


 

 

 

 

 

 

الئحة تنمیة الموارد واإلستدامة المالیة  



جمعیة كیان لألیتام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1442ھـ / 2020 م 



تقدیم 

تأسست جمعیة كیان لألیتام ذوي الظروف الخاصة ( مجھولي األبوین أو األب) في عام 2016م تحت 

اشراف وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة سابقا  ( وزارة الموارد البشریة والتنمیة اإلجتماعیة حالیا  ) 

بقرار من معالي الوزیر وسجلت برقم( 787) ویقع مقرھا الرئیسي في مدینة الریاض ، وتھدف لمساندة 

األیتام ذوي الظروف الخاصة من النواحي الوقائیة واإلنمائیة والتأھیلیة ، وتمكینھم من المساھمة بفاعلیة 

في مجتمع المعرفة والتنمیة الوطنیة. 

لقد حرصت القائمات على الجمعیة على إعداد رؤیة الجمعیة لتكون جزء من رؤیة المملكة 2030، 
مسترشدین بتلك الرؤیة السدیدة ، وذلك النھج الطموح في بناء المشاریع والبرامج التي یمكن أن تحقق 
اإلستقرار واإلستدامة لألیتام ذوي الظروف الخاصة ، منطلقین من تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف ، وھدى 
النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم في كفالة األیتام لیكونوا أخوة لنا، ومسترشدین بتوجیھاتھ صلى هللا 

علیھ وسلم إلصالح أحوالھم. 

تعمل جمعیة كیان على إعداد خطة إستراتیجیة متوسطة المدى ، وأحد أھداف ھذه اإلستراتیجیة ، تنمیة 
الموارد المالیة للجمعیة ، بناء علیھ وحرصاً من القائمات على الجمعیة  على تنظیم عملیة تنمیة الموارد 



المالیة بالجمعیة بما یتفق واألنظمة واللوائح والتوجیھات الرسمیة في المملكة ، فقد تم تشكیل لجنة 
لتنمیة الموارد المالیة واإلستثمار من نخبة من أعضاء الجمعیة الفاعلین ، كما تم إعداد الئحة تنمیة 
الموارد واإلستدامة المالیة للجمعیة ، وذلك لإلسترشاد بھا في عملیات تنمیة الموارد المالیة للجمعیة ، 

وتنظیم العالقة مع الداعمین والمانحین.    

إن القائمات على الجمعیة یحملن كل مشاعر اإلمتنان والشكر لكل من ساھم معھن في تأسیس ھذا الكیان 
، وكل من مد لھن ید العون والدعم والمساندة مستشعرا مسئولیتھ اإلجتماعیة تجاه ھؤالء األیتام 
،متطلعین إلى المزید من العطاء وكریم التعاون للوصول بعون هللا لألھداف المنشودة ، والمساھمة في 

توفیر الحیاة الكریمة والجیدة ، والتمكین المناسب والمستحق لألیتام ذوي الظروف الخاصة . 

 
 

 

 

 



 
الفصل األول 

أحكام عامھ  

المادة ( 1 ) : التعریفات  
 

یكون للمصطلحات التالیة المعنى الموضح أمامھا:  
 

الالئحة  :   ألئحة تنمیة الموارد المالیة. 

الوزارة  :   وزارة الموارد البشریة والتنمیة اإلجتماعیة. 

الجمعیة:    جمعیة كیان لألیتام. 

الجمعیة العمومیة : الجمعیة العمومیة لجمعیة كیان. 

المجلس :    مجلس إدارة جمعیة كیان. 

الرئیسة  :  رئیسة مجلس إدارة الجمعیة. 



اللجنة :      لجنة تنمیة الموارد المالیة واإلستثمار بالجمعیة. 

المدیرة   :   المدیرة التنفیذیة للجمعیة. 

اإلدارة   :   إدارة تنمیة الموارد المالیة بالجمعیة. 
 

المادة ( 2 ) الھدف من الالئحة 
  

بناء على الالئحة التنفیذیة لنظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة الصادر بقرار معالي وزیر الشئون 
اإلجتماعیة رقم ( 73739 ) وتاریخ 6/11/ 1437 ھـ ، وبناء على النظام األساسي لجمعیة كیان ، فقد تم 
إعداد ھذه الالئحة بھدف العمل على تنمیة الموارد المالیة لجمعیة كیان لألیتام بما یساھم في استمراریة 
عطاء الجمعیة ألبنائھا األیتام ذوي الظروف الخاصة ، وإیجاد مصادر ابداعیة للدخل ، مع التقید باألنظمة 
المعمول بھا بھذا الشأن في المملكة،  وذلك من خالل التنویع في مصادر الدخل ، وابتكار أسالیب ابداعیة 
جدیدة لإلستثمار، تساعد الجمعیة على اإلستمرار في تنفیذ برامجھا ومشاریعھا التي تستھدف األیتام او 

القائمین علیھم. 



