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 الفهرس  

 المقدمة 

 الفصل الو : السياسات العامة 

 مقدمات الالئحة / 
ً
 .اوال

 السي / 
ً
 .اسات الخاصة بأدوار مجلس اإلدارةثانيا

 الصالحيات والمسؤوليات الخاصة بعمليات ت / 
ً
 .الماليةنمية الموارد ثالثا

 سياسة مشاريع وأنشطة تنمية الموارد المالية / 
ً
  .رابعا

 السياسات الخا / 
ً
 .صة بموظفي تنمية الموارد الماليةخامسا

 السي / 
ً
 . اسات الخاصة بالمانحين والداعمينسادسا

 السياسات الخاصة بكبار الداعمين والمانحين / 
ً
   .سابعا

 

 عات ) المنح ( الفصل الثاني: السياسات المتعلقة بالتبر 

 أنواع التبرعاتأ /  
ً
  .وال

 السياسات الحكومية الخاصة بعملية جمع التبرعات / 
ً
  .ثانيا

 سياسة اإلعالن عن التبرعاتثال / 
َ
 .ثا

 رابًعا / سياسات الجمعية في إدارة التبرعات.  

 السياسات الخاصة بحقوق الجمعية المتعلقة بالتبرعات / 
َ
 .خامسا

  السياسات / 
َ
 الخاصة بدعم البرامج والنشطة.سادسا

 السياسات الخا / 
َ
 .صة بأنشطة تنمية الموارد الماليةسابعا

 السياسات الخاصة / 
ً
 .بالتعامالت المالية االلكترونية ثامنا
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 الفصل الثالث: الكفاالت .

 .أنواع الكفاالت / 
ً
 اوال

 الس / 
ً
 .ياسات الخاصة باالستقطاع الشهري ثانيا

 

 العضويات .: الرابع الفصل

 انواع العضوية / 
ً
 .اوال

 شروط العضوية / 
ً
 .ثانيا

 فقدان العضوية / 
ً
 .ثالثا

  .إعادة العضوية لمن فقدها / 
ً
 رابعا

 

 الفصل الخامس: الوقاف . 

 السياسات العامة لألوقاف / 
ً
 .اوال

 استقطاب وتنمية الموارد المالية لألوقاف / 
ً
 .ثانيا

 .التوثيق / 
ً
 ثالثا

 إدارة / 
ً
 .الوقاف رابعا

 إدارة االستثمار / 
ً
 .خامسا
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 السياسات العامة:   الفصل الو  

 : مقدمات لالئحةأ
ً
 وال

أهداف قسم 

تنمية 

الموارد 

 المالية

 .دامة الموارد المالية في الجمعيةوضع الخطط االستراتيجية لتنمية واست -1

 ومبادرات الجمعية واستقطاب الداعمين لها. التسويق لمشاريع  -0

 .تخطيط وتنفيذ المبادرات واألنشطة ذات العائد الربحي لموارد الجمعية -3

 .توطيد العالقة مع الداعمين والمتبرعين والحرص على استمرار دعمهم -4

 .تنمية أوقاف الجمعية واستثماراتها -5

اهداف 

 الالئحة

 ها.المعمول بحوكمة عمليات تنمية الموارد المالية بالجمعية، وضمان سيرها وفًقا للنظم الرسمية  .1

 ضمان أن عمليات تنمية الموارد بالجمعية تسير بشفافية ووضوح. .0

للتأككيأد على أن عملية تنمية الموارد عملية مسأأأأأأأأأأأأأأتدامة مبيية على عالقات طويلة المد  مع األطراف  .3

 .الخارجية

نطاق 

 الالئحة

م بما يتماشأأ م مع النظ صأأممه هذا الالئ ة لحوكمة سأأياسأأات وتجرامات تنمية الموارد المالية في الجمعية

 الرسمية واألعراف المرعية.

 تعريفات

، الثأابتة أو المنقولة ، وما في حممها ، والي  دلله لىى الموارد النقأديأة أو رير النقأديأة هي الموارد المالية/

 حسابات الجمعية  ككمانة تصرف في المصارف املخصصة لها وفق النظام األساس   للجمعية  

 الفئات الي  تستهدفها برامج ولدمات الجمعية . / المستفيدين  

 تم تخصيص ريعه في دعم أنشطة أو برامج الجمعية  ي كل أصل من أصول الجمعية   /الوقف

مقأأدار مفروم من المأأال، يوجأأه للصأأأأأأأأأأأأأأرف في األوجأأه اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانيأأة الي  ت أأددهأأا أح أأام الشأأأأأأأأأأأأأأريعأأة   /الزكاااة

 اإلسالمية. 

مقدار من المال، ي ددا ويقدمه المانح لصالح الجمعية من دون   /العام( المنحة غير المشروطة )المنح

 ت ديدا لوجه صرف هذا المال.  

مقدار من المال، ي ددا ويقدمه المانح لصأأأأأأأأأأأالح الجمعية مع   المنحة المشااااااااروطة )المنح ا خصاااااااا (/

 ت ديدا لوجه الصرف الميشود لهذا المال .

تعويض نقأأدأ أو رير نقأأدأ تقأأدمأأه جهأأة اعتبأأاريأأة للجمعيأأة في سأأأأأأأأأأأأأأ يأأل دعم لحأأد  برامجهأأا أو  /الرعااايااة  

 فعالياتها الجماهيرية، مقابل حصولها على امتيازات معنوية واضحة وم ددة.  
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الشأأأأأأأخص أو الجهة االعتبارية الي  تقوم بتخصأأأأأأأيص موارد نقدية  /أو رير نقدية لصأأأأأأأالح  المانح )الداعم(

 .الجمعية

 كبار المانحين )الداعمين(

  فككثر. ريال 322.222الداعمون الذين يستطيعون تقديم منح سنوية للجمعية مساوية لأ  

شرة اهي المبالغ الي  يتم صرفها لتغطية ت اليف الشؤون العامة واإلدارية رير المب: المصاريف التشغيلية

 لخدمات المستفيد النهائي. 

