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 سياسة جمع التبرعات

 
 ع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حسابم

 مستقل وان تشي لها سجالً خاصاً بها، ويجب عليها التصرف في أموال الزكاة بما يتفق

 اإلسالميةمن حق الشريعة 

 لقيها التبرعات أن تنشئ لها سجالً تالجمعية عند  علىالنظام، يجب  أحكاماة عمع مرا

 قيد فيه قيمة التبرع وشرطه إن وجد، وأن تراعي عند التصرف فيتخاصاً بها، وأن 

 أموال التبرعات شرط المتبرع

 ينلسعودية للمحاسبين القانونييد الجمعية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة اقتت

 وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.

 ول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلكؤمجلس اإلدارة هو المس

وعليه أن أهدافها أنفقت بما يتفق مع  إيراداتهاموارد الجمعية موثقة وان  أنمن  التأكد

 إجراءات اتخاذو وضهافي التي الحياتوحسن نية، وان يحدد الصدي مهماته بمسؤولية ؤي

ارير عبر تقيفوضها  يتالالصالحيات تلك ة سرمماالتفويض وعليه متابعة  ةدمالقرار و

 رسميه

 عااء المجلسألمن وضع إجراءات التعريف  التأكد اإلدارةيجب على مجلس 

 وعليه التأكد من توفر الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية،

  عااء المجلسألالجمعية  شؤونالمعلومات الوافية عن 

وبالشروط  نص عليه الالئحة األساسيةتيجوز لمجلس اإلدارة التصرف إال فيما  ال-٣

التصرف إال بإذن  خلت الالئحة األساسية من نص فال يجوز للمجلس وإذاالواردة فيها، 

 الجمعية العمومية 

 من البنوك ك أو أكثرناإلدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بجب على مجلس ي

  المحلية، وتكون التعامالت مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية
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 ويضفت بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس اإلدارة

التنفيذية على أن  من قياديي اإلدارةالتعامل مع الحسابات البنكية االثنين من أعانه أو 

 يفوضه  الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من سعودييكونوا 

الجمعية باألنظمة واللوائح السارية في المملكة بما من تقيد  يجب على مجلس اإلدارة التأكد

 أخطاء نظامية.الجمعية في  يامن عدم وقوع

لختامي للعام المنتهي بعد اعتماده من الجمعية حسابها ا ةرتسلم الوزا أنيجب على الجمعية 

 العمومية خالل أربعة أشهر من خالل السنة المنتهية 

 يجوز للوزارة أن تعين مراجعا أو أكثر للحسابات للقيام بالمهام التي تطلب منه

 

شق ال يجب على الجمعية مراعاة األحكام التي تقاي بها األنظمة السارية في المملكة ذات

 ومنها نظام مكافحة غسل األموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ اآلتي: المالي،

 االحتفاظ في مقرها بالسجالت والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسالت -

وأعااء  المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعااء الجمعية العمومية

رة قل عن عشت دة الممالياً بشكل مباشره لمجلس اإلدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها 

 تاريخ انتهاء التعامل منسنوات 

ة حصيل لتمثها عافي أن األموال الواردة أو ب هولة لالشتباعم أسبابإذا توافرت ليها 

ستخدم في ت ، أو تمويل إرهاب، أو أنهاأموالنشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل 

 اإلجراءات اآلتيةالعمليات السابقة، فعليها اتخاذ 

 وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر. إبالغ-أ

لحالة ا تقرير مفصل يتامن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك إعداد-ب

 واألطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.

 ات حول نشاطاتهمتحذير المتعاملين معها من وجود شبه عدم-ج

 ، مع تزويده بمواردمالمشرف المالي مسؤوالً عن التدقيق والمراجعة وااللتزا يكون-٢

 .لمواكافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل األ
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 صفة النفع العام

 صفة النفع العام للجمعية إذا استوفت الشروط اآلتية: حنملوزير أن يصدر قراراً بل

 يكون غرضها تحقيق مصحة عامة أن-١

 يكون نشاطها موجها لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية. أن-٢

 توحة.فتكون عاوية الجمعية العمومية م ان-٣

 الجمعية وفنية علىوجود أية مخالفات مالية أو إدارية  عدم-4

 يران على األقل من ذوي االختصاص فيخبان يكون من أعااء مجلس اإلدارة -5

 نرة كل منهم عن خمس سنوات وان يكورط أال تقل خب، ويشتليهاألمجال العمل 

  يستير فاعلي. من حملة الشهادة الماج

 وذلك اذا فقدت احدفة النفع العام من الجمعية سحب صير زيجوز بقرار مسبب من الو

 عهامنفع العام، وال يحول قرار السحب من استمرارها في تنفيذ العقود المبرمة شروط ال
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