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رقم االصدار: 002ديسمبر - 2022 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 1 من: 2سياسة تنمية الموارد وجمع التبرعات 

تمهيد:

التبرعات من مختلف المصادر  هذه السياسة تعرف بالمبادئ واالرشادات المتعلقة بجمع 
للجمعية.

النطاق:

المسؤوليات  إلى  باإلضافة  ومانحيها،  التبرعات  جامعي  مسؤوليات  السياسة  هذه  تحدد 
العامة في جمع التبرعات.

تلتزم الجمعية بـ:

العمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة واألمانة والشفافية.. 	
يعتبر مجلس إدارة الجمعية المسؤول أمام من قدموا إليهم األموال.. 2
وعدم . 	 شخصية،  منافع  لتحقيق  موقعهم  الجمعية  منسوبي  استغالل  عدم 

تقاضيهم أي تعويض سوى االجر المحدد لهم.
عدم استخدام بيانات المتبرعين ألي غرض اخر دون إذن مسبق منهم.   . 	
االلتزام باللوائح الصادرة عن الجهات المشرفة على الجمعية بشأن حقوق المتبرعين. . 	
تزويد المتبرعين بأوجه صرف أموالهم وأثر الخدمات والبرامج المدعومة.. 	
استخدام جميع األموال التي تم جمعها في األغراض التي جمعت من أجلها وذلك . 	

خالل الفترة الزمنية المتفق عليها. 
عدم تجاوز نسبة تكاليف جمع التبرعات %10 من أجمالي الدخل.. 	
إنشاء متجر إلكتروني للجمعية لتسويق المشاريع واألنشطة للمنظمة بعد موافقة . 	

الجهات المعنية والرسمية لجمع التبرعات للجمعية منه. 
 تطوير العمليات والسياسات ومؤشرات األداء في المتجر اإللكتروني بإضافة منتجات . 0	

االهداء وغيرها من التطويرات لتسهيل اإلجراءات والخدمات بشكل مستمر.
الي . 		 باإلضافة  ومراقبتها  التبرعات  حركة  لتتبع  به  معترف  محاسبي  نظام  تطبيق 

االلكتروني للجمعية متضمنة  الموقع  اعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها على 
أو  للهدف  المخصصة  الصافية  والنسبة  انفاقها  وكيفية  جمعها  تم  التي  المبالغ 

النشاط.

تصنيف وترتيب المتبرعين للجمعية وفق التالي:	. 
حجم التبرعات المقدمة.. 	
تكرار الدعم الشهري والسنوي للجمعية.. 2
نوع التبرع المقدم )زكاة، وقف، تبرع عام، تبرع خاص مخصص(.. 	
آلية التبرع )متجر، فرع، استقطاع، تحويل بنكي(.. 	

مجلس 	.  من  المعتمدة  الموازنة  تغطية  بالجمعية  المالية  الموارد  تستهدف 
اإلدارة وتغطية المصاريف التشغيلية للجمعية.



رقم االصدار: 002ديسمبر - 2022 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 2 من: 2سياسة تنمية الموارد وجمع التبرعات 

تنمية اإليرادات وإجراء دراسات الجدوى االقتصادية وبناء االستثمار اآلمن في األصول . 2	
المادية والغير المادية بما يحقق الكفاءة اإلدارية للمنظمة.

وكبار . 		 المانحين  مع  للتواصل  والمناسبة  المتعددة  االتصال  وسائل  استخدام 
المتبرعين والجهات الرسمية لتوضيح اإلنجازات واألنشطة التي قامت بها المنظمة 

بما يعزز ثقتهم بها 

المنظمة . 		 بها  تقوم  التي  واألنشطة  للبرامج  مؤشرات  المالية  الموارد  تنمية  تضع 
تم  التي  للموارد  االستغالل  نسبة  رفع  ذلك  في  بما  التبرعات  وجمع  الموارد  بتنمية 

تنميتها.

بمختلف . 		 والمانحين  المتبرعين  تمكن  وإبداعية  ومتجددة  متعددة  قنوات  توفير 
شرائحهم من تقديم التبرعات المالية والعينية. 

المتجر اإللكتروني  	
الفروع  	
االستقطاعات  	
الشورت كود 	
بواقي الهلل  	

المانحة . 		 المؤسسات  من  القصوى  االستفادة  لتحقيق  برامج  بعمل  الجمعية  تقوم 
والمسؤولية المجتمعية للشركات ورجال االعمال وذلك بابتكار مشاريع نوعية توافق 

توجهاتهم وزيارات دورية مستمرة لهم بما يحقق تعزيز العالقة معهم.

من: . 		 كل  عبر  الزواج  على  للمقبلين  المالية  المساعدات  لتقديم  الزكاة  تحصيل  يتم 
)الفروع –منصة إحسان- المتجر اإللكتروني – زكاة مال رجال االعمال(

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى االفراد الذين يتولون جمع التبرعات من 
القطاع العام أو الخاص أو الغير ربحي.

واهلل الموفق ،،

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى



وئام ،، لتمكين األسرة
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