
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل اإلداري التنظيمي

 مجعية الثريا األهلية للمكفوفني جبازان
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 الباب األول

 السياسات العامة

 

 الفصل األول:

 ة:مقدمات الالئح

 (:1املادة )

 الالئحة:نطاق 

ُصممت هذه الالئحة حلوكمة سياسات وإجراءات تنمية املوارد املالية للجهة للعمل بها داخل اململكة العربية 

السعودية ضمن نطاق اللوائح املنظمة لعمل اجلمعية من مصدر ترخيصها الرمسي أو اجلهات التنظيمية األخرى 

 املرعية.لرمسية واألعراف فقًا للُنظم اية السعودية ويف اململكة العرب

 (:2املادة )

 الالئحة:اهلدف من 

وفقًا لألنظمة واللوائح والسياسات املنظمة للعمل بها يف اململكة  يسريلتأكيد أن عمليات تنمية املوارد املالية للجهة 

 السعودية.العربية 

 وشفافة.واضحة تتم من عمليات وإجراءات  املالية يف اجلهة اخلرييةلتأكيد أن عملية تنمية املوارد 

لتأكيد أن عملية تنمية املوارد املالية هي عملية مستدامة ومستمرة مبنية على عالقات طويلة املدى وتصرف 

 هلا.إيراداتها يف االجتاه املخصص 

 (:3املادة )

 لالئحة:التعريفات الرئيسة 

لة وما يف حكمها واليت دخلت إىل حسابات اجلمعية الثابتة أو املنقو ،النقديةوارد النقدية أو غري : هي املاملوارد املالية

 األساسي.كأمانة تصرف يف املصارف املخصصة هلا وفق نظامها 

 التربع.: اجلهة أو الشخص الذي يستلم املنحة/الدعم/املستفيد

 اجلمعية.اجلمعيات الذين يستفيدون من خدمات : جمموعة األفراد أو املستفيد النهائي

 بعدها.: وعد بالتربع َيِعد به شخص قبل وفاته ويصبح نافذًا إرث أو وصية

 الوقف: حبس أصل للجمعية وتسبيل منفعته لصاحل مستفيديها .

 رفه .: مقدار حمدد من املال حسب شروطه الشرعية يتربع به املتربع لصاحل اجلمعية دون حتديد مصالزكاة

 ية .م به املتربع لصاحل اجلمع: دفع مقدار من املال يقوالصدقة

 دفع مقدار من املال يقوم به املتربع لصاحل اجلمعية دون حتديد مصروفه .الصدقة العامة ) التربع العام (: 



 
 

 مصرفه . الصدقة املخصصة ) التربع املخصص (: دفع مقدار من املال يقوم به املتربع لصاحل اجلمعية مع حتديد

جهة اعتبارية ماحنة مقابل حصوهلا على فوائد غري الي نقدي أو غري نقدي تقدمه الرعاية: هي عبارة عن مبلغ م

 نقدية ومعنوية واضحة وحمددة .

 املانح/الداعم/املتربع: الشخص أو اجلهة االعتبارية اليت تقوم بدفع أموال نقدية وغري نقدية لصاحل اجلمعية .

 ل .ريا 250.00ديم تربعات تزيد قيمتها عن املانح/الداعم/املتربع الذي يستطيع تقكبار املاحنني: 

ريال يف حال كان من املصاريف  250.00تربع رئيس ) للمصاريف التشغيلية (: التربع الذي تزيد قيمته عن 

 التشغيلية .

 املشروع .من قيمة  %20تربع رئيس ) للمشاريع (: التربع الذي تزيد قيمته عن 

 ارد املالية يف اجلمعية .إلدارة أو القسم املسئول عن تنمية املوإدارة/قسم تنمية املوارد املالية: هي ا

 التزام بالتربع: وعد بالتربع من مانح/داعم/متربع يتم تسليمه للجمعية وفقًا ملواعيد حمددة .

ملوارد املالية لتحقيقه من أجل تغطية مصاريف املستهدف املالي: مبلغ مالي تضعه اجلمعية كهدف إلدارة تنمية ا

 عية التشغيلية ومصاريف املشاريع .اجلم

املانح املستهدف: املانح/الداعم/املتربع الذي تضعه إدارة تنمية املوارد املالية ضمن عدد املاحنني الذين تستهدف 

 التواصل معهم بغرض دعم اجلمعية .

عم/املتربع بسبب  تقوم بها اجلمعية للتعبري عن شكرها للمانح/الداالتقدير: جمموعة العمليات واألنشطة اليت

 دعمه للجمعية .

 املصاريف التشغيلية: هي املصاريف اليت يتم صرفها على اجلوانب اإلدارية غري املباشرة خلدمات املستفيد النهائي .

قدي أو غري نقدي أو املصاريف مصاريف املشاريع: هي مجيع املبالغ اليت تصرف على املستفيدين بأي شكل كان ن

 دمة املستفيد النهائي .اإلدارية املباشرة خل

 (:4املادة )

 جيب أن تكون اجلمعية ذات ترخيص ساري الفاعلية قبل البدء يف عملية تنمية املوارد املالية .

 (:5املادة )

 جيب على اجلمعية أن يكون لديها حساب بنكي ُمفّعل يقبل اإليراد والصرف .

 (:6ة )املاد

 املالية .ثناء عمليات تنمية املوارد مجيع أشكال تعارض املصاحل أتتجنب اجلمعية 

 (:7املادة )

 تتم مجيع عمليات تنمية املوارد املالية وفقًا ألعلى املعايري األخالقية املتعارف عليها .

 



 
 

 الفصل الثاني:

 السياسات اخلاصة بأدوار جملس اإلدارة يف تنمية املوارد املالية: 

 (:8املادة )

 معية أو من يفوضه .ملالية تتم عن طريق جملس إدارة اجلاملوافقة على خطة تنمية املوارد ا

 (:9املادة )

 عية .مجيع عمليات تنمية املوارد املالية جيب أن تتم املوافقة عليها مسبقًا من جملس إدارة اجلم

 (:10املادة )

 جيب على جملس اإلدارة اعتماد ميزانية خمصصة إلدارة تنمية املوارد املالية .

 (:11املادة )

ال وجود أي تواصل خارجي لتنمية املوارد املالية فإنه جيب أن يكون جملس اإلدارة أو من يفوضه على إحاطة ح يف

 بذلك .

 (:12املادة )

رة أو األمي العام أو من ية من املاحنني جيب أن تكون موجهة من رئيس جملس اإلدامجيع عمليات طلب املوارد املال

 يفوضه .

