
 

 قبول الهبات سياسة 

 

لجمعية التعاونية  ا   تستند اكأحد موارد الجمعية، وقد    بالهبات، هذه السياسة للتعريف بأهم المبادئ واإلرشادات الخاصة  

نظام الجمعيات التعاونية والئحته التنفيذية باعتبارهما   جاء فيعلى ما    "التبرعات   قبول  "سياسةفي    االستهالكية بالخفجي 

في تطبيق    اا لهرشد  ما ورد فيهما م  تاتخذ والموجهين األساسيين لعمل الجمعيات التعاونية، وتنظيم أعمالها وإجراءاتها،  

 . فية توجيههامن المانحين، وكي  الهبات، وهذه السياسة تحدد المسؤوليات العامة في تلقي قبول الهبات في  تهاسياس

 تتكون موارد الجمعية من المصادر اآلتية:   ( من النظام على اآلتي: 27)  :نصت المادة أوال:

 رأس مال الجمعية.  -1
 ، وفق ا للقواعد التي تنظمها الالئحة األساسية للجمعية. التبرعات والهبات والمنح والوصايا واألوقاف -2
 التي تقدمها ألعضائها وغيرهم. مات دالمقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخ -3

 اإلعانات التي تقدمها الدولة.  -4
 عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها.  -5

( من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية على: تتكون موارد الجمعية من المصادر     48)     :نصت المادة  ثانيا:

 ( من النظام مع مراعاة التالي:  27المذكورة في المادة ) 

 ال يجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حمالت لجمع التبرعات. -1

يمكنها قبول التبرعات والهبات في مقرها وفق سندات استالم تخصص لهذا الغرض أو من خالل اإليداع   -2

 المباشر في حساب الجمعية. 

التبرعات، فإن الجمعية تلتزم بما نص للجمعية في موادها إلى جمع  " المعدلة "  حيث لم تتطرق الالئحة األساسية  ثالثا:  

مجلس    هأقرما  ( و  48( وما بينته الالئحة التنفيذية للنظام في المادة )    27عليه نظام الجمعيات التعاونية في المادة )  

 على النحو التالي:وقبول الهبات   اعتبارهما سياسة للجمعية التعاونية االستهالكية بالخفجي في جمع التبرعاتإدارتها ب 

 تعتبر التبرعات والهبات والمنح والوصايا واألوقاف من موارد الجمعية.  -1
 ال تقوم الجمعية بتنظيم حمالت لجمع التبرعات.  -2

تقبل الجمعية التبرعات والهبات في مقرها الرسمي وفق سندات استالم مخصصة لهذا الغرض أو من   -3

 للجمعية. خالل اإليداع المباشر في أي من الحسابات البنكية 

 يتم توجيه موارد التبرعات إلى بند "احتياطات أخرى" في القوائم المالية للجمعية.  -4

 رابع ا: ضمانات عامة: 

 تلتزم الجمعية على الدوام بالشفافية أمام الجهات الرسمية ومساهمي الجمعية وعمالئها.  -1
التعاونية والئحته التنفيذية وما يصدر عن  تلتزم الجمعية بالئحتها األساسية المستندة على نظام الجمعيات   -2

 جهة اإلشراف. 



 

 تلتزم الجمعية بمبادئ العمل التعاوني وقيمه.  -3
أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون مسؤولية تضامنية عن أداء أدوارهم، وتحمل مسؤولية تحقيق أهداف   -4

 الجمعية وتطلعات مساهميها.

لواردة للجمعية ضمن قوائمها المالية، وتخضع  اوالهبات  يطبق النظام المحاسبي على جميع التبرعات   -5

 للمراجعة من المحاسب القانوني وجهة اإلشراف. 
 يعرض مجلس اإلدارة ما يرد للجمعية من تبرعات أو هبات في اجتماع الجمعية العمومية.  -6
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