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بناء على ما نصت عليه الالئحة للجمعية التي أوضحت أن من موارد الجمعية الهبات والتبرعات والوصايا  

واألوقاف التي يقبلها مجلس اإلدارة، وسعيا لرسم سياسات وضوابط واضحة وشفافة وعادلة تحدد إجراءات  

 أصدر مجلس إدارة الجمعية الئحة الهبات والتبرعات. وضوابط قبول الهبات والتبرعات، فقد 

 أهداف الالئحة

تسعى الئحة الهبات والتبرعات إلى إيضاح أحكام وإجراءات قبول الجمعية التعاونية متعددة األغراض بحوطة  

 .ألوقافا بني تميم للمنح والهبات والوصايا و 

 صالحيات القبول 

والوصايا واألوقاف على مجلس إدارة الجمعية، ويضطلع املجلس بتقدير مدى  تعرض املنح والهبات والتبرعات 

 .قبولها

، وملجلس اإلدارة الحق في  
ً
في حال تحفظ املجلس على قبولها، فله أن يرفض ذلك على أن يكون قراره مسببا

 تفويض ذلك لإلدارة التنفيذية، أو أمين عام املجلس. 

 ضوابط القبول 

متعددة األغراض بحوطة بني تميم التبرعات والهبات النقدية والعينية من األعضاء  تقبل الجمعية التعاونية 

 للضوابط التالية
ً
 :األساسيين واملنتسبين ومن الغير وفقا

o أال يكون للمتبرع أو الواهب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 

o  ،من قبل املتبرع أو الواهب 
ً
بعدم وجود مصلحة مباشرة أو  أن تتضمن جميع استمارات املتبرع إقرارا

 غير مباشرة مع الجمعية. 

o في هذه الالئحة من قبل الجمعية حساب  يستلم التبرع أو الهبة النقدية، ممن تنطبق عليهم الشروط

وتودع في   ،فردي مخصص للهبات، من قبل الجمعية التعاونية متعددة األغراض بحوطة بني تميم

 .م تبرعات تحت الدراسة ويشعر مجلس اإلدارة بذلكحساب فردي مخصص للهبات والتبرعات باس

o   من تأريخ إشعار املجلس باالستالم املبدئ من دون ورود أي اعتراض أو 
ً
في حال مض ي ثالثين يوما

 .تحفظ، ينقل املبلغ املتبرع به إلى حساب اإليرادات ويدون اسم املتبرع ضمن قائمة املتبرعين

o مالئمة قبول التبرع، يعاد مبلغ التبرع ملقدمه مع خطاب شكرذا قرر مجلس اإلدارة عدم إ. 
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o قبول عروض التدريب واالستشارات والزيارات املصنعية، وحضور الندوات واملؤتمرات. 

o  تكرم الجمعية التعاونية متعددة األغراض بحوطة بني تميم في جمعيتها العمومية السنوية مقدمي

 .اإلدارة أن يضع الحد األدنى لتكريم املانحينالتبرعات خالل العام املنصرم، وملجلس 

o  
ً
 .يجوز ل مجلس اإلدارة إطالق اسم املتبرع على املشروع، بشرط أن يكون التبرع مميزا

o  تنقل ملكية التبرعات العينية التي لها وثائق ملكية، إلى ملكية الجمعية التعاونية متعددة األغراض

 . بحوطة بني تميم

 إجراءات القبول 

ارة التنفيذية بإجراءات القبول والعمل على تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ووضع الوثائق والنماذج  تكلف اإلد

 يحتوي على الهبات والتبرعات التي تلقتها الجمعية من كل عام
ً
 سنويا

ً
 . الالزمة لاللتزام بأحكامه. ويصدر تقريرا

 

 