 (:13املادة )

 د املالية جيب أن تتم املوافقة عليها من قبل جملس إدارة اجلمعية .صرف املوار مجيع عمليات

 

 الفصل الثالث:

 املوارد ) جامعي التربعات (:السياسات اخلاصة بإدارة تنمية املوارد املالية ومسئولي تنمية 

 (:14املادة )

ة املسئولة تنمية املوارد املالية ولكنها اجلهعمليات تنمية املوارد املالية للجمعية ليست عمليات مقتصرة على إدارة 

 عنها .

 (:15املادة )

العناية باختيارهم مسئولو تنمية املوارد املالية للجمعية جزء رئيس من صورة اجلمعية لدى اآلخرين لذا جيب 

 عناية دقيقة .

 (:16املادة )

بعد موافقة جملس اإلدارة أو من يفوضه ال جتوز مشاركة أي عضو من خارج اجلمعية يف عملية تنمية املوارد إال 

 إجراءات واضح املعايري .موافقة خطية وفق نظام عمليات و



 
 

 (:17املادة )

 املالية تتم عن طريق إدارة تنمية املوارد املالية يف اجلمعية .املوافقة على برامج تنمية املوارد 

 (:18املادة )

 مسؤولية جامعي التربعات فيما يتعلق بالتربعات :

 م قبول التربع إذا كان اختيارًيا من قبل املتربع. وينسجم مع أهداف اجلمعية .تي

 يكون العائد من التربع أعلى من كلفة احلصول عليه .

 يف الوجهة أو الغاية اليت يرغبها املتربع إذا نص على ذلك . يصرف التربع

 (:19املادة )

 العالقة باملساهمني ) ذوي العالقة (:

ملتربع من خالل تزويده بالسرعة املمكنة جبميع املعلومات املتعلقة بكيفية التصرف لتربعات حقوق ااحرتام جامعي ا

 يف التربعات .

 رغباته . احلفاظ على سرية املتربع وتقدير

 احرتام جامعي التربعات حقوق املستفيد. واحملافظة على كرامته .  -ج

 للحط من كرامة املستفيد .أال تستخدم وسائل مجع التربعات أو حمتوياتها.  -د

 (:20املادة )

 املسئولية املعلوماتية :

. واليت حترتم كرامة املستفيد استخدام جامعي التربعات فقط املعلومات العامة الصادقة والصحيحة وغري املضللة

. 

 على جامعي التربعات احرتام قوانني محاية املعلومات يف مجيع األوقات .

علومات اخلاصة باملاحنني اليت مت مجعها بواسطة اجلمعية إال عدم تسريب أو استخدام املعلى جامعي التربعات   -ج

 يف أغراضها .

املانح/الداعم/املتربع حذف امسه من قائمة املاحنني/الداعمني/املتربعني لدى اجلمعية. جيب اإلسراع عند رغبة  -د

 يف حتقيق رغبته دون إعاقة أو تأخري .

 (:21املادة )

 ة: التمويل وتكلفة مجع التربعات :اإلداري التقارير

واحملسوبة واملقيدة واليت تقع ضمن مهامهم شفافة على جامعي التربعات أن يؤكدوا أن مجيع التربعات املنقولة 

 وواضحة بأقصى قدر ممكن. وأن يكونوا على استعداد للمحاسبة يف أي وقت فيما يدخل يف اختصاصهم من أعمال .

 ها منسجمة مع معايري األساليب احملاسبية الوطنية أو الدولية .ة أن تكون تقاريرأن يشجعوا اجلمعي



 
 

ات أن يقدموا تقارير دورية تتسم بالدقة واملصداقية جلميع املساهمني واملسئولني عن مجع على جامعي التربع  -ج

 التربعات. على أن تقدم هذه التقارير يف وقت معقول .

عن تكلفة مجع التربعات واملصروفات والرسوم  ونوا واضحني جلميع املساهمنيعلى جامعي التربعات أن يك -د

 وكيف مت حتديدها وختصيصها .

على جامعي التربعات أن يوضحوا أي اتفاق على أي نوع من التعويضات جلميع العاملني يف املؤسسة اليت  -هـ

 دين متى طلب منهم ذلك .يعملون هلا أو لصاحلها أو املاحنني/الداعمني/املتربعني أو املستفي

 (:22املادة )

 املدفوعات والتعويضات :

 أساس راتب شهري أو برسوم حمددة . على جامعي التربعات تقديم خدماتهم. على

 أن ال يقبل جامعي التربعات أي نوع من العطايا أو االمتيازات عند ما يفاوضون الختاذ قرارات نيابة عن اجلمعية .

ا مااًل أو متاعًا من مزودي اخلدمات أو البضائع كمكافئة لألعمال أن ال يسعوا أو يقبلو على جامعي التربعات -ج

 يتم االرتباط بها مع مزودي اخلدمة أو البضائع . التجارية اليت

 (:23املادة )

 االلتزام باألنظمة واللوائح الوطنية :

 ملون من أجلها باألنظمة واللوائح الوطنية .أن يبدي جامعوا التربعات اعرتاضهم عندما ال تلتزم اجلمعية اليت يع

االلتزامات النظامية اليت يعملون فيها أو يعملون  على جامعي التربعات عدم االخنراط يف أي نشاطات تتعارض مع

 ملصلحتها .

على جامعي التربعات أن مينعوا حدوث أي نوع من أنواع املخالفات أو التجاوزات سواء أكانت جنائية أو سوء  -ج

 استخدام لنشاطاتهم املهنية .

 

 الفصل الرابع:

 السياسات اخلاصة حبقوق املاحنني :

 ( :24املادة )

إعالم املانح/الداعم/املتربع برسالة اجلمعية واألسلوب الذي تعتزم اجلمعية سلوكه الستخدام املوارد املمنوحة 

 منها .وقدرتها على استخدامات التربعات على حنٍو فّعال لألغراض املقصودة 

 ( :25املادة )

راف على ودورهم احملوري يف اإلشإعالم املانح/الداعم/املتربع بهوية مجيع العاملني مبجلس إدارة اجلمعية. 

 املسئوليات والصالحيات .



 
 

 ( :26املادة )

 –الشكر والتقدير  –جيب أن تتضمن عمليات تنمية املوارد احلد األدنى من ) إعالم املاحنني باستالم التربع 

 االستخدام األمثل ملبلغ املتربع ( بعد استالم التربع .

 ( :27املادة )

 حق االطالع على ميزانيات اجلمعية احلالية والسابقة . للمانح/الداعم/املتربع

 ( :28املادة )

 التأكد من ضمان استخدام املنحة/الدعم/التربع على حنو املتفق عليه .

