
 

 

 

 الئحة تنمية املوارد املالية

  م2020 األول  اإلصدار
 

 

 : إعداد

 إدارة الحوكمة والتميز املؤسس ي 

 

 

 

 

 

ية  جمعية جود النسائية الخير

JOUD CHARITBALE WOMEN SOCIEETY 

 للخدمات المجتمعية بالدمام

ية والتنمية االجتماعية برقم )  (28مسجلة بوزارة الموارد البشر

 



 
 

 

 

   . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   الرقم:

 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   التاريخ:

 . . . .    . . . . . . . . .. . . . . . . .   المرفقات:

 جمعية جود النسائية الخيرية
JOUD CHARITBALE WOMEN SOCIEETY 

 للخدمات المجتمعية بالدمام
 ( 28االجتماعية برقم ) والتنمية الموارد البشريةمسجلة بوزارة 

 013 8429522فاكس:    -  013 8420289ت:   -   31442الدمام    -  6107ص.ب  – المملكة العربية السعودية 
Email: info@joud.org.sa 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 

هـ الموافق  1442  ربيع الثاني  14  األحديوم  (  10بقرار من مجلس اإلدارة بجلسته رقم )       

 . (تنمية الموارد المالية الئحة  )   تم اعتماد م2020 نوفمبر 29

  

 

 الختم          



 

 املحتويات 

 املقدمة 

   السياسات العامة : الفصل األول 

 / مقدمات الالئحة   ▪
ً
 اوال

 / السياسات الخاصة بأدوار مجلس اإلدارة  ▪
ً
 . ثانيا

 / الصالحيات واملسؤوليات الخاصة بعمليات تنمية املوارد املالية ▪
ً
 .ثالثا

 / سياسة مشاريع وأنشطة تنمية املوارد املالية   ▪
ً
 رابعا

 / السياسات الخاصة بموظفي تنمية املوارد املالية ▪
ً
 . خامسا

 / السياسات الخاصة باملانحين والداعمين ▪
ً
 .  سادسا

 / السياسات الخاصة بكبار الداعمين واملانحين    ▪
ً
 سابعا

 

  بالتبرعات ) املنح (السياسات املتعلقة  : الفصل الثاني 

  / أنواع التبرعات  ▪
ً
 اوال

 / السياسات الحكومية الخاصة بعملية جمع التبرعات   ▪
ً
 ثانيا

 / سياسة اإلعالن عن التبرعات .  ▪
َ
 ثالثا

 رابًعا / سياسات الجمعية في إدارة التبرعات  ▪

 / السياسات الخاصة بحقوق الجمعية املتعلقة بالتبرعات ▪
َ
 خامسا

▪  / 
َ
 السياسات الخاصة بدعم البرامج واألنشطة. سادسا

 / السياسات الخاصة بأنشطة تنمية املوارد املالية   ▪
َ
 سابعا

 / السياسات الخاصة بالتعامالت املالية االلكترونية  ▪
ً
 ثامنا

 

 



 

 الكفاالت .  الفصل الثالث : 

 / أنواع الكفاالت .  ▪
ً
 اوال

 / السياسات الخاصة باالستقطاع الشهري   ▪
ً
 ثانيا

 

 العضويات .   الفصل الرابع : 

 / انواع العضوية  .  ▪
ً
 اوال

 / شروط العضوية .  ▪
ً
 ثانيا

 / فقدان العضوية .  ▪
ً
 ثالثا

 / إعادة العضوية ملن فقدها .  ▪
ً
 رابعا

 

  األوقاف . الفصل الخامس : 

 / السياسات العامة لألوقاف .  ▪
ً
 اوال

 / استقطاب وتنمية املوارد املالية لألوقاف  ▪
ً
 ثانيا

 / التوثيق .  ▪
ً
 ثالثا

 / إدارة األوقاف .  ▪
ً
 رابعا

 / إدارة االستثمار .  ▪
ً
 خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السياسات العامة:   الفصل األول 

 :  أ
ً
 مقدمات لالئحة وال

أهداف قسم 

تنمية املوارد 

 املالية

 وضع الخطط االستراتيجية لتنمية واستدامة املوارد املالية في الجمعية   -1

 التسويق ملشاريع  ومبادرات الجمعية واستقطاب الداعمين لها.  -2

 تخطيط وتنفيذ املبادرات واألنشطة ذات العائد الربحي ملوارد الجمعية  -3

 توطيد العالقة مع الداعمين واملتبرعين والحرص على استمرار دعمهم  -4

 ة أوقاف الجمعية واستثماراتها تنمي -5

اهداف  

 الالئحة 

 حوكمة عمليات تنمية املوارد املالية بالجمعية، وضمان سيرها وفًقا للنظم الرسمية املعمول بها .  .1

 ضمان أن عمليات تنمية املوارد بالجمعية تسير بشفافية ووضوح . .2

 عالقات طويلة املدى مع األطراف الخارجية للتأكيد على أن عملية تنمية املوارد عملية مستدامة مبنية على  .3

نطاق  

 الالئحة 

صممت هذه الالئحة لحوكمة سياسات وإجراءات تنمية املوارد املالية في الجمعية بما يتماش ى مع النظم الرسمية  

 واألعراف املرعية.