هي المبالغ الي  يتم صأأأأأأأأرفها على برامج ومشأأأأأأأأروعات الجمعية الموجهة للمسأأأأأأأأتفيد : مصااااااروفات المشاااااااريع

 النهائي. 
 
 

 / السياسات الخاصة بأدوار مجلس اإلدارة في تنمية الموارد المالية
ً
 ثانيا

 في بداية السنة المالية.تنمية الموارد المالية الخطة السنوية لعلى  يوافق مجلس اإلدارة  1 المادة

 .الماليةتنمية الموارد  لبرامج مخصصةتشغيلية  اإلدارة ميزانيةمجلس  عتمدي  2 المادة

  3 المادة
جميع مخاطبات طلب الموارد المالية من المان ين يجب أن ت ون موجهة من رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المفوم 

 .منه

 

 / الصالحيات الخاصة بعمليات تنمية الموارد المالية
ً
 ثالثا

 .بكنشطة تنمية الموارد المالية، لال في حال كان ترليص الجمعية سارأ المفعول ال تستطيع الجمعية القيام   4 المادة

   5 المادة
ً
 حركات اإليداع والصرف. ليقبل يجب لبقام الحساب المصرفي للجمعية مفعال

  6 المادة

 يتوىى المدير التنفيذأ مسؤولية مراجعة واعتماد الخطط التشغيلية إلدارة تنمية الموارد المالية.

تجنيب الجمعية جميع أشأأأأأأأأأأأ ال تضأأأأأأأأأأأارب المصأأأأأأأأأأأالح أ نام عمليات تنمية الموارد  الموارد مسأأأأأأأأأأأئوليةعلى مدير تنمية يقع 

 .المالية

 تتم جميع عمليات تنمية الموارد المالية وفقا ألعلى معايير الحوكمة المؤسسية، من نزاهة وشفافية وتفصاح ورقابة.  7 المادة

  8 المادة
موارد ي ون قسأأأأأأم تنمية ال ولمنال تن صأأأأأأر مسأأأأأأؤوليات تنمية الموارد المالية في الجمعية بقسأأأأأأم تنمية الموارد المالية، 

 .وتعداد التقارير النهائيةعن املخاطبات والتواصل الرسم   لدارًيا هو المسؤول

  9 المادة
لطي.  فيذأ بش لبموافقة المدير التنال تجوز مشاركة أأ عضو من لارج الجمعية في عملية تنمية الموارد المالية لال 

 .حيات واضحةوتجرامات وصال  ووفق أدوار م ددة

 
ً
 صة بمشاريع وأنشطة تنمية الموارد:/ السياسات الخا رابعا

 يجب اعتماد الخطة التشغيلية ل افة المشاريع والفعاليات الخاصة بتنمية الموارد من مجلس اإلدارة.  11 المادة
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  11 المادة
او اقامة فعالية دون الذ تصأأأأأأأأأأأأريح عليه من وزارة الموارد ال شأأأأأأأأأأأأرية والتنمية املجتمعية ال ي ق للجمعية تنفيذ مشأأأأأأأأأأأأروع 

 والبرنامج الوطن  للمعارم والمؤتمرات في حالة األنشطة المقامة لارجًيا.

 لقامة المشروع وفق التصريح واالشتراطات الي  من ه له.يجب   12 المادة
 

 
ً
 .الماليةصة بموظفي تنمية الموارد / السياسات الخا خامسا

  13 المادة

 :ت الماليةمسؤولية موظفي تنمية الموارد المالية تجاه اإليرادا

على موظف تنمية الموارد المالية التككد من انسأأأأأأأأأأأأأجام شأأأأأأأأأأأأأروق المانح مع اهداف الجمعية قبل قبول جميع المنح  .1

 املخصصة.

الممنوح للوجهة أو الغاية الي  ي ددها المانح بشأأأأأأ ل حصأأأأأأرأ، ويجب  الماليخصأأأأأأص  ،في حاالت المنح املخصأأأأأص .0

 .)في سند القبض( تككيد ذلك له بش ل لطي

  14 المادة
 مسؤولية موظفي تنمية الموارد المالية تجاه التقارير اإلدارية: 

 .الطلب الدورية حسبا في التقارير يلتزم موظف تنمية الموارد المالية بتقييد اإليرادات بجميع أنواعها لغرم لصداره

  15 المادة

 مسؤولية موظفي تنمية الموارد المالية تجاه االلتزام بالنظمة والقوانين:

ي ظأأر علأأى مأأوظفي تنميأأة المأأوارد الماليأأة العمأأل في تنميأأة المأأوارد الماليأأة ألأ جهأأة فرديأأة أو مؤسسأأية ألأأر   .1

 .أ نام ساعات الدوام الرسم  أو لارجها الجمعية، سأأوامأ نام عملهم لد  

 ي ظر على موظفي تنمية الموارد المالية االنخراق في أأ نشاطات تس  م لىى سمعة الجمعية. .0

ي ظأأأأأأر علأأأأأأى مأأأأأأوظفي تنميأأأأأأة المأأأأأأوارد الماليأأأأأأة استخدام أيأأأأأأة مبأأأأأأالغ مأأأأأأن المأأأأأأوارد الماليأأأأأأة الأأأأأأي  يجمعو هأأأأأأا وي ون  .3

 .اإلدارية والقانونيةأة المسأأاملة بذلك ت أأه طائلأ

ال يجأأأأوز لموظأأأأأف تنميأأأأأة المأأأأأوارد الماليأأأأأة قبأأأأأول أأ نأأأأأوع مأأأأأن العطأأأأأايا أو االمتيأأأأأازات الخاصأأأأأة الأأأأأي  قأأأأأد يعرضأأأأأها  .4

علأأأأأأأأأأاهم بعض المان ين لصفتهم الشخصية، ويت تم عليأأأأأه في تلأأأأأك الحالأأأأأأة للطأأأأأار المأأأأأدير العأأأأأام وتحالأأأأأة تلأأأأأأك 

 الجمعية.الهبأة مباشأرة لىى 

 من مزودأ الخأأأدمأأأأات أو البضأأأأأأأأأأأأأأأأائع مقأأأابأأأأل على  .5
ً
 أو متأأأاعأأأأا

ً
موظفي تنميأأأأة الموارد أن ال يسأأأأأأأأأأأأأأعوا أو يقبلوا مأأأاال

 التيارهم كمقدم لدمة للجمعية.

