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 - :مقدمت

 

            رؼض س٤بسخ ٓإشغاد االشزجبٙ ثؼ٤ِٔبد ؿسَ األٓٞاٍ ٝجغائْ ر٣َٞٔ اإلعٛبة أدض اُغًبئؼ األسبس٤خ 

اُز٢ ارشظرٜب اُجٔؼ٤خ ك٢ ٓجبٍ اُغهبثخ أُب٤ُخ ٝكوبً ُ٘ظبّ ٌٓبكذخ ؿسَ األٓٞاٍ اُسؼٞص١ اُظبصع ثبُٔغسّٞ 

ٛـ، ٝالئذزٚ اُز٘ل٤ظ٣خ ٝج٤ٔغ اُزؼض٣الد اُالدوخ ٤ُزٞاكن ٓغ ٛظٙ 11/5/1433 ثزبع٣ز 31/ا٢ٌُِٔ عهْ ّ

.  اُس٤بسخ

 

اُ٘طبم 

. رذضص ٛظٙ اُس٤بسخ أُسإ٤ُٝبد اُؼبٓخ ػ٠ِ ًبكخ اُؼب٤ِٖٓ ٖٝٓ ُْٜ ػالهبد رؼبهض٣خ ٝرطٞػ٤خ ك٢ اُجٔؼ٤خ

اُج٤بٕ 

 : ادلادة األوىل
أُؼب٢ٗ أُٞػذخ أٓبّ ًَ ٜٓ٘ب، ٓب ُْ ٣وزغ - أ٣٘ٔب ٝعصد ك٢ ٛظا اُ٘ظبّ - ٣وظض ثبألُلبظ ٝاُؼجبعاد ا٥ر٤خ 

 : اُس٤بم سالف طُي

اعرٌبة أ١ كؼَ أٝ اُشغٝع ك٤ٚ، ٣وظض ٖٓ ٝعائٚ ئسلبء أٝ ر٣ٞٔٚ أطَ دو٤وخ أٓٞاٍ ٌٓزسجخ  : ؿسَ األٓٞاٍ -1

 .سالكبً ُِشغع أٝ اُ٘ظبّ ٝجؼِٜب رجضٝ ًأٜٗب ٓشغٝػخ أُظضع

األطٍٞ أٝ أُٔزٌِبد أ٣ًًّب ًبٗذ ه٤ٔزٜب أٝ ٗٞػٜب ٓبص٣خ أٝ ؿ٤غ ٓبص٣خ، ِٓٔٞسخ أٝ ؿ٤غ ِٓٔٞسخ،  : األٓٞاٍ -2

ٓ٘وُٞخ أٝ ؿ٤غ ٓ٘وُٞخ، ٝاُٞثبئن ٝاُظٌٞى ٝأُسز٘ضاد أ٣ًًّب ًبٕ شٌِٜب ثٔب ك٢ طُي اُ٘ظْ اإلٌُزغ٤ٗٝخ أٝ اُغه٤ٔخ 

ٝاالئزٔبٗبد أُظغك٤خ اُز٢ رضٍ ػ٠ِ ٤ٌِٓخ أٝ ٓظِذخ ك٤ٜب ثٔب ك٢ طُي ػ٠ِ سج٤َ أُثبٍ ال اُذظغ ج٤ٔغ أٗٞاع 

 .اُش٤ٌبد ٝاُذٞاالد ٝاألسْٜ ٝاألٝعام أُب٤ُخ ٝاُس٘ضاد ٝأٌُج٤بالد ٝسطبثبد االػزٔبص

أ١ ٓبٍ ٓسزٔض أٝ دظَ ػ٤ِٚ ثطغ٣ن ٓجبشغ أٝ ؿ٤غ ٓجبشغ ٖٓ اعرٌبة جغ٣ٔخ ٖٓ اُجغائْ  : أُزذظالد -3

أُؼبهت ػ٤ِٜب ٝكوبً ألدٌبّ اُشغ٣ؼخ أٝ ٛظا اُ٘ظبّ أٝ رْ رذ٣ِٞٚ أٝ رجض٣ِٚ ٤ًًًِّب أٝ جؼئ٤ًًّب ئ٠ُ أطٍٞ أٝ ٓٔزٌِبد 

 .أٝ ػبئضاد اسزثٔبع٣خ

ًَ ٓب اسزشضّ أٝ أػض ُالسزشضاّ ثأ١ شٌَ ك٢ اعرٌبة جغ٣ٔخ ٖٓ اُجغائْ أُؼبهت ػ٤ِٜب ٝكوبً  :  اُٞسبئؾ-4

 .ألدٌبّ اُشغ٣ؼخ أٝ ٛظا اُ٘ظبّ

أ١ ٓ٘شأح ك٢ أٌُِٔخ رؼاٍٝ ٝادضاً أٝ أًثغ ٖٓ األٗشطخ أُظغك٤خ ٝرذ٣َٞ األٓٞاٍ  : أُإسسبد أُب٤ُخ-5

ٝرجض٣َ اُؼٔالد ٝاالسزثٔبع ٝأػٔبٍ األٝعام أُب٤ُخ ٝاُزأ٤ٖٓ ٝاُز٣َٞٔ، ٝرٞػخ اُالئذخ اُز٘ل٤ظ٣خ ُٜظا اُ٘ظبّ 

 .األٗشطخ أُب٤ُخ اُز٢ رؼاُٜٝب ٛظٙ أُ٘شأح

أ١ ٓ٘شأح ك٢ أٌُِٔخ رؼاٍٝ ٝادضاً أٝ أًثغ ٖٓ األٗشطخ اُزجبع٣خ أٝ  : األػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح -6