 تعريفات

املوارد النقدية أو غير النقدية ، الثابتة أو املنقولة ، وما في حكمها ، والتي دخلت إلى حسابات   هي  املوارد املالية/

 الجمعية  كأمانة تصرف في املصارف املخصصة لها وفق النظام األساس ي للجمعية  

 الفئات التي تستهدفها برامج وخدمات الجمعية .   /املستفيدين  

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

 مفروض من املال، يوجه للصرف في األوجه اإلنسانية التي تحددها أحكام الشريعة اإلسالمية.   مقدار  الزكاة/

مقدار من املال، يحدده ويقدمه املانح لصالح الجمعية من دون تحديده لوجه    املنحة غير املشروطة )املنح العام(/

 صرف هذا املال.  

مقدار من املال، يحدده ويقدمه املانح لصالح الجمعية مع تحديده لوجه الصرف    املنحة املشروطة )املنح املخصص(/

 املنشود لهذا املال .

تعويض نقدي أو غير نقدي تقدمه جهة اعتبارية للجمعية في سبيل دعم إحدى برامجها أو فعالياتها  الرعاية  /

 متيازات معنوية واضحة ومحددة.  الجماهيرية، مقابل حصولها على ا

 الشخص أو الجهة االعتبارية التي تقوم بتخصيص موارد نقدية  /أو غير نقدية لصالح الجمعية  املانح )الداعم(



 

 كبار املانحين )الداعمين( 

  فأكثر.  ريال  300.000الداعمون الذين يستطيعون تقديم منح سنوية للجمعية مساوية لـ  

هي املبالغ التي يتم صرفها لتغطية تكاليف الشؤون العامة  واإلدارية غير املباشرة لخدمات    : املصاريف التشغيلية

 املستفيد النهائي.   

 هي املبالغ التي يتم صرفها على برامج ومشروعات الجمعية املوجهة للمستفيد النهائي .  :  مصروفات املشاريع
 
 

 / 
ً
 السياسات الخاصة بأدوار مجلس اإلدارة في تنمية املوارد املاليةثانيا

 في بداية السنة املالية  تنمية املوارد املالية الخطة السنوية لعلى  يوافق مجلس اإلدارة  1 املادة 

 .املاليةتنمية املوارد  لبرامج مخصصةتشغيلية  اإلدارة ميزانيةمجلس  عتمدي 2 املادة 

 جميع مخاطبات طلب املوارد املالية من املانحين يجب أن تكون موجهة من رئيس مجلس اإلدارة أو العضو املفوض منه  3 املادة 
 

 / 
ً
 املوارد املالية الصالحيات الخاصة بعمليات تنمية ثالثا

 ال تستطيع الجمعية القيام بأنشطة تنمية املوارد املالية، إال في حال كان ترخيص الجمعية ساري املفعول  4 املادة 

  5 املادة 
ً
 حركات اإليداع والصرف. ليقبل يجب إبقاء الحساب املصرفي للجمعية مفعال

 6 املادة 
 إلدارة تنمية املوارد املالية.يتولى املدير التنفيذي مسؤولية مراجعة واعتماد الخطط التشغيلية 

 تجنيب الجمعية جميع أشكال تضارب املصالح أثناء عمليات تنمية املوارد املالية. على مدير تنمية املوارد  مسئوليةيقع 

 تتم جميع عمليات تنمية املوارد املالية وفقا ألعلى معايير الحوكمة املؤسسية، من نزاهة وشفافية وإفصاح ورقابة. 7 املادة 

 8 املادة 
يكون قسم تنمية املوارد هو   ولكنال تنحصر مسؤوليات تنمية املوارد املالية في الجمعية بقسم تنمية املوارد املالية، 

 . وإعداد التقارير النهائيةعن املخاطبات والتواصل الرسمي  إدارًيا املسؤول

 9 املادة 
بموافقة املدير التنفيذي بشكل خطي. ووفق  ال تجوز مشاركة أي عضو من خارج الجمعية في عملية تنمية املوارد املالية إال 

 .أدوار محددة  وإجراءات وصالحيات واضحة  

 
ً
     السياسات الخاصة بمشاريع وأنشطة تنمية املوارد :/  رابعا

 يجب اعتماد الخطة التشغيلية لكافة املشاريع والفعاليات الخاصة بتنمية املوارد من مجلس اإلدارة. 10 املادة 

 11 املادة 
ال يحق للجمعية تنفيذ مشروع او اقامة فعالية دون اخذ تصريح عليه من وزارة املوارد البشرية و التنمية املجتمعية 

 والبرنامج الوطني للمعارض واملؤتمرات في حالة األنشطة املقامة خارجًيا.

