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 حول الوثيقة  . 1
 معلومات الوثيقة 1.1 

 سياسة قبول الهبات والتربعات االسم 
 1.0 اإلصدار 
 مجلس اإلدارة  املالك  

 19/6/2022 تاريخ االعتامد

 االعداد واملراجعة  2.1
 التاريخ  القطاع / اإلدارة   الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية  اإلعداد  
 16/3/2022 اللجنة التنفيذية  املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية  التوصية 

 االعتامد  3.1
 التاريخ  املسمى الوظيفي   

 16/6/2022 مجلس اإلدارة 

 الوثيقة قامئة توزيع  4.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام جميع أصحاب العالقة 1.0

 سجل تعديل الوثيقة    5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 16/6/2022 نسخة أوىل    اإلدارة القانونية 1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
سنويا أو عند الحاجة للتأكد من انسجامها مع األنظمة  يتطلب من اإلدارة املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة  

 واللوائح ذات العالقة. 
 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية  7.1
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املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ “جمعية الحوكمة “وال يجوز نسخها أو إرسالها إىل جهة  
الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  خارجية أو استخدامها أو استغاللها يف أي غرض آخر غي  

 خطية من “مجلس إدارة الجمعية”.
  

 األسس واملنطلقات   .2
 مراجع تستند عليها السياسة    1.2

  ، والالئحة التنفيذية للنظام.نظام الجمعيات التعاونية 1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

 
 التعريفات و االختصارات   2.2

 التعريف املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض  الجمعية  

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

كل من له مصلحة مع الجمعية، كاملساهمني، والعاملني، والعمالء، واملوردين،   أصحاب املصلحة 
 واملجتمع 

 مبوجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية جمعية تشكل من مساهمي الجمعية  الجمعية العمومية 

 الغرض من السياسة        3.2
التعريف باملبادئ واإلرشادات الخاصة بإدارة أموال الجمعية والتي من ضمنها أموال الهبات           1.3.2

 والتربعات.

تحديد الضوابط العامة يف تلقي الهبات من املانحني وفيام يتعلق باستخدام هذه األموال         2.3.2
 واملسؤولية عنها.

 
 أهداف السياسة   4.2 

 تحديد العالقة بني مقدم الهبة والجمعية لتحديد ما إذا كان هنالك مصلحة متعارضة.           1.4.2

 تقديم دليل يحدد اإلجراءات والضوابط املطلوب اتباعها عند تلقي الهبات.           2.4.2          

  ات.تعزيز النزاهة والشفافية بني الجمعية وأصحاب املصلحة يف كيفية إدارة الهب          3.4.2
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 نطاق تطبيق السياسة    5.2 

تطبق هذه السياسة عىل منسويب الجمعية املسؤولني عن جمع الهبات والتربعات ومجلس اإلدارة  
 املسؤول عن إدارتها. 
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 بيان السياسة .3
 صالحيات اإلصدار  1.3

الهبات والتربعات،  ( من نظام الجمعيات التعاونية عىل موارد الجمعية ومن ضمنها 27نصت املادة )     1.1.3
 واملنح، والوصايا، واألوقاف.

 

( من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية عىل أنه تتكون موارد الجمعية من  48نصت املادة )     2.1.3
 ( مع مراعاة اآليت: 27املصادر املذكورة باملادة )

 ات. ال يجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حمالت لجمع التربع  1.2.1.3

ميكنها قبول التربعات والهبات يف مقرها وفق سندات استالم تخصص لهذا الغرض أو من خالل    2.2.1.3
 اإليداع املبارش يف حساب الجمعية.

( من الالئحة األساسية للجمعية عىل أن االحتياطي العام للجمعية يتكون من الهبات  28نصت املادة )    3.1.3
 وإعانة بناء مقر الجمعية. والتربعات واإلعانة األساسية 

 صالحيات القبول 2.3

تعرض الهبات والتربعات عىل مجلس اإلدارة للنظر يف قبولها من عدمه، ويف حال تحفظ املجلس عىل 
 قبولها يتم ذكر سبب رفض القبول. 

 

 ضوابط وإجراءات القبول  3.3

 مصلحة مبارشة أو غي مبارشة.واملتربع واملوقف واملانح يجب أال يكون للواهب      1.3.3

من  يجب عىل الواهب التوقيع عىل استامرة التربع مبا يتضمن وجود مصلحة مبارشة أو غي مبارشة     2.3.3
 مع الجمعية.عدمه 

 الهبة أو التربع ويتم إيداعها وإشعار مجلس اإلدارة بذلك.  املدير املايليتم تسليم      3.3.3

بعد أن يتم إشعار مجلس اإلدارة يتم النظر يف هذه الهبة أو التربع بقبوله من عدمه، وإذا تم قبوله      4.3.3
ضمن قامئة   أو الواهب  من مجلس اإلدارة يتم إيداع املبلغ يف حساب اإليرادات ويتم تدوين اسم املتربع

 .والواهبني املتربعني
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من مجلس اإلدارة يتم توضيح أسباب عدم القبول وبعد ذلك يتم  أو الهبة إذا مل يتم قبول التربع     5.3.3
 جاع املبلغ للمتربع مع خطاب شكر.إر 

يتم تطبيق النظام املحاسبي عىل الهبات والتربعات الواردة إىل الجمعية ضمن قوامئها املالية      6.3.3
 نوين. ويتم مراجعتها من املحاسب القا

يتم إصدار تقرير سنوي يضّمن يف تقرير أعامل الجمعية السنوي يحتوي عىل الهبات والتربعات     7.3.3
 الواردة للجمعية يف كل عام مايل ويتم استعراضه يف اجتامع الجمعية العمومية.

 

 

  

 الضامنات  3.4

يتوافق مع نظام الجمعيات والئحته  تضمن جمعية الحوكمة التعاونية تطبيق كل ماورد يف هذه السياسة ومبا 
 .التنفيذية والالئحة األساسية لجمعية الحوكمة التعاونية، ويتم تحديث هذه السياسة كلام اقتضت الحاجة لذلك

 

 

 املرفقات  .4
 استامرة تربع -
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 استامرة تربع 

 معلومات املتربع  -

 

 :اسم املتربع

 :رقم الهوية / اإلقامة

 :الهاتف 

 :االلكرتوينالربيد 

 :املبلغ املتربع به

 :أسباب التربع

 :تاريخ تقديم التربع

 :هل يوجد لديك مصلحة مبارشة أو غي مبارشة مع الجمعية

 :التوقيع

 

 املدير املايل(: ) معلومات مستلم التربع -

 

 :االسم

 :مبلغ التربع املستلم

 :تاريخ استالم مبلغ التربع

 : التوقيع

 :اإلدارة اعتامد مجلس  -

 االسم  صفته يف الجمعية  التوقيع 
   
   
   
   
   

 


