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 سياسة جمع التبرعات

 

 المقدمة: 

من هذه السياسة شرح وتحديد المبادئ والتوجيهات اللزمة لجمع الموارد  الهدف

 المالية من مختلف المصادر الممكنة للجمعية.

 : التعريف العام 

توضح هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعات والمسؤوليات المحددة 

 لجامعي التبرعات ومانحيها، وفيما يتعلق باستخدام األموال والمسؤولية عنها.

 اإللتزامات والضوابط لسياسة جمع التبرعات: 

ها عات بمختلف أنواعتسعى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لكسب التبر

 بشتى الصور واألشكال الممكنة النقدية والعينية والخدمية وفتح قنوات مدرة للدخل

 بخدمتها وشراء المعينات تقوم الجمعيةلتحسين سبل المعيشه للفئات التي وذلك 

، وتحقيق أعلى مستويات الطيبة لتمكنهم من مواجهة هذا المرض ونفقاته الضخمة

 .الوقاية منه والتعايش معهالوعي بالمرض وسبل 

 : يالتي تتضمن التالولتحقيق هذه األهداف التي تواكب رسالتها اإلنسانية ورؤيتها 

 يمنع منعاً باتاً إستقبال التبرعات من خارج المملكة العربية السعودية. .1

 يمنع منعاً باتاً جمع أو إستقبال التبرعات خارج مقر الجمعية . .2

 التبرعات أعلى من تكلفة الحصول عليه.أن يكون العائد من  .3

ء عنها أثنا يعلن يكون هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودةأن  .4

ددة محتكلفة جمع التبرعات المحفل الرسمي للجمعية أمام منسوبيها وتكون 

  متفق عليها من العموم وأصحاب الصالحيات . نسبة مئوية من الدخل  في

يق وكافة فر وجميع ممارساتها سياستها ولوائحها اإلداريةتتلزم الجمعية في  .5

 على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واألستقامة والشفافية . العمل

الداعمين ) قطاعات، أمام  بالمسؤولية الكاملةمجلس إدارة الجمعية يتعهد  .6

 .أي وسيلة من الوسائل تمس كرامة مريض ألزهايمراستخدام  وعدم أفراد( 

يق لتحق في تمثيل موقعهموكافة منسوبيها لالجمعية  عدم استغالل أعضاء .7

ف المصاريف المتكلأو األجر تعويض سوى  ال يقبل ايشخصية. وعليه  فائدة

 المحددة لهم .بها و 
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بشأن تتابع الجمعية وتواكب اللوائح الصادرة من الجهة المشرفة عليها  .8

بجميع المعلومات والتقارير  ويتم إمدادهمالمتبرعين. خصوصية وسرية 

 بمجاالت صرف أموالهم .فهية الش

تشترط سياسة جمع التبرعات للهدف الذي تم توجه إليه والغرض المنشود  .9

مع توثيقها ضمن جميع  الفترة الزمنية المتفق عليهاوخالل من الدعم 

 .اإلشتراطات من الجهة الداعمه

ً على من شركة او محاسبي والتدقيق النظام اليطبق  .10 جهة مشرفة ماليا

السجالت المحاسبية ومراجعة اإلدخاالت المالية والقيود اليومية مع محاسبي 

إعداد ، وبه لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها الجمعية وبنظام محاسبي معترف

عداد إمتضمنة المبالغ التي تم جمعها وكيفية مفصله ينشر عنها علناً، تقارير 

اإليرادات  مج كالً على حدى يحتوي على ميزانية كل مشروع أو برنا

 منه.والنسبة المخصصة للهدف والمصاريف وصافي الربح 

 كفاعل خير. حفظ خصوصيتهرغبة المتبرع في ب اإللتزام .11

فتوى ستناًد للاليصب في إستحقاقه تحديد الفئة المستفيدة من هذا التبرع  .12

 الشرعية للزكاة والمجاالت المحددة للصرف.

الشهرية عن حركة التبرعات في مختلف حسابات الجمعية لدى رفع التقارير  .13

وللجان المتخصصة ومنها إلى مجلس  البنوك المحلية لإلدارة التنفيذية

 .اإلدارة

الشفافية مع المتبرع من خالل التقارير الدورية لسير التبرع،  أتحقيق مبد .14

علن والم كذلك اإلعالن عن التبرعات المحصلة ضمن التقارير المالية السنوية

 عنها في إجتماع الجمعية العمومية والموقع اإللكتروني.

 إرسال خطاب شكر للمتبرع مرفق معه إيصال استالم التبرع. .15

 عيةلمقر الجمضبط التبرعات الواردة تماشياً مع تعليمات الجهة المشرفة يتم  .16

 إجراء التالي: من خالل

 وفق المعلومات الشاملة) أسم المتبرع،  تحرير إيصال استالم التبرع

قمية التبرع، تفنيد التبرع، نوع التبرع، آلية استالم التبرع" نقداً، 

 (1) ملحق رقم . شيك...."( مرفق نموذج إيصال استالم التبرع

  في نهاية كل أسبوع يتم إعداد قائمة للتبرعات النقدية المحصلة في

 لعملية اإليداع البنكي لها. صندوق التبرعات بمقر الجمعية تمهيداً 

  يتم تسليم نسخ من إيصال العمليات المسجلة في كشف الحركة

 المحاسبية البنكية إلى قسم المحاسبة .
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  مع قسم شؤون مراجعة جدول الحركة المحاسبية نهاية كل أسبوع

 (2ملحق رقم ) المحاسبة.

  تم التدقيق المحاسبي الداخلي مع قسم شؤون المحاسبة بشأن الحركة

شهر ال باالضافة إلى نهايةالمحاسبية لدى البنوك نهاية كل أسبوعين 

 ميالدي.

 المسؤوليات: 

التي وكافة البرامج التنموية للجمعية  السياسة ضمنمع هذه ق يتطبيتم المواكبة وال

ع التبرعات من القطاع العام أو الخاص أو يتولون جمالعاملين الذين  جميعتشمل 

 .) الشراكات المجتمعية والمؤسسات المانحة( غير الربحي أو من المصادر األخرى

ويتم التوقيع على إقرار السرية والقواعد األخالقية والسلوك المهني لمن يقومون 

  بمهمة جمع التبرعات.

 