المادة ( 3 ) المتطلبات األساسیة للجمعیة 

یجب أن یتوفر لدى الجمعیة ترخیص ساري المفعول.  •
یجب أن یكون للجمعیة حسابات رسمیة في عدد من البنوك ، مع تحدید بعض المجاالت الخاصة  •

بھذه الحسابات ( حساب الوقف ، حساب الصدقة ، حساب الزكاة .... ، وغیرھا)  

یجب أن تحرص الجمعیة على تجنب جمیع أشكال تضارب المصالح.  •

 
المادة ( 4 ) الفئات المستھدفة  

الفئات المستھدفة بتنمیة الموارد المالیة للجمعیة ھي:  

األفراد.  •
رجال / نساء األعمال .  •

المؤسسات المانحة.  •



مؤسسات القطاع الخاص.  •
المؤسسات الحكومیة.  •

المؤسسات شبھ الحكومیة.  •



الفصل الثاني 

المصادر واألنواع 

المادة(  5 ) مصادر تنمیة الموارد 

تتكون مصادر تنمیة الموارد ( الدعم ) في الجمعیة حسب ماھو محدد في المادة رقم( 43) من النظام 

األساسي للجمعیة مما یلي:  

إشتراكات األعضاء.  •
التبرعات والھبات والزكوات.  •

إیرادات األنشطة ذات العائد المالي.  •
اإلعانات الحكومیة.  •

الوصایا والوقف.  •

عائدات إستثمارممتلكات الجمعیة الثابتة والمنقولة.  •



المادة ( 6 ) أنواع الموارد    

ھناك عدد من األنواع للموارد یمكن اإلستفادة منھا في تنمیة الموارد المالیة للجمعیة منھا :  

الدعم المالي المباشر مثل    .1
 

التبرع للجمعیة بمبالغ مالیة ووضعھا في حسابات الجمعیة مباشرة دون تحدید ألوجھ   •

الصرف. 

رعایة بعض البرامج والمشاریع واألنشطة المنفذة في الجمعیة وتحمل كافة تكالیفھا .  •
تقدیم مبالغ مالیة لحسابات الجمعیة مع تحدید أوجھ الصرف ، كاألوقاف ، أو الحج ،  •

أو العمرة ، أو الصدقات ، أو دعم برامج أو مشاریع محددة ، .. وخالف ذلك. 

االستقطاعات وھي عبارة عن مبلغ مالي یقوم المتبرع بتفویض البنك لتحویلة لحساب  •
الجمعیة لمدة محددة ، وفق جدول محدد ، ولھدف محدد ( إما للمشاریع أو لألوقاف أو 

لتشغیل الجمعیة .. أو غیر ذلك ). 
 



الدعم المادي ( العیني ) الذي یمكن تحویلة إلى قیمة مالیة تصب في صالح الجمعیة   .2
 

تقدیم ھبات عینیھ مناسبة للجمعیة ، كالمباني أو األجھزة أو  •
األثاث ، وخالفھا. 

تنفیذ برامج أو أنشطة لمستفیدي الجمعیة تطوعیاً ( بدون  •
مقابل.)  

تقدیم استشارات إداریة أو مالیة أو قانونیة أو تربویة أو نفسیة  •

أو اجتماعیة أو غیرھا  للجمعیة دون مقابل. 

تقدیم دراسات أو أبحاث في المجالت التي تحتاجھا الجمعیة دون  •
مقابل. 

تقدیم خدمات صحیة لمستفیدي الجمعیة دون مقابل.  •
تقدیم خدمات إعالمیة لصالح الجمعیة في الوسائل المختلفة  •

دون مقابل . 

توفیر مرافق أو موظفین لخدمة الجمعیة دون مقابل .  •
تقدیم خصومات لمستفیذي الجمعیة.  •



 
الدعم المعنوي   .3

 

تقدیم الدعم اللوجستي كالتطوع والمشاركة في تنفیذ بعض البرامج والمشاریع في  •

الجمعیة وبالتالي المساھمة في توفیر بعض المصروفات على الجمعیة. 