 ( :29املادة )

 املناسب للمانح/الداعم/املتربع .تقدير بالشكل الالئق وضرورة تقديم الشكر وال

 ( :30املادة )

 تعلقة مبنحهم ومعاجلتها باحرتام وسرية ومبا ال يتعارض مع السياسات واألنظمة العامة .التعامل مع املعلومات امل

 ( :31املادة )

من املتطوعني أم من موظفي اجلمعية أم إعالم املانح/الداعم/املتربع بهوية ممثلي اجلمعية يف مجع التربعات سواء 

 من املتعاونني مدفوعي األجر .

 ( :32املادة )

 كهنية واحرتافية وتعرب عن االحرتام املتبادل .ع العالقات مع األفراد املمثلني للجمعية أن تكون مجي

 ( :33املادة )

ليت تنوي اجلمعية مشاركتها بشكل إتاحة الفرصة ألمسائهم أن ُتحذف حسب رغبتهم من قوائم املواد الربيدية ا

 دوري أو متقطع .

 ( :34املادة )

 املتعلقة باجلمعية وتلقي إجابة فورية وصادقة وصرحية . حرية طرح األسئلة واالستفسارات

 ( :35املادة )

 العالقة مع املاحنني/الداعمني/املتربعني للجمعية هي عالقة طويلة ومستمرة جيب العناية بها .

 

 مس :الفصل اخلا

 السياسات اخلاصة باملنحة/الدعم/التربع :

 ( :36املادة )



 
 

نوعني رئيسني من حيث أوجه الصرف وال حيق للجمعية صرفها إال حسب اختيار تنقسم املنح )التربعات( إىل 

 املانح/الداعم/املتربع :

 تربعات خمصصة / مقّيدة .

 تربعات غري خمصصة / غري مقّيدة )عامة( .

 ( :37املادة )

 م التربعات )املنح( إىل نوعني رئيسني ن حيث التربع :قستن

 تربعات نقدية .

 ذكورة يف مقدمة الالئحة يف أنواع املنح والتربعات( .تربعات عينية )امل

 ( :38املادة )

 تنقسم التربعات من حيث نوع األداء الشرعي إىل ثالثة أنواع :

 ليها شرعًا .الزكاة: وجيب أن تصرف يف أوجه االستحقاق املنصوص ع

 ( .36الصدقات: وجيب صرفها وفقًا للمادة )

 ئحة األوقاف املعتمدة من اجلمعية .األوقاف: وجيب صرفها وفقًا لال -ج

 ( :39املادة )

ال حيق للجمعية التسويق ألي تربع لصاحل مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفقًا  لألنظمة املرعية يف 

 الدولة . 

 ( :40املادة )

صرف املبلغ حسب املنصوص عليه حيق للمتربع إلغاء التربع يف أي حلظة ودون سابق إعالم. واستعادتها يف حال عدم 

 يف االتفاق بينه وبني اجلمعية .

 ( :41املادة )

بل أن يتم جيب أن يتم تسجيل مجيع املوارد املالية النقدية أو غري النقدية لدى اإلدارة املالية للجمعية فور دخوهلا وق

 عليها أي إجراء آخر .

 ( :42املادة )

 عن املوارد املالية ومجيع إجراءاتها وحالتها الراهنة . وجوب وجود نظام معلومات ُمحّدث ومستمر

 ( :43املادة )

 ال تقبل اجلمعية أي تربعات من جهات متارس أنشطة تضر باجملتمع ضررًا متفقًا عليه ) مثل شركات التبغ ( .

 ( :44املادة )

 ال تقبل اجلمعية أي أموال مشكوك يف مصدرها .



 
 

 ( :45املادة )

( مخسني ألف ريال إال بإجراءات خاصة حتددها إدارة تنمية املوارد 50.000التربعات النقدية اليت تزيد عن )ال تقبل 

 املالية .

 ( :46املادة )

 التربع ومقدمة من قبل املتربع .مجيع التربعات على شكل جتهيزات جيب أن تتضمن فواتري بقيمتها حال 

 ( :47املادة )

رية ُمقّيمة يف حال التربع من مكتب تقييم معتمد وُيثَبت تقييمها يف حمضر خاص جيب أن تكون التربعات العقا

 بذلك .

 ( :48املادة )

إال يف حال يف حال وجود تربعات من النوع الفكري فإنه ال حيق للمتربع منع اجلمعية من استخدامها لدى الغري 

 ل اجلمعية فقط .ُدِون بها اتفاقية حقوق للملكية الفكرية. وختصيص استخدامها لعم

 ( :49املادة )

 ال يتم إثبات التربعات اآلجلة )املوعود بها( حلني دخوهلا صندوق اجلمعية أو إيداعها احلساب املصريف / البنكي . 

 

 الفصل السادس :

 السياسات اخلاصة حبقوق اجلمعية :

 ( :50املادة )

ملتربع به وذلك حلماية اجلمعية من أي خماطر حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتربع واملبلغ ا

 حمتملة .

 ( :51املادة )

حيق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التربعات حمددة ومعتمدة من قبل جملس اإلدارة ُتخصص للمصاريف 

 العمومية واإلدارية .

 ( :52)املادة 

 شأنها اإلضرار باجلمعية .حيق للجمعية رفض املنحة/الدعم/التربع يف حال وجود أي عوامل من 

 ( :53املادة )

 حيق للجمعية رفض طلب اسرتجاع املنحة/الدعم/التربع يف حال صرفها يف الوجوه املخصصة .

 

 الفصل السابع :



 
 

 السياسات احلكومية اخلاصة بعملية مجع التربعات :

 :( 54) املادة

 احلصول على تصريح من اجلهات املختصة يف الدولة .ال يسمح للجمعية بإقامة محلة مجع التربعات إال بعد 

 ( :55املادة )

تعريفية مغلفة. مبني فيها تاريخ إصدارها أن تقوم اجلمعية بتزويد من يباشرون عملية مجع التربعات ببطاقات 

 ؤالء حبمل تلك البطاقات وإبرازها متى ُطلب منهم ذلك .وانتهائها ومعتمدة من اجلمعية. ويلتزم ه

 ( :56ة )املاد

 ال يسمح بأي حال من األحوال فتح حسابات هلذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه .

 ( :57املادة )

ن ال يسمح للجمعية استعمال األموال يف غري الغرض الذي ُجمعت من أجله إال مبوافقة خّطية من املتربع إن كا

 لتنمية االجتماعية .غرض املتربع حمددًا. وإن مل يتيسر ذلك فمن وزارة العمل وا

 ( :58املادة )

يف حال إقامة محلة مجع التربعات على كل جهة مصرح هلا جبمع التربعات ملدة حمددة فور انتهاء مهمة اجلمع. 

