8 .7

 مقر دراست  دون إخطار إدارة المؤسسة.  معادرته تتكررإذا  -9 .8

 إذا حصل علا منحة دراسية من جهة أخرى. -11 .9

 

 ( اجلشاءاخ : 35يادج )
الجووزاءات التاليووة بنوواء علووا إذا اخوول الطالووب بالشووروط الووواردة بهووذا النظووام توقووع عليوو  

 تقرير من اللجنة ال لمية ومصادقة مجلس اإلدارة علي   :
يتوقف راتب الطالب إذا لم يرسل مستندات دف   الرسوم والتقارير عن سير دراسوت   –  1

 وذلك ب د توجي  إنذار مكتوب ل  .
يوج  إنذار كتابي في حال عدم حصول  علا الم دل الدراسي المطلووب أو حصوول   –  2

 علا إنذار من الجام ة .
إذا انسحب من مادة فيخصم من راتب  مع لفوت نظوره إذا كوان المتبقوي أقول مون الحود  –  3

 األدنا أو استرجع مبلغ التسجيل .
الفصوول الدراسووي  خوور  فووي حووال حصووول الطالووب علووا تقوودير مقبووول ينووذر بووغن هووذا –  4

ل  في ااستمرار في المنحة ما لم يرفع تقريره إلا جيد جدا  فوي الفصول الوذي يليو   فرصة

 وا يتكرر حصول  علا تقدير عام مقبول في أي فصل دراسي احق .
إذا سووافر الطالووب إعنوواء الدراسووة دون إخطووار المؤسسووة يوجوو  لوو  إنووذار كتووابي  –  5

 المؤسسة . وفي حال تكرر ذلك يفصل من
 

 ( : انضًاَاخ انتٍ تكفهها ادلؤسسح نهطانة ادلثتعج : 36يادج ) 
تحووودد إدارة المؤسسوووة للطالوووب المبت وووو راتبوووا  شوووهريا  مقطوعوووا  وذلوووك حسوووب  - 1

وللمؤسسوة  أجلهةاالموفد إليو  ونووع الدراسوة الموفود مون  البلدالظروف الم يشية في 
لصوووندوق مؤسسوووة االحوووق فوووي إعوووادة تقيووويم هوووذا الراتوووب وفقوووا  لمقتضووويات سياسوووة 

 والمصلحة ال امة .



 

 

ـ تودفع المؤسسوة الرسووم الدراسوية للطالوب وفقوا  للجام وة التوي يراهوا مناسوبة مون  2
 الناحية ال لمية والمالية .

رجو  أو فصول  ـ يدفع للطالب تذكرة سفر ذهواب عنود ابت اعو  وتوذكرة سوفر عنود تخ 3
  من الب عة .

 

 انثاب انزاتع
 وَظايها ادلايل الئحح يىارد ادلؤسسح

 انفصم األول ادلىارد ادلانُح
  ادلىارد ادلانُح ::  (37يادج )

 -تتكون إيرادات الم سسة من اآلت :
 والةذ  يةتم إيداعةه( مليون لاير يمنوي  1.111.111رأسمال المؤسسة )   -1

 لقانون المؤسسات .عند التغسيس وفقا  
 ما يقدم  أعضاء مجلس األمناء من دعم مادي للمؤسسة. -2
اإلعانووات والزكوووات والهبووات النقديووة وال ينيووة التووي تقوودمها الدولووة أو موون  -3

قبووول الشخصووويات الطبي يوووة أو ااعتباريوووة بموووا يتفوووق موووع أهوووداف وأنشوووطة 
 المؤسسة. 

 عوائد إدارة فائا أموالها وبما ا يت ارا مع القانون والقوانين النافذة .  -4
المنظمات المحلية والدولية نير المشروطة بما ا يت ارا مع أحكام هذه  -5

  الالئحة والقوانين النافدة.

 .الت راات كالمبات كالكصااا غير المشركطة  -6

 :األحكاو ادلانُح ( : 38يادج )

المؤسسووة فووي حسوواب أو أكعوور باسووم المؤسسووة لوودى  تووودع أموووال -1
 البنوك والمصارف الم تمدة .