 إقامة املشروع وفق التصريح واالشتراطات التي منحت له.يجب  12 املادة 



 

 

 
ً
 خاصة بموظفي تنمية املوارد املالية . السياسات ال/  خامسا

 13 املادة 

 مسؤولية موظفي تنمية املوارد املالية تجاه اإليرادات املالية :

 على موظف تنمية املوارد املالية التأكد من انسجام شروط املانح مع اهداف الجمعية قبل قبول جميع املنح املخصصة. .1

املمنوح للوجهة أو الغاية التي يحددها املانح بشكل حصري، ويجب تأكيد  املاليخصص  ،في حاالت املنح املخصص  .2

 . )في سند القبض( ذلك له بشكل خطي

 14 املادة 
 مسؤولية موظفي تنمية املوارد املالية تجاه التقارير اإلدارية:  

 يلتزم موظف تنمية املوارد املالية بتقييد اإليرادات بجميع أنواعها لغرض إصدارها في التقارير الدورية حسب الطلب . 

 15 املادة 

 مسؤولية موظفي تنمية املوارد املالية تجاه االلتزام باألنظمة والقوانين: 

أثناء  يحظــر علــى مــوظفي تنميــة املــوارد املاليــة العمــل في تنميــة املــوارد املاليــة ألي جهــة فرديــة أو مؤسســية أخــرى  .1

 .أثناء ساعات الدوام الرسمي أو خارجها الجمعية، ســواءعملهم لدى 

 ء إلى سمعة الجمعية.يحظر على موظفي تنمية املوارد املالية االنخراط في أي نشاطات تس ي .2

تحــت يحظــر علــى مــوظفي تنميــة املــوارد املاليــة استخدام أيــة مبــالغ مــن املــوارد املاليــة الــتي يجمعونهــا ويكون بذلك   .3

 .اإلدارية والقانونيةطائلــة املســاءلة 

ــيهم ال يجــوز ملوظــف تنميــة املــوارد املاليــة قبــول أي نــوع مــن العطــايا أو االمتيــازات الخاصــة الــتي قــد يعرضــها عل .4

بعض املانحين لصفتهم الشخصية، ويتحتم عليـه في تلـك الحالـة إخطـار املـدير العـام وإحالـة تلـك الهبـة مباشـرة إلى  

 الجمعية.

 من مزودي الخدمات أو البضائع مقابل اختيارهم  على  .5
ً
 أو متاعا

ً
موظفي تنمية املوارد أن ال يسعوا أو يقبلوا ماال

 كمقدم خدمة للجمعية.

 16 املادة 

 مسؤولية موظفي تنمية املوارد املالية تجاه السندات والتوريدات املالية: 

 بسندات استالم، معبأة بشكل واضح.  والتبرعات على موظفي تنمية املوارد املالية التأكد من توثيق جميع املنح .1

  توريد جميع املنح املالية إلى الجمعية بحسب اإلجراءات املعمول بها. على موظفي تنمية املوارد  .2

 17 املادة 

 مسئولية موظفي تنمية املوارد تجاه العالقة باملانحين:  

 على موظفي تنمية املوارد املالية االهتمام باملحافظة على عالقات محترفة مع املانحين املحتملين واملتكررين من خالل:  

 التواصل مع املانحين باملعلومات الصحيحة، غير املضللة وغير املبالغ فيها التي تحترم خصوصية وكرامة املستفيد.   .1

 حذف اسم املانح من قائمة الداعمين , في حال طلب ذلك , من دون إعاقة أو تأخير .2



 

 / 
ً
   السياسات الخاصة باملانحين والداعمين ) املتبرعين (سادسا

 18 املادة 

يتمتع املانحون بالحقوق  ها، لذا يجب لعالقة مع املانحين واملتبرعين للجمعية هي عالقة طويلة ومستمرة يجب العناية با

 التالية : 

 استخدام املوارد املمنوحة  اتباعه في رسالة الجمعية واألسلوب الذي تعتزم إعالمه ب .1

 للمانح حق االطالع على ميزانيات الجمعية الحالية والسابقة )موقع الجمعية(  .2

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

هوية جميع العاملين بمجلس إدارة الجمعية، ودورهم املحوري في اإلشراف على  للمانح حق االطالع على  .4

 سؤوليات والصالحيات امل

التعامل مع املعلومات املتعلقة بتبرعهم ومعالجتها باحترام وسرية، وعدم تسريب معلوماتهم أو من حق املانحين  .5

 استخدامها في غير أغراضها.

