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 :غرض هذه الالئحة

لتسهههههافة المع ملت لاإلج امات مامج املتهههههإليفلج ملتللفع اما مكفع  هتل فإجة ءهههههاملع  ت مامج مل تة 

 ان يداث أي ت لكضهههههههلج أا تدمخة مي ملتهههههههإليفلج املتسههههههه ملفلج  اهتل فتإ  انمز  مخة تت فع 

 .ملتس ملف  مفال ا  اإليظع مألخطلا  امل تة على تدمكاال

 ن هذه ملإلئحع ءفتم معتتل هل للتطبفق ابدمفع للتناج ملتنظفتي للجت فع  يفث أن هذه مللممئح ءتإمن هتثلهع 

فال نشههلا ملجت فع مي ملسههنممج ملعل اع  ن هللاههلا ى ت للى  هذم ا  مألءههو امللبنلج مألالفع ملتي ءههفعم  عل

 اإلنفع ملت دفة مفال يسهههههههط ال فتطلب  ملمضههههههه  املظ ى  ااتى  عى  لى نلي ملتدف  ملتنجفذي للجت فع 

هإت ما ملت دفة لتحعفق أهدمى اءههفلءههلج ملجت فع  يفث من  م فتم ملت دفة أا ملحذى أا ماضههلمع  لى هنم  

 .ملتنجفذي للجت فعممئح  م هتمتط امممعع ملتدف  تلي ملل

 

 تعاريف ومصطلحات

 :مفتل فلي تجسف  ا نى ملتتطلحلج املتستفلج املت لهف  ملممك ة هللإلئحع

 :النشاط -1

 نشلا خف ي  اهم نشلا اتلمك لجت فع ملخف فع

 :المدير التنفيذي للجمعية -2

اللتدف  ملتنجفذي للجت فع أاءههههههه  ملسهههههههلطلج    فتثة ملتدف  ملتنجفذي ملسهههههههلطع ملتنجفذفع للجت فع

املتهههإليفلج ا مكة أعتلل ملجت فع اماهللاههه مى على هللاههه منال  اتل أن ل  يق ا م بع تنجفذ ءهههفلءهههع 

ملجت فع اتحعفق أهدممال  ااذلي فع  علف  اسههههه ملفع تنجفذ تلي ملسهههههفلءهههههلج هف   تحعفق مألهدمى 

إليفلج اامعل للعممعد امألنظتع امللممئح ملتللفع اتسفف  أامك مل تة ابعل لتل ل  ا  ملسلطلج املت

 .اما مكفع للجت فع  ال  يق تجمفض أا ءحط اة أا تزا ا  ملتإليفلج ملتي ممضت للفف 

 :الالئحة المالية  -3

هي ملدءتمك ملذي فعن  المع ملت لاإلج امات مامج املتبل ئ مألءلءفع ملتي فجط أن تتب  مي المع 

جت فع  هادى ملتحلمظع على أاممل ملجت فع ا يإل  مل  لهع ملدمخلفع  اال فتب  ملت لاإلج ملتللفع لل

نلي مي  عدم  ملتممزنع ملتعدف فع اتنجفذهل  ايسلهلتال امل  لهع ملتللفع امات مامج ملتت لعع هال  اتل 

تنظم  ممعد ملت ى املتحتفة اءلطلج ممعتتل   اهتجع علاع مإن ملإلئحع ملتللفع تمضح  ممعد 

 .ملت م بع املضبط ملدمخلي للحسلهلج املتإللفف مي ملجت فع



 

 :الموازنة التقديرية -4

هي ملتي تشتة المع ملتعدف مج ملت تتدة للجت فع املتمء لج امانجلق مل أءتللي خإلل ملسنع ملتللفع 

 .ملتللفع  املتتتثلع مي مألصمل املتدممعلج املتعبمضلج ملتعدكة

 

 :الحسابات الختامية  -5

ملعممئم ملتللفع ملتي تبف  ملت از ملتللي ملج لي للجت فع مي ملفم  مألخف  ا  اة ءهههههههنع اللفع  أي هي 

تتضهههههت  ملتفزمنفع مل تمافع ملتي تحمي أصهههههمل ملجت فع ا ملتزمالتال اصهههههلمي اتتلإلتال مي نلي 

لي خإلل لملتلكفخ  اتل تتضت  هفلنلج ملتشففة املجلئض أا ملخسلئ  اهفلن ملتتفف مج مي ملمض  ملت

 .مل ل  ملتللي

 

 :النظام المالي  -6

مات مامج ملتحد ة لتنجفذ ملت لاإلج ملتحلءهههههههبفع  مخة ملجت فع  اهذم ملنظل  ف نى هإفجفع تطبفق 

ملسهههبة ملإجفلع هحجت اتداف  ملسهههجإلج مي ملدملت  اافجفع مءهههتخ مت ملت لاإلج لإلءهههتجل ة انال مي 

ي  اتل فسههههام ملنظل  هتنظفم  ممعد ملضههههبط امل  لهع هللاههههإة تعلكف  انتلئج هلءههههتخدم  ملحلءههههط م ل

