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 املقدمة 

الهدف من هذه السياسة شرح وتحديد املبادئ والتوجيهات الالزمة لجمع املوارد املالية من مختلف 

 املصادر املمكنة للجمعية.   

 التعريف العام:   

التبرعات  التبرعات واملسؤوليات املحددة لجامعي  العامة في جمع  السياسة املسؤوليات  توضح هذه 

   عنها. وال واملسؤوليةاألموفيما يتعلق باستخدام  ومانحيها،

 والضوابط لسياسة جمع التبرعات:    االلتزامات

لكسب التبرعات بمختلف أنواعها النقدية والعينية    أصدقاء مرض ى السكري الخيريةتسعى جمعية  

املعيشة   لتحسين سبل  وذلك  املمكنة  واألشكال  الصور  بشتى  للدخل  مدرة  قنوات  وفتح  والخدمية 

 للفئات التي تقوم الجمعية بخدمتها.   

 ولتحقيق هذه األهداف التي تواكب رسالتها اإلنسانية ورؤيتها التي تتضمن التالي:  

 التبرعات من خارج اململكة العربية السعودية.    استقبالا يمنع منعا بات .1

 التبرعات خارج مقر الجمعية.    استقباليمنع منعا باتا جمع أو  .2

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

املحفل الرسمي   أثناءأن يكون هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة يعلن عنها   .4

عية أمام منسوبيها وتكون تكلفة جمع التبرعات محددة في نسبة مئوية من الدخل متفق  للجم

 عليها من العموم وأصحاب الصالحيات.   

تلتزم الجمعية في سياساتها ولوائحها اإلدارية وجميع ممارساتها وكافة فريق العمل على الدوام  .5

 بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية.   

 . (أفراد  قطاعات،)يتعهد مجلس إدارة الجمعية باملسؤولية الكاملة أما الداعمين  .6

وعليه ال    شخصية،عدم استغالل أعضاء الجمعية وكافة منسوبيها ملوقعهم لتحقيق فائدة   .7

 يقبل أي تعويض سوى األجر أو املصاريف املتكلف بها واملحددة لهم.  



 جمع التبرعات سياسة 
 

 

 1/0 رقم النسخة أصدقاء مرضى السكري اخلريية مجعية  

 سياسة مجع التربعات 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 6من    5الصفحة   رقم الصفحة 
 

وسرية   .8 بشأن خصوصية  عليها  املشرفة  الجهة  من  الصادرة  اللوائح  وتواكب  الجمعية  تتابع 

   أموالهم.ويتم إمدادهم بجميع املعلومات والتقارير الشفهية بمجاالت صرف ، املتبرعين

التبرعات .9 جمع  سياسة  ا   تشترط  من  توضيح  املنشود  والغرض  إليه  التوجه  تم  الذي  لهدف 

جميع   ضمن  توثيقها  مع  عليها  املتفق  الزمنية  الفترة  وخالل  الجهة    االشتراطاتالدعم  من 

 الداعمة.  

يطبق النظام والتدقيق املحاسبي من شركة أو جهة مشرفة مالية على السجالت املحاسبية   .10

ليومية مع محاسبي الجمعية وبنظام محاسبي معترف به  ومراجعة اإلدخاالت املالية والقيود ا 

متضمنة املبالغ التي    علنا،وإعداد تقارير مفصلة ينشر عنها    ومراقبتها،لتتبع حركة التبرعات  

أو برنامج كال على   يحتوي على اإليرادات   ى حدتم جمعها وكيفية إعداد ميزانية كل مشروع 

 واملصاريف وصافي الربح والنسبة املخصصة للهدف منه.   

 برغبة املتبرع في حفظ خصوصيته كفاعل خير.    االلتزام .11

استنادا للفتوى الشرعية للزكاة   استحقاقهتحديد الفئة املستفيدة من هذا التبرع ليصب في   .12

 واملجاالت املحددة للصرف.   

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

  اإلدارة.لإلدارة التنفيذية وللجان املتخصصة ومنها إلى مجلس 

كذلك اإلعالن عن   التبرع،تحقيق مبدأ الشفافية مع املتبرع من خالل التقارير الدورية لسير   .14

الجمعية العمومية    اجتماععنها في  التبرعات املحصلة ضمن التقارير املالية السنوية واملعلن  

 واملوقع اإللكتروني.  

   التبرع.  استالمإرسال خطاب شكر للمتبرع مرفق معه إيصال  .15

تماشيا مع تعليمات الجهة املشرفة يتم ضبط التبرعات الواردة ملقر الجمعية من خالل إجراء  .16

 التالي:  

تفنيد    التبرع،قيمة    تبرع،امل  اسم)التبرع وفق املعلومات الشاملة    استالمتحرير إيصال   ▪

    (.شيك نقدا،التبرع "  استالمآلية  التبرع،نوع  التبرع،
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كشف حساب بالتبرعات املحولة إلى حساب الجمعية    إصدارفي نهاية كل أسبوع يتم   ▪

    بالبنك.

يتم تسليم نسخ من إيصال العمليات املسجلة في كشف الحركة املحاسبية البنكية إلى   ▪

 قسم املحاسبة.   

    املحاسبة. مراجعة جدول الحركات املحاسبية نهاية كل أسبوع مع قسم  ▪

لدى   ▪ املحاسبية  الحركة  بشأن  املحاسبة  قسم  مع  الداخلي  املحاسبي  التدقيق  يتم 

 البنوك نهاية كل أسبوعين باإلضافة الى نهاية الشهر امليالدي.   

 املسؤوليات:    

تشمل جميع   والتي  للجمعية  التنموية  البرامج  كافة  السياسة ضمن  والتطبيق مع هذه  املواكبة  يتم 

يتولون   الذين  املصادر العاملين  من  أو  الربحي  غير  أو  الخاص  أو  العام  القطاع  من  التبرعات  جمع 

 (. الشراكات املجتمعية واملؤسسات املانحة) األخرى 

   التبرعات. والسلوك املنهي ملن يقومون بمهمة جمع    األخالقيةويتم التوقيع على إقرار السرية والقواعد   

  

  

 

 