 حق التأكد من استخدام مساهماتهم على النحو املتفق عليه. لهم  .6

 قي إجابة صحيحة على وجه السرعة.حق طرح األسئلة واالستفسارات املتعلقة بالجمعية وتل .7

 ملساهماتهم )شفوًيا ، كتابًيا ( وشكرها  تقدير الجمعيةمن حقوق املانح   .8

 / 
ً
   السياسات الخاصة بكبار الداعمين واملانحينسابعا

 املسؤول الرئيس عن العالقة مع كبار املانحين هو مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه مجلس اإلدارة لذلك. 19 املادة 

 ساعة بحد اقص ى .  72يجب ان يتم اعالم املانح باستالم منحته خالل  20 املادة 



 

 21 املادة 

 :يجب إرسال رسالة شكر للمانح أو ترتيب زيارة ملكتبه بحسب مستوى الداعم من حيث الحجم والنوعية وفقا للجـدول 

 

 22 املادة 

 :  عمليات وإجراءات حملة زيارة كبار املانحين   *

تنمية املوارد املالية طلب موافقة املدير التنفيذي قبل البدء بتنسيق دير قسم على ملتنظيم زيارات لكبار املانحين يجب 

 تلك الزيارات . 

 23 املادة 

 الحصول على املنحة: 

 في حال استالم املنحة يجب توثيقها باتباع اإلجراءات التالية:   

 إثبات االستالم مع تقديم الشكر.  .1

 ساعة من وقت االستالم. 72يتجاوز إرسال تأكيد االستالم إلى املانح خالل وقت ال  .2

 24 املادة 

 املتابعة مع املانح : 

 تتم عمليات املتابعة مع املانح واطالعه على املستجدات من خالل الخطوات التالية:  

إرسال التقرير الدوري في الوقت املتفق عليه. في حالة كان املانح لديه نموذج معين لكتابة التقارير فيجب اتباعه،   .1

 خاصة إذا كانت جهة مانحة .

 اشراك املانح في بعض ورش العمل وبعض القرارات التي يتم اتخاذها ضمن خطة انفاق منحته   .2

 

 

 

                        

 



 

 الفصل الثاني السياسات الخاصة بالتبرعات )املنح(

 : 
ً
 أنواع التبرعات بالجمعية أوال

  1 املادة 

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

، ال يحق للجمعية صرفها إال في األوجه التي يحددها ملساعدة املستفيدين مخصصة من املانحينوتبرعات منح  .1

 . مثل الكفاالت، وتفريج الكرب املانح

ما ال يشترط املانح نوع الصرف.، فيحق للجمعية صرفها ملصلحة املستفيدين بحسب  )زكاة وصدقة( تبرعات عامة .2

 .إدارة الجمعية يراه مجلس 

 منح لدعم البرامج واألنشطة واملصروفات العامة والتشغيلية. .3

  2 املادة 

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

 منح نقدية   .1

 منح عينية   .2

 منح عقارية )أصول غير منقولة(  .3

  3 املادة 

 أنواع تنقسم التبرعات من حيث نوع األداء الشرعي إلى ثالثة 

 .   االزكاة ويجب أن تصرف في أوجه االستحقاق املنصوص عليها شرعً  .1

 إذا كانت خاصة، وملصلحة املستفيدين إذا كانت عامة     الصدقات ويجب صرفها حسب رغبة املانح  .2

 .  األوقاف ويجب صرفها وفقا لالئحة األوقاف املعتمدة من الجمعية .3

 
ً
   السياسات الحكومية الخاصة بعملية جمع التبرعات :/  ثانيا

  4 املادة 
الحصــول علــى تصريح من وزارة  و ال يحق للجمعية التسويق ألي تبرع لصالح مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك 

 املوارد البشرية والتنمية املجتمعية والجهات ذات االختصاص في الدولة. 

  5 املادة 
 ومعتمد تاريخ إصداره وانتهائه مبين فيهجمع التبرعات بخطاب تفويض يجب أن تقوم الجمعية بتزويد من يباشرون عملية 

 . وإبرازها متى طلب منهم ذلك لخطاباتمن الجمعية ويلتزم هؤالء بحمل تلك ا

  6 املادة 
ال يسمح للجمعية استعمال األموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله اال بموافقة خطية من املتبرع ان كان غرض 

 .املتبرع محددا وان لم يتيسر ذلك فيطلب التصريح من الوزارة 

  7 املادة 
مهمـا كانـت طبيعة    ال يسمح بأي حال من األحوال فتح أي حسـابات مصـرفية بغـرض تنميـة املـوارد املاليـة باسـم أي شـخص

 منصبه في الجمعية 



 

  8 املادة 

في حال إقامة حملة جمع التبرعات بتصريح ملدة محددة من الجهة املشرفة، يجب على قسم تنمية املوارد إعداد تقرير يبين  

فيه حصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته مؤيدا ذلك باملستندات الدالة على صحته، ورفعه الى الجهة املشرفة  

 ل املدة املحددة، و إذا كان التصريح غير محدد املدة فيكتفى بإدراج التقرير ضمن امليزانية السنوية خال

ا
ً
     سياسة اإلعالن عن التبرعات/  ثالث

  9 املادة 
هو املسئول عن التعريف بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والبرامج والخدمات   واإلعالم يعتبر قسم العالقات العامة