  16 المادة

 مسؤولية موظفي تنمية الموارد المالية تجاه السندات والتوريدات المالية: 

 ح.بسندات استالم، معبكة بش ل واض والتبرعات على موظفي تنمية الموارد المالية التككد من تو يق جميع المنح .1

 ا.جمعية ب سب اإلجرامات المعمول بهتوريد جميع المنح المالية لىى العلى موظفي تنمية الموارد  .0
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  17 المادة

 مسئولية موظفي تنمية الموارد تجاه العالقة بالمانحين: 

على موظفي تنميأة الموارد المأاليأة االهتمأام باملحافظة على عالقات م ترفة مع المان ين املحتملين والمتمررين من 

 لالل: 

التواصأأأأل مع المان ين بالمعلومات الةأأأأحي ة، رير المضأأأأللة ورير المبالغ فاها الي  ت ترم لصأأأأوصأأأأية وكرامة  .1

 المستفيد. 

 .حال طلب ذلك ، من دون لعاقة أو تكليرحذف اسم المانح من قائمة الداعمين ، في  .0

 / السياسات الخاصة بالمانحين والداعمين ) المتبرعين ( 
ً
 سادسا

  18 المادة

حون يتمتع المانها، لذا يجب لعالقاة مع الماانحين والمتبرعين لمجمعياة عي عالقاة طويلاة ومساااااااااااتمرة يجب العناية  ا

 بالحقوق التالية: 

 .استخدام الموارد الممنوحةاتباعه في رسالة الجمعية واألسلوب الذأ تعتزم لعالمه ب .1

 .للمانح حق االطالع على ميزانيات الجمعية الحالية والسابقة )موقع الجمعية( .0

 للمانح حق االطالع على لطط البرامج واألنشطة التشغيلية بالجمعية. .3

شأأأأأأأأأأأأأأراف على لدارة الجمعيأأأأأأة، ودورهم املحورأ في اإل هويأأأأأأة جميع العأأأأأأاملين بمجلس للمأأأأأأانح حق االطالع على  .4

 .المسؤوليات والصالحيات

التعأأأأامأأأأل مع المعلومأأأأات المتعلقأأأأة بتبرعهم ومعأأأأالجتهأأأأا بأأأأاحترام وسأأأأأأأأأأأأأأريأأأأة، وعأأأأدم تسأأأأأأأأأأأأأأريأأأأب من حق المأأأأان ين  .5

 معلوماتهم أو استخدامها في رير أرراضها.

 حق التككد من استخدام مساهماتهم على الن و المتفق عليه. لهم  .6

 ق طرح األسئلة واالستفسارات المتعلقة بالجمعية وتلقي لجابة صحي ة على وجه السرعة.ح .7

 .لمساهماتهم )شفوًيا ، كتابًيا (وشمرها  تقدير الجمعيةمن حقوق المانح  .8

 / السياسات الخاصة بكبار الداعمين والمانحين 
ً
  سابعا

 لدارة الجمعية أو من يفوضه مجلس اإلدارة لذلك.المسؤول الرئيس عن العالقة مع كبار المان ين هو مجلس   19 المادة

 قص م. أساعة ب د  70باستالم من ته لالل يجب ان يتم اعالم المانح   21 المادة
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  21 المادة

 :يجب لرسال رسالة شمر للمانح أو ترتيب زيارة لممتبه ب سب مستو  الداعم من حيث الحجم والنوعية وفقا للجأدول 

 

  22 المادة

 : عمليات وإجراءات حملة زيارة كبار المانحين   *

بأأل البأأدم أ قتنميأة الموارد المأأاليأة طلأب موافقأأة المأدير التنفيأذدير قسأأأأأأأأأأأأأأم لتنظيم زيأارات لمبأأار المأأان ين يجأب على مأ

 .بتيسيق تلك الزيارات

  23 المادة

 الحصو  على المنحة: 

 في حال استالم المن ة يجب تو يقها باتباع اإلجرامات التالية:  

 ل بات االستالم مع تقديم الشمر.  .1

 ساعة من وقه االستالم. 70لرسال تككيد االستالم لىى المانح لالل وقه ال يتجاوز  .0

  24 المادة

 :المتابعة مع المانح

 تتم عمليات المتابعة مع المانح واطالعه على المستجدات من لالل الخطوات التالية: 

حأالأة كأان المأانح لأديأه نموذج معين لمتأابأة التقارير فيجب لرسأأأأأأأأأأأأأأال التقرير الأدورأ في الوقأه المتفق عليأه. في  .1

 اتباعه، لاصة لذا كانه جهة مان ة.

 .من ته لنفاقيتم اتخاذها ضمن لطة اشراك المانح في بعض ورش العمل وبعض القرارات الي   .2
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 الفصل الثاني السياسات الخاصة بالتبرعات )المنح(

 
ً
 أنواع التبرعات بالجمعية / أوال

  1 المادة

 تنقسم التبرعات التي تقبلها الجمعية من حيث أوجه الصرف إلى نوعين رئيسيين:

، ال ي ق للجمعية صرفها لال في األوجه لمساعدة المستفيدين مخصأصة من المان ينوتبرعات منح  .1

 . مثل المفاالت، وتفريج المرب الي  ي ددها المانح

في ق للجمعية صأأأأأأأأأأأأأرفها لمصأأأأأأأأأأأأألحة  ال يشأأأأأأأأأأأأأترق المانح نوع الصأأأأأأأأأأأأأرف، )زكاة وصأأأأأأأأأأأأأدقة( تبرعات عامة .0

 .ما يراا مجلس لدارة الجمعيةالمستفيدين ب سب 

 منح لدعم البرامج واألنشطة والمصروفات العامة والتشغيلية. .3

  2 المادة

 تنقسم المنح والتبرعات التي تقبلها الجمعية من حيث النوع إلى أربعة أقسام: 