حصيلة اجلمع ومفردات ايراداته  إعداد تقرير معتمد من أحد احملاسبني القانونني املرخص هلم. ُتبني فيه

الدالة على صحته. ورفعه إىل اجلهة املشرفة خالل مدة اجلمع. وإذا كان التصريح  ومصروفاته مؤيدًا باملستندات

 غري حمدد املدة فيكتفي بإدراج التقرير ضمن امليزانية السنوية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 العضويات

 

 الفصل األول :

 وأنواع العضوية :السياسات اخلاصة بشروط 

 أحكام العضوية :(: 60املادة )

نتسب. وعضوية شرفية. وعضوية العضوية يف اجلمعية إىل ستة أنواع . هي : عضوية عامل )فّعال(. وعضوية متتنوع 

 . فخرية. وعضوية طالب. عضوية الشخصيات االعتبارية

العضويات املستحدثة الرتّشح لعضوية  جيوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية. وال حيق ألي من أنواع

 ب تلك العضويات .جملس اإلدارة مبوج

 العضوية يف اجلمعية مفتوحة ألعراض قاعدة ممكنة من سكان املنطقة / احملافظة .

 (: التزامات عضو اجلمعية :61املادة )

إليها. وال حيق له جيب على كل عضو يف اجلمعية أن يدفع االشرتاك احملدد حسب نوع العضوية اليت ينتمي 

 بسداد االشرتاك. وتكون أحكام االشرتاك حسب اآلتي :ممارسة أي من حقوقه يف حالة إخالله 

يؤّدي اشرتاك العضوية مرة يف السنة. أو بناًء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره جملس اإلدارة. مع 

 مراعاة اآلتي :

 سنة املالية .وجوب أداء االشرتاك السنوي قبل نهاية ال

 عليه يف اجلمعية يف حال انتهاء عضويته بها . ال يعفى العضو من سداد املبالغ املستحقة

إذا انضم أحد األعضاء إىل اجلمعية خالل السنة املالية. فال يؤدي من االشرتاك إال نسبة ما يوازي املدة املتبقية من 

 السنة املالية للجمعية .

 . د انعقاد أقرب مجعية عموميةمعية غري املسددين إىل موعجيوز للمجلس إمهال أعضاء اجل

 جيب أن تتوفر يف عضو اجلمعية الشروط التالية :شروط عضوية اجلمعية : (: 62املادة )

 أن يكون سعودي اجلنسية .



 
 

 أن يكون قد أمت الثامنة عشر من عمره .

 أن يكون من ذوي السمعة احلسنة .  -ج

 ُرّد إليه اعتباره . رف أو األمانة ما مل يكن قدبإدانة يف جرمية خملة بالش أن يكون غري حمكوم عليه  -د

 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعًا . -هـ

 أن يكون قد سدد احلد األدنى لالشرتاك السنوي للجمعية . -و

 أنواع العضوية يف اجلمعية :(: 63املادة )

 النساء( .هذه العضوية تشمل )الرجال / عضو عامل )فّعال(: 

اشرتك يف تأسيس اجلمعية. أو التحق بها مع قيامها وَقبل جملس اإلدارة يكون العضو عاماًل يف اجلمعية إذا 

عضويته. أو التحق بها بعد قيامها بناًء على قبول جملس اإلدارة لطلب العضوية املقدم منه. وكان من املتخصصني 

 أو املهتمني أو املمارسني لتخصص اجلمعية .

 ى العضو العامل يف اجلمعية :عل جيب

 ( مائيّت ريال كحد أدنى .200نوي يف اجلمعية مقداره )دفع اشرتاك س

 التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها .

 عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا باجلمعية . -ج

 االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية . -د

 تي :حيق للعضو العامل ما يأ

 االشرتاك يف أنشطة اجلمعية . •

ى مستندات اجلمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة يف اجلمعية سواء كانت من اجلمعية االطالع عل •

 العمومية أو جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي أو غريهم .

ا على اجلمعية العمومية االطالع على امليزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها يف مقر اجلمعية وقبل عرضه •

 بوقٍت كاٍف .

 اجلمعية العمومية . حضور •

 التصويت على قرارات اجلمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه باجلمعية . -هـ

 تلّقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري . -و

 اجلمعية .االطالع على احملاضر واملستندات املالية يف مقر  -ز

من األعضاء الذين هلم حق حضور  %25جتماع غري عادي بالتضامن مع دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد ال

 اجلمعية العمومية .



 
 

للعضو أن خياطب اجلمعية خبطاب يصدر منه يوجهه إىل جملس اإلدارة. وللجمعية أن ختاطب العضو خبطاب  -ط

من عناوينه املقيدة س يسلم إىل العضو شخصيًا. أو يرسل له عرب أي يصدر من جملس اإلدارة أو ممن يفوضه اجملل

 يف سجل العضوية .

 اإلنابة كتابًة ألحد األعضاء لتمثيله يف حضور اجلمعية العمومية . -ي

الرتّشح لعضوية جملس اإلدارة. وذلك بعد مدٍة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه باجلمعية وسداده  -ك

 االشرتاك .

متاحة. وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه تقديم اجلواب عرب و العامل خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة عضلل

 الوسيلة ذاتها أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية .

هو العضو الذي يطلب االنتساب إىل عضوية اجلمعية وُيقبل ذلك يف نظام جملس اإلدارة بعد عضو منتسب :  -ب 

 العضوية باجلمعية عدا شرط السن .( من نظام 8املنصوص عليها يف املادة )حتقيق الشروط 

يكون العضو منتسبًا يف اجلمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة 

 عليه وصدر قرار من جملس اإلدارة بقبوله عضوًا منتسبًا. أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا .

 عضو املنتسب يف اجلمعية :لى الجيب ع

 ( مائة ريال كحد أدنى .100رتاك سنوي يف اجلمعية مقداره )دفع اش

 التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها .

  باجلمعية .عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا -ج

 االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية .  -د

 ي :حيق للعضو املنتسب ما يأت

  االشرتاك يف أنشطة اجلمعية .

 

 تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري كل سنة مالية . -ب

 اإلطالع على مستندات اجلمعية ووثائقها .

للعضو املنتسب خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة ، وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه تقديم اجلواب عرب  -4

 سجل العضوية .الوسيلة ذاتها أو عرب عنوانه املقيد يف 

وهو العضو الذي متنحه اجلمعية عضويتها نظري ما قدمه هلا من خدمات جليلة مادية كانت أو عضو شرف :  -ج

 اعدت اجلمعية على حتقيق أهدافها .عنوية سم

يكون عضوا شرفيا يف اجلمعية من ترى اجلمعية منحه عضوية شرفية مبجلس اإلدارة نظري متيزه يف جمال  -1

 عمل اجلمعية .