ملدمخلفع املداكة ملتسههههتندفع اتسههههلسههههة مات مامج ملتللفع املتحلءههههبفع  اافجفع  عإل  ما مكة مل لفل 

للجت فههع امأل سههههههههل  اما مكمج ملت نفههع مفاههل امألا مى ملخههلكتفههع هنتههلئج مات مامج  ع  ا فق 

سههتندمج مات مامج ملتإتتلع  اتل فضههت  ملتحلمظع على  كءههلل تعلكف  أا أصههمل  هللاهه لكمج ا  ا

 .أاممل اامتم مج ملجت فع  ايس  مءتخدماال مي مألغ م  ملتي اض ت ا  أتلال

 

 

 

 

 

 

 



 

 :السلطة المالية المختصة -7

فعتد هال ملتخملف  هللتم ف  على ملشفإلج املتحمفإلج اتتف  ملت لاإلج ملتللفع املبنإفع  افستإجي 

 :  أيدهل أاف  ملتنداق يفث فإمن تم ف    تبلكفلً  اهمهتم ف  هللاختف  انام 

 

 ارةداإل سمجلرئيس  – 1 نائب رئيس مجلس اإلدارة   2 -  الصندوقأمين  – 3

 الباب األول

 أحكام عامة

 م أا ت تمضههههح هذه ملإلئحع ملتبل ئ مألءههههلءههههفع ملتي فجط أن تتب  مي المع ملت لاإلج ملتللفع للجت فع ملتي

 .فتم    نشلؤهل  اثة ملت لان ا  تالج أخ ى لل تة تحت اظلع ملجت فع

  ف تب  ال اك  مي ملنظل  ملتللي انظل  هللاههههه من ملتموجف  انظل  مل تة امل تلل ملسههههه م ي تزًا اإتإلً لاذه

اجلو  ا ملإلئحع  اتل ت تب  أفضل مألنظتع املت لفتلج املع مكمج امألاما  ما مكفع املتللفع ملتي تتدك 

 .ما مكة مي هذم ملشأن اتتتل لاذه ملإلئحع

  اجلو ما مكة للجت فههع هم ملتختب هتففف  هنم  هههذه ملإلئحههع هنههلا على م ت مه ا  ملجاههع ملتختتههههههههع

 .اتمصفع ملتدف  ملتنجفذي

  ف معى مي ا لاإلج ملجاع ملتختتع ا  ملفف   متخلن مات مامج ملإلزاع ملتي تتضت  ملحجلو على يعمق

تدف   مإن   مك مل حع  هذه ملإلئ فل ا  أيإل   تل فع  ممختإلى مي ا نى أا تجسهههههههف  أ فع  يفن اأاممل ملجت 

 .ملتنجفذي للجت فع يلءم مف 

  م فجمز ملت لاة هلافدمع أا ملتههههه ى  م ا  خإلل ملبنمك  ا  ا معلة عد  تممز ملتههههه ى أا ممكتبلا

 .هذه ملإلئحعهللت ى  م امق ملتإليفلج املعممعد ملتحد ة مي 

 فعتت    مك امعتتل  مات مامج ملتللفع ملتللفع على ملتدف  ملتنجفذي للجت فع : 

مءههههتخدم  ملتنل إلج هف  ملبنم  ملت تتدة مي غف  مألغ م  ملتختههههتههههع مفتل م فتجلاز عشهههه ة أمى  -1

 .( خإلل مل ل  ملتللي10.000)

 .تففف  أا  ضلمع اش اع تدفد  لى أنشطع ملجت فع  - 2 

 .يدفد  فتع ملتب علج أا ملادمفل ملتي تعد  لآلخ ف  ج  - 3

 فعتت    مك امعتتل  مات مامج ملتللفع ملتللفع على اجلو ما مكة للجت فع:  

ز فتجلامءهههههتخدم  ملتنل إلج امميتفلالج هف  ملبنم  ملت تتدة مي غف  مألغ م  ملتختهههههتهههههع مفتل  .1

 10.000أمى ةعش 



 

 .ملتشلكف  ملتنتجعمتجل لج ملع ا  لتللح  .2

 .ملبنمك ا  ملتتنميع ملتت مفع ملتسافإلج .3

 .متح م اع أا  ضلمع نشلا كئفسي تدفد للجت فع .4

ملتمءههههه لج مل أءهههههتللفع اهللاههههه ما أصهههههمل للهتع تدفدة تتجلاز ملتممزنع ملت تتدة ه د امممعع ملجت فع  .5

 .مل تمافع

 .ات دفة ملإلئحع ملتللفع معتتل  .6

 .نع ملتعدف فعملتممز معتتل  .7

 .هللا ما أصمل للهتع تدفدة .8

 .ملتفزمنفع املحسلهلج ملختلافع اتع ف  ا مت  ملحسلهلج .9

  فجمز للتدف  ملتنجفذي للجت فع أن فجم  ا  صهههههإليفلت  ال ف مه انلءهههههبل للتهههههللح 6عدم ال تلا هللتل ة  