 .ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝرٞػخ اُالئذخ اُز٘ل٤ظ٣خ ُٜظا اُ٘ظبّ أٗٞاع األػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح أُؼاُٝخ ك٢ أٌُِٔخ

ًَ ٤ًبٕ هب٢ٗٞٗ ٣وّٞ ثجٔغ أٝ رِو٢ أٝ طغف أٓٞاٍ ألؿغاع س٤غ٣خ أٝ  : أُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ -7

 .ص٤٘٣خ أٝ ثوبك٤خ أٝ رؼ٤ٔ٤ِخ أٝ اجزٔبػ٤خ أٝ رؼب٤٘ٓخ أٝ ُِو٤بّ ثأػٔبٍ أسغٟ ٖٓ األػٔبٍ اُش٤غ٣خ

: ٣ٝشَٔ ػ٠ِ سج٤َ أُثبٍ . ًَ رظغف ك٢ األٓٞاٍ أٝ أُٔزٌِبد أٝ أُزذظالد اُ٘وض٣خ أٝ اُؼ٤٘٤خ : اُؼ٤ِٔخ -8

اإل٣ضاع ، ٝاُسذت، ٝاُزذ٣َٞ، ٝاُج٤غ، ٝاُشغاء، ٝاإلهغاع، ٝأُجبصُخ أٝ اسزؼٔبٍ سؼائٖ اإل٣ضاع ٝٗذٞٛب ٓٔب 

 .رذضصٙ اُالئذخ اُز٘ل٤ظ٣خ ُٜظا اُ٘ظبّ

 . أ١ ٗشبؽ ٣شٌَ جغ٣ٔخ ٓؼبهجبً ػ٤ِٜب ٝكن اُشغع أٝ اُ٘ظبّ :اُ٘شبؽ اإلجغا٢ٓ ٝاُجغ٣ٔخ األط٤ِخ -9

اُذظغ أُإهذ ػ٠ِ ٗوَ األٓٞاٍ ٝأُزذظالد أٝ رذ٣ِٜٞب أٝ رجض٣ِٜب أٝ اُزظغف ك٤ٜب  : اُذجؼ اُزذلظ٢- 10

أٝ رذغ٣ٌٜب، أٝ ٝػغ ا٤ُض ػ٤ِٜب أٝ دجؼٛب ثظٞعح ٓإهزخ، اسز٘بصاً ئ٠ُ أٓغ طبصع ٖٓ ٓذٌٔخ أٝ سِطخ ٓشزظخ 

 .ثظُي

اُزجغ٣ض ٝاُذغٓبٕ اُضائٔبٕ ٖٓ األٓٞاٍ أٝ أُزذظالد أٝ اُٞسبئؾ أُسزشضٓخ ك٢ اُجغ٣ٔخ  : أُظبصعح -11

 .ث٘بًء ػ٠ِ دٌْ هؼبئ٢ طبصع ٖٓ ٓذٌٔخ ٓشزظخ

اُجٜخ اُذ٤ٌٓٞخ أُشزظخ ثٔ٘خ اُزغاس٤ض ُِٔإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ  : اُجٜخ اُغهبث٤خ -12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية البر الخيرية بقرية بن شريم 
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي   

 473:برقم 
 

 

 

 .أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ ٝأُشزظخ ًظُي ثبُغهبثخ أٝ اإلشغاف ػ٠ِ رِي اُجٜبد

ًبكخ اُسِطبد اإلصاع٣خ ٝسِطبد ئٗلبط اُ٘ظـبّ ٝاُجٜبد اُغهبث٤خ أُغرجطخ ثٌٔبكذخ  : اُسِطخ أُشزظخ -13

 .ؿسَ األٓٞاٍ

ا٤ُٜئبد اُزجبع٣خ أٝ أُإسسبد أٝ ا٤ٌُبٗبد أٝ اُشغًبد أٝ اُجٔؼ٤بد  :اُششظ٤خ طاد اُظلخ االػزجبع٣خ- 14

 .أٝ أ١ جٜخ ٓشبثٜخ رسزط٤غ ئهبٓخ ػالهخ ػَٔ صائٔخ أٝ آزالى أطٍٞ

 

 : ادلادة الثانيت
 : ٣ؼض ٓغرٌجبً جغ٣ٔخ ؿسَ األٓٞاٍ ًَ ٖٓ كؼَ أ٣ًًّب ٖٓ األكؼبٍ ا٥ر٤خ

ئجغاء أ١ ػ٤ِٔخ ألٓٞاٍ أٝ ٓزذظالد، ٓغ ػِٔٚ ثأٜٗب ٗبرجخ ٖٓ ٗشبؽ ئجغا٢ٓ أٝ ٓظضع ؿ٤غ ٓشغٝع  - 15

 . أٝ ؿ٤غ ٗظب٢ٓ

ٗوَ أٓٞاٍ أٝ ٓزذظالد ، أٝ اًزسبثٜب أٝ اسزشضآٜب أٝ دلظٜب أٝ رِو٤ٜب أٝ رذ٣ِٜٞب، ٓغ ػِٔٚ ثأٜٗب ٗبرجخ - 1

 .ٖٓ ٗشبؽ ئجغا٢ٓ أٝ ٓظضع ؿ٤غ ٓشغٝع أٝ ؿ٤غ ٗظب٢ٓ

ئسلبء أٝ ر٣ٞٔٚ ؽج٤ؼخ األٓٞاٍ أٝ أُزذظالد، أٝ ٓظضعٛب أٝ دغًزٜب أٝ ٤ٌِٓزٜب أٝ ٌٓبٜٗب أٝ ؽغ٣وخ - 2