يكون للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسس ومستقلة عون  -3
أجهزة الدولة وت تبر أموالها ملكا خاصا بهوا ا يجووز التصورف 

 بها إا لألنراا واألهداف التي أنشئت من أجلها .  
شطة واألنراا التي أنشئت من أجلهوا تصرف أموال المؤسسة في األن -4

 بموجب ما تحدده الالئحة المالية المت لقة بهذا الشغن. 
تتبوووع المؤسسوووة فوووي عمووول نظامهوووا الموووالي والمحاسوووبي ضووومن دورة  -5

 كاملة ويكون لها مراجع ومحاسب قانوني.  مستندية



 

 

ا يجوز ااستيالء أو التصرف بغموال أو ممتلكات المؤسسوة أو الحجور  -6
  بحكم قضائي. عليها إا

يجوز للمؤسسة تنمية مواردها المالية من خالل إقامة المشاريع التنموية  -7
بمووا يحقووق لهووا النجووات فووي تنفيووذ األهووداف واألنووراا التووي أنشووئت موون 

 أجلها. 
للمؤسسوووة ااسوووتفادة مووون الووودعم الحكوووومي واإلعفووواءات مووون الرسووووم  -8

قوروا مون الجمركية والضريبية علا موا تتلقواه مون هبوات وم ونوات و
 ( من أحكام القانون. 39ك41الخارج عمال بنا المواد  )

   مزاولة اإلنشطة:: ( 39يادج )

يجوووز للمؤسسووة مزاولووة األنشووطة ااقتصووادية والتجاريووة المسووموت بهووا قانونووا  فووي 
 ( من القانون .  39( من المادة )  2الحاات المحددة في الفقرة ) 

 

 انفصم انخاٍَ 
 انُظاو احملاسثٍ 

 ( األسس وانمىاعد ادلانُح واحملاسثُح 40يادج ) 
 تقوم المؤسسة بإتباع األسس والقواعد المالية والمحاسبية اآلتية :

 استخدام طريقة القيد المزدوج في إعبات عملياتها المالية في الدفاتر. -1

تطبيق الم ايير المحاسبية في إعداد وحفظ السجالت المالية المتب ة في  -2

 نير التجارية معل الجم يات والمؤسسات األهلية.محاسبة الهيئات 

لب ا ال مليات  –األخذ ب ين ااعتبار اختالف الم الجة المحاسبية  -3

في الجم يات والمؤسسات عن الم الجة المحاسبية في حالة  –المحاسبية 

 المنشئات التجارية.

اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي والمركز المالي  -4

 قدي يتفق مع طبي ة وتصنيف نشاط المؤسسة.الن

استخدام أساس ااستحقاق الشهري في سجالت األستاذ ال ام بحو ُتعبت كل   -5

الت امالت الف لية الخاصة بالشهر بغا النظر علا التدفق النقدي للت امالت. 

ااعتراف بالبنود  عندما يستخدم أساس ااستحقاق المحاسبي فإن  يتم

ومصروفات عندما تستوفا الت ريفات وشروط ااعتراف بهذه كإيرادات 

ال ناصر )أي أن اإليرادات التي لم تقبا ف ال والنفقات التي لم تصرف ف ال 

في السنة المالية الجارية تسجل في الدفاتر المحاسبية طالما تتبع السنة المالية 

 .الية(الس



 

 

فقا  لهذه الالئحة ومرفقا  م ها يجب أن تكون ال مليات المالية موق ة من المفوضين و -6

  المستندات المؤيدة لها.

لقدرة المؤسسة علا  يراعا عند إعداد القوائم الماليةك أن تقوم اإلدارة بإجراء تقييم -7

استمرار المؤسسة ما لم تكن  ااستمرارك ويجب أيضا  إعداد القوائم المالية علا أساس

  عن الت امل. لدى اإلدارة النية لتصفية المؤسسة أو التوقف

تطبيق افتراا العبات عند عرا وتبويب البنود في القوائم المالية من فترة مالية  يجب -8

 :الفترة التي تليها ما لم إلا

اتضس من دراسة عرا القوائم المالية أن  أ ـ يحدو تغير ملموس في طبي ة نشاط المؤسسة أو

مالئمة لألحداو والم امالت أكعر  تغيير أسلوب ال را والتبويب سوف يسفر عن عرا

  المحاسبية الواردة في الم ايير المحاسبية. وذلك بالنظر إلا شروط اختيار و تطبيق السياسات

