سياست
قبىل الهباث و التبرعاث
(الجمعيت التعاونيت متعددة االغراض بالرياض)
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المادة االولي:

أىداؼ الالئحة

المادة الثانية:

صالحيات القبول

المادة الثالثة:

ضوابط القبول

المادة الرابعة:

اجراءات القبول

بناء على نصت عليو المادة( ) 82من الئحة الجمعية و التي أوضحت ان االحتياطي
صالحيات
االصدار

العام للجمعية الذي يتكون من التبرعات و الهبات و اإلعانة التأسيسية و إعانة بناء مقر
الجمعية و المشار إلية بالمادة (  ) 88من تكوين رأس مال الجمعية فقرة ( ب ) و سعيا
لرسم سياسات و ضوابط واضحة و شفافة و عادلة تحدد اجراءات و ضوابط قبول
الهبات و التبرعات ،فقد اصدر مجلس االدارة الئحة الهبات و التبرعات .
المادة ( ) 1
أىداؼ الالئحة

تسعي الئحة الهبات و التبرعات إلى إيضاح أحكام و إجراءات قبول الجمعية التعاونية متعددة االغراض بالرياض
للمنح و الهبات و التبرعات و الوصايا و األوقاؼ
المادة ( ) 8

صالحيات القبول
تعرض المنح و الهبات و التبرعات و الوصايا و األوقاؼ على مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة االغراض
بالرياض ،و يطلع عليها مجلس اإلدارة بتقدير مدي قبولها ،و في حال تحفظ المجلس على قبولها  ،فلو أن
يرفض ذلك على أن يكون قراره مسببا  ،و لمجلس اإلدارة تفويض ذلك للجنة التنفيذية أو أمين المال على أن
يخطر المجلس بما اتخذ من قرارات بشأن ذلك

المادة ( ) 3
ضوابط القبول
تقبل الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرياض التبرعات و الهبات النقدية و العينية من االعضاء المؤسسين و
االعضاء المنتسبين و من الغير وفقا للضوابط األتية:
-1

أال يكون للمتبرع أو الواىب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .

-8

أن تتضمن استمارة التبرع الورقية أو االلكترونية إقرار المتبرع أو الواىب بما يتضمن عدم وجود مصلحة

مباشرة أو غير مباشرة مع الجمعية  ،و أنو ليس لديو طلبات أو ملفات تحت اإلجراء مع الجمعية .
-3

أن يستلم األمين العام للجمعية التعاونية متعددة االغراض بالرياض التبرع أو الهبة النقدية ممن تنطبق

عليهم شروط ىذه الالئحة ،و تودعها في أحد حسابات الجمعية بأسم (تبرعات تحت الدراسة) و يشعر مجلس
االدارة بذلك  ،و في حال مضي (  ) 33ثالثين يوما من تاريخ إشعار اإلمانة باالستالم المبدئي دون ورود أي
أعتراض جوىري أو تحفظ ينتقل المبلغ المودع المتبرع بو إلى حساب االيرادات  ،و يدون اسم المتبرع ضمن
قائمة المتبرعين .
-4

إذا انتهي مجلس اإلدارة إلى عدم مالءمة قبول التبرع ،يعاد مبلغ التبرغ لمقدمو مع خطاب شكر.

-5

يكرم مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية السنوية مقدمي أكبر تبرعات جوىرية للجمعية خالل العام

المالي المنصرم  ،و لمجلس اإلدارة أن يضع الحد االدني لتكريم المانحين في المحافل العامة ،و يسلم درع و
شهادة تكريم حسب حجم التبرع .
-6

يجوز لمجلس اإلدارة إطالؽ اسم المتبرع على المشروع بشرط أن يكون التبرع مميزا من حيث

المساحة التي يقام عليها المشروع و حجمو و تكلفتو ،و لو أىمية في خدمة المجتمع  ،و أال يتكرر االسم في
المكان الواحد.
تنقل مليكة التبرعات العينية التي لها وثائق ملكية إلى ملكية الجمعية و تراعي اإلجراءات النظامية في ىذا الشأن
.

المادة ( ) 4
إجراءات القبول
يكلف األمين العام للجمعية باجراءات القبول و العمل على تنفيذ أحكام ىذه الالئحة ،ووضع الوثائق و النماذج
الالزمة لاللتزام بأحكامها  ،و تصدر تقريرا سنويا يُضمن في تقرير أعمال الجمعية السنوي يحتوي على الهبات و
التبرعات التي تلقتها الجمعية في كل عام مالي .