 .اُزظغف ثٜب، ٓغ ػِٔٚ ثأٜٗب ٗبرجخ ٖٓ ٗشبؽ ئجغا٢ٓ أٝ ٓظضع ؿ٤غ ٓشغٝع أٝ ؿ٤غ ٗظب٢ٓ

االشزغاى ثطغ٣ن االرلبم أٝ أُسبػضح أٝ اُزذغ٣غ أٝ روض٣ْ أُشٞعح أٝ اُ٘ظخ أٝ اُزس٤َٜ أٝ اُزٞاؽإ أٝ  - 3

 .اُزسزغ أٝ اُشغٝع ك٢ اعرٌبة أ١ كؼَ ٖٓ األكؼبٍ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛظٙ أُبصح

ٝرذضص اُالئذخ اُز٘ل٤ظ٣خ األٗشطخ اإلجغا٤ٓخ أٝ أُظبصع ؿ٤غ أُشغٝػخ أٝ ؿ٤غ اُ٘ظب٤ٓخ اُز٢ ٣ؼض االشزـبٍ 

 .ثبألٓٞاٍ اُ٘برجخ ٜٓ٘ب ٖٓ ػ٤ِٔبد ؿسَ األٓٞاٍ ٝكن ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ ٛظٙ أُبصح

 : ادلادة الثالثت
ٖٓ ٛظا اُ٘ظبّ أٝ اشزغى  (اُثب٤ٗخ)٣ؼض ٓغرٌجبً جغ٣ٔخ ؿسَ األٓٞاٍ ًَ ٖٓ كؼَ أ٣ًًّب ٖٓ األكؼبٍ اُٞاعصح ك٢ أُبصح 

ك٤ٚ ٖٓ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ، أٝ عؤسبء 

ٝأػؼبء ٓجبُس ئصاعرٜب أٝ أطذبثٜب أٝ ٓٞظل٤ٜب أٝ ٓٔث٤ِٜب أُلٞػ٤ٖ أٝ ٓضهو٢ دسبثبرٜب أٝ ٓسزشض٤ٜٓب 

ٖٓٔ ٣زظغكٕٞ ثٔوزؼ٠ ٛظٙ اُظلبد، ٓغ ثوبء أُسإ٤ُٝخ اُجؼائ٤خ ُزِي اُجٜبد ئطا اعرٌجذ اُجغ٣ٔخ ثبسٜٔب 

 .أٝ ُذسبثٜب

 : ادلادة الرابعت
رؼض جغ٣ٔخ ؿسَ األٓٞاٍ جغ٣ٔخ ٓسزوِخ ػٖ اُجغ٣ٔخ األط٤ِخ، ٝال رذٍٞ ٓؼبهجخ ٓغرٌت اُجغ٣ٔخ األط٤ِخ ػٖ 

ٓؼبهجزٚ ػ٠ِ جغ٣ٔخ ؿسَ األٓٞاٍ أُغرٌجخ صاسَ أٌُِٔخ أٝ سبعجٜب ئطا ًبٗذ رؼض جغ٣ٔخ ٝكوبً ُوبٕٗٞ اُضُٝخ 

 .اُز٢ اعرٌجذ ك٤ٜب ٝٝكوبً ُ٘ظبّ أٌُِٔخ

 : ادلادة اخلامست
ػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ أال رجغ١ أ١ 

٣ٝجت اُزذون . رؼبَٓ ٓب٢ُ أٝ رجبع١ أٝ ؿ٤غٙ ثبسْ ٓجٍٜٞ أٝ ٢ٔٛٝ أٝ كزخ دسبثبد عه٤ٔخ أٝ اُزؼبَٓ ثٜب

ثظلخ ٓسزٔغح ٖٓ ٣ٞٛخ أُزؼب٤ِٖٓ اسز٘بصاً ئ٠ُ ٝثبئن عس٤ٔخ، ٝطُي ػ٘ض ثضا٣خ اُزؼبَٓ ٓغ ٛإالء اُؼٔالء أٝ 

ػ٘ض ئجغاء أ١ ػ٤ِٔخ ٓؼْٜ ثظلخ ٓجبشغح أٝ ٤ٗبثخ ػْٜ٘ ٝػ٠ِ رِي أُإسسبد اُزذون ٖٓ اُٞثبئن اُغس٤ٔخ 

٤ٌُِبٗبد طاد اُظلخ االػزجبع٣خ، اُز٢ رٞػخ اسْ أُ٘شأح ٝػ٘ٞاٜٗب ٝأسٔبء ٓب٤ٌُٜب ٝأُض٣غ٣ٖ أُلٞػ٤ٖ 

 .ثبُزٞه٤غ ػٜ٘ب، ٝارشبط رضاث٤غ اُؼ٘ب٣خ اُٞاججخ أُسزٔغح ٝٗذٞ طُي ٓٔب رذضصٙ اُالئذخ اُز٘ل٤ظ٣خ ُٜظا اُ٘ظبّ

 : ادلادة السادست
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ُٔضح - ػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ االدزلبظ 

ال روَ ػٖ ػشغ س٘ٞاد ٖٓ ربع٣ز اٗزٜبء اُؼ٤ِٔخ أٝ هلَ اُذسبة ـ ثج٤ٔغ اُسجالد ٝأُسز٘ضاد، إل٣ؼبح 

اُزؼبٓالد أُب٤ُخ ٝاُظلوبد اُزجبع٣خ ٝاُ٘وض٣خ سٞاء أًبٗذ ٓذ٤ِخ أٝ سبعج٤خ، ًٝظُي االدزلبظ ثِٔلبد 

