
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة جمع التبرعات
  
 

  



 

 

 مقدمة

الغرض من هذه السياسة التعريف باملبادئ واإلرشادات اخلاصة جلمع املوارد املالية من 

 .خمتلف املصادر للجمعية

 النطاق

املسؤوليات العامة يف مجع التربعات بشتى أنواعها واملسؤوليات حتدد هذه السياسة 

يها والية وويي  لل  ومما  صره  سحس  ررادة احملددة على جامعي التربعات وماحن

 املتربع.

 البيان

 :وضمن اجلمعية وكل ما يتبعها على حدة أ 

 .وعمل على الدوام بطريقة وتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفاهية .1

 ولتزم يف مجيع أنشطتها بقوانينها السارية ولوائحها ومببادئها وممارساوها .2

 هات الريمية ال ي وتبع اها اجلمعية.املنصوص عليها يف اجل

يعترب جملس ردارة اجلمعية أنفسهم مسؤولني أمام من قدموا رليهم األموال  .3

وعليهم االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور ال ي وستغل بؤس 

 .اإلنسا ، أو متس بأي شكل من األشكال بكرامت 

عة شخصية وعليهم أال يقبلوا ال يستغل منسوبو اجلمعية موقعهم لتحقي  منف .4

 .كتعويض سوى أجرهم أو األوعاب احملددة اهم

ولتزم اجلمعية بأي الئحة وصدر من اجلهات املشرهة عليها بشأ  حقوق  .5

املتربعني، وحي  للمتربعني أواًل وقبل كل شيء احلصول يف حين  على 

 .املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أموااهم

ال ال ي مت مجعها يف األغراض الذي ُجمعت من أجلها، ُوستخدم مجيع األمو .6

 .ولل  خالل الفرتة الزمنية ال ي اوف  عليها

وبقى وكلفة مجع التربعات يف مجيع احلاالت حمصورة يف نسبة مئوية من  .7

الدخل مقبولة داخل أوساط مهنة مجع التربعات ومن اجلمهور، ويكو  هناك 

 .وجمموع اإليرادات وواز  مناس  بني وكاليف مجيع األموال

الوزارية املسؤولة عن يطب  النظام احملاسيب الريمي الصادر من اجلهة  .8

اجلمعية لتتبع حركة التربعات ومراقبتها، ورعداد وقارير دقيقة يف حين  

ونشرها علنا، متضمنة املبالغ ال ي مت مجعها وكيفية رنفاقها والنسبة الصاهية 

 .املخصصة للهدف أو للنشاط



 

 

مجع أي وربعات نقدية بأي طريقة كانت، ويقتصر استالمها على  ال يتم .9

 .املركز الرئيس للجمعية

 

 

حسابات خمصصة يف البنوك احمللية، متاحة للمتربعني  ووجد لدى اجلمعية .10

 .لتقديم ما يرغبو  ب  من صدقات

ال وعترب اشرتاكات العضوية أو الرسوم الدراسية وربعات ورمنا رسوم خدمة  .11

على أ  يتم كتابة السندات الالزمة ووكو  وه  القيم  من اجلمعية، مقدمة

 احملددة، ولات أرقام وسلسلية حمكمة.

بعد أخذ مواهقة اجلهات –يتم رقامة محالت رعالمية جلمع التربعات  .12

 .-املختصة

مجع التربعات عن طري  الرسائل النصية وال ي ووج  للتربع عرب حساب  ميكن .13

 -هقة اجلهات املختصةبعد أخذ موا–الصدقات 

ميكن التربع عرب قنوات وسيطة، ولل  كالتربع من خالل الرقم املوحد والذي  .14

ريال شهريًا من حساب املشرتك، أو من خالل  12يتم هي  استقطاع ما قيمت  

بعد أخذ مواهقة  ولل –وربعات بقايا الصرف يف احملالت التجارية وما شاب ، 

   ــ . اجلهات املختصة

 براجمها للمساهمة يفتربع عن طري  حسابات اجلمعية لدى البنوك  ميكن ال .15

  ،كفالة طال  أو حلقة أو معلم)الستدامة املالية من خالل ا حتقي التعليمية و

، أو من خالل املتجر ( وقاف، الزكاةبناء األ أمر مستديم ، رعاية برامج  ، 

 االلكرتوني املروبط سحسابات اجلمعية.

 اجلمعية ومجيع األشخاص املروبطني بها باملساجد واجلوامعولتزم مجيع هروع  .16

 مبا ورد يف هذه الوييقة من سياسات. والدور النسائية

يتم رصد ووسجيل كاهة التربعات والرعايات العينية )غري املالية( يف قواعد  .17

 ووضّمن يف التقارير املالية الدورية للجمعية.حمددة لدى االدارة املالية 

موظفي اجلمعية باإلهصاح الكامل )للجهات الرقابية( عن يلتزم مجيع  .18

 معلومات أموال التربعات والرعايات وطرق صرهها.

 

 



 

 

 المسؤوليات

 

وطب  هذه السياسة ممن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األهراد الذين يتولو  مجع 

 التربعات من القطاع العام أو اخلاص أو غري الرسحي أو من املصادر األخرى.

ولئ  الذين ُيستخدمو  جلمع التربعات على ووقيع مدونة القواعد ويشجع أ

 األخالقية والسلوك املهين.

 

بتاريخ     /      /           معتمد   اعتماد جملس اإلدارة

 هـ14

      رئيس جملس اإلدارة        

 



 

 

 


