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1 - التعريف والغرض: 
تعتمــد كفــاءة الجمعيــة علــى تأميــن مــوارد كافيــة لهــا ســواء كان ذلــك عــن طريــق جمــع التبرعــات مــن 

ــة جمــع التبرعــات  ــر فــي عملي ــى معايي ــاع أعل ــم إتب ــى أن يت ــات عل المانحيــن أو عــن طريــق جــذب الرعاي

ووضــع نظــام لحمايتهــا والغــرض مــن هــذه السياســة هــو تحديــد السياســات العامــة لعمليــات جمــع 

ــات. التبرعــات والرعاي

2 - نطاق السياسة: 
إدارة تنمية الموارد المالية - المتعاونين، والمتطوعين 

3 - السياسات:
 - تضــع إدارة تنميــة المــوارد الماليــة خطــة التبرعــات فــي ضــوء أهــداف األداء المحــدد للســنة التشــغيلية 

وبمــا يلبــي الخطــة البرامجيــة والتنفيذيــة للجمعيــة. 

ــادة  ــركات لزي ــاء الش ــتمرار وبن ــاة باس ــة الرع ــر قائم ــة تطوي ــوارد المالي ــة الم ــى إدارة تنمي ــي عل - ينبغ

ــات. ــات والرعاي ــن التبرع ــة م ــرادات الجمعي إي

 - تقــوم إدارة تنميــة المــوارد الماليــة بــإدارة العالقــة مــع الرعــاة والشــركاء والتأكــد مــن الوفــاء بالتزامــات 

الجمعيــة تجاههــم وتقديــم التقاريــر الالزمــة لهــم بذلك.

 - التأكــد مــن أن أي مدفوعــات تفرضهــا الجمعيــة علــى أعضائهــا ليســت مقيــدة بافــراط بحيــث اليقتصــر 

االنضمــام إليهــا او االســتفادة منهــا علــى فئــة معينــة.

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

 - التأكــد مــن أن األشــخاص والفــروع المرتبطــة بالجمعيــة ســتوضح أن أمــوال التبرعــات ســتذهب إلــى 

الجمعيــة مباشــرة للصــرف علــى ميزانيتهــا التشــغيلية.

 - ارســال جميــع األمــوال التــي يتــم جمعهــا إلــى حســاب بنكي باســم الجمعيــة باســتخدام آليــة واجراءات 

معتمــدة مــن لجنــة الماليــة والتدقيــق والمدققيــن الداخلييــن والجهــات الرقابية.

ــن كل  ــث يبي ــلة، حي ــا متسلس ــل أرقام ــورة وتحم ــل وص ــن أص ــات م ــة بالتبرع ــاالت خاص ــداد ايص  - إع

ــا. ــم ترخيصه ــجيلها ورق ــم تس ــة ورق ــم الجمعي ــال اس ايص

 - تختــم األيصــاالت بختــم الجمعيــة، وتحصــر أعدادهــا وارقامهــا قبــل بدايــة الســنة الماليــة للجمعيــة 

بحضــور منــدوب عــن لجنــة الماليــة والتدقيــق.

 - تحفظ صور اإليصاالت لمراجعتها وتدقيقها.

 - يجب رصد وتسجيل كافة التبرعات والرعايات العينية غير المالية وتقديم تقرير بها.

 - يجب التأكد من إنفاق األموال في محلها لخدمة الغرض التي جمعت من أجله.
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