تزكیة الجمعیة لدى األشخاص أو المؤسسات الداعمة أو المؤسسات المانحة ،  •
والمساھمة في ایصال صورة إیجابیة عن الجمعیة ، وبالتالي حث ھؤالء األشخاص أو 

المؤسسات على دعم الجمعیة . 

المادة ( 7 ) أنواع الموارد المالیة من حیث نوع األداء الشرعي  

الزكاة ویجب أن تصرف فیما خصصت لھ ، حسب أوجھ االستحقاق المنصوص علیھ  •

شرعا ، وذلك خالل عام واحد. 



الصدقات ویجب أن تصرف وفقاً لطلب المانح أو المتبرع إذا كان قد حدد أوجھ الصرف  •

، أما إذا لم یحدد أوجھ الصرف فتصرف حسب ما تراه القائمات على الجمعیة،  وذلك بما 

یتوافق مع مجاالت الصرف الرئیسیة أو المساندة في الجمعیة. 

األوقاف ویجب أن تصرف لمشاریع األوقاف فقط ، وحسب ماھو محدد في شروط الوقف  •

، ویتم تنمیتھا حسب الئحة االستثمار المعتمدة من الجمعیة.  

 
الفصل الثالث 

األدوات واألسالیب 

المادة ( 8 ) أدوات تنمیة الموارد 

ھناك الكثیر من األدوات التي یمكن اإلستفادة منھا لتنمیة موارد الجمعیة ، منھا القوى البشریة ، الوسائل 
اإلعالمیة ، التجھیزات والتقنیات الحدیثة ، المطبوعات ، باإلضافة للمشاركة في المؤتمرات والمعارض 



والملتقیات العلمیة والبازارات والمناسبات الرسمیة ، وقد تم تفصیل ھذه األدوات في دلیل السیاسات 
واألدوار الخاص بإدارة تنمیة الموارد المالیة. 

المادة ( 9 ) أسالیب  تنمیة الموارد 

ھناك الكثیر من األسالیب التي یمكن من خاللھا تنمیة الموارد المالیة للجمعیة منھا:  

استثمار األوقاف.  •
تنفیذ برامج ومشاریع وفعالیات نوعیة تساھم في زیادة دخل الجمعیة.  •

تقدیم برامج ومشاریع مقنعة للداعمین ، والمؤسسات المانحة.  •
تنفیذ حملة أو حمالت لجمع التبرعات.  •

اإلعالنات الخاصة بأي فعالیات أو برامج من خالل وسائل التوصل اإلجتماعي المختلفة.  •
التطویر والتحدیث المستمر للموقع األلكتروني للجمعیة ، وتطبیق الجمعیة ، والتسویق الجید  •

لھما. 

تأسیس بعض الشركات المتخصصة في المجاالت المتفقة واحتیاجات سوق العمل المحلي.  •



تصمیم وإنتاج وتسویق منتجات ( قطع ) جدیدة مطلوبة في السوق المحلي.  •
أي أفكار إبداعیة أخرى یمكن ان تدر دخالً للجمعیة ، مثل رسائل الجوال الخاصة بطلب تبرعات  •

بسیطة ، نقاط قطاف ، اإلستفادة من فائض الھلالت ، ... وغیرھا.  

المادة ( 10 ) عملیة جمع التبرعات  

تتم عملیة جمع التبرعات في الجمعیة حسب السیاسات واإلجراءات الحكومیة المعتمدة ، وبما  •
یتفق وتخصص ومجال عمل الجمعیة ، وقد تم تحدید السیاسات واألدوار لعملیة جمع التبرعات 

في دلیل السیاسات واإلجراءات الخاص بإدارة تنمیة الموارد المالیة في الجمعیة. 

المادة ( 11 ) الحقوق   

لقد حرصت القائمات على الجمعیة على تحدید حقوق جمیع الفئات المعنیة بتنمیة الموارد  •
المالیة في الجمعیة ، وتم تضمین ھذه الحقوق في دلیل السیاسات واإلجراءات الخاص بإدارة 

تنمیة الموارد المالیة في الجمعیة. 