  خر إجراء تغيير في ال را. يتطلب م يار محاسبي  ب ـ 

مؤعرة أو عند قيامها بالتخلا من أصل أو أصول  عند قيام المؤسسة ب ملية اقتناء هامة وج ـ 

في عرا القوائم المالية قد يتراءى لها ضرورة عرا  مؤعرة أو قيامها بإعادة النظرهامة و 

 مختلف. القوائم المالية علا نحو

 عهدج انىحائك احملاسثُح( 41ادلادج ) 
جميوووع الوعوووائق ذات الصووولة بالحسوووابات والموازنوووة التقديريوووة وال موميوووة يوووتم خزنهوووا  .1

بصوورة  منووة فوي األرشوويف المركوزي فووي مكاتوب المؤسسووة وأنهوا متاحووة ألي رجوووع 
إليها في المسوتقبل مون قبول أعضواء مجلوس األمنواء ومجلوس اإلدارة أو منودوبي مكتوب 

 الوزارة. 
ندات الرسومية األصولية الكافيوة وفوي حالوة ت وذر يجب أن ت زز كل الم امالت بالمسوت  .2

الحصول علا أصول المسوتند فباإلمكوان اعتمواد صوورة فواكس بتقودير المسوئول الموالي 
علا أن تحفظ جميع القيود والمستندات المحاسبية للسنة الحالية في مكان أمون ومتاحوة 

 ئمة.لإلدارة والمراج ين القانونيين قبل أن تخزن في مخازن المؤسسة الدا
تكون إجراءات حفوظ السوندات والسوجالت الماليوة بتخصويا نرفوة أو أكعور تسوتخدم   .3

كغرشيف لحفظ السندات والنماذج والوعائق والدفاتر المحاسوبية والسوجالت الماليوة ب ود 
 است مالها. 

 احملاسثُح حادلسؤونُ(  42ادلادج ) 
أن تووودقق مووون  كووول المسوووتندات والمرفقوووات المت لقوووة بالت وووامالت الماليوووة يجوووب -1

المحاسووب بمووا فووي ذلووك المبلووغ الم تموود والتغكوود موون وجووود المخصووا فووي الموازنووة 
التقديريوووة إضوووافة إلوووا التبويوووب السوووليم للحسووواب علوووا أن يقووووم المسوووئول باعتمووواد 
الت امالت قبل تنفيذها بالتوقيع أو التغشير عليها. وفي حال اكتشاف أي خلل أو خطوغ 

ري/السونوي أو إعوداد قيود تسووية فوي حالوة اكتشواف يجب تصحيح  قبل األقفال الشه
 الخطاء ب د األقفال الشهري/السنوي. 

علا المحاسب إعالم اإلدارة فورا  عن أي نقا أو فقدان للسوندات أو الودفاتر أو  -2
 السجالت المحاسبية ومباشرة التحقيق في ذلك وتبليغ اإلدارة بنتائج التحقيق. 



 

 

ماليةك يحيول المسوئول الموالي جميوع الودفاتر المحاسوبية ب د إقفال حسابات السنة ال -3
والسوووجالت الرقابيوووة لتلوووك السووونة إضوووافة إلوووا التقوووارير الماليوووة الشوووهرية والسووونوية 
والمطابقات البنكية مرفقا  بهوا كشووفا  تفصويلية إلوا أموين األرشويف تودقق وتورقم قبول 

 التوقيع بااستالم.
 

 اخلطظ وادلىاسَاخ (43ادلادج  )  
يكون للمؤسسة خطة عمل تتضمن أنشطتها السنوية وموازنة تقديرية سنوية مستقلة تشتمل  - 1

علا الموارد المتوقع تحصيلها والتي تتنوع وتختلف بحسب الغرا منها والنشواط الوذي تزاولو  

المؤسسة والمصروفات اإلدارية ال مومية والتشغيلية الالزموة لتسويير عمول المؤسسوة وبرامجهوا 

فها خالل السنة المالية وأيضا  تتنوع وتختلف بحسب نشاط المؤسسة والغرا الذي المتوقع صر

 تس ا لتحقيق . 

ـ يقوم مجلس اإلدارة بإعداد مشاريع خطط المؤسسوة علوا ضووء المسووحات الميدانيوة لتبيوان  2

الوضووع الووراهن للفئووات والقطاعووات المسووتهدفة وتحديوود المشووكالت وترتيووب األولويووات واقتوورات 

ل وتبني برامج عمل حسب اإلمكانيات المتاحة والموارد والتبرعات والم ونات ) تمويول ك الحلو

 تدريب ك عون فني( المتوق ة من مختلف المصادر.