 منح نقدية   .1

 منح عييية  .0

 منح عقارية )أصول رير منقولة( .3

  3 المادة

 :تنقسم التبرعات من حيث نوع الداء الشرعي إلى ثالثة أنواع

 ا.الزكاة ويجب أن تصرف في أوجه االست قاق المنصوص علاها شرعً  .1

لذا كانه لاصأأأأأأة، ولمصأأأأأألحة المسأأأأأأتفيدين لذا كانه  دقات ويجب صأأأأأأرفها حسأأأأأأب رربة المانحالصأأأأأأ .0

 عامة    

 .الجمعيةاألوقاف ويجب صرفها وفقا لالئ ة األوقاف المعتمدة من  .3

 
ً
 : ومية الخاصة بعملية جمع التبرعات/ السياسات الحك ثانيا

  4 المادة
 الحصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأىو ال ي ق للجمعية التسويق ألأ تبرع لصالح مشروع لال بعد ألذ الموافقات الالزمة لذلك 

 تصريح من وزارة الموارد ال شرية والتنمية املجتمعية والجهات ذات االلتصاص في الدولة.

  5 المادة
صأأأأأأأأأأأدارا تاريخ ل مبين فيهجمع التبرعات بخطاب تفويض يجب أن تقوم الجمعية بتزويد من يباشأأأأأأأأأأأرون عملية 

  وتبرازها ميم طلب منهم ذلك لخطاباتمن الجمعية ويلتزم هؤالم ب مل تلك ا ومعتمد وانتهائه

  6 المادة
 ة من المتبرع انال يسأأأأأأمح للجمعية اسأأأأأأأتعمال األموال في رير الغرم الذأ جمعه من أجله اال بموافقة لطي

 .سر ذلك فيطلب التصريح من الوزارةكان ررم المتبرع م ددا وان لم يتي

  7 المادة
ال يسمح بكأ حال من األحوال فتح أأ حسأأأأأأابات مصأأأأأأرفية بغأأأأأأرم تنميأأأأأأة المأأأأأأوارد الماليأأأأأأة باسأأأأأأم أأ شأأأأأأخص 

 مهمأا كانأه طبيعة منصبه في الجمعية
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  8 المادة

لمدة م ددة من الجهة المشأأأأرفة، يجب على قسأأأأم تنمية الموارد في حال لقامة حملة جمع التبرعات بتصأأأأريح 

لعأداد تقرير يبين فيأه حصأأأأأأأأأأأأأأيلأة الجمع ومفردات ايراداتأه ومصأأأأأأأأأأأأأأروفأاته مؤيدا ذلك بالمسأأأأأأأأأأأأأأتندات الدالة على 

تذا كان التصأأأأأريح رير م دد المدة فيمتفى ب دراج ة المشأأأأأرفة لالل المدة املحددة، و صأأأأأحته، ورفعه اىى الجه

 .الميزانية السنويةالتقرير ضمن 

ا
ً
  سياسة اإلعالن عن التبرعات   /  ثالث

  9 المادة
هو المسأأئول عن التعريف بالجمعية ورتيتها ورسأأالتها وأهدافها والبرامج  واإلعالم يعتبر قسأأم العالقات العامة

 .لحث الجمهور على التبرع للجمعية والخدمات الي  تقدمها وذلك

  11 المادة
 عن تزويد القسأأأأأأأأم اإلعالمي بمعلومات الحمالت 

ً
الخاصأأأأأأأأة بالموارد  أو األنشأأأأأأأأطةقسأأأأأأأأم تنمية الموارد مسأأأأأأأأئوال

 المالية.

  11 المادة
لعداد المواد اإلعالمية الي  ت فز الجمهور على التبرع، وتحالة المتبرعين لقسأأأم مسأأأئول عن القسأأأم اإلعالمي 

 .تنمية الموارد

 
ً
 / سياسات الجمعية في إدارة التبرعات رابعا

  12 المادة
يجب أن يتم تسأأأأأأأأأأأأأجيل جميع الموارد المالية النقدية أو رير النقدية لد  لدارة الشأأأأأأأأأأأأأؤون المالية فور دلولها 

 .ظام م اسب  مناسب وم دث باستمراروقبل أن يتم علاها أأ لجرام آلر، باستخدام ن

 .رفيلحين دلولها لىى صندوق الجمعية او حسابها المصال يتم ل بات التبرعات اآلجلة )الموعود بها(   13 المادة

  .ويث ه تقييمها في م ضر لاص بذلك يجب أن ت ون المنح العقارية مقيمة من قبل ممتب تقييم معتمد  14 المادة

  15 المادة
يجأأب أن تتضأأأأأأأأأأأأأأمن جميع المنح العيييأأة وجود فواتير بقيمتهأأا حأأال تقأأديمهأأا من قبأأل المأأانح او الحصأأأأأأأأأأأأأأول على 

 .ويث ه تقييمها في م ضر لاص بذلك، تصة في مثل هذا األنواع من المنحاملختقييم سعرأ من الجهات 

 
ً
 / السياسات الخاصة بحقوق الجمعية المتعلقة بالتبرعات: خامسا

  16 المادة
خاطر حماية الجمعية من أأ مي ق للجمعية التككد من السأأأأأأأأالمة القانونية للمتبرع والمبلغ المتبرع به وذلك ل

  لة.م تم

 .المن ة أو التبرع في حال وجود أأ عوامل من شك ها اإلضرار بالجمعية ي ق للجمعية رفض  17 المادة

 .استرجاع التبرع أو المن ةالمانح ي ق للجمعية رفض طلب   18 المادة

 
ً
 طلب دعم برامج خدمة المستفيد:/ السياسات الخاصة بسادسا

  1 المادة
 قةتتضمن الو يلمبادرات ومشاريع لدمة ونفع المستفيدين ب يث  (و يقة البدم)يعرم على الداعمين 

 المالية. اوموازنته اومخرجاته المبادرة أهداف
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 .ي ق لداعم البرنامج أأ بنام على طلبه أأ الحصول على تقرير لتامي للمشروع ومخرجاته  2 المادة