 



المادة ( 12 ) المبادئ األخالقیة لتنمیة الموارد  

ھناك عدد من المبادئ األخالقیة التي یلزم التقید بھا من قبل جمیع العاملین في الجمعیة ، أو أي أشخاص  

لھم دور في تنمیة الموارد المالیة للجمعیة منھا :  

الحرص على اإللتزام باألنظمة والقوانین الوطنیة في المجاالت الخاصة بتنمیة الموارد المالیة .  •
التخطیط الجید.  •

اإلخالص في العمل.  •
األمانة والصدق .  •

النزاھة ، والحرص على عدم تعارض المصالح.  •
تحمل المسئولیة.  •

الشفافیة والدقة في إیصال المعلومة .  •
اإلحترافیة في تقدیم البیانات.  •

إحترام خصوصیة وكرامة األخرین وعدم الضغط علیھم ، وإحترام سمعة الجمعیة.   •
تقدیم مشاریع وبرامج معدة بشكل احترافي مقنع .  •



السریة في العمل.  •
المثابرة.  •

الوضوح والدقة في العمل وإعداد التقاریر الالزمة .  •

 

الفصل الرابع 

الطرق والتسھیالت 

المادة ( 13 ) طرق الوصول للداعمین  

ھناك العدید من الطرق التي یمكن من خاللھا الوصول للداعمین سواء كأفراد أو مؤسسات ، وحثھم على 

دعم الجمعیة ، وتنمیة مواردھا المالیة ومن ذلك: 

الزیارات المباشرة ( للداعمین في مكاتبھم والتحدث معھم )   •
اإلتصاالت الھاتفیة.  •



الرسائل الورقیة.  •
الرسائل األلكترونیة عبر البرید األلكتروني.  •

إقامة الملتقیات ، أو الحفالت أو المھرجانات الھادفة ، والدعوة لھا ، والحرص على تنفیذھا بشكل  •

جید یجذب الداعمین والمتبرعین. 

 
التسویق الجید للجمعیة في المراكز اإلعالمیة المقامة في مقرات بعض الجھات.  •

التواصل مع األشخاص القادرین على الوصول للداعمین ( الواصلین ) ، أو المشاركین في الدیوانیات  •

، وحثھم على التعریف بالجمعیة. 

التحدث أو الخطاب المباشر المقنع في المؤتمرات او الملتقیات العلمیة ، أو المناسبات المختلفة التي  •

یحضرھا أشخاص فاعلین وداعمین. 

المادة ( 14 ) التسھیالت الالزم توفیرھا لوصول الدعمین للجمعیة 

من المھم الحرص على توفیر التسھیالت الالزمة لوصول جمیع أنواع الدعم للجمعیة ، سواء كان ھذا 

الدعم من أفراد او مؤسسات ، ومن أھم التسھیالت التي یجب العنایة بھا ما یلي: 



سھولة الوصول لمقر الجمعیة.  •
توفیر موقع الكتروني متكامل للجمعیة ، والتسویق لھ ، مع توفیر بوابة دفع الكتروني من خاللھ.  •

توفیر تطبیق واضح ومؤثر لمستفیدي الجمعیة ، والتسویق لھ ، مع توفیر بوابة دفع الكتروني من  •

خاللھ وإتاحة الفرصة للداعمین للدعم من خاللھ. 

توفیر فیلم / أفالم تعریفیة مناسبة للجمعیة ، وتجدیدھا بین آن وآخر، والتسویق لھا.  •
توفیر مطبوعات واضحة للتعریف بالجمعیة ، وأدلة كاملة للبرامج والمشاریع المزمع تنفیذھا ، مع  •

التحدیث المستمر لكل منھا حسب الحاجة. 

سھولة الوصول للحسابات المالیة للجمعیة ، والعمل على تعددھا.  •
توفیر خدمة مباشر ( إضافة حساب الجمعیة على خدمة مباشر في البنوك لیسھل الوصول لھا.)   •
إفتتاح مراكز إعالمیة للجمعیة في مقرات بعض الجھات الھامة ، وتوفیر نقاط بیع في كل منھا .  •

إتاحة فرصة اإلستقطاع الشھري من الراتب لمن یرغب في ذلك.  •
قبول البطاقات اإلئتمانیة والشیكات ، مع الحرص على أن تكون ھذه العملیات آمنة وسریة.  •

توفیر جھاز صراف ( إن أمكن ) في مكان قریب من مقر الجمعیة.  •



تفعیل خدمة رسائل الجوال الخاصة بالتبرع.  •

المادة ( 15 ) اإلجراءات واإللتزامات   

نظراً ألھمیة تحدید اإلجراءات واإللتزامات الخاصة بالفئات التي ستعنى بتنمیة الموارد المالیة في الجمعیة  

فقد تم تضمینھا لدلیل السیاسات واإلجراءات الخاص بإدارة تنمیة الموارد المالیة في الجمعیة. 

 

تم بحمد هللا ،،  



 
 1

 

 

نموذج توقيع بالعلم 
(الئحة تنمية الموارد واالستدامة المالية)