 
 

الشريف يف اجتماعات اجمللس دون أن يكون له حق التصويت ، وال يثبت جيوز جمللس اإلدارة دعوة العضو  -2

 إلدارة .حبضوره صحة انعقاد جملس ا

 ال حيق للعضو الشريف طلب حضور اجلمعية العمومية العضوية الفخرية . -3

ة أو من يفوضه تقديم اجلواب خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة ، وعلى جملس اإلدارللعضو الشريف  -4

 عرب الوسيلة ذاتها أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية .

 حه اجلمعية العمومية العضوية الفخرية .: وهو العضو الذي متن عضو الفخري -د 

يكون عضوا فخريا يف اجلمعية من ترى اجلمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظري مساهمته املادية  -1

 املعنوية للجمعية .أو 

 ال حيق للعضو الفخري حضور اجتماعات جملس اإلدارة . -2

معية ووثائقها وال حضور اجلمعية على أي من مستندات اجل االطالعال حيق للعضو الفخري طلب  -3

 . االنعقادالعمومية وال ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة ، وال يثبت حبضوره صحة 

اإلدارة أو من يفوضه تقديم اجلواب عرب أي وسيلة متاحة ، وعلى جملس  للعضو الفخري خماطبة اجلمعية -4

 عرب الوسيلة ذاتها أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية .

إىل عضوية اجلمعية وهو دون سن الثامنة عشر ، وال يكون  االنتساب: هو العضو الذي يطلب  عضوية الطالب-هـ 

العمومية ، وال الرتشح لعضوية جملس اإلدارة ، ويدفع اشرتاكا هلذا العضو حق حضور اجتماعات اجلمعية 

 ( ريال كحد أدنى .120سنويا خمفضا ، ويدفع اشرتاكا سنويا مقداره ) 

بشأنها مع  االتفاق: هي عضوية خاصة باملؤسسات احلكومية واألهلية ، ويتم  االعتباريةعضوية الشخصيات  -و

 إدارة اجلمعية .

 

 الفصل الثاني : 

 ات اخلاصة فقدان عضوية اجلمعية العمومية :السياس

 فقدان العضوية : ( :64املادة )

ب يصدر من جملس اإلدارة وذلك يف أي من تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسب /تفقد العضوية 

 : اآلتيةاحلاالت 

 الوفاة . -1

 

 إذا فقد شرطا من شروط العضوية . -2



 
 

حيول ذلك  طلب خطي يقدمه العضو إىل جملس اإلدارة ، والمن اجلمعية ، وذلك بناء على  االنسحاب -3

 دون حق اجلمعية يف مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون حتت يديه .

وحسب تقدير  اآلتيةر قرار من اجلمعية العمومية بسحب العضوية ، وذلك يف أي من احلاالت إذا صد -4

 اجلمعية العمومية :

ضررا ماديا أو معنويا أو أدبيا باجلمعية ،  عن عمد ه أن يلحق إذا أقدم العضو على تصرف من شأن  -أ

 ويعود تقدير ذلك جمللس إدارة اجلمعية .

 ويته يف اجلمعية لغرض شخصي .ستغالل عضإذا قام العضو بإ -ب

 استحقاقه وفقا ملا ورد يف املادة السابعة . إذا تأخر العضو عن أداء االشرتاك عن موعد -ج

اإلشرتاك ملدة ) ستة أشهر ( من بداية السنة املالية للجمعية أو بعد إخطاره خبطاب  إذا تأخر عن تسديد  -5

يصدر بفقدان العضوية قرار من جملس اإلدارة  3و1 الفقرتني على عنوانه املدون لديها ، وفيما عدا احلالتني يف

. 

 :ما يرتتب على فقدان العضوية ( 65املادة ) 

وال العضوية إبالغ من زالت عضويته خطيا بزوال عضويته وحقه جيب على جملس اإلدارة يف حاالت ز -1

 باإلعرتاض .

لس اإلدارة لرد العضوية إليه ، وعلى جيوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إىل جم -2

 اجمللس أن يبت يف الطلب بقرار مسبب ويبلغه إىل العضو .

ال جيوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته  املطالبة بإسرتداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء  -3

 أو هبة أو تربعا أو غريها .كان اشرتاكا 

 

 الفصل الثالث :

 تعادة عضوية اجلمعية :السياسات اخلاصة اس

 استعادة العضوية :( : 66املادة )

العضوية ملن فقدها بسبب عدم تسديده اإلشرتاك السنوي يف حالة أدائه املبلغ جيوز جمللس اإلدارة إعادة  -1

 املستحق عليه .

هبات الحيق للعضو أو ورثته أو ملن فقد عضويته اسرتداد ما مت دفعه للجمعية من اشرتاكات أو تربعات أو  -2

 سواء كان ذلك نقدا أو عينا مهما كانت األسباب .

 



 
 

 الفصل الرابع:

 صة حبقوق العضوية السياسات اخلا

 ( :67املادة )

 حقوق العضوية :

يف مقر اجلمعية على السجالت اخلاصة مبحاضر  االطالعحيق لكل عضو من أعضاء اجلمعية  -أ

وكذلك القرارات الصادرة عن مدير اجلمعية جلسات اجلمعية العمومية ، وجملس اإلدارة وقراراتهما ، 

 بتفويض من  جملس اإلدارة.

على امليزانية العمومية ومرفقاتها يف مقر اجلمعية وقبل عرضها على اجلمعية  االطالعكما حيق له  -ب

 العمومية بوقت كاف .

 الفصل اخلامس :

 السياسات اخلاصة واجبات العضوية :

 ( :68املادة )

 :واجبات العضوية 

الوفاء جبميع اإللتزامات املرتتبة على عضويته باجلمعية والقيام جبميع الواجبات املنصوص عليها يف هذا  -أ

 الداخلية للجمعية .النظام واللوائح 

 التقيد بقرارات اجلمعية العمومية وبقرارات جملس اإلدارة . -ب

 . كتابة مبا يطرأ من تعديالت على عنوانه املدون لديهاإبالغ اجلمعية  -ج

 الفصل السادس :

 إجراءات تطوير وتسجيل العضوية :

 ( :69املادة ) 

 تكون إجراءات تطوير وتسجيل العضوية وفقا لإلجراءات التالية :

 تصميم خطة تطوير العضوية . -أ

 تصميم خطة التواصل مع األعضاء . -ب

 التسويق واإلستقطاب . -ج

 استقبال الراغبني يف العضوية . -د

 بق شروط الالئحة على العضو اجلديد .تطاالتأكد من  -هـ

 اختيار نوع العضوية . -و



 
 