  
ً
 بتنفيذ أنشطة ومبادرات تنمية الموارد المالية :/ السياسات الخاصة سابعا

  3 المادة
 من مجلسالمعتمدة الخطة التشأأأأأأأأأغيلية الخاصأأأأأأأأأة بتنمية الموارد  يجب أن ت ون المبادرة أو اليشأأأأأأأأاق ضأأأأأأأأأمن

افقة عليها . اإلدارة. ا يتم عرضها على ا جلس للمو
ً
 وفي حا  عدم ادراجها في الخطة مسبق

  4 المادة
مية التنعليه من وزارة الموارد ال شأأأأأأأأأأأأأرية و ال ي ق للجمعية تنفيذ مشأأأأأأأأأأأأأروع او اقامة فعالية دون الذ تصأأأأأأأأأأأأأريح 

 الوطن  للمعارم والمؤتمرات في حالة األنشطة المقامة لارجًيا. املجتمعية والبرنامج

 التصريح واالشتراطات الي  من ه له.صيغة لقامة المشروع وفق   5 المادة

 
ً
 / السياسات الخاصة بالتعامالت المالية االلكترونية   ثامنا

  6 المادة
أافأأة التعأأامالت اإللمترونيأأة المتعلقأأة بتنميأأة الموارد المأأاليأأة )متجر  تنميأأة  للمتروني ، تطبيقأأاتيقصأأأأأأأأأأأأأأأد بهأأا كأ

     .الموارد المالية التقنية(

 يجب مراعاة اللوائح واألنظمة الخاصة بالتعامالت اإللمترونية في المملمة العربية السعودية.   7 المادة

 .فع بتقارير دورية إلدارة الجمعيةتو يق كافة العمليات اإللمترونية بصورة نظامية ويتم الر   8 المادة

 بالجمعية دون اعتماد رسم  من لدارة الجمعية.  اإللمتروني ألأ لدمة أو منتج لاصال يتم التسويق   9 المادة
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 الكفاالت: الفصل الثالث

 / السياسات الخاصة بالكفاالت       
ً
 اوال

  1 المادة
ي ق للجمعيأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتالم المفأأاالت بموجأأب موافقأأة الوزارة على تشأأأأأأأأأأأأأأميأأل وتفويض مجلس لدارة الجمعيأأة للجنأأة 

 األيتاملاصة بمفالة 

 من دون تعيين. أأ مستفيدعينه أو مستفيد بمتبرع بمبلغ م دد لمفالة ال: هي مساهمة المفالة  2 المادة

  3 المادة

 أنواع الكفاالت:

ا مأأأأأأن شأأأأأأهريالذأ ت أأأأأأددا الجمعيأأأأأأة سأأأأأأنويا أو وهي أن يقوم ال افل بدفع مبلغ المفالة  الكفالة العامة: .1

 دون ت ديأد ممفول بعينه.  

ريا أو شأأأأأأهالأأأأأأذأ ت أأأأأددا الجمعيأأأأأأة، سأأأأأنويا  وهي أن يقوم ال افل بدفع مبلأأأأأغ المفالأأأأأة الكفالة الخاصة: .0

، وي ق لل افل المسأأاهمة االلتيارية في تكمين االحتياجات أأأأأأأأأأأأأأأرق أن يأأأأأأأأأأأأأأأتم تخصأأيصأأه لممفول بعينهبشأ

 .اإلضافية للممفول، علأى أن يأتم تزويد ال افل بتقارير دورية عن ممفوله

  4 المادة

 طرق استقبا  أموا  الكفاالت من الكفالء: 

 .في مقر الجمعيةنقدا  .1

 شيك مصرفي باسم الجمعية.  .0

   .الت ويل لحساب الجمعية عن طريق الهاتف المصرفي أو اإلنترنه أو ريرا .3

 .االستقطاع من لالل البنوك املحلية لحسابات الجمعية .4

  5 المادة

 إدارة الكفاالت:

 .الجأأأدد بالتيسأأأيق مأأأع لدارة العالقات العامةمتابعأأأة اسأأأتقطاب المفأأأالم  .1

  .وتجراماتهفي المفالة وتعريفهم بالبرنامج  التواصل مع الراربين .0

 .لمفالة، وتصدار ليصاالت االستالماستقبال مبلغ ا .3

 .ت ويل اإليصاالت لإلدارة المالية .4

 .المفاالتيتم صرف مبلغ المفالة للمستفيد وفًقا للنظام الذأ تعتمدا لجان    6 المادة
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 / السياسات الخاصة باالستقطاع الشهري        
ً
 ثانيا

 1المادة 

 مفهوم االستقطاع:

ت ويله بشأأأأأأأأأأ ل تلقائي،  و  -كتابي منه بتفويض  -شأأأأأأأأأأهرأ من حسأأأأأأأأأأاب متبرع ما هو قيام البنك باسأأأأأأأأأتيفام مبلغ ماىي 

 لحساب الجمعية لعدد م دد من األشهر

 2المادة 

  أنواع االستقطاع:

 متعلق بالمفالة الخاص استقطاع. 

  استقطاع متعلق بالمفالة العامة. 

 ي ق للمستقطع للغام االستقطاع في أأ لحظة ودون سابق لنذار.  3المادة 

 4المادة 
ي ق للجمعية التككد من السأأأالمة القانونية للمسأأأأتقطع ومبلغ االسأأأأتقطاع وذلك لحماية الجمعية من أأ مخاطر 

 م تملة.
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 العضويات: الرابعالفصل 

 / 
ً
 العضوية شروطاوال

  1 المادة

 :التالية الشروق ت ون عضوية الجمعية مفتوحة لجميع الراربين على أن تتوفر

 .الجيسية ةسعودي  ون ت أن .1

 (.أمل جود)عدا عضوية  عمرا من عشرة الثامنة هأتم قد  ون ت أن .0

 .شرعا المعتبرة األهلية ةكامل  ون ت أن .3

 .اعتبارا لليه رد قد يمن لم ما األمانة أو بالشرف مخلة جريمة في ب دانة اعلاه م  وم رير  ون ت أن .4

