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 سدير لألسر املنتجة مناءمجعية 

 م 2022

 
( االجتماع  في  الجمعية  إدارة  مجلس  )الخامس اعتمد  دورته  في  بتاريخ  األولى(  السياسة  هذه   )

 وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات الموضوعة سابقا. هـ،26/01/1444

 

 

 

 

 



 

 

 

 الباب األول

 السياسات العامة

 الفصل األول: مقدمات الالئحة

  ) ١) املادة 

 -الالئحة: نطاق 

اململكة العربية السعودية ضمن صممت هذه الالئحة حلوكمة سياسات وإجراءات تنمية املوارد املالية للجمعية للعمل بها داخل 

نطاق اللوائح املنظمة لعمل اجلمعية من مصدر ترخيصها الرمسي أو اجلهات التنظيمية األخرى يف اململكة العربية السعودية 

 .وفقًا للنظم الرمسية واألعراف املرعية

 ( 2املادة )

 اهلدف من الالئحة:

 للعمل بها يف اململكة العربية السعودية. أن عمليات تنمية املوارد املالية للجهة تسري وفقًا لألنظمة واللوائح والسياسات املنظمة .التأكد 1

 .التأكد أن عملية تنمية املوارد املالية يف اجلهة اخلريية تتم من عمليات وإجراءات واضحة وشفافة. 2

 .املدى وتصرف إيراداتها يف االجتاه املخصص هلا لية هي عملية مستدامة ومستمرة مبنية على عالقات طويلة.التأكد أن عملية تنمية املوارد املا 3

 (٣املادة )

 التعريفات الرئيسية لالئحة:

اجلمعية كأمانة تصرف يف املصارف حسابات  هي املوارد النقدية أو غري النقدية، الثابتة أو املنقولة و ما يف حكمها واليت دخلت إىل :املوارد املالية

 املخصصة هلا وفق نظامها األساسي.

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

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

 افذًا بعدها.: وعد بالتربع يعد به شخص قبل وفاته ويصبح ن إرث أو وصية

 : حبس أصل للجمعية وتسبيل منفعته لصاحل مستفيديها.الوقف

 



 

 

 

 : مقدار حمدد من املال حسب شروطه الشرعية يتربع به املتربع وجيب صرفه يف أنواع حمددة.الزكاة

 : دفع مقدار من املال يقوم به املتربع لصاحل اجلمعية.الصدقة

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

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

 دية ومعنوية واضحة وحمددة.غري نق هي عبارة عن مبلغ مالي نقدي أو غري نقدي تقدمه جهة اعتبارية ماحنة مقابل حصوهلا على عوائد: الرعاية

 اجلمعية. : الشخص أو اجلهة االعتبارية اليت تقوم بدفع أموال نقدية أو غري نقدية لصاحلاملانح/الداعم/ املتربع

 ريال. 50.000املانح/الداعم/ املتربع الذي يستطيع تقديم تربعات تزيد قيمتها عن  كبار املاحنني:

 ريال.يف حال كان من املصاريف التشغيلية. 50.000التربع الذي تزيد قيمته عن  تربع ) للمصاريف التشغيلية (:

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

 : هي اإلدارة أو القسم املسؤول عن تنمية املوارد املالية يف اجلمعية.تنمية املوارد املاليةإدارة / قسم 

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

 مصاريف اجلمعية التشغيلية ومصاريف املشاريع. حقيقه من أجل تغطيةمبلغ مالي تضعه اجلمعية كهدف إلدارة تنمية املوارد املالية لت: املستهدف املالي

 .ملانح/الداعم/ املتربع الذي تضعه إدارة تنمية املوارد املالية ضمن عدد من املاحنينالذين تستهدف التواصل معهم بغرض دعم اجلمعية: ااملانح املستهدف

 بسبب دعمه للجمعية. اجلمعية للتعبري عن شكرها للمانح /الداعم/ املتربع: جمموعة العمليات واألنشطة اليت تقوم بها التقدير

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

  نقدي أواملصاريف اإلدارية املباشرة خلدمة املستفيد النهائيهي مجيع املبالغ اليت تصرف على املستفيدين بأي شكٍل كان: نقدي أو غري:  مصاريف املشاريع

