سياسة
جمع التبرعات

اإلصدار)10( :
0000/10/01هـ 0101/00/10-م

 oمقدمة
تتمثل هذه السياسة بالمبادئ واإلرشادات الخاصة بجمع التبرعات وتنمية الموارد المالية في مختلف
مصادرها ،والعاملون في هذا املجال.

 oالنطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات في تنظيم ومتابعة عملية جمع التبرعات وتنمية الموارد المالية
والمسؤوليات املحددة بجامعي التبرعات ومانحيها ،وفيما يتعلق باستخدام األموال والمسؤولية عنها.

 oالبيان
الجمعية تلتزم بالضوابط المتعلقة بجمع التبرعات والتصرف بها وكل ما يكون تحت إدارتها وإشرافها
وفق ما يلي:
 .1أخذ موافقة الوزارة لجمع التبرعات.
 .2أن تعمل بمبادئ العدالة والمساواة واألخالق السامية.
 .3تلتزم في جميع أنشطتها ،وفق األنظمة واللوائح المعتمدة وتحت إشراف الجهات المعنية.
 .4تكون عملية جمع التبرعات عن طريق الوسائل المتاحة والتطبيقات الموثوقة وعبر الحسابات
البنكية املحلية.
 .5استخدام نقاط البيع في استقبال التبرعات وفق تعليمات وتوجيهات الوزارة.
 .6يضمن مجلس اإلدارة في مواجهة من قدموا التبرعات للجمعية بأنها ستصرف في األوجه المتفق
عليها معهم وحسب معايير الصرف المعتمدة لديها.
 .7االلتزام بتوثيق الموارد المالية للجمعية والتأكد من عملية صرفها وفق ما حددت له.
 .8ال تستقبل الجمعية التبرعات والهبات من خارج المملكة ،وإن اضطرت لذلك تتقدم بالطلب من
الوزارة ،ألخذ التوجيه.
 .9يلتزم منسوبو الجمعية بعدم استغالل مواقعهم لتحقيق منافع شخصية ،وعليهم عدم قبول أي
هبات أو إعانات أو تعويضات من أي جهة أخرى .واألجور أو األتعاب تحدد ومرجعها الجمعية.

 .11تلتزم الجمعية بتطبيق ومراعاة ما يصدر من تنظيمات وتعليمات من الوزارة ،بشأن حقوق
المتبرعين .ويحق للمتبرعين ،الحصول على المعلومات عن كيفية استخدام تبرعاتهم.
 .11تستخدم جميع أموال التبرعات التي تم الحصول عليها في األغراض التي ُجمعت من أجلها ولتحقيق
الغرض املخصص للجمعية ،وذلك خالل الفترة الزمنية املحددة.
 .12تكاليف جمع التبرعات في جميع الحاالت تبقى محصورة في نسبة مئوية مقبولة أو مكافأة
مقطوعة ويكون هنالك توازن مناسب بين التكاليف والدخل وجودة العمل.
 .13يتم تطبيق نظام محاسبي معتمد لمتابعة حركة التبرعات.
 .14إعداد التقارير المالية بشكل دوري ونشرها في موقع الجمعية وتتضمن المبالغ التي تم إيرادها
وكيفية صرفها والنسبة املخصصة للهدف أو للنشاط.
 .15ال يتم صرف أي مبالغ مالية في غير الغرض املخصص لها.
 .16الفائض من اإليرادات يتم استثماره فيما يعود على الجمعية بالنفع وعلى المتبرعين باألجر
المستمر ،في مجاالت مرجحة الكسب ،بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العمومية
والوزارة.
 .17الحفاظ على سرية بيانات المتبرع وتقدير رغباته.

 oالمسؤوليات
تطبق هذه السياسة على أنشطة الجمعية ،وعلى جميع العاملين تحت إدارة وإشراف الجمعية واألفراد
الذين يتولون جمع التبرعات من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من المصادر األخرى ،االطالع
واإللمام وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ،وعلى إدارة الشؤون
اإلدارية والمالية نشر هذه السياسة وكذلك نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة
وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.

 oالمراجع
اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه (السابع) في دورته (الثامنة) في 1442/14/21هـ ،هذه الالئحة وهي سارية
التطبيق.

