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 واإلبداع للموهبة ورجاله العزيز عبد الملك لمؤسسة األساسي النظام

 مدتها( – أهدافها – مقرها – المؤسسة )اسم
 

  

  

 المادة األولى

 

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح، ويشار إليها فيما 

بدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال بعد ب )المؤسسة(، وتعد وقفاً تابعاً لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن ع

 .اإلنسانية

 

 المادة الثانية

 .يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة

 

 المادة الثالثة

مة في المملكة. وتحقيقاً تهدف المؤسسة إلى بناء بيئة اإلبداع والموهبة وتطويرها ودعمها بما يخدم االزدهار والتنمية المستدا

  :لذلك يكون للمؤسسة على وجه خاص ما يأتي

  .رعاية الموهوبين والمبدعين من الذكور واإلناث   

  .دعم القدرات الوطنية في إنتاج األفكار االبتكارية   

 .السعي إلى إيجاد رواد من الشباب المبدع والموهوب في مجاالت العلوم والتقنية   

 .توفير الدعم المالي والعيني لبرامج رعاية الموهوبين والمبدعين ومراكزها   

  .تقديم المنح للموهوبين والمبدعين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم   

 .إنشاء جوائز في مجاالت الموهبة واإلبداع المختلفة   

 .عمها بذاتها أو التنسيق أو المشاركة مع غيرهاإعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ود   

توفير الدعم والرعاية للموهوبين والمبدعين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم    

  .ومواهبهم

  .دعم برامج إعداد الكوادر المتخصصة وتدريبها وتطويرها في مجال الموهبة واإلبداع   

 .راعات واالبتكارات واستثمارها بذاتها أو بالمشاركة مع اآلخرينتنمية االخت    

  .تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجاالت الموهبة واإلبداع    

  .التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصاتها    

  .أسيس مؤسسات تعليمية أو مهنية متخصصة وفقاً لإلجراءات المتبعةالقيام بمفردها أو باالشتراك مع غيرها بت    

 .إصدار المواد اإلعالمية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الموهبة واإلبداع    

 .القيام بما تراه محققاً ألهدافها من أوجه النشاط األخرى    

 

 المادة الرابعة

 .ومحتفظة بشخصيتها، وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضهامدة المؤسسة غير محدودة، وتبقى قائمة 



 

 عضوية المؤسسة

 

 المادة الخامسة

  .تمنح عضوية المؤسسة لمن يرى مجلس إدارة المؤسسة منحه العضوية - 

 :آلتية( من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة منح العضوية للفئات ا5استثناء من حكم الفقرة ) - 

 .من يقدم دعماً مادياً أو معنوياً متميزاً للمؤسسة -أ

 .ب ـ المتميزون في تخصصات لها عالقة بنشاط المؤسسة

  .ج ـ الموهوبون والمبدعون وأولياء أمورهم

 .تحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وأنواعها وحقوق أعضاء المؤسسة وواجباتهم - 

 

 

 التنظيم اإلداري للمؤسسة

 السادسة المادة اإلدارة مجلس

يكون للمؤسسة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن سبعة يكون من بينهم األمين العام للمؤسسة، ويكون الرئيس    

  .التنفيذي لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية رئيساً للمجلس

 .يختار رئيس مجلس اإلدارة أعضاء المجلس   

 

 

 المادة السابعة

مجلس اإلدارة هو السلطة العليا في المؤسسة، وهو الذي يرسم سياستها العامة واستراتيجياتها، ويشرف على تنفيذها، وله على 

  :وجه خاص ما يأتي

 .اإقرار خطط أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها والتحقق من مدى تنفيذه   

 .تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة   

 .إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة، وتحديد صالحيات كل فرع أو مكتب   

 .اعتماد الميزانية السنوية والقوائم المالية للمؤسسة   

 .ت واالكتتاب فيهاإقرار خطط استثمار أموال المؤسسة في مجاالت شرعية مأمونة، ومن ذلك الدخول في تأسيس الشركا   

 .إقرار اللوائح المالية واإلدارية واللوائح الخاصة بأوجه نشاط المؤسسة   

النظر في التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة ورفعه إلى مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك    

 .هعبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية، العتماد

النظر في التقرير نصف السنوي عن نتائج أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، وما تحقق منها، وما قد يعترض    

 .تحقيقها من عوائق

النظر في الحساب الختامي للمؤسسة، وتقرير مراقب الحسابات، ورفعهما إلى مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين    

 .الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية؛ العتمادها

 .قبول الهبات والتبرعات والوصايا    

 .كافأتهتعيين مراقب حسابات للمؤسسة وتحديد م    

االقتراض عند االقتضاء، أو رهن ممتلكات المؤسسة، او بيع عقاراتها، أو التصرف فيها، لخدمة أهداف المؤسسة،     