 .مل ل   اتل ت تب  تدمال ملتإليفلج اإتإلً ااجس مً لاذم ملإلئحع

   ملتحلءهههههههط نظلالً فإجة املا ملجت فع هللتزمالتال ملتسهههههههتحعع مي ملتممعفد ملتحد ة اابعل لل عم  فضههههههه

 .اممكتبلا ملعلئم

 هللجت فع تنجفذ امم  هذه ملإلئحع امملتزم  هال مي ملجت فع اما مكمج ملتختلجع تتملى ملشؤان ملتللفع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثاني

 تنفيذها –إقرارها  –إعدادها 

 الموازنة التقديرية

 فسهههتب   افتم  عدم  ملتممزنع  31تبدأ ملسهههنع ملتللفع للجت فع مي أال فنلف  ا  اة ءهههنع افإل فع اتنتاي مي 

 .فعع  ملجت  كه ف   يتى فتإ   عدم  تعلكف  ملسن  ا   كه ملتعدف فع ع  ملسنع ملتللفع الال  اع  اة 

    امعل لألهدمى املخطع مل لاع ملت تتدة  تتملى ملشهههههؤان ملتللفع هللتنسهههههفق ا  مأل سهههههل  مألخ ى هللجت فع

 عدم  اشهه اع ملتممزنع ملتعدف فع اكم ال  لى ملتدف  ملتنجفذي  بة هللاهها  على مأل ة ا  هدمفع ملسههنع ملتللفع  

 .ا  اة عل   فستب  فع هللاا  لفتم انل شتال انلي يتى فتتإ  اجلو ما مكة ا     مكهل  بة نال

  نم لم فتتإ  ملتدف  ملتنجفذي للجت فع ا     مك ملتممزنع ملتعدف فع  بة يلمل هدمفع ءهههههههنع ملتممزنع مي أال 

  ا لى أن فتم    مكهل  مي مت ة م تت دى ملثإللع مهللاا  مألالى ا  ملسنع فج ي مل تة هللت ى فنلف هللاا  

يدا  تزا ا  ألنى عشهههه  ا  ممعتتل مج ملت صههههم ة مي اممزنع على هنم  اممزنع ملسههههنع ملسههههلهعع  مي 

 .ملسنع ملتنعضفع

 فجط أن تادى ملتممزنع ملتعدف فع لآلتي: 

 .ت ب  ع  خطع عتة انظتع اا دة على أءلس علتي  استندة  لى  كمءلج ام  فع ميتفلتلج ملجت فع -

 .تمضح مألغ م  ملتحد ة لل تلفلج امألنشطع ملتستعبلفع -

 .تسلعد ما مكة على تحدفد ءفلءتال ملتستعبلفع ات  فف تلي ملسفلءلج -

 .تستخد  اأ مة لعفلس اجلاة مأل ما ملإلي للجت فع -

تسههههتخد  اأ مة لتحدفد ااتع اة م   ا  مألم م  مل لالف  ااة  سههههم ا  أ سههههلاللجت فع  مي تحعفق ملنتلئج  -

 .ملتستادمع ااذلي تحدفد ملتس ملفع

ا  أ امج مل  لهع املضهههههبط ملدمخلي  انلي ع  ا فق ملتعلكنلج ملتسهههههتت ة هف  مألك ل   تسهههههتخد  اأ مة -

علا ملضهههههه ف مي ملخطط امل تة على  ال فتإ  ماتشهههههههلى ن فع  املتي ع  ا فع عدكة امألك ل  ملج ل ملت

 .ا للجتال

ع لتزمالج ملداكفتسلعد على تعدف  ميتفلتلج ملجت فع ا  كأس ملتلل مل لاة  ااتفع ملنعد ملإلز  لسدم  مم -

 .أامً هأال

  فجط أن تستند ملشؤان ملتللفع عند  عدم  ملتممزنع ملتعدف فع للجت فع  لى ملتبل ئ مل لتفع  انذا  انال على

 :ءبفة ملتثلل ال فلي

شلا ملجت فع اتفطي المع ملتستمفلج   : مبدأ الشمولية –  اهم أن تشتة ملتممزنع ملتعدف فع المع أات  ن

 .اا ماز ملتس ملفع ه ما مكفع 



 

 عدم  ملبفلنلج تعدف فلً ع  مت ة اعبلع  انلي هلءتخدم  مألءو مل لتفع  اممءت هللال  هلألك ل   مبدأ التنبؤ: – 

 .ملج لفع للتفزمنفع مل تمافع ع  ملسنع أا ملسنممج ملسلهعع ا كمءلج ملسمق

نمفع مت مج كه  ءنمفع أا نتف ء هحفث فتإ  تعسفم ملتممزنع  لىالتوزيع أو التوقيت الزمني:  مبدأ –

أا مت مج هللاهههها فع  ايسههههط ال ت مه ملشههههؤان ملتللفع انلءههههبل ايسههههط ملتعدف  ملتتم   مي ملجت مج ملزانفع 