 د الموازنة التقديرية من قبل المسئول المالي وبالتنسيق موع مودراء اللجوان وتقودم المسوودة ت - 3

مراج تها ومناقشتها وُت د النسخة النهائيوة شوهر إلا مجلس اإلدارة خالل شهر سبتمبر من ال ام ل

نوفمبر لمجلس األمناء لالعتماد النهائي وإصدارها. ويجب أن يتضمن إعداد الموازنوة التقديريوة 

 علا ما يلي:

 كشف يوضس تقديرات النفقات لكل بند رئيس من هيكل الموازنة ال امة كما يلي: -أ

 قة.ا ( اإلنفاق الف لي للسنة المالية الساب

 ( اإلنفاق الف لي لألشهر الستة األولا من السنة الجارية.2 

 ( اإلنفاق المتوقع لألشهر الستة المتبقية من السنة الجارية.3 

 ( تقديرات النفقات للسنة المالية القادمة.4

 من هيكل الموازنة ال امة كما يلي: يكشف يوضس تقديرات اإليرادات لكل بند رئيس -ب 

 اإليرادات الف لية للسنة المالية السابقة. (1

 ( اإليرادات الف لية للستة أشهر األولا من السنة الجارية.2 

 ( توق ات اإليرادات للستة أشهر المتبقية من السنة الجارية. 3 

 ( تقديرات اإليرادات للسنة المالية القادمة 4

 . بيانات عن الموظفين وتقديرات الرواتب للسنة القادمة( 5

 للسنة القادمة الم سسةجدول أنشطة  (6

 كشف بااحتياجات المالية لشراء األصول العابتة. (7
كشوف بتفاصوويل مقترحوات المشوواريع الرأسومالية )المشوواريع التطويريوة( مرفقووا  م هوا تقريوور  ( 8

 كامل بالوعائق المناسبة وفقا  لطبي ة المشروع.



 

 

 حساب ويصزوفاخ ادلؤسسح( 44يادج ) 
يتم الصرف من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها 

 المؤسس. 
تيت ر المبالغ المقرة ةل المكازنة التقديرةة الحد األقصى لممبالغ المامكح  إنفاقما  -1

 ك/أك االلتزاـ  ما لمانة المالاة الجارةة.
التقديرةة الميتمدة كال يجكز ال يجكز ااتحداث  نكد إنفاؽ غير مدرجة ةل المكازنة  - 2

طمب إجرا  مناقمة  يف الميصصات التل جرى االلتزاـ  ما إال بمكاةقة كااتماد مجمس 
 اإلدارة التل اقـك بيد ااتكماؿ اإلجرا ات ال زمة  تحديد ااـ الحااب كرقمه. 

 ال يجكز صرؼ النفقة إال بيد : - 3
 الصادرة.تكةر ميصص مالل ةل رصيد األكامر المالاة  - أ
 إرةاؽ الماتندات التل تيزز صرةما. - ب
 صحة احتاا ما. - خ
 ادـ ميالفتما لمقكانيف كاألنظمة كالتيمامات الميمكؿ  ما. - ث

ػ ايػػد المحااػػب نمػػاذج إاصػػاالت الػػدةل ) اػػندات الصػػرؼ( كالكلػػائر الميػػززة لمصػػرؼ  4 
 حاب مقتضاات نشاط المسااة.

تمػا امػى تفاصػيق كاممػة اػف ط ايػة ػ يجػب أف تحتػكل اػندات الصػرؼ أك  اػاف مرةقا 5  
المبػػالغ المصػػركةة كػػالتكارةق كاألرقػػاـ كالمقػػادير كالماػػاةات كاألاػػيار كال:ػػرض مػػف صػػرةما 

 كالنشاط الذل ترتبط به بحيث امكف مراجيتما دكف الرجكع إلى أاة كلاقة أيرى.
كاردة ةاػه ػ ايت ر المكقل امى اند الصرؼ أك  ااف مرةقاته مائكالت اف صحة ال اانات الػ 6

