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عاتسياسة  عنوان الوثيقة:  (AD) اإلدارية القسم/اإلدارة:   جمع التبر

 سياسة عمل  نوع الوثيقة: 
رقم 

 الوثيقة: 
MC-AD -08  :م2019/ 12/ 31 تاري    خ اإلنشاء 

 م2019/ 12/ 31 آخر تحديث:  01 رقم النسخة: 

 داد:                                           إع
ف تطوير   مشر

 اعتماد:  المدير التنفيذي مراجعة:  األعمال
أعضاء مجلس  

 اإلدارة
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 جمع التبرعاتسياسة 

 :مقدمة

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

 التبرعات  جمع عملية فى  معايير أعلى إتباع يتم ان  على  الرعايات  جذب  طريق

 والرعايات   التبرعات   جمع  لعمليات   العامة  السياسات   تحديد   هو  السياسة   هذه  والغرض من  لحمايتها   نظام  ووضع

 

 السياسة: نطاق

 الشراكات إدارة .1

 والمتطوعين  المتعاونين، .2

 

 السياسات 

  الخطة   يلبي  وبما   التشغيلية   للسنة  المحددة  األداء  أهداف  ضوء  في  التبرعات   خطة  الشراكات   إدارة  تضع .1

 للجمعية  والتنفيذية البرامجية

 من  الجمعية  إيرادات   لزيادة  كات االشر  وبناء  باستمرار   الرعاة  قائمة  تطوير  الشراكات   إدارة  على  ينبغي .2

 .والرعايات  التبرعات 

  تجاههم الجمعية بالتزامات  الوفاء من  والتأكد  والشركاء الرعاة مع العالقة بإدارة الشراكات  إدارة تقوم .3

 بذلك  لهم الالزمة التقارير وتقديم

  االنضمام  اليقتصر  بحيث   فراطإب  مقيدة  ليست   أعضائها  على  الجمعية  تفرضها  مدفوعات   أي  أن   من  التأكد  .4

 معينة  فئة على  منها االستفادة وأ إليها

 التبرعات  هذه  ستستخدم كيف يصف للتبرع طلب  أي أن من التأكد  .5

  الجمعية   إلى  ستذهب   التبرعات   أموال  أن   ستوضح   بالجمعية  المرتبطة  األفرع  األشخاص أو   أن  من  التأكد  .6

 مستفيديها إلى ثم ومن مباشرة

 معتمدة جراءات إ و آلية باستخدام الجمعية باسم بنكى حساب  إلى جمعها يتم التى األموال جميع إرسال .7

 .الرقابية والجهات  الداخليين والمدققين والتدقيق المالية إدارة الشؤون من

  إيصال  كل يبين حيث  متسلسلة، أرقاًما وتحمل وصورة أصل من بالتبرعات  خاصة إيصاالت  إعادة .8

 ترخيصها  ورقم تسجيلها ورقم الجمعية اسم

  بحضور  للجمعية المالية السنة بداية قبل وأرقامها أعدادها وتحصر الجمعية، بختم اإليصاالت  تختم .9

 والتدقيق  المالية إدارة الشؤون عن مندوب 
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 وتدقيقها  لمراجعتها اإليصاالت  صور تحفظ .10

 بها تقرير وتقديم المالية( )غير العينية والرعايات   التبرعات  كافة وتسجيل رصد  يجب  .11

 أجله  من جمعت  التي الغرض  لخدمة محلها فى األموال نفاقإ من التأكد  يجب  .12

 

 :المسؤوليات

 أو  العام القطاع  من  التبرعات  جمع يتولون الذين األفراد  جميع وعلى الجمعية أنشطة ضمن السياسة هذه تطبق

 .األخرى المصادر من أو الربحي غير أو الخاص 

 . المهني والسلوك  األخالقية القواعد  مدونة توقيع  على التبرعات  لجمع يُستخدمون الذين أولئك ويشجع