 .ملتختلجع  انلي  يإلال لل  لهع ااتله ع ملتنجفذ

ت دة لانلي يتى تإمن ملتممزنع ملتعدف فع م مبدأ الربط بين التقديرات المختلفة ومراكز المسئئئئةولية:– 

أ مة م للع مي مل  لهع على ملتنجفذ  ااحلءههههههبع ملتسهههههه ملف  ع  ملنتلئج ملتحععع  اا  متة نلي فجط تمزف  

تعدف مج مألعتلل على ا ماز ملتإلجع ملتي ءهههههتعم  هللتنجفذ  ااذلي تحدفد ملتسههههه ملفع ع  ملتنجفذ يتى فتإ  

 .مف ملت  ى على امما  ملض ف اماء مى  ااذلي امما  ملإجلفع املتم

يفث تبدأ ملتممزنع مبدأ التعبير عن الموازنة التقديرية في شئئئئئئئكلاا الناائي في لئئئئئئئورة مالية: – 

 ملجت فع ملعفل  هتنجفذهل  اتحدفد مل نلصهه  مي هللاههإة عفني  لم فجط أن عمتعدف فع هتحدفد مألنشههطع ملتي تزمل

 .تحمل تلي ملتعدف مج مل فنفع  لى ايدمج اللفع تعدف فع

فتإ  على أءهههههلءهههههال احلءهههههبع  الموازنة التقديرية بعد اعتمادها بمثابة معيار لألداء:مبدأ اعتبار  –

ملتسههههههه ملف  اتعففم أ مئام  يفهث  ن ملتممزنهع ملتهذامكة ت تب  خطهع عتهة احهد ة ملت هللم االزاهع لإهلمهع 

 .ملتستمفلج

 تتإمن ملتممزنع ملتعدف فع ا  ملتممزنع ملتعدف فع لإلف م مج املتت املج ملتعدف فع. 

  فعد  ملتحلءههههههط  لى ملتدف  ملتنجفذي للجت فع تعلكف  كه  ءههههههنمفع ع  أ ما اتنجفذ ملتممزنع ملتعدف فع خإلل

مل ل   املتههههههه مهلج ملتي ت ت ضهههههههال  اعلى ملتدف  ملتنجفذي أن فع ك على ضهههههههما نلي  عل ة ملنظ  مي 

 .ممعتتل مج ملتختتع

 ئع ذفع مألهممب ملتي نجذج معتتل متال املحلمج ملطلكفستخد  ملتدف  ملتنجفذي للجت فع ميتفلاي ملتممزنع لتف

املفف  ادكتع هللتممزنع ملتعدف فع  امي يللع عد  اجلفع ميتفلاي ملتممزنع لتعلهلع ملتههههههه ى ملطلكئ  

 .ف ت  ملتدف  ملتنجفذي  لى اجلو ما مكة معتتل  ابللغ  ضلمفع لتفطفع مل جز ملطلكئ

  مج ملتي لم تستخد  خإلل ءنع ملتممزنع مي ملحلمج ملتللفعت ية  لى ملتممزنع ملإليعع ممعتتل: 

 .ممعتتل مج ملتت لعع هإفجل  اولئف تدفدة  اءفتم ملت فف  علفال مي ا ت ميق .1

 .أي معتتل مج أخ ى هخإلى نلي فإمن  د تم ملت ل د هشأنال ات لق هال يق ملفف  .2

 تب   ف م مج احعع  مي تلي ملسنع  ات تب   ف م مجماف م مج ملتي مءتحق تحتفلال خإلل ءنع ملتممزنع  ت  

 .تحت ملتحتفة لحف  تحتفلال مي ملسنع ملعل اع



 

 الباب الثالث

 أموال وممتلكات الجمعية

  تم ع أاممل ملجت فههع ملنعههدفههع املشهههههههفإههلج مي هنههي أا أاث  ا  ملبنمك ملتحلفههع  اتجتح لههدى هههذه ملبنمك

 .انال للسلطع ملتللفع ملتختتعفإمن يق تحدفد ابللغ ملسحط  يسلهلج 

   فحق للتدف  ملتنجفذي للجت فع متح يسلهلج أخ ى لدى ملبنمك ه د ا مت ع اجلو ما مكة اأخذ امممعت  ا

 .خإلل احلض  ممتتتلع

  فحق للتدف  ملتنجفذي للجت فع  ه م  ععم  ملشههههههه ماع املدعم ملبنإفع ا   يدى أا اة ملبنمك ملتت لاة ا ال

  ااذلي تطمف  هذه مل عم   انلي هنلا على تمصفلج ملشؤان ملتللفع اه د امممعع اجلو لتتلحع ملجت فع

 .ما مكة

  على ملشههؤان ملتللفع أن تحتجت هنسههخ ا  ععم  ملشهه ماع ملبنإفع  ااتله ع ءههإلاع تنجفذهل  ا  اضهه  خطع

ملتطلهعلج  ني  ا ت مالل  لهع املضبط ملدمخلي على يسلهلج هذه ملبنمك  هحفث فجتح يسلهلً استعإلً لإة ه

