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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 
 

  تمهيد:
بالمبادئ   التعريف  السياسة  هذه  من  للجمعية  واإلرشاداتالغرض  المصادر  مختلف  من  المالية  الموارد  لجمع    ، الخاصة 

تطوير    و  وزيادةالجمعية  لدعم  وفتح قنوات    والخدميةلكسب التبرعات بمختلف أنواعها النقدية والعينية  إطعام    وتسعى
و   المالية  خالل  مواردها  من  التسويقية  ذلك  يتم    المتاحة،برامجها  التي  التنمية    اعتمادها و  و  العمل  وزارة  قبل  من 

   االجتماعية.
 

 النطاق: 
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعات والمسؤوليات المحددة لجامعي التبرعات ومانحيها، وفيما  

 .يتعلق باستخدام األموال والمسؤولية عنها
 

 : لجمع التبرعاتالقنوات المستخدمة 
 البنكية. الحسابات  .1

   (.SMS)برنامج الرسائل النصية   .2
 )الهلل(. التبرع ببواقي فارق الصرف   .3
 االلكتروني. الموقع  .4
 إطعام. تطبيق  .5

 

 للجمعية:  المقدمةالتبرعات 
 . من خالل الحسابات البنكيةتبرعات نقدية 

 اثاث.  -مباني  -سيارات  )أصول( تبرعات عينية 
 حكمها. في   وما واإلعالن )خدمات( الدعايةتبرعات عينية 
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 التبرعات: لسياسة جمع  والضوابط  االلتزامات

  .والشفافية واالستقامة وباألمانةتعمل الجمعية على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة  .1
 وممارساتها.تلتزم الجمعية في جميع أنشطتها بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها  .2
وعليهم االمتناع عن استخدام الرسائل أو   األموال.يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولين أمام من قدموا إليهم   .3

 .متهالرسوم والصور التي تستغل بؤس اإلنسان، أو تمس، بأي شكل من األشكال، بكرا
األتعاب  .4 أو  أجرهم  سوى  كتعويض  يقبلوا  أال  وعليهم  شخصية.  منفعة  لتحقيق  موقعهم  الجمعية  منسوبو  يستغل  ال 

 .المحددة لهم
إمدادهم   عتتاب   . .5 ويتم  المتبرعين.  وسرية  خصوصية  بشأن  عليها  المشرفة  الجهة  من  الصادرة  اللوائح  وتواكب  الجمعية 

 .أموالهمصرف  بمجاالتبجميع المعلومات والتقارير الشفهية 
شيء،   تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات المشرفة عليها، بشأن حقوق المتبرعين. ويحق للمتبرعين، أواًل وقبل كل  .6

 .الحصول في حينه على المعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أموالهم
 .ُتستخدم جميع األموال التي تم جمعها في األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلك خالل الفترة الزمنية التي اتفق عليها .7
امة داخل أوساط مهنة جمع  تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحاالت محصورة في نسبة مئوية من الدخل مقبولة ع .8

 .التبرعات ومن الجمهور. ويكون هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة
، متضمنة  يطبق نظام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها. وإعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها علناً  .9

 .المخصصة للهدف أو للنشاط المبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية
 .التبرعات من خارج المملكة العربية السعودية استقباليمنع منعًا باتًا  .10
تبدي الجمعية الحرص التام على عدم تنفيذ أي عملية مالية بالشراء او الرعاية او التبرع مع أي جهة خارج المملكة سواًء  .11

   افراد.كانت شركة او منظمة او جمعية او حتى 
بجميع    تتابع الجمعية وتواكب اللوائح الصادرة من الجهة المشرفة عليها بشأن خصوصية وسرية المتبرعين. ويتم إمدادهم .12

 .أموالهمالمعلومات والتقارير الشفهية بمجاالت صرف 
 .تلتزم الجمعية بإرسال خطاب شكر للمتبرع مرفق معه إيصال استالم التبرع .13
 الدعم.    وقيمة عن المتبرع من مقام إمارة المنطقة بالمركز الرئيسي تلتزم الجمعية باإلفصاح عن نوع التبرع   االستفسارعند  .14
  وبيانات  والكميةمن خالل تعبئة نموذج مخصص بالتبرع العيني من الجهة المتبرعة يتم ضبط التبرعات عند استالم الدعم  .15

   المستلم.
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 المسؤوليات: 

ضمن   السياسة  هذه  التنموية  تطبق  البرامج  العاملين  والتيالجمعية    وأنشطةكافة  جميع  جمع    تشمل  يتولون  الذين 
المصادر   من  أو  الربحي  غير  أو  الخاص  أو  العام  القطاع  من  سواًء التبرعات  او    األخرى  المجتمعية  الشراكات  خالل  من 

   المانحة.المؤسسات 
 

 .ويتم التوقيع على إقرار السرية والقواعد األخالقية والسلوك المهني لمن يقومون بمهمة جمع التبرعات
 

 التبرعات: آلية جمع 

 .ال يتم جمع أي تبرعات نقدية بأي طريقة كانت .1
 للمتبرعين. لجميع  المحلية متاحةمخصصة. لكل مشروع حساب خاص به في البنوك   حسابات الجمعيةتوجد لدى  .2
 .تم الحصول على موافقة بذلك وقد النصيةجمع التبرعات عن طريق الرسائل  .3
 .وقد تم الحصول على موافقة بذلك التجارية.بالتعاون مع األسواق  الهلل( )بواقيرق الصرف فا جمع التبرعات عن طريق  .4

 

كان ذلك عن طريق جمع التبرعات من    تعتمد كفاءة الجمعية الخيرية للطعام " إطعام " على تأمين موارد كافية لها سواًء  
جذب   طريق  عن  أو  معايير    الرعايات،المانحين  أعلى  إتباع  يتم  ان  التبرعات    فيعلى  جمع   لحمايتها، نظام    ووضععملية 

  وموظفي الجمعية    التزام  وتأكيد  والرعاياتمن هذه السياسة هو تحديد السياسات العامة لعمليات جمع التبرعات    والغرض
التبرعات   التبرعات    والرعاياتجمع  أموال  معلومات  عن  الكامل  المعنية    والرعاياتباإلفصاح  للجهات  صرفها  وطرق 

 والرقابية. 

يستجد من امور    وماوفق إمكانيات الجمعية    والتطويرللتعديل    وقابلة  ةوالمستمرللمراجعة الدورية  الالئحة    هذه  وتخضع
 ذلك. تستوجب 

 االعتماد 

 

عبد اللطيف بن عبدهللا الراجحي     

 رئيس مجلس االدارة 

 الختم  التوقيع 

 
 

Mohammed Mostafa
ختم اطعام