 تعبئة منوذج الطلب . -ز

 سداد قيمة العضوية وإصدار اإليصال ) الفاتورة ( . -ح

 إصدار بطاقة العضوية . -ط

 حتويل اإليصال ) الفاتورة ( لإلدارة املالية . -ه

 التثقيف األولي لألعضاء اجلدد . -ك

 لألعضاء . اصلتنفذ خطة التو -ل

 التحضري لإلنتخابات الدورية . -م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الباب الثالث :

 محالت كبار املاحنني / الداعمني / املتربعني

 األول:الفصل 

 السياسات:

 ( :70املادة )

 ميثله.املسئول الرئيس عن العالقة مع كبار املاحنني/ الداعمني / املتربعني هو جملس إدارة اجلمعية أو من 

 (:71املادة )

 عمل.جيب أن يتم إعالم املانح / الداعم / املتربع بوصول املنحة / الدعم / التربع خالل ثالثة أيام 

 (:72املادة )

 

 

إرسال رسالة شكر للمانح / الداعم / املتربع أو زيارة حسب مستوى املنحة / الدعم / التربع من حيث احلجم 

 التالي:والنوعية وفقا للجدول 
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 تكريم

1- 1-499             

2- 500-999             

3- 1000-4999             

4- 5000-9999             

5- 10000-19999             

6- 20000-49999             

7- 50000-199999             

8- 200000-299999             

9- 400000-499999             



 
 

10

- 

             فأعلى500000

 

 

 

 الثاني:الفصل 

 املتربعني:عمليات وإجراءات محلة زيارة كبار املاحنني / الداعمني / 

 ( :73املادة )

 املتربعني.تصميم محلة لزيارة املاحنني / الداعمني / 

 املتربعني.الداعمني / مراجعة قاعة البيانات واختيار جمموعة من املاحنني /  -1

 تهم.لزياروالتنسيق  اإلدارة،اجملموعة على جملس عرض  -2

 ( :74املادة )

 التالية:البحث والتحديد للماحنني / الداعمني / املتربعني من خالل اإلجراءات 

قع احملتملني وحتديد املاحنني / الداعمني / املتربعني املتوتصنيف املاحنني / الداعمني / املتربعني  -1

 استجابتهم.

للتعرف على املاحنني  لقضيتك،قارير الصادرة عن اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف جمال شبيه البحث يف الت -2

 بقضيتك.الداعمني / املتربعني املهتمني  /

 (.العامةالعالقات  مطبوعة،أدلة إلكرتونية أو  وجمالت،صحف  انرتنت،)املصادر األخرى  باستخدامالبحث  -3

 لقضيتك.لداعمني / املتربعني الذين سبق هلم املنح لقضايا مشابهة ديد البحث ضمن املاحنني / احت -4

 املتربعني.البحث يف صفات تقييم املاحنني / الداعمني /  -5

 تقييمهم.تصنيف املاحنني / الداعمني / املتربعني الذين مت  -6

 (:75املادة )

أولوية املاحنني / الداعمني /  وترتيب حدة،تملني كال على حتليل املاحنني / الداعمني / املتربعني احمل

 التالية:والطلب من خالل اإلجراءات  للتثقيف،املتربعني 

وحتديد مجيع املاحنني / الداعمني / املتربعني الذين حصلوا على  ،4/1استخدام نتائج منوذج التقييم رقم  -1

 .2/2 باستخدام منوذجللبدء بتحليلهم  %60نسبة أعلى من 

بتحليل املاحنني / الداعمني / املتربعني  االكتفاء املتربع،لتحليل املانح / الداعم /  2/2تعبئة منوذج رقم  -2

 4/1فأعلى يف منوذج  %60احلاصلني على 



 
 

 3/2منوذج رقم  باستخدامتقسيم املاحنني إىل جمموعات حبسب األولوية  -3

 

 

 (:76املادة )

وتوفري مناذج حتديد املاحنني / الداعمني  املكتملة،التربع من خالل توفري مناذج التقييم طلب املنحة / الدعم / 

 التالية:املتربعني احملتملني مكتملة من خالل اخلطوات  /

 مباشرا.جيب أن يكون الطلب  -1

 باملصداقية. االلتزام -2

 املناسب.اختيار الوقت  -3

 (:77املادة )

 تربع:الالدعم /  /وتلقي املنحة  االستجابةيف حالة  االستالموتوثيق  الدعم،احلصول على 

 الشكر.مع تقديم  االستالموإثبات  التربع،التأكد من استالم املنحة / العم /  -1

 48 زال يتجاوخالل وقت  1/5منوذج رقم  باستخدامإىل املانح / الداعم / املتربع  االستالمإرسال تأكيد  -2

 االستالم.ساعة من وقت 

 امللف.يف وإدراج رسالة التأكيد  للمانح،إنشاء ملف خاص  -3

 (:78املادة )

 املتربع:شكر وتقدير املانح / الداعم / 

إلجياد وسائل أكثر  االبتكارميكنك  املتربع،مثة طرق خمتلفة لتقديم الشكر والتقدير للمانح / الداعم / 

 إتباعها:وهناك إجراءات عامة يستحسن  املتربع،داعم / وأكثر تأثريا للحالة اخلاصة للمانح / ال فاعلية،

 بيد.وتسليمها يدا  فاخرة،أو طباعتها طباعة  اإللكرتوني،إرسال رسالة شكر من خالل الربيد  -1

 األول.اتصال من أعضاء جملس اإلدارة لتقديم الشكر مباشر خالل األسبوع  -2

دومني  على خاص،وحساب  له،وعمل إمييل  للجمعية،يدية إضافة املانح / الداعم / املتربع إىل القائمة الرب -3

 الرمسي.وسريفر املوقع 

قم بكتابة خرب املنحة / الدعم / التربع  نفسه،يف حالة موافقة املانح / الداعم / املتربع على اإلعالن عن  -4

 املتربع.وإرسال رابط اخلرب للمانح / الداعم /  الرمسي،على الصفحة الرئيسة للموقع 

وإرسال نسخة من أي  املتخصصة،أو اجملالت  احمللية،صحافة قم بإرسال خرب املنحة / الدعم / التربع إىل ال -5

 املتربع.أخبار يتم نشرها عن املنحة / الداعم / التربع إىل بريد املانح / الداعم / 



 
 

والتقارير اليت يتم إرساهلا أو الرسائل  التربع،قم بإدراج نسخة من كل ما يتعلق خبرب املنحة / الدعم /  -6