 التي تقدمها وذلك لحث الجمهور على التبرع للجمعية  

 عن تزويد القسم اإلعالمي بمعلومات الحمالت   10 املادة 
ً

 الخاصة باملوارد املالية. أو األنشطةقسم تنمية املوارد مسئوال

 .إعداد املواد اإلعالمية التي تحفز الجمهور على التبرع، وإحالة املتبرعين لقسم تنمية املواردمسئول عن القسم اإلعالمي   11 املادة 

 
ً
 سياسات الجمعية في إدارة التبرعات /  رابعا

  12 املادة 
يجب أن يتم تسجيل جميع املوارد املالية النقدية أو غير النقدية لدى إدارة الشؤون املالية فور دخولها وقبل أن يتم عليها 

 أي إجراء آخر، باستخدام نظام محاسبي مناسب ومحدث باستمرار 

 ال يتم إثبات التبرعات اآلجلة )املوعود بها( لحين دخولها إلى صندوق الجمعية او حسابها املصرفي    13 املادة 

 يجب أن تكون املنح العقارية مقيمة من قبل مكتب تقييم معتمد ويثبت تقييمها في محضر خاص بذلك .   14 املادة 

  15 املادة 
ل املانح او الحصول على تقييم سعري من  يجب أن تتضمن جميع املنح العينية وجود فواتير بقيمتها حال تقديمها من قب

 الجهات املختصة في مثل هذه األنواع من املنح , ويثبت تقييمها في محضر خاص بذلك   

 
ً
 :  السياسات الخاصة بحقوق الجمعية املتعلقة بالتبرعات/  خامسا

 . يحق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتبرع واملبلغ املتبرع به وذلك لحماية الجمعية من أي مخاطر محتملة  16 املادة 

 يحق للجمعية رفض املنحة أو التبرع في حال وجود أي عوامل من شأنها اإلضرار بالجمعية   17 املادة 

 .استرجاع التبرع أو املنحة  املانح يحق للجمعية رفض طلب   18 املادة 

  
ً
  طلب دعم برامج خدمة املستفيدالسياسات الخاصة ب /سادسا

  1 املادة 
  املبادرة أهداف ملبادرات ومشاريع خدمة ونفع املستفيدين بحيث تتضمن الوثيقة (وثيقة البدء)يعرض على الداعمين 

 املالية. اوموازنته اومخرجاته

 ختامي للمشروع ومخرجاته يحق لداعم البرنامج ــ بناء على طلبه ــ الحصول على تقرير   2 املادة 



 

  
ً
 بتنفيذ أنشطة ومبادرات تنمية املوارد املالية :السياسات الخاصة /  سابعا

  3 املادة 
وفي حال  من مجلس اإلدارة. املعتمدة الخطة التشغيلية الخاصة بتنمية املوارد  يجب أن تكون املبادرة أو النشاط ضمن

افقة عليها .  ا يتم عرضها على املجلس للمو
ً

 عدم ادراجها في الخطة مسبق

  4 املادة 
املجتمعية  ال يحق للجمعية تنفيذ مشروع او اقامة فعالية دون اخذ تصريح عليه من وزارة املوارد البشرية و التنمية

 والبرنامج الوطني للمعارض واملؤتمرات في حالة األنشطة املقامة خارجًيا.

 التصريح واالشتراطات التي منحت له.صيغة إقامة املشروع وفق   5 املادة 

 
ً
    السياسات الخاصة بالتعامالت املالية االلكترونية/  ثامنا

  6 املادة 
يقصد بها كافة التعامالت اإللكترونية املتعلقة بتنمية املوارد املالية )متجر إلكتروني ، تطبيقات تنمية املوارد املالية  

      التقنية( 

 يجب مراعاة اللوائح واألنظمة الخاصة بالتعامالت اإللكترونية في اململكة العربية السعودية.   7 املادة 

 رة نظامية ويتم الرفع بتقارير دورية إلدارة الجمعية  توثيق كافة العمليات اإللكترونية بصو   8 املادة 

 ال يتم التسويق اإللكتروني ألي خدمة أو منتج خاص  بالجمعية دون اعتماد رسمي من إدارة الجمعية.    9 املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الكفاالت :  الفصل الثالث

 / 
ً
        السياسات الخاصة بالكفاالتاوال

 1 املادة 
بموجب موافقة الوزارة على تشكيل وتفويض مجلس إدارة الجمعية للجنة خاصة بكفالة  يحق للجمعية استالم الكفاالت 

 األيتام 

 من دون تعيين.  أي مستفيدعينه أو مستفيد ببمبلغ محدد لكفالة  تبرع امل هي مساهمة الكفالة :  2 املادة 

 3 املادة 

 أنواع الكفاالت: 

وهي أن يقوم الكافل بدفع مبلغ الكفالة الذي تحـدده الجمعيـة سـنويا أو  شـهريا مـن دون تحديـد   الكفالة العامة: .1

 مكفول بعينه.   