 .اُذسبثبد ٝأُغاسالد اُزجبع٣خ ٝطٞع ٝثبئن ا٣ُٜٞبد اُششظ٤خ

 : ادلادة السابعت
ُِجٜبد اُغهبث٤خ أُشزظخ ئطضاع رؼ٤ِٔبد أٝ هٞاػض أٝ ئعشبصاد أٝ أ٣خ أصٝاد أسغٟ ُِجٜبد اُشبػؼخ 

إلشغاكٜب ر٘ل٤ظاً ألدٌبّ ٛظا اُ٘ظبّ، ٝػ٤ِٜب اُزأًض ٖٓ اُزؼاّ اُجٜبد اُشبػؼخ إلشغاكٜب ثٔزطِجبد ٌٓبكذخ ؿسَ 

األٓٞاٍ، ٝػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ ٝػغ 

ئجغاءاد ادزغاػ٣خ ٝعهبثخ صاس٤ِخ ٌُشق أ١ ٖٓ اُجغائْ أُج٤٘خ ك٢ ٛظا اُ٘ظبّ ٝئدجبؽٜب، ٝاالُزؼاّ ثبُزؼ٤ِٔبد 

 .اُظبصعح ٖٓ اُجٜبد اُغهبث٤خ ك٢ ٛظا أُجبٍ

 : ادلادة الثامنت
ػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ ئ٣الء ػ٘ب٣خ 

سبطخ ُِؼ٤ِٔبد أُؼوضح ٝاٌُج٤غح ؿ٤غ أُؼزبصح ًٝبكخ أٗٔبؽ اُؼ٤ِٔبد ؿ٤غ االػز٤بص٣خ اُز٢ ال ٣ٌٕٞ ُٜب ؿغع 

اهزظبص١ أٝ هب٢ٗٞٗ ٝاػخ، ٝكذض سِل٤خ رِي اُؼ٤ِٔبد ٝاُـغع ٜٓ٘ب ألهظ٠ دض ٌٖٓٔ، ٝإٔ رسجَ ًزبث٤ًًّب ٓب 

 .٣زْ اُزٞطَ ئ٤ُٚ ٖٓ ٗزبئج، ٝاالدزلبظ ثٜب ُٔضح ػشغ س٘ٞاد ٓغ ئربدزٜب ػ٘ض اُطِت ُِجٜبد أُشزظخ

 : ادلادة التاسعت
ػ٘ض - ػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ  -1

اشزجبٜٛب أٝ ئطا رٞاكغد ُض٣ٜب أسجبة ٓؼوُٞخ ُالشزجبٙ ك٢ إٔ األٓٞاٍ أٝ ثؼؼٜب رٔثَ ٓزذظالد ُ٘شبؽ ئجغا٢ٓ 

أٝ ك٢ اعرجبؽٜب أٝ ػالهزٜب ثؼ٤ِٔبد ؿسَ األٓٞاٍ أٝ ر٣َٞٔ اإلعٛبة أٝ ػ٤ِٔبد ئعٛبث٤خ أٝ ٓ٘ظٔبد ئعٛبث٤خ أٝ 

٢ُٞٔٓ اإلعٛبة أٝ ك٢ أٜٗب سٞف رسزشضّ ك٢ ػ٤ِٔبد ؿسَ أٓٞاٍ أٝ ر٣َٞٔ اإلعٛبة أٝ ػ٤ِٔبد ئعٛبث٤خ أٝ 

- ٓ٘ظٔبد ئعٛبث٤خ أٝ ٢ُٞٔٓ ئعٛبة ثٔب ك٢ طُي ٓذبٝالد ئجغاء ٓثَ ٛظٙ اُؼ٤ِٔبد ثظغف اُ٘ظغ ػٖ ٓجبُـٜب

 : إٔ رزشظ اإلجغاءاد ا٥ر٤خ 

 .ئثالؽ ٝدضح اُزذغ٣بد أُب٤ُخ كٞعاً ٝثشٌَ ٓجبشغ- أ 

ئػضاص روغ٣غ ٓلظَ ٣زؼٖٔ ج٤ٔغ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد أُزٞاكغح ُض٣ٜب ػٖ رِي اُذبُخ ٝاألؽغاف طاد - ة 

 .اُظِخ، ٝرؼ٣ٝض ٝدضح اُزذغ٣بد أُب٤ُخ ثٚ

ػ٘ض رأًض ٝدضح اُزذغ٣بد أُب٤ُخ ٖٓ ه٤بّ شجٜخ ثبعرٌبة أ١ ٖٓ اُجغائْ أُزؼِوخ ثز٣َٞٔ اإلعٛبة أٝ - 2

 ثبألػٔبٍ اإلعٛبث٤خ أٝ ثبُٔ٘ظٔبد اإلعٛبث٤خ أٝ ث٢ُٞٔٔ اإلعٛبة

رزشظ اإلجغاءاد اُ٘ظب٤ٓخ اُالػٓخ - أُؼبهت ػ٤ِٜب ثٔٞجت األدٌبّ طاد اُظِخ ثجغائْ اإلعٛبة ٝر٣ِٞٔٚ - 3

 .ُظُي

 : ادلادة العاشرة
اسزث٘بًء ٖٓ األدٌبّ أُزؼِوخ ثبُسغ٣خ، كإ ػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح 

ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ روض٣ْ اُٞثبئن ٝاُسجالد ٝأُؼِٞٓبد ُٞدضح اُزذغ٣بد أُب٤ُخ أٝ اُسِطخ 

 .أُشزظخ ثبُزذو٤ن أٝ ُِسِطخ اُوؼبئ٤خ ػ٘ض ؽِجٜب ػٖ ؽغ٣ن اُجٜخ اُغهبث٤خ

 : ادلادة احلاديت عشرة
ػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ ٝاُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب 