  ) ٤املادة )

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

  )٥املادة )

 .جيب على اجلمعية أن يكون لديها حساب بنكي مفعل قابل لإليرادات واملصروفات

  (٦املادة )

 اجلمعية مجيع أشكال تعارض املصاحل أثناء عمليات تنمية املوارد املالية.تتجنب 

 (  ٧املادة )

                   . ايري األخالقية املتعارف عليهاتتم مجيع عمليات تنمية املوارد املالية وفقًا ألعلى املع 

 



 

 

 

 الفصل الثاني                                                                                                                     

 السياسات اخلاصة بأدوار جملس اإلدارة يف تنمية املوارد املالية                      

 (  ٨املادة )

 املالية تتم عن طريق جملس إدارة اجلمعية أو من يفوضه.املوافقة على خطة تنمية املوارد 

 ( ٩املادة )

 مجيع عمليات تنمية املوارد املالية جيب أن تتم املوافقة عليها مسبقًا من املدير التنفيذي.

 ( ١٠املادة )

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

 (   ١١املادة )

 إحاطة بذلك. وجود أي تواصل خارجي لتنمية املوارد املالية فإنه جيب أن يكون جملس اإلدارة أو من يفوضه علىيف حال 

 ( ١٢املادة )

 أو من يفوضه. مجيع عمليات طلب املوارد املالية من املاحنني جيب أن تكون موجهة من رئيس جملس اإلدارة أو األمني العام

 ( ١٣املادة )

 وارد املالية جيب أن تتم املوافقة عليها من قبل جملس إدارة اجلمعية. مجيع عمليات صرف امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

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

 (١٤املادة )

 املسئولة عنها. عمليات مقتصرة على إدارة تنمية املوارد املالية ولكنها اجلهةعمليات تنمية املوارد يف اجلمعية ليست 

 (١٥املادة )

 .عناية دقيقة مسؤولو تنمية املوارد املالية للجمعية جزء رئيسي من صورة اجلمعية لدى اآلخرين لذا جيب العناية باختيارهم

 (١٦املادة )

يفوضه موافقة خطية وفق نظام عمليات  عملية تنمية املوارد إال بعد موافقة جملس اإلدارة أو منال جتوز مشاركة أي عضو من خارج اجلمعية يف 

 .وإجراءات واضح املعايري

 (١٧املادة )

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

 (١٨املادة )

 : يتعلق بالتربعات مسؤولية جامعي التربعات فيما

 من قبل املتبرع، وينسجم مع أهداف الجمعية.  يتم. ١
ً
 قبول التبرع إذا كان اختياريا

 العائد من التبرع أعلى من كلفة الحصول عليه.   . يكون ٢

 .التبرع في الوجهة أو الغاية التي يرغبها املتبرع إذا نص على ذلك . يصرف٣

 (١٩املادة )

 العالقة باملساهمني )ذوي العالقة ( :

 بكيفية التصرف في التبرعات. جامعي التبرعات حقوق املتبرع من خالل تزويده بالسرعة املمكنة بجميع املعلومات املتعلقة . احترام١

 على سرية املتبرع وتقدير رغباته.  . الحفاظ٢

 .جامعي التبرعات حقوق املستفيد، واملحافظة على كرامته . احترام٣

 تستخدم وسائل مجع التربعات أو حمتوياتها، للحط من كرامة املستفيد. . أال4

 (٢٠ملادة )ا

 



 

 

 

 املسؤولية املعلوماتية :

 كرامة املستفيد.  جامعي التبرعات فقط املعلومات العامة الصادقة والصحيحة وغير املضللة، والتي تحترم . استخدام١

 جامعي التبرعات احترام قوانين حماية املعلومات في جميع األوقات. . على٢

 الجمعية إال في أغراضها.  جامعي التبرعات عدم تسريب أو استخدام املعلومات الخاصة باملانحين، التي تم جمعها بواسطة . على٣

يجب اإلسراع في تحقيق رغبته دون   رغبة املانح/الداعم/ املتبرع حذف اسمه من قائمة املانحين /الداعمين / املتبرعين لدى الجمعية، . عند٤

 إعاقة أو تأخير. 