وهي أن يقوم الكافل بدفع مبلـغ الكفالـة الـذي تحـدده الجمعيـة، سـنويا  أو شـهريا  بشـرط أن   الكفالة الخاصة: .2

اهمة االختيارية في تأمين االحتياجات اإلضافية للمكفول، علـى  يـتم تخصيصه ملكفول بعينه ، ويحق للكافل املس

 . أن يـتم تزويد الكافل بتقارير دورية عن مكفوله

 4 املادة 

 طرق استقبال أموال الكفاالت من الكفالء:  

 في مقر الجمعية .نقدا  .1

 شيك مصرفي باسم الجمعية.   .2

 التحويل لحساب الجمعية عن طريق الهاتف املصرفي أو اإلنترنت أو غيره    .3

 االستقطاع من خالل البنوك املحلية لحسابات الجمعية  .4

 5 املادة 

 إدارة الكفاالت : 

 متابعـــة اســـتقطاب الكفـــالء الجـــدد بالتنســـيق مـــع إدارة العالقات العامة .1

 التواصل مع الراغبين في الكفالة وتعريفهم بالبرنامج  وإجراءاته  .2

 استقبال مبلغ الكفالة، وإصدار إيصاالت االستالم   .3

 تحويل اإليصاالت لإلدارة املالية  .4

 يتم صرف مبلغ الكفالة للمستفيد وفًقا للنظام الذي تعتمده لجان الكفاالت  6 املادة 



 

 / 
ً
          باالستقطاع الشهري السياسات الخاصة ثانيا

 1املادة  

 مفهوم االستقطاع: 

بشكل تلقائي،  وتحويله لحساب  -بتفويض  كتابي منه  -هو قيام البنك باستيفاء مبلغ مالي شهري من حساب متبرع ما 

 الجمعية لعدد محدد من األشهر 

 2املادة  

   أنواع االستقطاع:

 استقطاع متعلق بالكفالة الخاصة  •

 استقطاع متعلق بالكفالة العامة  •

 يحق للمستقطع إلغاء االستقطاع في أي لحظة ودون سابق إنذار.   3املادة  

 يحق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمستقطع ومبلغ االستقطاع وذلك لحماية الجمعية من أي مخاطر محتملة. 4املادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الرابع:  العضويات 

 / 
ً
 العضوية  شروطاوال

  1 املادة 

 :التالية الشروط تكون عضوية الجمعية  مفتوحة لجميع الراغبين على أن تتوفر 

 .الجنسية ةسعودي كون ت أن .1

  )عدا عضوية الطالب(  عمره من عشرة الثامنة أتم قد كون ت أن .2

 .شرعا املعتبرة األهلية ةكامل كون ت أن .3

 .اعتباره إليه رد قد يكن لم ما األمانة أو بالشرف مخلة جريمة في بإدانة اعليه محكوم غير كون ت أن .4

 .السنوي  لالشتراك األدنى الحد سدد قد يكون  أن .5

 أنواع العضوية ثانًيا / 

  2 املادة 

   عضو عامل:

إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق الشروط، ويدفع  االنضمامهو العضو الذي يطلب 

ا سنويا مقداره)
ً
ويحق له ما يأتي: ريال( 300اشتراك  

االشتراك في أنشطة الجمعية.-أ  

االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية  -ب

دارة أو املدير التنفيذي أو غيرهم.العمومية أو مجلس اإل   

االطالع على امليزانية السنوية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت   -ت

 كاف.

حضور الجمعية العمومية. -ث  

التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمض ى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية. -ج  

من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده   سنةالترشح لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك بعد مدة ال تقل عن  -د

 االشتراك.

تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. -هـ  

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

ضو منتسب: ع  

ا   وال تنطبق عليه أحد شروط العضو العاملهو العضو الذي يطلب االنتساب إلى عضوية الجمعية  
ً
، ويدفع اشتراك

 ويحق له ما يأتي: ريال(، 500سنويا مقداره)

 االشتراك في أنشطة الجمعية.-أ

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

 مستندات الجمعية ووثائقها.االطالع على -ت

للعضو املنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم -ث

 عنوانه املقيد في سجل العضوية.بر الوسيلة ذاتها أو ع برالجواب ع



 

ه في مجال تمّيز نظير العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس اإلدارة هو العضو الذي الجمعية  :عضو شرف

وله حق  ويجوز ملجلس اإلدارة دعوته لحضور اجتماعات املجلس دون أن يكون له حق التصويت،  ،عمل الجمعية 

 لعضوية أو الترشح دون أن يكون له حق التصويت ما يطرح فيها  ومناقشة العمومية حضور اجتماعات الجمعية

 .دارةاإل  مجلس

 عضو فخري: 

 .للجمعيةهو العضو الذي ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته املالية أو املعنوية  

 . ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات املجلس-أ

ال يحق للعضو الفخري طلب االطالع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمعية العمومية   -ب

 .لعضوية مجلس اإلدارة ، وال يثبت بحضوره صحة االنعقادوال ترشيح نفسه 

للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب  -ت

 . عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية

 عضوية أمل جود: 