 .ملشا فع ملإلزاع

 هللجت فع أن تضهههه  ملعممعد ملتنظتع ل تلفع ضههههبط ملتمتم مج ملثلهتع امل  لهع علفال  على ملشههههؤان ملتللفع

  :اصفلنتال املتحلمظع علفال  اا  أتة نلي

اتإلجتال اتلكفخ على ملشههههؤان ملتللفع أن تعم  هإت ما يتهههه  الاة لاذه ملتمتم مج مي أالا  تممتدهل   -

 .هللا مئال امءتاإلاال

 .أن تتله  ملشؤان ملتللفع هذه ملتمتم مج أال هأال -

 م فجمز ملتت ى مي ملتمتم مج ملثلهتع هللبف  أا ملابع  م هع مك ا  اجلو   مكة ملجت فع. 

 تحتجت ملشؤان ملتللفع هسجة للتمتم مج ملثلهتع فمضح ملبفلنلج ملتللفع: 

 .مءم مألصة -

 .ملتمك مءم  -

 .تلكفخ ملش ما -

 .تإلجع مألصة -

 .تإلجع ماضلملج أا ماءتب ل مج اتلكفخال -

 .ا دل ممءتاإلك ملسنمي -

 .اختب ممءتاإلك ملسنمي -

 .اجت  اختب ممءتاإلك أال امي نالفع ملسنع ملتللفع -

 .صلمي  فتع مألصة مي نالفع ملسنع ملتللفع -



 

 لباب الرابعا

 والمدفوعات والسلف المؤقتة والمستديمةالمقبوضات 

  ملشههفإلج ملممك ة أا ملنعدفع ملتي تحتههة مي ملجت فع فتههدك عنال ءههند  بض فأخذ ك تل اسههلسههإل  افإمن

 .ام  ل علف  ا  ملتحلءط اأاف  ملتنداق  افم   ادف  ملجت فع على ملعفد ملتللي

 ل لحسههلب ملجت فع لدى ملبنمك ملت تتدة  مألصههة أن فحظ  ملتهه ى ا  ملتتحتههإلج  اتم ع هإلمع أنممعا

فدهل مي هنم  ماف م مج  مإنم تم تعف ني ملإلزاع   مي مت ة م تزفد ع  أءهههههههبمع  هتمتط يلمظع تمكفد ملب

 .ملتختتع ا فدمعال عادة هللتنداق يتى فتإ  ملت ى انال هنلا على ت تفد هللت ى

 ستممي لجتف  ملش اا ملتت مفع  اأن  غف  احد  على ملشؤان ملتللفع عند مءتإل  أي هللافي ملتأاد ا  أن  ا

هتلكفخ ميق   م هتمممعع ملتدف  ملتنجفذي للجت فع  ام فجمز تحمفل   لى يسلب آخ  هخإلى يسلب ملبني 

 .ملت تتد

   فإمن مألصة مي ملدم  هتمتط هللافإلج  اتحمفإلج أا اسحمهلج على ملبنمك ملتت لاة ا ال  افجمز ملدم

ملضهه اكة ملعتههمى  أا مي ملحلمج ملتي فع هل ملتدف  ملتنجفذي للجت فع أا اجلو ما مكة  نعدمً مي يلمج 

املحلمج ملتي فإمن مفال ملدم  نعدم هي ملتي تت لق هلءهههههههتحعل لج مل اد اال مي يإتال املتتههههههه املج 

 .ملنث فع  ااذلي ملسلف تحت يسلب ملتشت فلج مل لتلع أا مانشلامج أا أ ما ملخدالج

 ستندمج ملت ى ءمما هشفإلج أا تحمفإلج أا نعدمً على ملنتلنت ملت دة لاذم ملف    اف مق هسند تح ك ا

ملت ى المع ملتستندمج ملتي تؤفد صحع اءإلاع تتف  ملتدممعلج هتمكهل ملتختلجع  ا  ملتأاد ا  عد  

 .ءلهعع ملت ى

 للع معد أا تلف أي استند فجط ا معلة عد  ملت ى  م هنلا على استندمج أصلفع الفست صمكم  امي ي 

فتعد  صهههههههليب  هطلط  لى ملتدف  ملتنجفذي للجت فع ملذي ا  يع  معتتل  ملتههههههه ى  ه د متخلن مات مامج 

 .ملتنلءبع للتأاد ا  عد  ءـلهعع ملت ى

   فجمز ص ى عادة نعدفع اؤ تع خلصع هلل تة  هنلا على امممعع ملتدف  ملتنجفذي للجت فع ااجلو ما مكة

ناع اتههه املج ملسهههج  اممنتعلمج عند ممنتدمهلج  مخة أا خلكت ملبإل  أا ملشههه ما ملتحلي أا انلي على 

 .ماصإله  على أن فتم تسمفتال مي خإلل أءبمعف  ا  تلكفخ ملتنجفذ

  فجط تسمفع ملسلجع ملتؤ تع هتج   ممنتالا ا  ملف   ملذي انحت ا  أتل   ا نم تأخ  صليط مل ادة مي