 (٢١ادة )امل

 : التقارير اإلدارية : التمويل وتكلفة مجع التربعات

مهامهم شفافة وواضحة بأقص ى قدر ممكن،   جامعي التبرعات أن يؤكدوا أن جميع التبرعات املنقولة واملحسوبة واملقيدة والتي تقع ضمن . على١

 ال.يدخل في اختصاصهم من أعم وأن يكونوا على استعداد للمحاسبة في أي وقت فيما

 يشجعوا الجمعية تكون تقاريرها منسجمة مع معايير األساليب املحاسبية الوطنية أو الدولية. . أن٢

واملسؤولين عن جمع التبرعات، على أن تقدم هذه   جامعي التبرعات أن يقدموا تقارير دورية تتسم بالدقة واملصداقية لجميع املساهمين  . على٣

 التقارير في وقت معقول. 

 والرسوم وكيف تم تحديدها وتخصيصها.  جامعي التبرعات أن يكونوا واضحين لجميع املساهمين عن تكلفة جمع التبرعات واملصروفات . على٤

التي يعملون لها أو لصالحها أو املانحين   جامعي التبرعات أن يوضحوا أي اتفاق على أي نوع من التعويضات لجميع العاملين في املؤسسة . على٥

 املتبرعين أو املستفيدين متى طلب منهم ذلك.   /الداعمين /

 ( ٢٢املادة )

 -"  تواملكافئا  املدفوعات والتعويضات

 % ٣عن  دباإلضافة بنسبة تحقق االيراد للمشروع  ال تزي .على جامعي التبرعات تقديم خدماتهم، على أساس راتب شهري  ١

 الجمعية. ال يقبل جامعي التبرعات أي نوع من العطايا أو االمتيازات عند ما يفاوضون التخاذ قرارات نيابة عن .أن ٢

 أو متاًعا من مزودي الخدمات أو البضائع كمكافئة ٣
ً
لألعمال التجارية التي   .على جامعي التبرعات أن ال يسعوا أو يقبلوا ماال

 . البضائع. يتم االرتباط بها مع مزودي الخدمة أو

 الـذيـن سـاهـموا فـي تـحقيق رؤيـة وأهـداف الجـمعية وزيـادة الـموارد إدارة تنمية املوارد  لـلموظـفين ملكافآتاتـصرف -٤

 وتأسيس إدارة تنمية املوارد  عمل الـمالـية للجـمعية، أو الـموظـفين الـمتميزيـن الـذيـن قـدمـوا خـدمـات سـاهـمت فـي تـطويـر 



 

 

 

كانت على أساس شهرّي أو ربـع   يـجوز لـلمديـر الـتنفيذي صـرف حـوافـز أو مـكافـآت أداء بـعد مـوافـقة رئـيس املجـلس، سـواء -٥

 سنوّي أو سنوّي. سنوّي أو نصف  

مـن املسـتهدفـين فـي ٥٠بنسـبة % إدارة تنمية املوارد فـي حـال تـصميم بـرنـامـج أو مشـروع واسـتقطاب دعـم لـه مـن فـريـق عـمل -٦ 

لي الراتب  من إجما٥٠إجمالي راتب املوظف، و % مـن٥٠مـكافـأة  % إدارة تنمية املوارد املشـروع أو الـبرنـامـج يـمنح جـميع مـوظـفي 

 عند اكتمال مبلغ املشروع أو البرنامج.

عملهم مكافأة كل ثالثة   الـمتميزيـن فـي إدارة تنمية املوارد يـحق لـلمديـر الـتنفيذي بـعد مـوافـقة رئـيس املجـلس مـنح مـوظـفي -٧. 

 . من اجمالي راتب املوظف٣٠أشهر ال تتجاوز  %

 ( ٢٣املادة )

 واللوائح الوطنية:االلتزام باألنظمة 

 . ةواللوائح الوطنييبدي جامعوا التبرعات اعتراضهم عندما ال تلتزم الجمعية التي يعملون من أجلها باألنظمة   . أن١

 أو يعملون ملصلحتها.   جامعي التبرعات عدم االنخراط في أي نشاطات تتعارض مع االلتزامات النظامية التي يعملون فيها . على٢