ٝؿ٤غْٛ ٖٓ أُِؼ٤ٖٓ ثأدٌبّ ٛظا اُ٘ظبّ أال ٣ذظعٝا اُؼٔالء أٝ ٣سٔذٞا ثزذظ٣غْٛ ٖٓ ٝجٞص شجٜبد دٍٞ 

 .ٗشبؽبرْٜ
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 : ادلادة الثانيت عشرة
ػ٠ِ أُإسسبد أُب٤ُخ ٝاألػٔبٍ ٝأُٜٖ ؿ٤غ أُب٤ُخ أُذضصح ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤غ اُٜبصكخ ُِغثخ إٔ رؼغ ثغآج 

 : ػ٠ِ إٔ رشَٔ ٛظٙ اُجغآج ًذض أص٠ٗ ٓب ٣أر٢ ٌُٔبكذخ ػ٤ِٔبد ؿسَ األٓٞاٍ،

س٤بسبد ٝئجغاءاد ٝػٞاثؾ صاس٤ِخ ٌُٔبكذخ ؿسَ األٓٞاٍ ٝئثالؽ ٓٞظل٤ٜب ثٜب رزؼٖٔ ئجغاءاد اُؼ٘ب٣خ - 1

اُٞاججخ، ٝاالدزلبظ ثبُسجالد، ٝاٌُشق ػٖ اُؼ٤ِٔبد ؿ٤غ االػز٤بص٣خ ٝأُشجٞٛخ، ٝاالُزؼاّ ثبإلثالؽ ػٖ 

 .اُؼ٤ِٔبد أُشجٞٛخ

رغر٤جبد ٓالئٔخ إلصاعح االُزؼاّ ٝرؼ٤٤ٖ ٓسإٍٝ ػٖ االُزؼاّ ثٔؼب٤٣غ ٌٓبكذخ ؿسَ األٓٞاٍ ػ٠ِ ٓسزٟٞ  - 2

اإلصاعح، ٣ؼَٔ ثظٞعح ٓسزوِخ، ُٝٚ اُذن ك٢ االرظبٍ ثٔسزٟٞ ئصاع١ أػ٠ِ ٝدن االؽالع ك٢ اُٞهذ أُ٘بست 

 .ػ٠ِ ث٤بٗبد ٣ٞٛخ اُؼٔالء ٝٓؼِٞٓبد اُؼ٘ب٣خ اُٞاججخ، ٝػ٠ِ سجالد اُؼ٤ِٔبد األسغٟ طاد اُظِخ

ئٗشبء ٝدضح رضه٤ن ٝٓغاجؼخ ٓسزوِخ ٝٓؼٝصح ثٔٞاعص ًبك٤خ السزجبع االُزؼاّ ثٜظٙ اإلجغاءاد ٝاُس٤بسبد - 3

 .ٝاُؼٞاثؾ ٝكوبً ُٔؼ٤بع ٓؼضٍ أُشبؽغ

ئػضاص ثغآج رضع٣ج٤خ ٓسزٔغح ُِٔٞظل٤ٖ أُشزظ٤ٖ إلدبؽزْٜ ثبألٗظٔخ ٝاُزؼ٤ِٔبد أُزؼِوخ ثٌٔبكذخ ؿسَ  - 4

األٓٞاٍ ٝثبُٔسزجضاد ك٢ ٛظا أُجبٍ، ثٔب ٣غكغ ٖٓ هضعارْٜ ك٢ اُزؼغف ػ٠ِ رِي اُؼ٤ِٔبد ٝأٗٔبؽٜب ٤ًٝل٤خ 

 .اُزظض١ ُٜب

 .رطج٤ن ئجغاءاد ُِلذض ُؼٔبٕ ٝجٞص ٓؼب٤٣غ ًلبءح ػب٤ُخ ػ٘ض رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ - 5

 

 :مؤشراث قد تدل ارتباطا بعملياث غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب
 

ئثضاء اُؼ٤َٔ اٛزٔبٓبً ؿ٤غ ػبص١ ثشإٔ االُزؼاّ ُٔزطِجبد ٌٓبكذخ ؿسَ األٓٞاٍ أٝ جغائْ ر٣َٞٔ اإلعٛبة، 

. ٝثشبطخ أُزؼِوخ ث٣ٜٞزٚ ٝٗٞع ػِٔٚ

. عكغ اُؼ٤َٔ روض٣ْ ث٤بٗبد ػ٘ٚ أٝ رٞػ٤خ ٓظضع أٓٞاُٚ ٝأطُٞٚ األسغٟ

عؿجخ اُؼ٤َٔ ك٢ أُشبعًخ ك٢ طلوبد ؿ٤غ ٝاػذخ ٖٓ د٤ث ؿغػٜب اُوب٢ٗٞٗ أٝ االهزظبص١ أٝ ػضّ اٗسجبٜٓب 

. ٓغ اسزغار٤ج٤خ االسزثٔبع أُؼِ٘خ

. أٝ ٓظضع أٓٞاُٚ/ٓذبُٝخ اُؼ٤َٔ رؼ٣ٝض اُجٔؼ٤خ ثٔؼِٞٓبد ؿ٤غ طذ٤ذخ أٝ ٓؼِِخ رزؼِن ث٣ٜٞزٚ ٝ

. ػِْ اُجٔؼ٤خ ثزٞعؽ اُؼ٤َٔ ك٢ أٗشطخ ؿسَ أٓٞاٍ أٝ جغائْ ر٣َٞٔ ئعٛبة، أٝ أ١ ٓشبُلبد ج٘بئ٤خ أٝ ر٘ظ٤ٔ٤خ