ال ادة تزفد ع  هللاهههههها   فخط  ملتدف  ملتنجفذي للجت فع هذلي لتحدفد ملتالع ملتي تتنح ل  تعدفم هفلن تسههههههمفت

 .لتعدفم ملتستندمج  ا نم تأخ  ع  هذه ملتالع فتم يسم  فتع مل ادة هللإلاة ا  كمتب 

  ف تتد ملتدف  ملتنجفذي اأاف  ملتههنداق هللتجلو  ممعد ملسههلف ملتسههتدفتع ايدا هل ملتللفع  افتم ملتهه ى

  :نال مي ملحلمج م تفعا

 .اشت فلج  ط  ملففلك ملإلزاع اصإله م مج -

 .اتلكفف ملضفلمع املنظلمع املتتلكفف ملنث فع -



 

  ا  ف اد  لف  هحجت ملسهههلجع ملتسهههتدفتع  الز  هإاسهههلك  مت  خلح أا اشهههف ي اع فعفد مف  ملتتههه املج

 اع ملتهههنداق  على أن فعم  هتطلهعع هللتسهههتندمج ملدملع على ملتههه ى  ف ده ا  اة ي اع هللاهههأن  هللاهههلن ي

 .كصفد ملإشف ا  ملتمتم  ملج لي للسلجع لدف 

  مي ملحلمج ملتي فت ط مفال ملحتمل على ملتستندمج ملتؤفدة  اش ما ملطممه  أا ات املج منتدمب أا

تل  تمنتعلل أا اسههههتلزالج ملضههههفلمع أا ال فتلللال  مفإتجى مي هذه ملحلمج هتم ف  ا   ل  هللتهههه ى ا  مع

 .ملتدف  ملتنجفذي

 فم   ملسلطع ملتللفع ملتختتع على أنانلج ملت ى ا  ملسلجع ملتستدفتع. 

   عند ملحلتع فتم ت   مل ادة ملتستدفتع مي اممعفد غف  احد ة )ت   اجلتئ( هت  مع ملشؤان ملتللفع  افعد

سنع ملتللفع فتم ت   ملس فدمعال لدى لف ملتستدفتع  افتم  عنال تع ف  للتدف  ملتنجفذي للجت فع  امي نالفع مل

 .ملبني

 مي يللع  لفلا ملشفي تتب  مات مامج ملتللفع: 

 .مملفلا افؤهللا  هذلي مي ملإ ط على ملشفي هلالفلا اف مق هعفد فؤهللا  -

 .فثبت ك م ملشفي ملتلفي مي ءجة ملبنمك  انلي يسط ملنظل  ملتللي ملتتب  -

 .على الط اتلهي ا  ملجاع ملتي البت  صدمكهم فلفى ملشفي ه د معتتل ه   م هنلا  -

 مي يللع معد ملشفي ا  ملفف  تتب  مات مامج ملتللفع:  

 .ملحتمل على    مك اتلهي ا  ملتستجفد هأن  معد ملشفي  بة ملت ى  املبلج تلكفخ معده -

 مامج خلن  تفتهدك هللاهفي هدم ا  ملشهفي ملتجعم  ه د ملحتهمل على ك  ملبني هتل فجفد عد  ملته ى  امت -

 .عد  ص ى ملشفي ملتجعم  مي يللع تعد  ملفف  ه 

   فإمن ملتم ف  على ملشههههههفإلج أا ملتحمفإلج ملتللفع أا ملت لاإلج ملبنإفع ا   بة عضههههههمف  على مأل ة ا

 .أعضلا ملسلطع ملتللفع ملتختتع املسلهق ت  فجال مي ملتعداع

   افجط أن فإمن ملشهههفي ا نمنل هلءهههم هللاهههختهههفع م فجمز تم ف  هللاهههفإلج لحلالع أا على هفل  أا اؤتلع

ابف فع أا ا نمفع  اف معي ملتم ف  على اسهههتند ملتههه ى ا   بة اسهههتلم ملشهههفي تم ف لً امضهههحلً ا  اتلهع 

مءههت  الاإلً  اف معى عد  ءههحط هللاههفإلج هدل مل د  م ه د متخلن مات مامج ملإلزاع للتأاد ا  معد ملشههفي 

 .ي ملتستعبة  افلز  ختت  هختم )فت ى للتستجفد مألال(مألصلي ا  نليفع اضتلن عد  ص م  م

   المع ملتت املج تتم هتمتط ءندمج ملت ى ملت تتدة اابعل لإلت مامج ملتمضحع مي ملنظل  ملتحلءبي

على أن ف مق هسند ملت ى المع ملثبمتفلج ملتؤفدة للت ى ا  ض اكة ختم المع ملثبمتفلج ملت معع هسند 

 .م فتإ ك ص مال ملت ى هختم )ادممع( يتى

  اتمب متخلن مات مامج مل  لهفع عند اب  ءندمج ملت ى املعبض  ا  ض اكة مميتجلو هاذه ملسندمج

مي اإلن أاف  عند ملتحلءههط  ااذلي ملشههفإلج ملفف  اسههت تلع  على أن فعم  ملتحلءههط هإتلهتال لم فسههلتال 

ا  أعضهههلا ملسهههلطع ملتللفع ملتختتهههع. ابعل للتدف  ملتنجفذي معتتل هل لم فم   علفال عضهههمف  على مأل ة 

 .ميتفلتلج مل تة أامً هأال



 

 فتملى ملتحلءط اض  ااتله ع نظل  لحجت نسخع ا  نتلئج ملتنداق. 