كممزمات  دةل أل م مغ تـ دةيه بطرةقػة غيػر صػحاحة ااتمػادا امػى تكقايػه. كاماػه أف اشػمد 
بػػاف اليػػدمات المػػذككرة ةػػل الاػػند قػػد أديػػت بصػػكرة مرضػػاة كاف األاػػيار المحتاػػبة مطابقػػة 
لميقكد الم رمة أك لفئات األاػيار المقػررة أك إنمػا منااػبة كميقكلػة. كاف التفػكاض المطمػكب 

ـ الحصػكؿ اماػه كاف الحاػابات قػد ركجيػت ككجػدت صػحاحة كاف الشػيص أك الجمػة قد تػ
التل أصدرت الاند باامه هك الشيص أك الجمة التل احر لما تاػمـ الم مػغ كاف المػكاد قػد 

 تـ تامامما.



 

 

ػػػػػ إذا تيػػػػذر تيزةػػػػز المبػػػػالغ المصػػػػركةة كالمدةكاػػػػة لممشػػػػترةات كاليػػػػدمات غيػػػػر المدامػػػػة 7
ل اػػ ب مػػف األاػػبابا ةيمػػى مػػف قػػاـ بالصػػرؼ أف اقػػدـ شػػمادة بماػػتندات أك إاصػػاالت أل

يطاة  تكقال ت يف مقدار هذ  المصركةات كأنما صرةت لمصمحة المسااة أك  رامجمػاا أك 
 لفاماؿ التل تتيمر  ما امى أف تصدؽ هذ  الشمادات مف المدير الياـ التنفيذل.

ف يتأكػػػد مػػػف أف الاػػػندات ػػػػ امػػػى الماػػػئكؿ المػػػالل ق ػػػق المكاةقػػػة امػػػى صػػػرؼ الاػػػندات أ8
 كمرةقاتما صحاحة مف جمال الكجك ا كاف الشيص الميتص قد كقل اميما.

ػ تاجق اندات الصرؼ يكماات ةل دةتر يكماة النقداة التحميماة بحاب الترتيب الذل تـ به 9
الدةل كةجب أف ترقـ بأرقاـ متامامة شمرةة ت ػدأ باليػدد كاحػد امػى اػند الصػرؼ األكؿ ةػل 

 كتقيد ةل الاج ت  المحاا اة امى الحااب اآللل. كق شمرا
ػػػ يجػػب أف تكػػكف الناػػق األصػػماة لجماػػل اػػندات الصػػرؼ/ الػػدةل  اضػػا  المػػكف كالناػػق 10

 األيرى بألكاف أيرى.
ػػػ يجػػب أف تيػػتـ اػػندات الصػػرؼ المدةكاػػة كالكلػػائر المراةقػػة لمػػا بكممػػة ) مػػدةكع ( مػػل 11

 مرتيف.ذكر تارةق الدةل تفاداات إلجرا  الدةل 
ف تػارةق الشػاؾ كااػـ  أ.  تحرر الشاكات بينااة كدقة كاكتػب الم مػغ باألرقػاـ كاألحػرؼ كةػدكر
 الماتفيد كال يجكز الكشط أك المحك ةل الشاكات أك ترؾ ةراغات اند كتابة هذ  ال اانات .

 تكقل الشاكات الماحكبة مف ق ق المساس .   ب.
الشػػاكات الصػػادرة بحاػػب تاماػػق أرقاممػػا ػػػ تقيػػد  اانػػات الشػػاكات الماػػحكبة ةػػل اػػجق 12

 كتكارةق اح ما.
يجب أف يكقل الماتفيد الذل صدر الشاؾ لصالحه ةل ااتمارة الصرؼ بما افيد اات مه ػ 13

ذا تـ إل:ا  الشاؾ ألل ا با يتـ يتمه  يتـ )مم:ل( كةرةر ةل اجق الشاكات  لمشاؾ كا 
اقاةها كال اادد م مغ الشاؾ المم:ل إال المصركةة. ال يجكز الطمب مف ال نؾ صرؼ أل شاؾ تـ إ

 . إصدار شاؾ جديد
ػػػػػػ إذا ةقػػػػػد الماػػػػػتفيد أك المكظػػػػػف الميػػػػػتص بالمسااػػػػػة الشػػػػػاؾ ةيمػػػػػى قاػػػػػـ الحاػػػػػابات 14

 بالمسااة ةكر إشيار  اتياذ اإلجرا ات التالاة : 
 أ ػ إب غ ال نؾ الماحكب اماه الشاؾ ةكرتا إلاقاؼ صرةه.