. ئثضاء اُؼ٤َٔ ػضّ االٛزٔبّ ثبُٔشبؽغ ٝاُؼٔٞالد أٝ أ١ ٓظبع٣ق أسغٟ

اشزجبٙ اُجٔؼ٤خ ك٢ إٔ اُؼ٤َٔ ٤ًَٝ ُِؼَٔ ٤ٗبثخ ػٖ ًَٓٞ ٓجٍٜٞ، ٝرغصصٙ ٝآز٘بػٚ ثضٕٝ أسجبة ٓ٘طو٤خ، ك٢ 

. ئػطبء ٓؼِٞٓبد ػٖ طُي اُششض أٝ اُجٜخ

. طؼٞثخ روض٣ْ اُؼ٤َٔ ٝطق ُطج٤ؼخ ػِٔٚ أٝ ػضّ ٓؼغكزٚ ثأٗشطزٚ ثشٌَ ػبّ

ه٤بّ اُؼ٤َٔ ثبسزثٔبع ؽ٣َٞ األجَ ٣زجؼٚ ثؼض ٓضح ٝج٤ؼح ؽِت رظل٤خ اُٞػغ االسزثٔبع١ ٝرذ٣َٞ اُؼبئض ٖٓ 

. اُذسبة

. ٝجٞص اسزالف ًج٤غ ث٤ٖ أٗشطخ اُؼ٤َٔ ٝأُٔبعسبد اُؼبص٣خ

ؽِت اُؼ٤َٔ ٖٓ اُجٔؼ٤خ رذ٣َٞ األٓٞاٍ أُسزذوخ ُٚ ُطغف آسغ ٝٓذبُٝخ ػضّ رؼ٣ٝض اُجٔؼ٤خ ثأ١ ٓؼِٞٓبد 

. ػٖ اُجٜخ ٝأُذٍٞ ئ٤ُٜب

. ٓذبُٝخ اُؼ٤َٔ رـ٤٤غ طلوخ أٝ ئُـبءٛب ثؼض رج٤ِـٚ ثٔزطِجبد رضه٤ن أُؼِٞٓبد أٝ دلع اُسجالد ٖٓ اُجٔؼ٤خ

. ؽِت اُؼ٤َٔ ئٜٗبء ئجغاءاد طلوخ ٣سزشضّ ك٤ٜب أهَ هضع ٌٖٓٔ ٖٓ أُسز٘ضاد

. ػِْ اُجٔؼ٤خ إٔ األٓٞاٍ أٝ أُٔزٌِبد ئ٣غاص ٖٓ ٓظبصع ؿ٤غ ٓشغٝػخ

ػضّ ر٘بست ه٤ٔخ أٝ رٌغاع اُزجغػبد ٝاُؼ٤ِٔبد ٓغ أُؼِٞٓبد أُزٞكغح ػٖ أُشزجٚ ثٚ ٝٗشبؽٚ ٝصسِٚ ٝٗٔؾ 

. د٤برٚ ٝسًِٞٚ

. اٗزٔبء اُؼ٤َٔ ُٔ٘ظٔخ ؿ٤غ ٓؼغٝكخ أٝ ٓؼغٝكخ ث٘شبؽ ٓذظٞع

ظٜٞع ػالٓبد اُجظر ٝاُغكب٤ٛخ ػ٠ِ اُؼ٤َٔ ٝػبئِزٚ ثشٌَ ٓجبُؾ ك٤ٚ ٝثٔب ال ٣ز٘بست ٓغ ٝػؼٚ االهزظبص١ 

. (سبطخ ئطا ًبٕ ثشٌَ ٓلبجئ)
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أُسإ٤ُٝبد 

رطجن ٛظٙ اُس٤بسخ ػٖٔ أٗشطخ اُجٔؼ٤خ ٝػ٠ِ ج٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ اُظ٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ رذذ ئصاعح ٝاشغاف اُجٔؼ٤خ 

االؽالع ػ٠ِ األٗظٔخ أُزؼِوخ ثٌٔبكذخ ؿسَ األٓٞاٍ ٝػ٠ِ ٛظٙ اُس٤بسخ ٝاإلُٔبّ ثٜب ٝاُزٞه٤غ ػ٤ِٜب، ٝاالُزؼاّ 

ٝػ٠ِ اإلصاعح أُب٤ُخ ٗشغ اُٞػ٢ ك٢ طُي . ثٔب ٝعص ك٤ٜب ٖٓ أدٌبّ ػ٘ض أصاء ٝاججبرْٜ ٝٓسإ٤ُٝبرْٜ اُٞظ٤ل٤خ

. اُشظٞص ٝرؼ٣ٝض ج٤ٔغ اإلصاعاد ٝاألهسبّ ث٘سشخ ٜٓ٘ب

 

ٝرذغص اُجٔؼ٤خ دبٍ اُزؼبهض ٓغ ٓزؼب٤ٖٗٝ ػ٠ِ اُزأًض ٖٓ ئرجبػْٜ ٝاُزؼآْٜ ثوٞاػض ٌٓبكذخ ؿسَ األٓٞاٍ ٝ 

. جغائْ ر٣َٞٔ اإلعٛبة

 

 

: االػزٔبص

 

 . هـ13/3/1444 الموافق األحدفي يوم  (5)باجتماع الجمعية رقم  (5)تم اعتماد هذه السياسة بالقرار رقم 
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: يجبل انزطجٛق

. رطجق ْزِ اإلجشاءاد ػهٗ أػًبل ٔأَشطخ جًؼٛخ كُق انخٛشٚخ ، ٔجًٛغ انؼبيهٍٛ كٙ ْب

: ػهٗ انجًؼٛخ يًثهخ كٙ إداسرٓب انزُلٛزٚخ ٔأقسبيٓب انقٛبو ثبٜرٙ : انؼًهٛبد ٔاإلجشاءاد : أٔال 