 م فجمز مميتجلو لدى أاف  ملتنداق هتبلغ فزفد ع  مل صفد ملتحد  ل  مي ملنظل  ملتللي. 

 ن فعمال هتطلهعع ي اع ملتنداق اكصفده ملدمت ي على أاف  ملتنداق املتحلءط مي نالفع  ما  اة فم  أ

 .ا  ملتمتم  ملج لي مي ملتنداق

   على أاف  ملتههههنداق مي نالفع اة هللاهههها  أن فعم  هإعدم  اشههههف ي اع ملتههههنداق ملشهههها ي ااطلهعت  ا

 .ملتمتم  ملج لي للتنداق  ااتله ع  فدمع ملشفإلج ملممك ة هللبنمك أام هأال

 اعلى مت مج  اكفع هإت ما ملج   ملتجلتئ للتههنداق ا عدم  احضهه  ملج   على ملشههؤان ملتللفع أن تعم  

 .ملإلز   لذم م فجمز مميتجلو مي ملتنداق هأفع أاممل هللاختفع ااتل النت مألءبلب املدامعي

  المع اتحتههههههإلج ملتههههههنداق هشههههههفإلج فجط أن تم ع مي يسههههههلب ملبني أا ملبنمك ملتت لاة ا ال اعلهة

 .ز تجفف هل هأي يلل ا  مأليممل هللا لكمج هذلي  ام فجم

  ً  .تت ى مل امتط امألتمك اال مي يإتال ابعل لإلءتحعل لج ملج لفع  مي نالفع ملجت مج ملتحد ة هللاا فل

  تمضههه   فتع ممءهههتعطلعلج ملممك ة هإشهههمى مألتمك على يسهههلهلتال ملخلصهههع  ام فجمز انح ءهههلف على

 .جفذي للجت فعمل امتط امألتمك ألي الن  م هع مك ا  ملتدف  ملتن

  ملبدمج اال مي يإتال املتي لم فطللط هال ادة ختو ءهههنممج ا  تلكفخ ممءهههتحعلق تتهههبح يعل اإتسهههبل

 . لى يسلب ماف م مج للجت فع  ات ل 

  ا  اة هللاا  امعد لت ى كامتط ملتموجف 30تحدفد تلكفخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الخامس

 الصناديق والسلف المستديمة

  ملسهلف ملتسهتدفتع اسه ملف  اسه ملفع الالع عتل مي عادتام ا  نعم  أا هللاهفإلج أاف  ملتهنداق اا  لدفام

اأي اح كمج نمج  فتع نعدفع  افجط علفام عد  ص ى أا تمكفد أفع ابللغ هدان أنان ص ى أا ءندمج 

 . بض ا تتدة ا  ملسلطع ملتللفع ملتختتع ااجلو ما مكة

 لعفتع ملتحد ة لام  اكم  تلي ملحدا  مي يللع مل غبع ف معى عد  مميتجلو هتبللغ مي ملتهههنل فق تزفد ع  م

 .مي زفل ة ملتبللغ ملتي فحتجت هال

   فحظ  على أاف  ملتنداق اات  لدفام ملسلف ملتستدفتع مميتجلو  مخة ملخزمئ  هتبللغ أا استندمج غف

 .خلصع هلل تة

 عدفع مي ا ت اميد  فحظ  على أاف  ملتههنداق مءههتخدم  أاث  ا   مت  ءههندمج  بض أا ءههندمج صهه ى ن

امي يللع  لفلا أي  فتلل هسبط ال  ف مق مألصة ا  ملتمك ملخلصع ه  مي نجو ملدمت  افم   علف  ا  

 . بة أاف  ملتنداق اف تتد مالفلا ا  ملتدف  ملتنجفذي  ا  هفلن ءبط مالفلا

 مءت تلل  ن ملتللفعاذلي ملحلل هللنسبع لدملت  ملشفإلج ااذلي ءندمج ص ى ملشفإلج  افحظ  على ملشؤا

أاث  ا   مت  مي ا ت اميد  امي يللع  لفلا أي هللافي أا ءندمج ص ى هللافإلج لسبط ال  ف مق ا  ملعفد 

 .ملتللي ملخلح ه  افؤهللا  مي ا ط ملدمت  اف تتد مالفلا ا  ملتدف  ملتنجفذي

 هذه مل اد ف معى عد  ص ى أفع عادة أا ءلف استدفتع  م لألم م  ملذف  تعتضي ابف ع عتلام ص ى  

 .ا  ا معلة عد  تجلاز ابلغ مل ادة للعفتع ملتحد ة

   فتم ت   ملتنداق ءنمفل هلجنع اشإلع ا  ملتحلءط اأاف  ملتنداق املتدف  ملتنجفذي  اف    احض