 .السنوأ  لالشتراك األدنى الحد تسدد قد  ون ت أن .5

 ثانًيا / آلية إدارة طلبات العضوية

  2 المادة

   :تيفي الجمعية كاآليتم تقديم طلبات العضوية 

قسأأأأأأأأأأم  في اسأأأأأأأأأتالمهوني للجمعية أو ترمإللوقع المل االمن لصأأأأأأأأأول علاها لحتعبئة اسأأأأأأأأأتمارة طلب عضأأأأأأأأأوية يتم ا .1

 .لجمعيةالعالقات العامة با

لية في قسأأأأم المامعية أو عن طريق جهاز مد  لجا لحسأأأأاباتل الت ويل البن ي المن ل كااالشأأأأتر دفع رسأأأأوم يتم  .0

 .بالجمعية

  التأأأدقيق في معلومأأأات طأأأالبيطلع املجلس على المتقأأأدمين للعضأأأأأأأأأأأأأويأأأة ويتخأأأذ القرار بقبولهم أو رفضأأأأأأأأأأأأأهم بعأأأد  .3

 عضوية والب ث الخارجي عند الضرورة.ال

 العضويةأنواع / ثانًيا 

  3 المادة

  عضو عامل:

لىأأأأأأأأأأأأأأأأأى عضأأأأأأأأأأأأأأأأأوية الجمعيأأأأأأأأأأأأأأأأأة ويقبأأأأأأأأأأأأأأأأأل ذلأأأأأأأأأأأأأأأأأك مجلأأأأأأأأأأأأأأأأأس اإلدارة بعأأأأأأأأأأأأأأأأأد ت قأأأأأأأأأأأأأأأأأق  االنضأأأأأأأأأأأأأأأأأمامهأأأأأأأأأأأأأأأأأو العضأأأأأأأأأأأأأأأأأو الأأأأأأأأأأأأأأأأأذأ يطلأأأأأأأأأأأأأأأأأب 

ا سنويا مقدارا)
ً
 ويحق له ما يأتي:ريال( 322الشروق، ويدفع اشتراك

 االشتراك في أنشطة الجمعية.-أ

االطأأأأأأأأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأأأأأأأأى مسأأأأأأأأأأأأأأأأتندات الجمعيأأأأأأأأأأأأأأأأة وو ائقهأأأأأأأأأأأأأأأأا ومنهأأأأأأأأأأأأأأأأا القأأأأأأأأأأأأأأأأرارات الصأأأأأأأأأأأأأأأأادرة فأأأأأأأأأأأأأأأأي الجمعيأأأأأأأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأأأأأأأأوام كانأأأأأأأأأأأأأأأأه مأأأأأأأأأأأأأأأأن -ب

 دارة أو المدير التنفيذأ أو ريرهم.الجمعية العمومية أو مجلس اإل 

االطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى الميزانيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنوية للجمعيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ومرفقاتهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي مقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر الجمعيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة وقبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل عرضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأها علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى   -ت

 الجمعية العمومية بوقه كاف.

 حضور الجمعية العمومية. -ث

 التصويه على قرارات الجمعية العمومية لذا أمض م ستة أشهر من تاريخ الت اقه بالجمعية. -ج

مأأأأأأأأأأأأأأأأن تأأأأأأأأأأأأأأأأاريخ الت اقأأأأأأأأأأأأأأأأه بالجمعيأأأأأأأأأأأأأأأأة  سأأأأأأأأأأأأأأأأنةالترشأأأأأأأأأأأأأأأأح لعضأأأأأأأأأأأأأأأأوية مجلأأأأأأأأأأأأأأأأس اإلدارة، وذلأأأأأأأأأأأأأأأأك بعأأأأأأأأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأأأأأأأدة ال تقأأأأأأأأأأأأأأأأل عأأأأأأأأأأأأأأأأن  -د

 وسدادا االشتراك.

 تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بش ل دورأ. -هأ

 ألحد األعضام لتمثيلة في حضور الجمعية العمومية. -و
ً
 اإلنابة كتابة

 عضو منتسب:

وال تنطبأأأأأأأأأأأأأأأأأأق عليأأأأأأأأأأأأأأأأأأه أحأأأأأأأأأأأأأأأأأأد شأأأأأأأأأأأأأأأأأأروق العضأأأأأأأأأأأأأأأأأأو هأأأأأأأأأأأأأأأأأأو العضأأأأأأأأأأأأأأأأأأو الأأأأأأأأأأأأأأأأأأذأ يطلأأأأأأأأأأأأأأأأأأب االنتسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب لىأأأأأأأأأأأأأأأأأأى عضأأأأأأأأأأأأأأأأأأوية الجمعيأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

ا سنويا مقدارا)العامل 
ً
 ويحق له ما يأتي:ريال(، 522، ويدفع اشتراك
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 االشتراك في أنشطة الجمعية.-أ

 تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بش ل دورأ كل سنة مالية.-ب

 ات الجمعية وو ائقها.االطالع على مستند-ت

للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أأ وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب -ث

 عنوانه المقيد في سجل العضوية.بر الوسيلة ذاتها أو ع برع

مل مجال عتمّيزا في نظير العمومية من ه عضوية شرفية بمجلس اإلدارة هو العضو الذأ الجمعية  :عضو شرف

ولأأه حق ويجوز ملجلس اإلدارة دعوتأأه لحضأأأأأأأأأأأأأأور اجتمأأاعأأات املجلس دون أن ي ون لأأه حق التصأأأأأأأأأأأأأأويأأه،  ،الجمعيأأة

 ويةلعضأأ أو الترشأأح دون أن ي ون له حق التصأأويه ما يطرح فاها ومناقشأة العمومية حضأور اجتماعات الجمعية

 .دارةاإل  مجلس

 عضو فخري:

ن أأه عضأأأأأأأأأأأأأأويأأة فخريأأة فاهأأا نظير مسأأأأأأأأأأأأأأأاهمتأأه المأأاليأأأة أو المعنويأأأة هو العضأأأأأأأأأأأأأأو الأأذأ تر  الجمعيأأة العموميأأة م 

 .لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة

 س.لعضو الفخرأ حضور اجتماعات املجلال ي ق ل-أ

ال ي ق للعضأو الفخرأ طلب االطالع على أأ من مسأتندات الجمعية وو ائقها وال حضأأور الجمعية العمومية  -ب