ا سنوًيا مقداره )هو العضو الذي يطلب االنتساب إلى 
ً
ريال(، ويحق له ما 200عضوية الجمعية، ويدفع اشتراك

 يأتي: 

 يحق له حضور الجمعية العمومية وال يحق له التصويت.-أ 

 يحق له املشاركة في أنشطة الجمعية وبرامجها.-ب

 تلقي الرسائل األساسية الدورية عن الجمعية وأنشطتها. -ت

 الجمعية وأنشطتها.  تلقي الرسائل األساسية الدورية عن-ت

 / 
ً
 العضوية  فقدانثالثا

  3 املادة 

 :التالية الحاالت في العضوية فقدان يتم

 .الوفاة .1

 .كتابي  بطلب الجمعية من االنسحاب .2

 . العضوية شروط من شرطا فقد إذا .3

 .اإلدارة ملجلس ذلك تقدير ويعود عمد،  عن معنوية أو مادية كانت سواء  أضرارا بالجمعية ألحق إذا .4

 بخطاب إخطاره بعد للجمعية املالية السنة بداية من أشهر ستة ملدة االشتراك تسديد عن تأخر إذا .5

 .اإلدارة مجلس من قرار العضوية بفقدان يصدر( 2 ،1) الحالتين عدا وفيما،  لديها املدون  عنوانه على



 

 / 
ُ
 فقده ملن العضوية إعادة رابعا

  4 املادة 

  املبلغ أدائه حال في السنوي  لالشتراك تسديده عدم بسبب فقدها ملن العضوية إعادة  اإلدارة ملجلس يجوز 

 أو اشتراكات من للجمعية دفعه تم ما استرداد عضويته فقد ملن أو رثته لو أو للعضو يجوز  وال عليه، املستحق

 .األسباب كانت ومهما عينيا أو نقديا  ذلك كان سواء هبات أو تبرعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سياسات األوقاف واالستثمار  الفصل الخامس :

 / 
ً
    السياسات العامة لألوقافاوال

 يتم التعامل مع األوقاف وفقا لألصول الشرعية واللوائح القانونية املعتمدة في الدولة. 7 املادة 

 8 املادة 

 يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة األوقاف االستثمارية املسؤولة عن : 

 رسم السياسات العامة الستثمار األوقاف وإدارتها .  .1

وضع اللوائح الكفيلة بتنمية اإليرادات من تشغيل األوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة .  وصيانة األوقاف   .2

 واملحافظة عليها. 

 ألوقاف.  التوصية بالنظم الداخلية لتشغيل ا .3

 إعداد خطط وتقارير اإليرادات واملصروفات السنوية ألموال األوقاف وحساباتها الختامية. .4

 بناء الشراكات مع الجهات األخرى التي يمكن أن تسهم في تشغيل الوقف وإدارته وصيانته.  .5

 دراسة جدوى األوقاف االستثمارية. .6

 / 
ُ
     لألوقافاستقطاب وتنمية املوارد املالية ثانيا

 9 املادة 

 أنواع املوارد املالية لألوقاف: 

 موارد نقدية.  .1

 موارد عينية. .2

 10 املادة 

 الفئات املستهدفة لتنمية املوارد الوقفية:  

 فئة األفراد وتشمل األفراد املستقلين أو املرتبطين بأسر من ذوي الدخل الجيد.  .1

 فئة رجال األعمال وتشمل األفراد واألسر التجارية عالية الدخل.   .2

 املؤسسات الخيرية املانحة.   .3

 شركات ومؤسسات القطاع الخاص.   .4

 القطاع الحكومي  .5

 / 
ً
     التوثيق ثالثا

 11 املادة 
الوقـف لكـنهم ال يباشـرون إدارتـه وال يختـارون االسـتثمارات الخاصـة بـه، وإنمـا يسـندون ذلـك إلى  الواقفون مساهمون في 

 مجلس إدارة الجمعية.



 

 12 املادة 

 إجراءات التوثيق: 

 نقديا أو أسهما أو غير  .1
ً
وتكون بإبداء أحد األفراد أو الجهات رغبته في وقف مال يمتلكه عقار أو منقوال أو مبلغا

 ذلك مما يسوغ وقفه. 

 تسليم املانح نموذج يحتوي على األوراق الثبوتية املطلوبة منه حسب قرارات الجمعية. .2

3.  
ً
  ســند باســتالم مــا أوقفــه وتحديــد موعــد لالتصــال بــه وإخبــاره  بعــد تعبئــة االســتمارة يــتم تســليم الواقف فورا

 بانتهاء إجراءاته وتحديد موعد لحضوره إلى الجمعية إلنهاء باقي إجراءات الوقف.  

ف إذا  كــان الوقف  يتــولى قســم إدارة األمــالك بالجمعيــة إرســال األوراق الالزمــة لــثالث جهــات للتقيــيم وتثمــين الوقــ .4

 بعقار أو منقول يستلزم تثمينه.   

