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 جمع التبرعاتسياسة 
 020 السياسةرقم 

 إدارة وتنمية ادلوارد ادلالية واألوقاف ادلعيار
 مجع التربعات اسم السياسة

 إدارة اخلدمات والصيانة/ تنمية ادلوارد ادلاليةالعالقات العامة واإلعالم و  دارةإ ادلسؤولية عن التطبيق

 ادلخرجات ادلتوقعة
 ضبط عملية التربعات. -1
 إعداد تقرير عن التربعات العينية والغري عينية. -2
 احلايل عن ايرادات العام ادلاضي. % يف العام10رفع ايرادات اجلمعية  -3

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
كان ذلك عن طريق مجع التربعات من ادلاحنني أو عن طريق جذب تعتمد كفاءة اجلمعية على أتمني موارد كافية ذلا سواء  

الرعاايت على ان يتم إتباع أعلى معايري يف عملية مجع التربعات ووضع نظام حلمايتها والغرض من ىذه السياسة ىو ربديد السياسات 
 العامة لعمليات مجع التربعات والرعاايت.

 
 :السياسة -2

التربعات يف ضوء أىداف األداء احملددة للسنة التشغيلية ودبا يليب اخلطة الربارلية والتنفيذية تضع إدارة تنمية ادلوارد خطة  .1
 للجمعية.

 ينبغي على إدارة تنمية ادلوارد تطوير قائمة الرعاة ابستمرار وبناء الشركات لزايدة إيرادات اجلمعية من التربعات والرعاايت. .2
مع الرعاة والشركاء والتأكد من الوفاء ابلتزامات اجلمعية ذباىهم وتقدمي التقارير الالزمة  تقوم إدارة تنمية ادلوارد إبدارة العالقة .3

 ذلم بذلك.
التأكد من أن أي مدفوعات تفرضها اجلمعية على أعضائها ليست مقيدة إبفراط حبيث ال يقتصر االنضمام إليها او االستفادة  .4

 منها على فئة معينة.
 صف كيف ستستخدم ىذه التربعات.التأكد من أن أي طلب للتربع ي .5
التأكد من أن األشخاص أو األفرع ادلرتبطة ابجلمعية ستوضح أن أموال التربعات ستذىب إىل اجلمعية مباشرة ومن مث إىل  .6

 مستفيديها.
والتدقيق ارسال مجيع األموال اليت يتم مجعها إىل حساب بنكي ابسم اجلمعية ابستخدام آلية واجراءات معتمدة من جلنة ادلالية  .7

 وادلدققني الداخليني واجلهات الرقابية.
إعداد ايصاالت خاصة ابلتربعات من أصل وصورة وربمل ارقاما متسلسلة، حيث يبني كل ايصال اسم اجلمعية ورقم تسجيلها  .8

 ورقم ترخيصها
مندوب عن جلنة ادلالية  زبتم االيصاالت خبتم اجلمعية، وربصر أعدادىا وارقامها قبل بداية السنة ادلالية للجمعية حبضور .9

 والتدقيق.
 ربفظ صور اإليصاالت دلراجعتها وتدقيقها. .11
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 جيب رصد وتسجيل كافة التربعات والرعاايت العينية )غري ادلالية( وتقدمي تقرير هبا. .11
 جيب التأكد من إنفاق األموال يف زللها خلدمة الغرض اليت مجعت من أجلو. .12

 
 املسؤوليات: -3

 .و االعالم و تنمية ادلوارد ادلالية دارة العالقات العامةإ .1
 .دارة الشؤون ادلاليةإ .2
 .أعضاء رللس االدارة .3

 
افرها: -4  املستندات الواجب ثو

 قائمة اجلهات ادلاحنة. .1
 قائمة كبار الداعمني و صغار الداعمني. .2
 قائمة اعضاء رللس االدارة. .3
 الئحة الشؤون ادلالية. .4
 خطة إدارة تنمية ادلوارد ادلالية. .5

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

  .ادلتربعني .1
 اجلهات ادلاحنة. .2
 اجلهات الرقابية. .3

 :التطبيق -6
 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
 صناف الداعمنيأربديث  1

دارة العالقات إ
عالم اإلالعامة و 

 وتنمية ادلوارد ادلالية

قائمة اجلهات ادلاحنة  شهري
 الداعمنيوكبار 

 سبوعيأ تسويق مشاريع ومنتجات اجلمعية 2
عقد شراكة مع شكرة 
اعالن لتسويق برامج 

 ومنتجات اجلمعية

 شهري استقبال التربعات ومجعها 3
إيرادات ادلتجر مجايل إ

لكرتوين والربانمج اإل
 ادلايل

 تقارير ادلشاريع والتقرير شهري إعداد التقارير عن مجع التربعات وصرفها 4
 السنوي
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 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
عدد اجلهات  قائمة اجلهات ادلاحنة وكبار الداعمني 1

 إمجايل الدعم ادلقدم  احلصول على الدعم ادلاحنة

 نسبة ايرادات اجلمعية 2
% 11زايدة 

من ايرادات 
 العام احلايل 

 رفع االيرادات
ايرادات % من 11زايدة 

العام احلايل عن ايرادات 
 العام ادلاضي

نشر تطبيق معيار الشفافية  عدد التقارير إعداد التقارير اخلتامية 3
 عدد التقارير ادلرسلة واالفصاح

استبيان قياس رضا اجلهات  تطوير ادلنتجات  %91  قياس رضا اجلهات ادلاحنة 4
 ادلاحنة 

 
 التطوير: -8

 .التسويقية سنوايا ة سلرجات اخلطة مراجع .1
 .ة العليا يف تنمية موارد اجلمعيةإشراك االدار  .2
 مراجعة السياسة سنوايا . .3

 
 :املراجع -9

 . ىـ1435 –اإلصدار األول  –اخلريي  ادلنورة ادلدينةمشروع منذجة مستودع  .1
 .ه1442ربديث عام  ISO9001 -نظام اجلودة  - ادلالية ادلواردلوائح إدارة العالقات العامة واإلعالم وتنمية  .2
 . م2121إصدار عام  -الشفافية واإلفصاح الصادر من وزارة الدوارد البشرية والتنمية االجتماعية  معيار .3

 
 

 