 

 

شػػاؾ المفقػػكد بيػػد إقػػرار ال نػػؾ بػػأف الشػػاؾ المفقػػكد لػػـ ب ػ إصػػدار شػػاؾ بيػػر  ػػدالت اػػف ال
 اصرؼ.

 ج ػ اتياذ اإلجرا ات القانكناة ال زمة بشأف المكضكع. 
 

 انثاب اخلايس
 اخلتايُحاألحكاو 

تلتزم المؤسسة بموافاة الووزارة عون أي تغييور فوي بياناتهوا األساسوية وأي   : (45يادج )

 ( من القانون.55وفقا  للمادة )تغيير أو ت ديل يطرأ علا مجلس األمناء 
يجوز حول أو دموج أو تصوفية المؤسسوة برنبوة مون المؤسوس أو بحكوم مون المحكموة   ( :46يادج ) 

علا أن  في حالة التصفية برنبة المؤسس يصدر قرار حل من الووزارة وي وين لهوا مصوفي أو أكعور 
تؤول بقيوة أموالهوا إلوا األعموال  يحدده المؤسس أو قرار الحل وب د اإليفاء بكافة التزامات المؤسسة

  والمشاريع الخيرية المشابهة في نفس النطاق الجغرافي .
يقوم مجلس األمناء بالمصادقة علا الالئحوة الداخليوة واللووائس الالزموة لتنفيوذ أحكوام   ( :47يادج ) 

سسوين فوي هذا النظام وتسيير أعمال المؤسسة ك وذلك خالل فترة عالعة أشوهر كحود أعلوا وتقودم للمؤ
  أقرب اجتماع لهم وإلقرارها ك وتخطر الوزارة بنسخة من ذلك .

يجوز ت ديل هذا النظام بموافقة من المؤسس وا تصبس هذه الت ديالت نافوذة إا ب ود   ( :48يادج ) 

  مصادقة الوزارة عليها .
والمؤسسوات فيموا لوم يورد بو  نوا فوي هوذا النظوام يوتم ال مول بغحكوام قوانون الجم يوات  (:49يادج )

 م ك وائحت  التنفيذية والضوابط اإلجرائية المحققة ل  والقوانين النافذة.2111( لسنة 1األهلية رقم )
ا يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس األمنواء أو مجلوس اإلدارة أو أي عنصور مون  ( :50يادج ) 

هووا وممتلكاتهووا ال وواملين فووي المؤسسووة اانحووراف عوون أهووداف المؤسسووة كمووا ا يجوووز تسووخير موارد
 بطريقة مباشرة أو نير مباشرة ألهداف وأنراا حزبية أو دعائية .

يتوجووب علووا كوول عنصوور ي موول فووي المؤسسووة فووي أي مسووتوى موون المسووتويات   (:51يااادج )

اإلدارية سواء اإلشرافية منها أو ااستشارية ال مول بكول موا فوي وسو   فوي سوبيل تحقيوق أهوداف 

 .إخالا وأمانة وتفاني وفي إطار هذا النظام والقوانين النافذةالمؤسسة كال من موق   بكل 
في حال قيام المؤسسة بغية أعمال أو أنشطة خارجة عن األهداف التي أنشئت من  (:52يادج )

 اجلها تتحمل المسئولية والمساءلة القانونية . 

ا : يجوز للمؤسسة الط ن لدى المحكمة المختصة ضد أي إجراء يتخذ ضده(53يادج )

 من قبل الوزارة أو أي من أجهزة الدولة.



 

 

يجوز لمجلس األمناء أو مجلس اإلدارة أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة وفقا   :(54يادج )

 لهذا النظام.

يتحمل ال املون في المؤسسة مسؤولية قانونية شخصيا  فيما يت لق  (:55يادج )

إهمال مت مد في أدائهم  بتصرفاتهم خالل عملهم في المؤسسة أو نتيجة أي تقصير أو
 .للمهام الموكلة إليهم

علا رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية وال املين في المؤسسة المحافظة علا   (:56يادج )

سرية الم لومات الخاصة بالمؤسسة وعدم اإلفشاء بها إا لذوي الشغن وفقا  ألحكام هذا 
 القانون .

 
 

 تم بحمد اهلل

 
 