 سوء استخدام لنشاطاتهم املهنية.   جامعي التبرعات أن يمنعوا حدوث أي نوع من أنواع املخالفات أو التجاوزات سواء أكانت جنائية أو . على٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الرابعالفصل 

 السياسات اخلاصة حبقوق املاحنني

 ( ٢٤املادة )

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

 . التربعات على حنو فعال لألغراض املقصودة منها

 ( ٢٥املادة ) 

 على املسئوليات والصالحيات. الداعم / املتربع بهوية مجيع العاملني مبجلس إدارة اجلمعية، ودورهم احملوري يف اإلشرافإعالم املانح / 

 ( ٢٦املادة ) 

 بعد استالم التربع. االستخدام األمثل ملبلغ التربع ( -الشكر والتقدير  -جيب أن تتضمن عمليات تنمية املوارد احلد األدنى من ) إعالم املاحنني باستالم التربع 

 ( ٢٧املادة ) 

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

 

 ( ٢٨املادة )

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

 ( ٢٩املادة ) 

 الالئق واملناسب للمانح / الداعم / املتربع.ضرورة تقديم الشكر والتقدير بالشكل 

 ( ٣٠املادة ) 

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

 ( ٣١املادة ) 

موظفي اجلمعية أم من املتعاونني مدفوعي  طوعني أم منإعالم املانح / الداعم / املتربع بهوية ممثلي اجلمعية يف مجع التربعات سواء من املت

 .األجر

 ( ٣٢املادة )

 أن تكون مجيع العالقات مع األفراد املمثلني للجمعية مهنية واحرتافية وتعرب عن االحرتام املتبادل.

 



 

 

 

 ( ٣٣املادة ) 

 . بشكل دوري أو متقطع تنوي اجلمعية مشاركتهاإتاحة الفرصة ألمسائهم أن حتذف حسب رغبتهم من قوائم املواد الربيدية اليت 

 ( ٣٤املادة ) 

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

 ( ٣٥املادة )

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اخلامسالفصل 

 السياسات اخلاصة باملنحة / الدعم / التربع

 ( ٣٦املادة ) 

 ملانح / الداعم / املتربع.ا تنقسم املنح )التربعات ( إىل نوعني رئيسيني من حيث أوجه الصرف وال حيق للجمعية صرفها إال حسب اختيار

 .تبرعات مخصصة / مقيدة. ١

 غير مخصصة / غير مقيدة ) عامة (.  .تبرعات  ٢

 ( ٣٧املادة ) 

 تنقسم التربعات )املنح ( إىل نوعني رئيسيني من حيث نوع التربع :

 تبرعات نقدية. . ١

 .تبرعات عينية ) املذكورة في مقدمة الالئحة في أنواع املنح والتبرعات (.  ٢

 ( ٣٨املادة ) 

  ثالثة أنواع :تنقسم التربعات من حيث نوع األداء الشرعي إىل

. الزكاة ❖
ً
 : ويجب أن تصرف في أوجه االستحقاق املنصوص عليها شرعا

 للمادة ) :الصدقات ❖
ً
 ( .  ٣٦ويجب صرفها وفقا

 .ويجب صرفها وفًقا لالئحة األوقاف املعتمدة من الجمعية األوقاف: ❖

 ( ٣٩املادة ) 

 يف الدولة. املوافقات الالزمة لذلك وفقًا لألنظمة املراعيةال حيق للجمعية التسويق ألي تربع لصاحل مشروع إال بعد أخذ 

 ( ٤٠املادة ) 

املنصوص عليه يف االتفاق بينه وبني  حيق للمتربع إلغاء التربع يف أي حلظة ودون سابق إعالم، واستعادتها يف حال عدم صرف املبلغ حسب

 اجلمعية.

 ( ٤١املادة ) 

 وقبل أن يتم عليها أي إجراء آخر.  جيب أن يتم تسجيل مجيع املوارد املالية النقدية أو غري النقدية لدى اإلدارة املالية للجمعية فور دخوهلا

 



 

 

 

 ( ٤٢املادة )

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

 ( ٤٣املادة ) 

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

 ( ٤٤املادة )

 ال تقبل اجلمعية أي أموال مشكوك يف مصادرها.