ملج   على كئفو اجلو ما مكة معتتل ه  افتم اض  ه نلاج احد  لج   ملسلف ملتستدفتع امل اد ملنعدفع 

 .ف  ملتنجفذي للجت فعا تتد ا  ملتد

  فتم ملتنبف  اشههد مً على أاف  ملتههنداق اا  لدفام ملسههلف ملتسههتدفتع همضههمه ملتم ف  ااتلهع ممءههم لإللفل

على اسههتند ملتهه ى لإة اسههتحق  أي: اتلهع ممءههم هجلنط ملتم ف   افتم  فد ي اع ملتههنداق ا  اطلهعع 

 .نلي ا  ملتدف  ملتنجفذي نتفجع ملج   ملج لي ا  كصفد اشف ملح اع افتم معتتل 

  نم وا  عجز هللتهههههنداق أا مل ادة ملتسهههههتدفتع عند ملج    اتط على ملتدف  ملتنجفذي تإلفف صهههههليط 

 .ملسلجع هتسدفد هذم مل جز ممكمً  افخط  اجلو ما مكة متخلن ال ف مه ا   ت مامج مي هذم ملشأن

  بة تسهههههلفتال  لى أاف  ملتهههههنداق ملجدفد  مي يللع تفف  أاف  ملتهههههنداق  فجط ت   ملخزفنع ت  م م لفل 

املبلج ملج   مي احض  ت تتده ملسلطع ملتللفع ملتختتع افحتجت هتمكة ان  افسلم لإة ا ى صمكة  

 .ااذلي متخلن مات مامج مميتفلافع ملإلمفع  اثة تفف  مألك ل  ملس فع للخزفنع املتجلتفح

  ات  هل  مي يللع املة أاف  ملتنداق أا ا ض  ا ضلً تشإة ملسلطع ملتللفع ملتختتع لجنع لجتح ملخزفنع

فحمل هف  يضههمكه لجتحال اتسههلفتال  اتعم  مللجنع هإلبلج يللع ملخزفنع ات  هل  املبلج نلي مي احضهه  

سلطع ملتللفع ملتختتع  انلي هتمتط احض  فحتجت هنسخع ان   سلفتال للشخب ملذي تنتده  لذلي مل ا  ت

 .  امصة ملتحض  فحجت ا ى ملتدف  ملتنجفذياة ا  مهللات ك مي عتلفع ملج  



 

 الباب السادس

 تأمين االحتياجات والمشتريات

  تإمن المع ملتشهههههت فلج ملضههههه اكفع للجت فع اما مكة هع مك ا  ملتدف  ملتنجفذي للجت فع على ملخطع ملتي

ي املتحلءههط  افؤخذ مت د ءههنمفل لتحدفد ميتفلتلج ملجت فع خإلل مل ل  ملتعبة اهحضههمك أاف  ملتههنداق 

 .ممعتبلك مألكصدة ملتمتم ة مي نالفع مل ل  ملتللي

   فطبق ملنظل  ملتحلءههههبي املداكة ملتسههههتندفع مفتل فت لق هللتشههههت فلج ا  يفث أاما  ملشهههه ما  ااحلضهههه

 .ملجحب اممءتإل   املت ى  يتى تسلفتال للتستجفد

  فتم ملتجلهم مفال ا  ملتمك ف  هنتفجع ءهههه عع فجط أن تتههههدك أاما  ملشهههه ما اتلهع  يتى مي ملحلمج ملتي

ملتمكفد  مفجط أن ت ءهههة لام أاما  ملتمكفد  افجط ت ب ع ملنتمنت ملتختهههب لطلط ملتههه ى   ملشههه ما 

 .ملت تتد

 ( ختستلئع لاير ء م ي  فجط أن فإمن استندم  لى500هتل فتجلاز ) ملش ما هللإتفلج: – 

 .الموافقه لنظام المشتريات في الجمعية  -1

 .موافقه مجلس اإلدارة على الشراء -2

 فجط تحدفث  لعدة ملبفلنلج ملخلصع هأء لك ملتمم  اة عل  على مأل ة  افجضة  بة اة عتلفع هللا ما. 

  على ملشههههههؤان ملتللفع ملعفل  هتحتفة تتف  ملتإللفف لإة البفع على  تتللي  فتتال  املتي  د تشههههههتة:  فتع

 .اتلكفف أخ ىاأفع  –اتلكفف ملشح   –ملتستندمج 

 م فجمز متح معتتل مج استندف  ألي هللاخب آخ   م هتمممعع ملسلطع ملتللفع ملتختتع. 

  على اسهه مل ملتشههت فلج اسههي ءههجة ملتمك ف  فشههتة على المع ملبفلنلج ملخلصههع هام افجط  ضههلمع أي

 .امك ف  آخ ف  فتم ملت لاة ا ام  لى هذم ملسجة

  يعتمد

 

 

 المنتجة  لألسر النسائيةرئيسة جمعية كنوز                    

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
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