 به.تربع يف امللف اخلاص للمانح / الداعم / امل

 ع.املتربأحد أساليب إظهار التقدير للمانح / الداعم /  املستمر،والتثقيف  واإلشراف،املتابعة  -7

ن وميكن أن تكون من منتجات اجلمعية إذا كا للمانح،رمزية كنوع من التقدير ميكن دائما إرسال هدية  -8

 لإلهداء.للجمعية منتجات صاحلة 

 (:79املادة )

 التالية:املتابعة واإلشراف من خالل اخلطوات 

يف حالة كان املانح / الداعم / املتربع لديه منوذج معني  عليه،إرسال التقرير الدوري يف الوقت املتفق  -1

ال أو  فردا،ويف حالة كان املانح / الداعم / املتربع  ماحنة،خاصة إذا كانت جهة  إتباعه،لكتابة التقارير فيجب 

  1/7دام منوذج رقم فيمكن استخ إليه،منوذجا معينا لكتابة التقارير  ضيفر

وبعض القرارات اليت يتم اختاذها ضمن خطة إنفاق  العمل،إشراك املانح / الداعم / املتربع يف بعض ورش  -2

 منحته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 األوقاف

 

 الفصل األول 

 األوقاف:تعريف 

 (:80املادة )

ومشاريع واحتياجات وخدمات  واملسبلة منفعتها لصاحل برامج احملبسة،األصول  هي جمموعة من األوقاف:

 اجلمعية.

 الثاني:الفصل 

 لألوقاف:السياسات العامة 

يتم التعامل مع األوقاف وفقا لألصول الشرعية واللوائح النظامية املعتمدة يف اجلمعية من قبل  (:81املادة )

 الشرعية.جملس اإلدارة واهليئة 

 (:82املادة )

 التالية:األمور خيتص قسم األوقاف إمجاال يف 

 الوقفية.استقطاب التربعات  -أ

 األوقاف.توثيق  -ب

 الوقفية.إدارة األمالك  -ج

 الوقفية.إدارة االستثمارات  -د

 (:83املادة )

 عن:م السلطات العليا يف اجلمعية قسم األوقاف هو املسؤول أما

 األوقاف. واستثمارارة السياسات العامة إلدرسم  -أ

 عليها.بصفة منتظمة وصيانة األوقاف واحملافظة  وحنصلهايرادات الكفيلة بتنمية اإلوضع اللوائح  -ب

 لألوقاف.التوصية بالعمل بالنظم واللوائح الداخلية  -ج

 اخلتامية.إعداد خطط وتقارير اإليرادات واملصروفات السنوية ألموال األوقاف وحساباتها  -د



 
 

 الوقف.يت ميكن أن تسهم يف بناء الشراكات مع اجلهات األخرى ال -هـ 

 (.اجلارية )الصدقةتصميم املنتجات الوقفية مثل  -و 

 

 الفصل الثالث:

 لألوقاف:استقطاب وتنمية املوارد 

 (:84املادة )

ة اإليرادات اخلاصة هي جمموعة األنشطة اليت تقوم بها اجلمعية هلدف زياد لألوقاف:تنمية املوارد املالية 

 باألوقاف.

 (:85املادة )

 لألوقاف:أنواع املوارد املالية 

 نقدية.موارد  -1

 عينية.موارد  -2

 (:86)املادة 

 الوقفية:الفئات املستهدفة لتنمية املوارد 

 اجليد.وتشمل األفراد املستقلني أو املرتبطني بأسر من ذوي الدخل  األفراد،فئة  -أ

 الدخل.األفراد واألسر التجارية عالية وتشمل  األعمال،فئة رجال  -ب

 املاحنة.املؤسسات اخلريية  -ج

 اخلاص.شركات ومؤسسات القطاع  -د

 احلكومي.القطاع  -هـ 

 (:87املادة )

 املستهدفة:إجراءات تنمية املوارد الوقفية للفئات 

 األوقاف.يمها من قبل قسم تصمويتم ذلك من خالل املنتجات الوقفية واليت يتم  األفراد:فئة  -أ

 الالئحة.ويتم من خالل املنهجية املستخدمة يف الباب الرابع من هذه  األعمال:رجال  -ب

 الالئحة.ويتم من خالل املنهجية املستخدمة يف الباب الرابع من هذه  املاحنة:املؤسسات اخلريية  -ج

 الالئحة.الباب الرابع من هذه يف ويتم من خالل املنهجية املستخدمة  احلكومي:القطاع  -د

 التالية:الشركات ويتم من خالل اإلجراءات  -هـ 

 الشركات.املبالغ املستهدفة من فئة  حندد -1



 
 

 واعتمادها.تصميم اخلطة السنوية للشراكة مع القطاع اخلاص  -2

 الشراكات.حتديد معايري  -3

 الشراكة.اختيار جهات  -4

 الشراكة.دراسة اجلهات وحتديد نوع  -5

 معها.ارة اجلهات والتفاوض زي -6

 وتوقيعها. قياتاالتفاإعداد  -7

 الشراكة.متابعة إيرادات  -8

 التقارير.إعداد  -9

 الشراكة.تقييم العائد من  -10

 الرابع:الفصل 

 التوثيق:

 ( :88املادة )

من  مهاالتوثيق هو تقنني العالقة بني اجلمعية واملوقف إلضفاء صبغة شرعية نظامية هلذه العالقة ، وتنظي

 أجل حفظ حقوق الطرفني ، وحتقيق أفضل النتائج املرجوة من العالقة .

 ( :89املادة )

وإمنا يسندون  به، االستثمارات اخلاصة نوال خيتاروإدارته  نال يباشرواملوقفون مساهمون يف الوقف لكنهم 

 ذلك.ذلك إىل إدارة اجلمعية فاجلمعية حتل حملهم يف 

 (:90املادة )

 التوثيق:إجراءات 

مبلغا نقديا أو أسهما أو  1وتكون بإبداء أحد األفراد أو اجلهات رغبته يف وقف مال ميتلكه عقارا أو منقوال أو  -1

 وقفه.غري ذلك مما يسوغ 

 اجلمعية.تسليم املتربع منوذجا حيتوي على األوراق الثبوتية املطلوبة منه حسب قرارات  -2

عليه وإخباره  لالتصالوحتديد موعد  أوقفه،مبا  باستالمرا سند م املوقف فويتم تسلي االستمارةبعد تعبئة  -3

 تثمينه.بعقار أو منقول يستلزم 

 له.بعد استالم التقييم والتثمني للوقف من اجلهات املختصة حتدد القيمة الفعلية  -4

 بتوقيعه.اإلجراءات على املوقف لتحديد موعد معه إلبالغه بقيمة الوقف وإنهاء  االتصاليتم  -5