 (٤٥املادة )

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

 ( ٤٦املادة )

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

 (٤٧املادة )

 بذلك. جيب أن تكون التربعات العقارية مقيمة يف حال التربع من مكتب تقييم معتمد ويثبت تقييمها يف حمضر خاص

 

 ( ٤٨املادة )

بها اتفاقية حقوق للملكية  وند يف حال وجود تربعات من النوع الفكري فإنه ال حيق للمتربع منع اجلمعية من استخدامها لدى الغري إال يف حال

 الفكرية، وختصيص استخدامها لعمل اجلمعية فقط.

 ( ٤٩) املادة

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل السادس

 السياسات اخلاصة حبقوق اجلمعية

 ( ٥٠املادة )

 . حمتملة حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتربع واملبلغ املتربع به وذلك حلماية اجلمعية من أي خماطر

 ( ٥١املادة )

 العمومية واإلدارية. للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التربعات حمددة ومعتمدة من قبل جملس اإلدارة ختصص للمصاريفحيق 

 ( ٥٢املادة )

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

 ( ٥٣املادة )

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

 الفصل السابع

 ( ٥٤املادة )

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

 ( ٥٥املادة )

وانتهائها ومعتمدة من  ببطاقات تعريفية مغلفة، مبني فيها تاريخ إصدارهاأن تقوم اجلمعية بتزويد من يباشرون عملية مجع التربعات 

 اجلمعية، ويلتزم هؤالء حبمل تلك البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك.

 ( ٥٦املادة )

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

 ( ٥٧املادة )

غرض املتربع  للجمعية استعمال األموال يف غري الغرض الذي مجعت من أجله إال مبوافقة خطية من املتربع إن كانال يسمح 

 .والتنمية االجتماعية املوارد البشرية حمددًا، وإن مل يتيسر ذلك فمن وزارة 

 

 



 

 

 

 ( ٥٨املادة )

اجلمع،  التربعات ملدة حمددة فور انتهاء مهمةيف حال أقيمت محلة مجع التربعات على كل جهة مصرح هلا جبمع 

إيراداته  وإعداد تقرير معتمد من أحد احملاسبني القانونيني املرخص هلم، تبني فيه حصيلة اجلمع ومفردات

كان التصريح  ومصروفاته مؤيًدا باملستندات الدالة على صحته، ورفعه إىل اجلهة املشرفة خالل مدة اجلمع، وإذا

 .فيكتفى بإدراج التقرير ضمن امليزانية السنوية غري حمدد املدة

 الثاني الباب 

 محالت كبار املاحنني / الداعمني / املتربعني

 الفصل األول :السياسات
 ( 59املادة )

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

 (60املادة )

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

 (61املادة )

 والنوعية. الداعم / املتربع أو زيارة حسب مستوى املنحة / الدعم / التربع من حيث احلجمإرسال رسالة شكر للمانح / 

 الفصل الثاني

 عمليات وإجراءات محلة زيارة كبار املاحنني / الداعمني / املتربعني

 (62املادة )

 :تصميم محلة لزيارة املاحنني / الداعمني / املتربعني من خالل اإلجراءات التالية

 .مراجعة قاعدة البيانات واختيار جمموعة املاحنني / الداعمني / املتربعني. 1

 ..عرض اجملموعة على جملس اإلدارة، والتنسيق لزيارتهم 2

 



 

 

 

 (63املادة )

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

 استجابتهم. ملني وحتديد املاحنني / الداعمني / املتربعني املتوقع.تصنيف املاحنني / الداعمني / املتربعني احملت 1

املاحنني / الداعمني /  على .البحث يف التقارير الصادرة عن اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف جمال شبيه لقضيتك، للتعرف 2

 املتربعني املهتمني بقضيتك.

 باستخدام املصادر األخرى ) إنرتنت، صحف وجمالت، أدلة إلكرتونية أو مطبوعة ، العالقات العامة( .البحث 3

 .حتديد البحث ضمن املاحنني / الداعمني / املتربعني الذين سبق هلم املنح لقضايا مشابهة لقضيتك. 4

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

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

 (64املادة )

 حتليل املاحنني / الداعمني / املتربعني احملتملني كاًل على حده، وترتيب أولوية املاحنني / الداعمني / املتربعني

 جلدولتها وحتليها .