 .صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأة االنأأأأأأأأعأأأأأأأأأقأأأأأأأأأادوال تأأأأأأأأأرشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأح نأأأأأأأأأفسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه لأأأأأأأأعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأويأأأأأأأأة مأأأأأأأأجأأأأأأأأألأأأأأأأأس اإلدارة ، وال يأأأأأأأأثأأأأأأأأأ أأأأأأأأه بأأأأأأأأ ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأورا 

للعضأأأو الفخرأ مخاطبة الجمعية عبر أأ وسأأأيلة متاحة ، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضأأأه تقديم الجواب -ت

 . عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية

 عضوية أمل جود: 

ا سأأأأأأأنوًيا مقدارا 
ً
ريال(، وي ق له ما 022)هو العضأأأأأأأو الذأ يطلب االنتسأأأأأأأاب لىى عضأأأأأأأوية الجمعية، ويدفع اشأأأأأأأتراك

 يكتي:

 ي ق له حضور الجمعية العمومية وال ي ق له التصويه.-أ 

 ي ق له المشاركة في أنشطة الجمعية وبرامجها.-ب

 تلقي الرسائل األساسية الدورية عن الجمعية وأنشطتها.-ت

 تلقي الرسائل األساسية الدورية عن الجمعية وأنشطتها.-ت
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 / فقدان
ً
 العضوية ثالثا

  4 المادة

 :التالية الحاالت في العضوية فقدان يتم

 .الوفاة .1

 .كتابي بطلب الجمعية من االنسحاب .0

 العضوية. شروق من شرطا فقد لذا .3

 .اإلدارة ملجلس ذلك تقدير ويعود عمد، عن معنوية أو مادية كانه سوام أضرارا بالجمعية ألحق لذا .4

 على بخطاب للطارا بعد للجمعية المالية السأأأأأأنة بداية من عام لمدة االشأأأأأأتراك تسأأأأأأديد عن تكلر لذا .5

 .اإلدارة مجلس من قرار العضوية ب سقاق يصدر( 0 ،1) الحالتين عدا لديها، وفيما المدون  عنوانه

 / إعادة
ُ
 فقده لمن العضوية رابعا

  5 المادة

م دفعه رسأأأأأو  حال في السأأأأأنوأ  لالشأأأأأتراك تسأأأأأديدا عدم بسأأأأأ ب فقدها لمن العضأأأأأوية لعادة اإلدارة ملجلس يجوز 

 أو اتاشتراك  من للجمعية دفعه تم ما استرداد عضأويته فقد لمن أو ر ته لو أو للعضأو يجوز  وال ،عضأوية جديدة

 .األسباب كانه ومهما عيييا أو نقديا ذلك كان سوام هبات أو تبرعات
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 الفصل الخامس: سياسات الوقاف واالستثمار 

 / السياسات العامة لألوقاف  
ً
 اوال

 مع األوقاف وفقا لألصول الشرعية واللوائح القانونية المعتمدة في الدولة.يتم التعامل   7 المادة

  8 المادة

 :الوقاف االستثمارية المسؤولة عنيقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة 

 . لعامة الستثمار األوقاف وتدارتهارسم السياسات ا .1

قاف .  وصأأأأأأأأأأأيانة األو منتظمةيل األوقاف وت صأأأأأأأأأأأيلها بصأأأأأأأأأأأفة وضأأأأأأأأأأأع اللوائح المفيلة بتنمية اإليرادات من تشأأأأأأأأأأأغ .0

 واملحافظة علاها. 

 التوصية بالنظم الداللية لتشغيل األوقاف.  .3

 لعداد لطط وتقارير اإليرادات والمصروفات السنوية ألموال األوقاف وحساباتها الختامية. .4

 بنام الشراكات مع الجهات األلر  الي  يممن أن تسهم في تشغيل الوقف وتدارته وصيانته.  .5

 جدو  األوقاف االستثمارية.دراسة  .6

 / استقطاب وتنمية الموارد المالية لألوقاف   
ُ
 ثانيا

  9 المادة

 أنواع الموارد المالية لألوقاف: 

 موارد نقدية.  .1

 موارد عييية. .0

  11 المادة

 الفئات المستهدفة لتنمية الموارد الوقفية: 

 فئة األفراد وتشمل األفراد المستقلين أو المرتبطين بكسر من ذوأ الدلل الجيد.  .1

 فئة رجال األعمال وتشمل األفراد واألسر التجارية عالية الدلل.  .0

 المؤسسات الخيرية المان ة.  .3

 شركات ومؤسسات القطاع الخاص.  .4

 القطاع الح ومي .5

 / التوثيق    
ً
 ثالثا

  11 المادة
الوقأأأف لمأأأنهم ال يباشأأأرون لدارتأأأه وال يختأأأارون االسأأأتثمارات الخاصأأأة بأأأه، وتنمأأأا يسأأأندون ذلأأأك لىى الواقفون مساهمون في 

 مجلس لدارة الجمعية.
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  12 المادة

 إجراءات التوثيق:

 نقأأديأأا أو أسأأأأأأأأأأأأأهمأأا أو  .1
ً
وت ون بأأ بأأدام أحأأد األفراد أو الجهأأات رربتأأه في وقف مأأال يمتلمأأه عقأأار أو منقوال أو مبلغأأا

 قفه. رير ذلك مما يسوغ و 

 تسليم المانح نموذج ي توأ على األوراق الثبوتية المطلوبة منه حسب قرارات الجمعية. .0

3.  
ً
سأأأأند باسأأأأتالم مأأأأا أوقفأأأأه وت ديأأأأد موعأأأأد لالتصأأأأال بأأه وتلبأأارا  بعأأأأد تعبئأأأأة االسأأأأتمارة يأأأأتم تسأأأأليم الواقف فورا

 إل هام باقي لجرامات الوقف. بانتهام لجراماته وت ديد موعد لحضورا لىى الجمعية 

أأأأأأان ك ف لذايتأأأأأأوىى قسأأأأأأم لدارة األمأأأأأأالك بالجمعيأأأأأأة لرسأأأأأأال األوراق الالزمأأأأأأة لأأأأأأثالث جهأأأأأأات للتقيأأأأأأيم وتثمأأأأأأين الوقأأأأأأ .4

 الوقف بعقار أو منقول يستلزم تثمينه.  