يشاقجخ انًؼبيالد ٔانٕثبئق ٔانجٛبَبد ٔكحظٓب ثشكم يسزًش نؼًبٌ رٕاكقٓب يغ يب نذٚٓب يٍ يؼهٕيبد  .1

. ػٍ انًزجشع ٔأَشطزّ انزجبسٚخ ٔانًخبؽش انزٙ ًٚثهٓب، ٔػٍ يظبدس أيٕانّ ػُذ انحبجخ

رذقٛق ٔكحض جًٛغ انًؼبيالد ثشك ٍل ػبو ٔثبألخض رهك انزٙ ركٌٕ يؼقذح ٔكجٛشح ثشكم ؿٛش ػبد٘  .2

. ٔكزنك أ٘ ًَؾ ؿٛش اػزٛبد٘ نهًؼبيالد انزٙ ال ٚكٌٕ ؿشع انزجشع كٛٓب ٔاػحب 

رشذٚذ إجشاءاد انؼُبٚخ انٕاججخ ٔدسجخ ٔؽجٛؼخ يشاقجخ ػبنقخ انؼًم كٙ انحبالد انزٙ ركٌٕ كٛٓب يخبؽش  .3

. احزًبل ٔقٕع ؿسم األيٕال يشرلؼخ، ٔرنك نزحذٚذ يب إرا كبَذ انًؼبيهخ رجذٔ ؿٛش ػبدٚخ أٔ يشجْٕخ 

االحزلبظ ثسجبنزك انلحض يذح ػشش سُٕاد، ٔإربحزٓب نهسهطبد انًخزظخ ػُذ انطهت  .4

: انشقبثخ رخؼغ انجًؼٛخ إلجشاءاد انزٙ رزخزْب انجٓبد انشقبثٛخ كٙ انذٔنخ ألدائٓب نًًٓبرٓب ٔيُٓب : ثبَٛب 

جًغ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد يٍ انجًؼٛخ ٔرطجٛق اإلجشاءاد اإلششاكٛخ انًُبسجخ، ثًب كٙ رنك إجشاء  .1

. ػًهٛبد انلحض انًٛذاَٙ ٔانًكزجٙ 

إنضاو انجًؼٛخ ثزٕكٛش أ٘ يؼهٕيخ رشاْب انجٓخ انشقبثٛخ يالئًخ نهقٛبو ثٕظٛلخ يب ٔانحظٕل ػهٗ َسخ  .2

. نهًسزُذاد ٔانًهلبد أٚب كبَذ ؽشٚقخ رخضُٚٓب ٔأًُٚب كبَذ يخضَخ 

إجشاء رقٛٛى يخبؽش احزًبل ٔقٕع ؿسٛم األيٕال كٙ انجٓبد انزٙ رًهك انجًؼٛخ طبنحٛخ انشقبثخ  .3

. ػهٛٓب 

 

 

. إطذاس رؼهًٛبد أٔ قٕاػذ أٔ إسشبداد أٔ أ٘ أدٔاد أخشٖ نهجًؼٛخ ؛ رُلٛزاً ألحكبو انُظبو .4

. انزحقق يٍ أٌ انجًؼٛخ رؼزًذ انزذاثٛش انًقشسح ٔكقب ألحكبو انُظبو  .5

ٔػغ إجشاءاد انُضاْخ ٔانًالئًخ ٔرطجٛقٓب ػهٗ كم يٍ ٚسؼٗ إنٗ انًشبسكخ كٙ إداسح أٔ انؼًم كٙ  .6

. انجًؼٛخ أٔ اإلششاف ػهٛٓب أٔ انزطٕع كٛٓب

. االحزلبظ ثئحظبءاد ػٍ انزذاثٛش انًزخزح ٔانؼقٕثبد انًلشٔػخ  .7

انزجهٛؾ : ثبنثب 

رهزضو انجًؼٛخ ثبنزجهٛؾ ػم كم يؼبيهخ ٚشزجّ أٌ نٓب ػبنقخ ثـسٛم األيٕال إنٗ انجٓبد انًخزظخ ثبنذٔنخ؛  .1

. ػهٗ أٌ ركٌٕ انًؼهٕيبد ٔانًسزُذاد ٔاألدنخ كبكٛخ ثٓب 

ال ٚجٕص انزكزى ثأ٘ حبنخ اشزجبِ أٔ انزأخش كٙ انزجهٛؾ ػُٓب، ثم ٚجت اإلثالؽ ػٍ انؼًهٛبد انًشزجّ كٛٓب  .2

النزضايبد 

 ً .ٔكقب د انًُظٕص ػهٛٓب كٙ يكبكحخ اإلسْبة ٔؿسم األيٕال ٔالئحزّ انزُلٛزٚخ

. ٚزٕجت ػهٗ انًٕظق انًلٕع رجهٛؾ انجٓبد انًخزظخ كٕساً ػٍ أ٘ ػًهٛخ يشجْٕخ .3

. ٚجت ػهٗ انًٕظق انًلٕع انزجهٛؾ ػٍ انؼًهٛبد انًشزجّ كٛٓب ثـغ انُظش ػٍ رؼهقٓب ثأيٕس أخشٖ  .4

. رحش٘ انسشٚخ انزبيخ ٔػذو إكشبء أيش انزجهٛؾ نهًشزجّ ثّ أٔ ؿٛشِ  .5

: انؼقٕثبد : ساثؼب 

انجًؼٛخ نٛسذ جٓخ يخٕنخ ثئٚقبع انؼقٕثبد ػهٗ انًزًٍٓٛ أٔ انًذاٍَٛ، ثم رشكغ ثٓى إنٗ انجٓبد  .1