 ( ٦٥املادة )

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

 الداعمني / املتربعني احملتملني مكتملة من خالل اخلطوات التالية:

 أن يكون الطلب مباشرًا. . جيب1

 باملصداقية. . االلتزام2

 الوقت املناسب. . اختيار3

 

 

 



 

 

 

 ( ٦٦املادة )

 لقي املنحة / الدعم / التربع :احلصول على الدعم، وتوثيق االستالم يف حالة االستجابة وت

 .التأكد من استالم املنحة / الدعم / التربع، وإثبات االستالم مع تقديم الشكر. 1

ساعة ٤٨ يتجاوز ال وقت خالل ٥/١.إرسال تأكيد االستالم إىل املانح / الداعم / التربع باستخدام منوذج رقم  2

 من وقت االستالم.

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

 (67املادة )

 شكر وتقدير املانح / الداعم / التربع :

مثة طرق خمتلفة لتقديم الشكر والتقدير للمانح / الداعم / التربع ، ميكنك االبتكار إلجياد وسائل أكثر 

 وهناك إجراءات عامة يستحسن اتباعها: فاعلية،وأكثر تأثريًا للحالة اخلاصة للمانح / الداعم / التربع ،

 .إرسال رسالة شكر من خالل البريد اإللكتروني، أو طباعتها طباعة فاخرة، وتسليمها يداً بيد.   1

 .اتصال من أعضاء مجلس اإلدارة لتقديم الشكر بشكل مباشر خالل األسبوع األول.   2

 دومين وسيرفر الموقع الرسمي. المانح / الداعم / المتبرع إلى القائمة البريدية للجمعية، وعمل إيميل له وحساب خاص على  إضافة.  3

 حال موافقة المانح / الداعم / المتبرع على اإلعالن عن نفسه ، قم بكتابة خبر المنحة / الدعم /  .في   4

 التبرع على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي، وإرسال رابط الخبر للمانح / الداعم / المتبرع. 

 صة وإرسال نسخة من .قم بإرسال خبر المنحة / الدعم / التبرع إلى الصحافة المحلية أو المجالت المتخص  5

 أي أخبار يتم نشرها عن المنحة / الدعم / التبرع إلى بريد المانح / الداعم / المتبرع. 

للمانح / الداعم /   .قم بإدراج نسخة من كل ما يتعلق بخبر المنحة / الدعم / التبرع أو الرسائل و التقارير التي يتم إرسالها  6
 الخاص به.  المتبرع في الملف

 ة واإلشراف والتثقيف المستمر أحد أساليب إظهار التقدير للمانح / الداعم / المتبرع . .المتابع  7

كان للجمعية منتجات   .يمكن دائماً إرسال هدية رمزية كنوع من التقدير للمانح، ويمكن أن تكون من منتجات الجمعية إذا  8
 صالحة لإلهداء. 

 

 

 



 

 

 

 ( ٦٨املادة )

 :اليةاملتابعة واإلشراف من خالل اخلطوات الت

معين   .إرسال التقرير الدوري في الوقت المتفق عليه، في حالة كان المانح / الداعم / المتبرع لديه نموذج 1
لكتابة التقارير فيجب إتباعه، خاصة إذا كانت جهة مانحة وفي حال كان المانح / الداعم /المتبرع فرداً أو ال  

 يفرض نموذجاً معيًنا لكتابة التقارير إليه، 

  .إشراك المانح / الداعم / المتبرع في بعض ورش العمل، وبعض القرارات التي يتم اتخاذها ضمن خطة 2
 إنفاق منحته 

 الثالثالباب 

 األوقاف

 الفصل األول: تعريف األوقاف

 ( ٦٩املادة )

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

 الفصل الثاني: السياسات العامة لألوقاف

 ( ٧٠املادة )

 واهليئة الشرعية.اإلدارة  يتم التعامل مع األوقاف وفًقا لألصول الشرعية واللوائح النظامية املعتمدة يف اجلمعية من قبل جملس

 ( ٧١املادة )

 :خيتص قسم األوقاف إمجااًل يف األمور التالية

 استقطاب التبرعات الوقفية.  •

 توثيق األوقاف. •

 إدارة األمالك الوقفية •
 دارة االستثمارات الوقفيةإ •

 