صأأال علأأى  م يأأتم االت أدد القيمأأة الفعليأأة لأأهت أ بعأأأأد اسأأأأتالم التقيأأأأيم والتثمأأأأين للوقأأأأف مأأأأن الجهأأأأات املختصأأأة .5

 الموقف لت ديد موعد معه إلبالره بقيمة الوقف وت هام اإلجرامات بتوقيعه. 

بعد توقيع الواقف على األوراق المطلوبة لد  كاتب العدل أو الجهأأأأأأأأة املختصأأأأأأأأة يأأأأأأأأتم ت ويأأأأأأأأل األوراق كاملأأأأأأأأة لىى  .6

 .  دورها ت دد االستخدام األمثل لهاالي  بقسم لدارة األمالك بالجمعية 

 . دة شمر على ما قام به من عمل ليريتم تسليم الواقف شها .7

 يتم تسليم الواقف و يقة الوقف المو قة قانونيا وشرعيا لحفظ حقوق الطرفين. .8

 / إدارة الوقاف     
ُ
 رابعا

  13 المادة

 :  تثمارية( إجماال بالمهام التاليةتخت  )لجنة الوقاف االس

 تشغيل األوقاف.  .1

 صيانة األوقاف.  .0

 متابعة اإليرادات وت صيلها.   .3

 التقييم الماىي لألوقاف.   .4

 تنمية ليرادات األوقاف .5

 

 / إدارة االستثمار      
ً
 خامسا

  14 المادة
مممأأأأأأن ضأأأأأأمن ين صأأأأأأر االسأأأأأأتثمار في الجمعيأأأأأأة باسأأأأأأتخدام أمأأأأأأوال المأأأأأأان ين لشأأأأأأرام أصأأأأأأول منوعأأأأأأة لت قيأأأأأأق أعلأأأأأأى عائأأأأأأد 

 مقأأدار املخاطر المقبول والموافق عليه من مجلس اإلدارة.
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  15 المادة

 يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل )لجنة االستثمار( المسؤولة عن:

 اقتراح السياسات االستثمارية وفقا للميشود من نتائج االستثمار.  .1

 ت ديد طرق توزيع األصول في القنوات والجهات االستثمارية.  .0

 الب ث عن الفرص والقنوات الشرعية اآلمنة لالستثمار.  .3

 التيار مديرأ االستثمار.  .4

 تقييم أدام االستثمارات. .5

 رفع التقارير الدورية. .6

  16 المادة

 سياسات اختيار القنوات االستثمارية: 

 التيار االستثمار المتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية.  .1

 التيار االستثمار اآلمن الذأ ت ون نسبة املخاطرة به منخفضة.  .0

 ال يتم استثمار الوقف في األنشطة المرتبطة بالمضاربة باألسهم.  .3

 العائد المنتظم: حيث يمنح االستثمار الذأ يتم التيارا أرباحا شهرية ربع سنوية ، نصف سنوية أو سنوية.   .4

 ة مممنة السترداد المبلغ المستثمر والحصول على سيولةالمرونة: حيث يوفر االستثمار أكبر مرون .5

  17 المادة

 سياسات االستثمار في إدارة أموا  أوقاف الجمعية:

 التيار أعضام لجنة االستثمار وتقييم أدائهم.  .1

 ت ديد أهداف استثمارية مناسبة تقي من ألطار التقلبات االقتصادية الحادة.  .0

 لىى النموالموازنة بين الحاجة لىى األمان والحاجة  .3

 مراقبة أدام ونتائج االستثمارات.  .4

 تعديل السياسات االستثمارية وفقا لنتائج االستثمار وتغير ظروف السوق ، وتغير االحتياجات . .5

 تنويع م ونات املحفظة االستثمارية ألصول الوقف وبخاصة الصناديق الوقفية.    .6

 ع اقتصادأ واحدتنويع أنشطة الوقف االستثمارية فال يقتصر نشاطه على قطا .7

ت ديأأأد أصأأأول الوقأأأف، وت ديأأأد نسأأأبة كأأأل أصأأأل )عقأأأارات، أسأأأهم، نقأأأد... للخ(، ب يأأأث تناسأأأب أسأأألوب  .8

 االستثمار المتبع. 

ثمر أأتالتعامأل مأأع النقأود بمثابأأة أصأول اسأأتثمارية، فأأال تسأتخدم في تغطيأأة النفقأات الجاريأأة، بأل تس .9

 ويسأأتخدم العائد في تمويل اإلنفاق الجارأ 
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  18 المادة

 سياسات اإلنفاق من أموا  أوقاف: 

 : يتعين على إدارة االستثمار اتباع ما يلي

 عدم استخدام األصول في اإلنفاق، وحصر اإلنفاق من عوائد استثمار أصول الوقف.  .1

بأأين عنصأأرين: همأأا تنميأأة القيمأأة الحقيقيأأة ألصأأول وضأأع سياسأأة مناسأأبة يت قأأق مأأن لاللهأأا التأأوازن  .0

 الوقأأف واأللذ بعين االعتبار عامل التضخم والتقلبات السوقية

لنفأاق مقأدار كأأاف مأن عوائأأد االسأتثمار لتغطيأأة جأزم معأين مأأن النفقأات الجاريأأة.  أأ أن يمأون اإلنفأأاق في  .3

ول الوقف املحققة حيم ال يؤدأ اإلنفاق الزائد عن اإليرادات لىى لنفاق أصأول حدود العائد من استثمار أص

 الوقف

استخدام جزم من اإليرادات لتغطية النفقات الجارية، وتعادة استثمار الجزم الباقي لتنمية أصول الوقأف  .4

 علأى المد  الطويل. 

 قف.يتماش م مقدار اإلنفاق السنوأ مع حجم العائد من استثمار أصول الو  .5

 

 

 


