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 تمهيد  .1

المملكة العربية السعودية، ونظام  فيالتشريعات والقوانين المعمول بها  يمع عدم اإلخالل بما جاء ف
والالئحة األساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 

 .دون أن تحل محلها لها، استكمااًل 

 الغرض  التعريف و  .2

تعتمد كفاءة الجمعية على تأمين موارد كافية لها سواء كان ذلك عن طريق جمع التبرعات من المانحين  

 ،ووضع نظام لحمايتها  عملية جمع التبرعات  فيمعايير  اليتم إتباع أعلى    أنأو عن طريق جذب الرعايات على  

 .تحديد السياسات العامة لعمليات جمع التبرعات والرعاياتوالغرض من هذه السياسة هو 

 نطاق السياسة  .3

 لجنة تنمية الموارد •

 إدارة تنمية الموارد •

 المتعاونين، والمتطوعين •

 ة السياس  .4

تضع إدارة تنمية الموارد خطة التبرعات في ضوء أهداف األداء المحددة للسنة التشغيلية وبما   •

 .التنفيذية للجمعيةيلبي الخطة 

كات لزيادة إيرادات الجمعية اينبغي على إدارة تنمية الموارد تطوير قائمة الرعاة باستمرار وبناء الشر  •

 .من التبرعات والرعايات

تقوم إدارة تنمية الموارد بإدارة العالقة مع الرعاة والشركاء والتأكد من الوفاء بالتزامات الجمعية  •

 .الالزمة لهم بذلك تجاههم وتقديم التقارير 

 .التأكد من أن أي طلب للتبرع يصف كيف ستستخدم هذه التبرعات •

ع المرتبطة بالجمعية ستوضح أن أموال التبرعات ستذهب إلى وشخاص أو الفر أل التأكد من أن ا •

 .ومن ثم إلى مستفيديها الجمعية مباشرةً 



  

4 | P a g e  

جراءات إاستخدام آلية والجمعية ب سماب بنكييتم جمعها إلى حساب  التيموال أل ارسال جميع ا •

 .صحاب الصالحية بالجمعيةأو المشرف الماليمعتمدة من 

يصال  إا متسلسلة، حيث يبين كل رقاًم أت خاصة بالتبرعات من أصل وصورة وتحمل صاال يإإعداد  •

 .اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم ترخيصها

لسنة المالية للجمعية بحضور  رقامها قبل بداية اأت بختم الجمعية، وتحصر أعدادها وصاال يتختم اإل  •

 .من اإلدارة الماليةمندوب 

 .ت لمراجعتها وتدقيقهاصاال يإل تحفظ صور ا •

لى  إا عنها دوريً وتقديم تقرير  (غير المالية) يجب رصد وتسجيل كافة التبرعات والرعايات العينية •

 إلدارة العليا للجمعية.ا

 .معت من أجلهج   يالغرض التمحلها لخدمة  يموال فأل نفاق اإيجب التأكد من  •

تتقاضاها  يشتراكات التنتساب أو الخدمات أو قيمة االال يعتبر من ضمن التبرعات رسوم ا ال  •

 .ساسيألا الجمعية من أعضائها أو المنتفعين من خدماتها ويكون ذلك بما يتماشى مع نظامها

معلومات أموال التبرعات  فصاح الكامل عن إل تلتزم الجمعية وموظفي جمع التبرعات والرعايات با •

 .والرعايات وطرق صرفها للجهات المعنية والرقابية

 وتنفيذ ومراجعة السياسة وتعديل  اعتماد  .5

عتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من  عتمد العمل بهذه إدارة مجلس قبل ت  الجمعية، وي 

الجمعية المعنيين، ويسري العمل بأيِّ تعديل الحق غ بها جميع موظفي  ل  ب  وي  السياسة من تاريخ اعتمادها،  

 لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.