 

 



 

 

 

 ( ٧٢ملادة )ا

 : قسم األوقاف هو املسئول أمام السلطات العليا يف اجلمعية عن

 رسم السياسات العامة إلدارة واستثمار األوقاف. ❖
 وضع اللوائح الكفيلة بتنمية اإليرادات وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة األوقاف والمحافظة عليها. ❖
 التوصية بالعمل بالنظم واللوائح الداخلية لألوقاف. ❖
 وتقارير اإليرادات والمصروفات السنوية ألموال األوقاف وحساباتها الختامية. إعداد خطط   ❖
 بناء الشراكات مع الجهات األخرى التي يمكن أن تسهم في الوقف.  ❖
 تصميم المنتجات الوقفية مثل: )الصدقة الجارية (  ❖

 

 الفصل الثالث: استقطاب وتنمية املوارد املالية لألوقاف

 ( ٧٣ملادة )ا

 باألوقاف. املوارد املالية لألوقاف: هي جمموعة األنشطة اليت تقوم بها اجلمعية هلدف زيادة اإليرادات اخلاصةتنمية 

 ( ٧٤املادة )

 :أنواع املوارد املالية لألوقاف

 موارد نقدية.  •

 موارد عينية.  •

 ( ٧٥املادة )

 الفئات املستهدفة لتنمية املوارد الوقفية:

 لمستقلين أو المرتبطين بأسر من ذوي الدخل الجيد. األفراد وتشمل: األفراد ا . فئة1
 رجال األعمال وتشمل : األفراد واألسر التجارية عالية الدخل.  . فئة2
 الخيرية المانحة.  . المؤسسات3
 ومؤسسات القطاع الخاص.  . شركات4
 الحكومي.   . القطاع5

 ( ٧٦ملادة )ا

 املستهدفة:جراءات تنمية املوارد الوقفية للفئات إ

 األفراد: ويتم ذلك من خالل المنتجات الوقفية والتي يتم تصميمها من قبل قسم األوقاف.  فئة. 1
 األعمال: ويتم ذلك من خالل المنهجية المستخدمة في الباب الرابع من هذه الالئحة.  . رجال2
 الالئحة.  ب الرابع من هذهالخيرية المانحة: ويتم ذلك من خالل المنهجية المستخدمة في البا . المؤسسات3
 في الباب الرابع من هذه الالئحة  ويتم ذلك من خالل المنهجية المستخدمة  الحكومي: . القطاع4



 

 

 
 
 : ويتم من خالل اإلجراءات التالية . الشركات5
 تحديد المبالغ المستهدفة من فئة الشركات.  ▪
 واعتمادها. تصميم الخطة السنوية للشراكة مع القطاع الخاص   ▪
 تحديد معايير الشراكات.  ▪
 ختيار جهات الشراكة. ا ▪
 دراسة الجهات وتحديد نوع الشراكة. ▪
 زيادة الجهات والتفاوض معها.   ▪
 إعداد االتفاقيات وتوقيعها.   ▪
 متابعة إيرادات الشراكة.   ▪
 إعداد التقارير.  ▪
 . تقييم العائد من الشراكة  ▪
 

 أحكام عامة :

 ( ٧٧املادة )

 . إدارة اجلمعية وحتديث هذه الالئحة بشكل سنوي أو كلما دعت احلاجة لذلك مبوجب فريق عمل يتم تشكيله منيتم مراجعة 

 ( ٧٨املادة )

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

 ( ٨٨املادة )

 عليها. ويعمم بذلك على مجيع منسوبي اجلمعية لالطالع توضع هذه الالئحة على املوقع اإللكرتوني للجمعية

 املراجع الداخلي إعداد

 م2022-07-01جلنة املوارد البشرية والشؤون املالية يف  إعتماد

 2022إعتماد جملس اإلدارة 

 

 عضو اللجنة                                       رئيس اللجنة                                       

 

  عبداهلل بن سليمان املهيدب     عبدالعزيز بن مشاري املشاري

 

( االجتماع  في  الجمعية  إدارة  مجلس  )الخامس اعتمد  دورته  في  بتاريخ  األولى(  السياسة  هذه   )

   .وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات الموضوعة سابقا هـ،26/01/1444