ووفقاً لإلجراءات النظامية المتبعة. وذلك بعد موافقة مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل 

 .إلنسانيةسعود العالمية لألعمال ا

 .إقرار السياسة العامة لتنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها    

التوصية بتعديل النظام األساسي للمؤسسة ورفعه إلى مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن     

 .ا يلزم في شأنهعبدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية، للنظر فيه تمهيداً الستكمال م

التوصية بحل المؤسسة أو دمجها مع غيرها إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها، على أن تشمل التوصية اقتراح     

الجهة التي تؤول إليها جميع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، والرفع بذلك إلى مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين 

 .لعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية، تمهيداً الستكمال ما يلزمالملك عبدهللا بن عبدا

 

 

 



 

 المادة الثامنة

لمجلس اإلدارة أن يشكل لجاناً من أعضائه، او من سواهم ويعهد إليها ما يراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة    

 .مباشرة مهماتهارئيسها وأعضائها، واختصاصاتها، واإلجراءات التي تلتزم بها في 

لمجلس اإلدارة االستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين؛ إلنجاز بعض االعمال    

 .والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العالقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم

 

 المادة التاسعة

يجتمع مجلس اإلدارة ثالث مرات في السنة على األقل، ويعقد اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم    

 .الرئيس أو من ينيبه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع

 

 

 المادة العاشرة

يكون للمؤسسة أمين عام )متفرغ( لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين بقرار من رئيس مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين    

 .الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية بناًء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة

 :رة أعمال المؤسسة، وله على وجه خاص ما يأتيويتولى األمين العام إدا    

  .إعداد خطط أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، واإلشراف على تنفيذها، ومتابعتها، بعد إقرارها من مجلس اإلدارة   

اء تسيير أعمال المؤسسة، وإدارة شؤون موظفيها، بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العالوات والمكافآت وإنه   

 .خدماتهم، وفقاً لنظَام المؤسسة األساسي ولوائحها

 .متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة   

 .المحافظة على أمالك المؤسسة المنقولة وغير المنقولة   

 .اإلشراف على تسلم المبالغ المالية الواردة إلى المؤسسة وإيداعها لدي المصارف التي تتعامل معها المؤسسة   

 .صرف المبالغ المالية وفقاً لنظَام المؤسسة األساسي ولوائحها وقرارات مجلس اإلدارة   

إعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، وما تحقق منها وما قد يعترض تحقيقها من    

  .عوائق، ورفعه إلى مجلس اإلدارة

 .يراه مناسباً لتحسين العمل بالمؤسسة وتطويرهالرفع إلى رئيس مجلس اإلدارة بما    

 .السعي إلى تنمية العضوية في المؤسسة، لالستفادة من جهود وإسهامات أكبر عدد ممكن من األعضاء   

 .إعداد مشروع الموازنة السنوية والقوائم المالية للمؤسسة    

 .زة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيرهتمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة واألجه    

 .اإلشراف على فعاليات المؤسسة، بما في ذلك اللقاءات الدورية ألعضاء المؤسسة    

إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وحسابها الختامي وذلك خالل تسعين يوماً من بداية السنة المالية التالية،     

 .فيه وعرضه على مجلس اإلدارة للنظر

 .اإلشراف على استيفاء حقوق المؤسسة وتأدية ما عليها من التزامات    

 .وضع اإلجراءات الالزمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة    

 .القيام بأي عمل يكلفه به مجلس اإلدارة    

 

 

  التنظيم المالي للمؤسسة

 المادة الحادية عشرة

 

 :مما يأتي تتكون الموارد المالية للمؤسسة   - 

  .ما تقدمه الدولة من إعانات ومنح ومساعدات -أ 

عائد وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  -ب

   .هـ5333/5/93 ( وتاريخ92وفقاً لما ورد في النظام األساسي للوقف الصادر باالمر الملكي رقم )أ/

 .التبرعات والهبات الوصايا واألوقاف -ج 

 .إيرادات األنشطة ذات العائد المالي  -د 

 .عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة وأموالها -هـ

 .أي مورد مالي آخر يقرر مجلس اإلدارة إضافته -و



 

تخصص جميع موارد المؤسسة المالية لألغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وال يجوز إنفاقها في غير  - 

 .تلك األغراض

 

 المادة الثانية عشرة

 .السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة

 

 المادة الثالثة عشرة

     .ها إال باألداة التي صدر بها هذا النِظامال يجوز حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو تعديل نظَام

 

 المادة الرابعة عشرة

( 9يحل هذا النظام محل النظَام األساسي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/

 .هـ5392/5/51وتاريخ 

 

 


