سياست قبىل الهباث و التبرعاث

(الجمعيت التعاونيت متعددة االغراض بالرياض)

المحت ـ ـ ـويـ ـ ـ ـات
المادة االولي:

أهداف الالئحة

المادة الثانية:

صالحيات القبول

المادة الثالثة:

ضوابط القبول

المادة الرابعة:

اجراءات القبول

بناء على نصت عليه 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
أهداف الالئحة
حسعي الئحت الهباث و الخبرغاث إلى إًضاح أحكام و إحشاءاث نبىل الجمػيت الخػاوهيت مخػذدة الاؾشاض
بالشٍاض للمىح و الهباث و الخبرغاث و الىصاًا و ألاوناف .

املادة ( ) 2
صالحياث الهبىل
حػشض املىح و الهباث و الخبرغاث و الىصاًا و ألاوناف غلى مجلس إداسة الجمػيت الخػاوهيت مخػذدة
الاؾشاض بالشٍاض ,و ًعلؼ غليها مجلس إلاداسة بخهذًش مذي نبىلها ,و في حال جحكظ املجلس غلى نبىلها
ً
 ,قله أن ًشقض رلك غلى أن ًكىن نشاسه مسببا  ,و ملجلس إلاداسة جكىٍض رلك للجىت الخىكيزًت أو أمين
املال غلى أن ًخعش املجلس بما اجخز مً نشاساث بشأن رلك .

املادة ( ) 3
ضىابغ الهبىل
جهبل الجمػيت الخػاوهيت مخػذدة ألاؾشاض بالشٍاض الخبرغاث و الهباث الىهذًت و الػيييت مً الاغضاء
ً
املؤسسين و الاغضاء املىدسبين و مً الؿير وقها للضىابغ ألاجيت:
 -1أال ًكىن للمخبرع أو الىاهب مصلحت مباششة أو ؾير مباششة .
 -2أن جخضمً اسخماسة الخبرع الىسنيت أو الالكتروهيت إنشاس املخبرع أو الىاهب بما ًخضمً غذم وحىد
مصلحت مباششة أو ؾير مباششة مؼ الجمػيت  ,و أهه ليس لذًه ظلباث أو ملكاث جحذ إلاحشاء مؼ
الجمػيت .
 -3أن ٌسخلم ألامين الػام للجمػيت الخػاوهيت مخػذدة الاؾشاض بالشٍاض الخبرع أو الهبت الىهذًت ممً
جىعبو غليهم ششوط هزه الالئحت ,و جىدغها في أحذ حساباث الجمػيت بأسم (جبرغاث جحذ الذساست) و
ً
ٌشػش مجلس الاداسة بزلك  ,و في حال مض ي (  ) 33ثالثين ًىما مً جاسٍخ إشػاس إلاماهت باالسخالم
املبذئي دون وسود أي أغتراض حىهشي أو جحكظ ًيخهل املبلـ املىدع املخبرع به إلى حساب الاًشاداث  ,و
ًذون اسم املخبرع ضمً نائمت املخبرغين .
 -4إرا اهخهي مجلس إلاداسة إلى غذم مالءمت نبىل الخبرع ٌ,ػاد مبلـ الخبرؽ ملهذمه مؼ خعاب شكش.
ً -5كشم مجلس إلاداسة في الجمػيت الػمىميت السىىٍت مهذمي أكبر جبرغاث حىهشٍت للجمػيت خالل الػام
املالي املىصشم  ,و ملجلس إلاداسة أن ًضؼ الحذ الادوي لخكشٍم املاهحين في املحاقل الػامت ,و ٌسلم دسع و
شهادة جكشٍم حسب حجم الخبرع .
ً
ً -6جىص ملجلس إلاداسة إظالم اسم املخبرع غلى املششوع بششط أن ًكىن الخبرع مميزا مً حيث املساحت
التي ًهام غليها املششوع و حجمه و جكلكخه ,و له أهميت في خذمت املجخمؼ  ,و أال ًخكشس الاسم في املكان
الىاحذ.
 -7جىهل مليكت الخبرغاث الػيييت التي لها وثائو ملكيت إلى ملكيت الجمػيت و جشاعي إلاحشاءاث الىظاميت في
هزا الشأن .

المادة ( ) 4

إجراءات القبول
ًكلل ألامين الػام للجمػيت باحشاءاث الهبىل و الػمل غلى جىكيز أحكام هزه الالئحت ,ووضؼ الىثائو و
ً
ً
الىمارج الالصمت لاللتزام بأحكامها  ,و جصذس جهشٍشا سىىٍا ًضمً في جهشٍش أغمال الجمػيت السىىي
ًحخىي غلى الهباث و الخبرغاث التي جلهتها الجمػيت في كل غام مالي .