. انًخزظخ ٔنهجٓبد انًخزظخ أٌ رزخز اإلجشاءاد أٔ انجضاءاد انزٙ رُض ػهٛٓب األَظًخ

ٚخؼغ أ٘ يٕظق ٚخم ثبالشزشاؽبد ٔرؼهًٛبد يكبكحخ اإلسْبة ٔؿسم األيٕال إنٗ انؼقٕثبد  .2

. انًُظٕص ػهٛٓب يٍ قجم انذٔنخ دٌٔ أدَٗ يسؤٔنٛخ ػهٗ انجًؼٛخ

 

: يخزظش اإلجشاءاد كٙ حبل ٔجٕد يؤششاد االشزجبِ 

. سطذ انحبنخ ٔجًغ كبكخ األدنخ انًزٕكشح  .1

. رؼجئخ ًَٕرج االشزجبِ انًشكق  .2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية البر الخيرية بقرية بن شريم 
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي   

 473:برقم 
 

 

 

. ػذو إشؼبس انؼًٛم ثأ٘ رظشف أٔ رُجّٛٓ  .3

. انشكغ نإلداسح ثبنًُٕرج ٔكبكخ انًشكقبد  .4

 .انزٕاطم ثسشٚخ ربيخ يغ انجٓبد انًخزظخ  .5

 

 :ًَٕرج االشزجبِ 

 

:انزبسٚخ  

:اسى انؼًٛم   

:انجُسٛخ  

:سقى انجٕال: سقى انٕٓٚخ   

:انًجهؾ  

:يظذس انذخم  

 : سجت االشزجبِ

 

 :االعتماد
 

 . هـ13/3/1444 الموافق األحدفي يوم  (5)باجتماع الجمعية رقم  (4)تم اعتماد هذه السياسة بالقرار رقم 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعٌة البر الخٌرٌة بقرٌة بن شرٌم 
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: جمال التطبيق
 .تطبق هذه السٌاسة على جمٌع أعمال وأنشطة جمعٌة كنف الخٌرٌة ، والعاملٌن فٌها 

 : األموالمؤشرات عملية غسيل 
 :األموال مرت ِكبا لجرٌمة غسل األفعال اآلتٌةٌعد كل من قام بأي من 

 تحوٌل أموال أو نقلها إلى الجمعٌة تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر، ألجل مساعدة أي شخص متورط• 

 من عقوبة ارتكابها، مع علمه بأنهااألموال لإلفالت  التً تحصلت منها تلك األصلٌةفً ارتكاب الجرٌمة 

 . أو تموٌهه األموال جرٌمة ألجل إخفاء المصدر غٌر المشروع لتلك متحصالتمن 
 إخفاء أو تموٌه طبٌعة أمواله أو مصدرها أو حركتها أو ملكٌتها أو مكانها عن طرٌق التبرع بها، مع علمه• 

 . جرٌمةمتحصالتبأنها من 
 والمالبسات الظروف خالل من األموالالتحقق من القصد أو العلم أو الغرض فً ارتكاب جرٌمة غسل • 

 .الموضوعٌة والواقعٌة للقضٌة

 : األموال بعملية غسيل االشتباهمؤثرات 
 المتعلقة بهوٌته ونوع

 .عمله ، وخاصةًة اإلرهاب أو جرائم تموٌل األموال لمتطلبات مكافحة غسل االلتزامعدم  .1
 .األخرىرفض العمٌل تقدٌم بٌانات عنه أو توضٌح مصدر أمواله وأصوله  .2
  أو عدماالقتصاديرغبة العمٌل فً المشاركة فً صفقات غٌر واضحة من حٌث غرضها القانونً أو  .3

 . الجمعٌةإستراتٌجٌةانسجامها مع 
 .أو مصدر أمواله/محاولة العمٌل تزوٌد الجمعٌة بمعلومات غٌر صحٌحة أو مضللة تتعلق بهوٌته و .4
علم الجمعٌة بتورط العمٌل فً أنشطة غسٌل أموال أو جرائم تموٌل إرهاب، أو أي مخالفات جنائٌة  .5

 .أوتنظٌمٌة 
 . بالمخاطر أو أي مصارٌف أخرىاالهتمامإبداء العمٌل عدم  .6
 .اشتباه الجمعٌة فً أن العمٌل وكٌل للعمل نٌابة عن موكل مجهول  .7

 .لطبٌعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام
 صعوبة تقدٌم العمٌل وصفاًة  .8

 . كبٌر بٌن أنشطة العمٌل والممارسات العادٌةاختالفوجود  .9
  منالسجالتمحاولة العمٌل تغٌٌر العقد أو إلغاءه بعد تبلٌغه بمتطلبات تدقٌق المعلومات أو حفظ  .10

 .الجمعٌة
 .طلب العمٌل إنهاء إجراءات عقد ٌستخدم فٌه أقل قدر ممكن من المستندات  .11
 . أو الممتلكات إٌراد من مصادر غٌر مشروعة األموالعلم الجمعٌة أن  .12
 .انتماء العمٌل لمنظمة غٌر معروفة أو معروفة بنشاط محظور .13
 االقتصاديظهور عالمات البذخ والرفاهٌة على العمٌل بشكل مبالغ فٌه وبما ال ٌناسب مع وضعه  .14

 0 خاصة إذا كان بشكل مفاجئ
 

 

 :االعتماد
 . هـ13/3/1444 الموافق األحدفً ٌوم  (5)باجتماع الجمعٌة رقم  (5)تم اعتماد هذه السٌاسة بالقرار رقم 

 