بعــد اســتالم التقيــيم والتثمــين للوقــف مــن الجهــات املختصــة تحــدد القيمــة الفعليــة لــه  ثم يــتم االتصــال علــى  .5

 املوقف لتحديد موعد معه إلبالغه بقيمة الوقف وإنهاء اإلجراءات بتوقيعه. 

الواقف على األوراق املطلوبة لدى كاتب العدل أو الجهـة املختصـة يـتم تحويـل األوراق كاملـة إلى قسم  بعد توقيع  .6

 إدارة األمالك بالجمعية التي بدورها تحدد االستخدام األمثل لها .  

 يتم تسليم الواقف شهادة شكر على ما قام به من عمل خير .  .7

 ونيا وشرعيا لحفظ حقوق الطرفين . يتم تسليم الواقف وثيقة الوقف املوثقة قان .8

 / 
ُ
      إدارة األوقافرابعا

 13 املادة 

 تختص )لجنة األوقاف االستثمارية( إجماال باملهام التالية :  

 تشغيل األوقاف.   .1

 صيانة األوقاف.   .2

 متابعة اإليرادات وتحصيلها.   .3

 التقييم املالي لألوقاف.    .4

 تنمية إيرادات األوقاف  .5

 



 

 / 
ً
       االستثمار إدارة خامسا

 14 املادة 
ـدار  ينحصــر االســتثمار في الجمعيــة باســتخدام أمــوال املــانحين لشــراء أصــول منوعــة لتحقيــق أعلــى عائــد ممكــن ضــمن مقـ

 املخاطر املقبول واملوافق عليه من مجلس اإلدارة.

 15 املادة 

 يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل )لجنة االستثمار( املسؤولة عن:

 اقتراح السياسات االستثمارية وفقا للمنشود من نتائج االستثمار.  .1

 تحديد طرق توزيع األصول في القنوات والجهات االستثمارية.   .2

 البحث عن الفرص والقنوات الشرعية اآلمنة لالستثمار.   .3

 اختيار مديري االستثمار.   .4

 تقييم أداء االستثمارات. .5

 رفع التقارير الدورية. .6

 16 املادة 

 سياسات اختيار القنوات االستثمارية:  

 اختيار االستثمار املتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية.   .1

 اختيار االستثمار اآلمن الذي تكون نسبة املخاطرة به منخفضة.   .2

 ال يتم استثمار الوقف في األنشطة املرتبطة باملضاربة باألسهم.  .3

 ختياره أرباحا شهرية ربع سنوية , نصف سنوية أو سنوية.   العائد املنتظم: حيث يمنح االستثمار الذي يتم ا .4

 املرونة: حيث يوفر االستثمار أكبر مرونة ممكنة السترداد املبلغ املستثمر والحصول على سيولة  .5

 17 املادة 

 سياسات االستثمار في إدارة أموال أوقاف الجمعية: 

 اختيار أعضاء لجنة االستثمار وتقييم أدائهم.   .1

 تحديد أهداف استثمارية مناسبة تقي من أخطار التقلبات االقتصادية الحادة.   .2

 املوازنة بين الحاجة إلى األمان والحاجة إلى النمو  .3

 مراقبة أداء ونتائج االستثمارات.  .4

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

 تنويع مكونات املحفظة االستثمارية ألصول الوقف وبخاصة الصناديق الوقفية.     .6

 تنويع أنشطة الوقف االستثمارية فال يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد .7

. إلخ(، بحيـــث تناســـب أســـلوب  تحديـــد أصـــول الوقـــف، وتحديـــد نســـبة كـــل أصـــل )عقـــارات، أســـهم، نقـــد.. .8

 االستثمار املتبع.  

التعامـل مــع النقـود بمثابــة أصـول اســتثمارية، فــال تسـتخدم في تغطيــة النفقـات الجاريــة، بـل تســتثمر ويســتخدم   .9

 العائد في تمويل اإلنفاق الجاري 



 

 18 املادة 

 سياسات اإلنفاق من أموال أوقاف: 

 :  ستثمار اتباع ما يلييتعين على إدارة اال 

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

وضــع سياســة مناســبة يتحقــق مــن خاللهــا التــوازن بــين عنصــرين: همــا تنميــة القيمــة الحقيقيــة ألصــول الوقــف  .2

 والتقلبات السوقية واألخذ بعين االعتبار عامل التضخم 

إنفـاق مقـدار كــاف مـن عوائــد االسـتثمار لتغطيــة جـزء معـين مــن النفقـات الجاريــة .  أي أن يكـون اإلنفــاق في  .3

حدود العائد من استثمار أصول الوقف املحققة حتى ال يؤدي اإلنفاق الزائد عن اإليرادات إلى إنفاق أصـول  

 الوقف 

رادات لتغطية النفقات الجارية، وإعادة استثمار الجزء الباقي لتنمية أصول الوقـف علـى  استخدام جزء من اإلي .4

 املدى الطويل.  

 يتماش ى مقدار اإلنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمار أصول الوقف. .5

 

 