 
 

د توقيع املوقف على األوراق املطلوبة لدى كاتب العدل أو اجلهة املختصة يتم حتويل األوراق كاملة إىل بع -6

 هلا.األمثل  االستخدامقسم إلدارة األمالك باجلمعية اليت بدورها حتدد 

 اخلري.به من أعمال  مما قايتم تسليم املوقف شهادة شكر على  -7

 الطرفني.نونيا وشرعيا حلفظ حقوق وثيقة الوقف املوثقة قاتسليم املوقف  -8

 

 اخلامس:الفصل 

  إداري(بإدارة هنا العملية وليس مسمى هيكل  )املقصود إدارة األمالك

 (:91املادة )

أو عقارات أو معدات أو  )مبانياملقصود بإدارة األمالك هي إدارة مجيع األمالك العينية الوقفية للجمعية من 

 .غريها(

 (:92املادة )

 التالية:تص إدارة األمالك إمجاال باملهام خت

 األمالك.تشغل  -أ

 األمالك.صيانة  -ب

 وحتصيلها.متابعة اإليرادات  -ج

 لألمالك.التقييم املالي  -د

 (:93املادة )

 األمالك:ألداء مهام إدارة  املقرتحة()اإلجراءات 

 والشركات.ة وفقا لالئحة العقود تكليف شركات صيانة باملهم الصيانة: -أ

 تكليف شركات تشغيل باملهمة وفقا لالئحة العقود والشركات. التشغيل: -ب

 تكليف شركات تقييم باملهمة وفقا لالئحة العقود والشركات. التقييم: -ج

 للجمعية.وفقا لالئحة املالية  اإليرادات:متابعة  -د

 السادس:الفصل 

 (.إدارييس مسمى هيكل بإدارة هنا العملية ول )املقصود االستثمارإدارة 

 (:94املادة )

هو عبارة عن استخدام أموال املاحنني / الداعمني / املتربعني للوقف شراء أصول منوعة لتحقيق  االستثمار

 اإلدارة.أعلى عائد ممكن ضمن مقدار املخاطر املقبول واملوافق عليه من جملس 

 (:95)املادة 



 
 

 التالية:هام إمجاال بامل االستثمارختتص إدارة 

 االستثمار.وفقا للمرغوب من نتائج  االستثماريةاقرتاح السياسات  -أ

 االستثمارية.حتديد طرق توزيع األصول يف األوعية واجلهات  -ب

 لالستثمار.البحث عن الفرص واألوعية الشرعية واآلمنة  -ج

 االستثمار.اختيار مديري  -د

 ات.االستثمارتقييم أداء  -ـه

 الدورية.ير رفع التقار -و

 وغريه.اقرتاح اإلنفاق السنوي إلدارة األوقاف وما يتبع هلا من صيانة وتشغيل  -ز

 (:96املادة )

 االستثمارية:سياسات اختيار األوعية 

 اإلسالمية.املتوافق مع ضوابط الشريعة  االستثماراختيار  -1

 منخفضة.يه اآلمن والذي تكون نسبة املخاطرة ف الشرعي() االستثماراختيار  -2

 باألسهم.ال يستثمر الوقف يف األنشطة املرتبطة باملضاربة  -3

 أو سنوية  سنوية،نصف  سنوية،ع الذي يتم اختياره أرباحا شهرية رب االستثمارحيث مينح  املنتظم:العائد  -4

 سيولة.املستثمر واحلصول على املبلغ  السرتدادرونة ممكنة أكرب م االستثمارحيث يوفر  املرونة: -5

 (:97املادة )

 اجلمعية:يف إدارة أموال أوقاف  االستثمارسياسات 

 احلادة. االقتصاديةحتديد أهداف استثمارية مناسبة تقي من أخطار التقلبات  -1

 النمو.املوازنة بني احلاجة إىل األمان واحلاجة إىل  -2

 االستثمارات.ونتائج مراقبة أداء  -3

 االحتياجات.وتغري  السوق،وتغري ظروف  االستثمار،ائج وفقا لنت االستثماريةتعديل السياسات  -4

 أعضائها.من حيث شكل اإلدارة وعدد  االستثمارحتديد اهليكل اإلداري إلدارة  -5

 الوقفية.ألصول الوقف وخباصة الصناديق  االستثماريةتنويع مكونات احملفظة  -6

 احد.وتصادي فال يقتصر نشاطه على قطاع اق االستثمارية،يع أنشطة الوقف تنو -7

 االستثمارحبيث تناسب أسلوب  (،نقد ...إخل أسهم، عقارات،)وحتديد نسبة كل أصل  الوقف،حتديد أصول  -8

 املتبع.



 
 

ل تستثمر ويستخدم ب اجلارية،فال تستخدم يف تغطية النفقات  استثمارية،التعامل مع النقود مبثابة أصول  -9

 العائد يف متويل اإلنفاق اجلاري.

 (:98)املادة 

 أوقاف:سياسات اإلنفاق من أموال 

 

 يلي:اتباع ما  االستثماريتعني على إدارة 

 واإلنفاق من عوائد استثمار أصول الوقف، اإلنفاق،عدم استخدام األصول النقدية يف  -1

هما تنمية القيمة احلقيقية ألصول الوقف  عنصرين:التوازن بني وضع سياسة مناسبة يتحقق من خالهلا  -2

 السوقية.عامل التضخم والتقلبات  االعتبارذ بعني واألخ

أي أن يكون اإلنفاق يف  اجلارية،لتغطية جزء معني من النفقات  االستثمارإنفاق مقدار كاف من عوائد  -3

اإلنفاق الزائد عن اإليرادات إىل إنفاق أصول  يال يؤدحدود العائد من استثمار أصول الوقف احملققة حتى 

 الوقف.

وإعادة استثمار اجلزء الباقي لتنمية أصول الوقف  اجلارية،ء من اإليرادات لتغطية النفقات استخدام جز -4

 الطويل.على املدى 

 الوقف.يتماشى مقدار اإلنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمار أصول  -5

 عامة:أحكام 

 (:99املادة )

ة لذلك مبوجب فريق عمل يتم تشكيله يتم مراجعة وحتديث هذه الالئحة بشكل سنوي أو كلما دعت احلاج

 اجلمعية.من إدارة 

 (:100املادة )

 أحكام.معها من  يعارضحتل هذه الالئحة حمل الالئحة السابقة والتعليمات وتلغي كل ما 

 (:101املادة )

الالئحة على املوقع اإللكرتوني للجمعية ويعمم بذلك على مجيع منسوبي هذه الالئحة حمل  توضع

 عليها. لالطالعة اجلمعي

 

 

 

 


