أهداف السياسة:
• تحديد سياسات جمع التبرعات بما يحقق الحوكمة املطلوبة للجمعية.
• التعريف باملبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع املوارد املالية من مختلف املصادر
للجمعية.

مجال التطبيق:
• مجلس اإلدارة.
• املوظفين.
• املانحين واملتبرعين.
• أمالك واستثمارات الجمعية.

السياسات ذات العالقة:
• سياسة إدارة الشراكات.
• سياسة مكافحة تمويل اإلرهاب.
• سياسة مكافحة غسل األموال.
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أدوارمجلس اإلدارة في تحقيق السياسة:
• تطوير سياسات فعالة لضمان توفير املوارد الالزمة لدعم وتنفيذ استراتيجية الجمعية لتحقيق
االستدامة املالية.
• إيجاد أوقاف ومشاريع استثمارية للجمعية واستقطاب املتبرعين لها ودراسة املخاطر املتعلقة بها،
ومن ثم تطويرالبرامج الالزمة إلدارة هذه املخاطر على جميع املستويات.
• وضع مؤشرات أداء إلدارة األوقاف لزيادة اإليرادات واملحافظة عليها لتكون مصدر دخل دائم
للجمعية.
• بناء االستثمارات اآلمنة وتنمية اإليرادات بما يحقق االستدامة املالية للجمعية.
• تعزيز الشراكات الحالية وبناء شراكات استثمارية في ضوء االحتياجات املؤسسية للجمعية.
• االشراف على تطبيق األنظمة والتشريعات الرسمية املتعلقة بالتبرعات وأوجه الصرف املالي
املختلفة.
• تطوير ومر اقبة تنفيذ سياسات إدارة املخاطر املتعلقة باملوارد املالية املختلفة.
• تطوير مؤشرات مالية رئيسية ملتابعة تنمية املوارد املالية.

أدواراإلدارة املالية في جمع التبرعات وتنمية املوارد:
تقوم اإلدارة املالية بمهمة جمع التبرعات وتنمية املوارد املالية للجمعية لتغطية املوازنة العامة وتحقيق
أهداف الجمعية االستراتيجية ،وألجل تحقيق هذا الهدف تلتزم بالتالي:
• استخدام كافة الوسائل املشروعة في جمع التبرعات واملتو افقة مع قوانين وزارة العمل والتنمية
االجتماعية.
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• استخدام جميع األموال التي تم جمعها في األغراض الذي ُجمعت من أجلها ،وذلك خالل الفترة
الزمنية التي اتفق عليها.
• التواصل الفعال مع املانحين واملتبرعين والجهات الرسمية وتعزيز الثقة مع الجمعية وتوضيح
إنجازات وخدمات وأنشطة الجمعية.
• توفير قنوات متعددة وإبداعية تمكن املتبرعين واملانحين بمختلف شرائحهم من تقديم التبرعات
املالية والعينية.
• بناء وتسويق برامج ومشاريع نوعية وفق احتياجات املستفيدين واملتبرعين.
• تطوير التسويق االلكتروني واالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في تسويق برامج ومشاريع
الجمعية.
• االستفادة من التجارب التسويقية الناجحة واملمارسات الجيدة في التسويق.
• تطبيق نظام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومر اقبتها .وإعداد تقارير دقيقة في حينه
ونشرها علنا ،متضمنة املبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة للهدف
أو للنشاط.
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املبادئ األخالقية لجمع التبرعات:
وفقا لإلعالن الدولي للمبادئ األخالقية األساسية لجمع التبرعات يتكون اإلعالن من خمسة مبادئ أخالقية
تهدف إلى لتطويروتحسين عملية جمع التبرعات على املستوى الدولي ،مما يؤدي إلى التزام العاملين في مجال
جمع التبرعات باملمارسات الصحيحة التي تحقق أكبر قدر ممكن من املسؤولية والشفافية والفعالية التي
يجب أن تلتزم بها عملية جمع التبرعات ينبغي توظيفها في جميع عمليات جمع التبرعات هي:
 .1األمانة :ويجب على فريق التسويق التزام األمانة والصدق في جميع األوقات وفي جميع الظروف من
أجل املحافظة على ثقة الجماهير ،كما يجب عدم تضليل أوغش املانحين أواملستفيدين بأي صورة
من الصور.
 .2االحترام :يجب على فريق التسويق احترام سمعة مهنتهم ،والجمعية التي يعملون بها ،كما يجب
احترام كرامة املانحين واملستفيدين على حد سواء.
 .3السالمة :يجب على فريق التسويق الوضوح التام فيما يتعلق بمسؤولياتهم تجاه ثقة الجماهير،
ً
ً
ويجب عليهم اإلفصاح على أي شكل من أشكال تعارض املصالح سواء أكان و اقعا أو محتمال ،كما
يجب عليهم تجنب سوء التصرف سواء في الجانب الشخص ي أو املنهي.
 .4التعاطف :يجب على فريق التسويق أن يعملوا بشكل يعزز أهدافهم ،ويشجع اآلخرين التزام
استخدام املعايير املهنية ،كما يجب عليهم احترام الخصوصية وحرية االختيار واالختالف بكل
أنواعه.
 .5الشفافية :يجب على فريق التسويق إعداد تقارير واضحة عن األعمال التي يقومون بها ،وخاصة
مما يتعلق بالتبرعات وكيفية إدارتها أو التصرف فيها ،وجميع التكاليف واملصروفات املرتبطة
بعملية جمع التبرعات.
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مصادرالتبرعات املالية في الجمعية:
• تستقبل الجمعية التبرعات املالية بعد الحصول على التراخيص املطلوبة من الجهات املختصة
وفقا للموارد التالية:
• دعم البرامج واملشاريع من املؤسسات املانحة و أفراد املجتمع.
• الشراكات االستراتيجية.
• معارض استقبال التبرعات املرخصة.
• االستثمارات اآلمنة.
• دعم رجال األعمال.
• املنصات الحكومية (إحسان – تبرع – وقفي).

سياسات االستثمارفي إدارة أموال أوقاف الجمعية:
• تحديد أهداف استثمارية مناسبة تقي من أخطارالتقلبات االقتصادية الحادة.
• املوازنة بين الحاجة إلى األمان والحاجة إلى النمو.
• مر اقبة أداء ونتائج االستثمارات.

ً
• تعديل السياسات االستثمارية وفقا لنتائج االستثمار ،وتغيرظروف السوق ،وتغيراالحتياجات.
• تحديد الهيكل اإلداري إلدارة االستثمارمن حيث شكل اإلدارة وعدد أعضائها.
• تنويع مكونات املحفظة االستثمارية ألصول الوقف وبخاصة الصناديق الوقفية.
• تنويع أنشطة الوقف االستثمارية فال يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد.
• تحديد أصول الوقف ،وتحديد نسبة كل أصل عقارات ،أسهم ،نقد  ...إلخ ( ،بحيث تناسب
أسلوب االستثماراملتبع.
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• التعامل مع النقود بمثابة أصول استثمارية ،فال تستخدم في تغطية النفقات الجارية ،بل تستثمر
ويستخدم العائد في تمويل اإلنفاق الجاري.

إدارة أمالك الجمعية:
• املقصود بإدارة االمالك هي إدارة جميع األمالك العينية الوقفية للجمعية من مباني أو عقارات او
معدات أو غيرها.
• تختص اإلدارة املالية إجماال باملهام التالية:
 oتشغيل األمالك.
 oصيانة األمالك.
 oمتابعة اإليرادات وتحصيلها.
 oالتقييم املالي لألمالك.

سياسات عامة:
• ال تجوز مشاركة أي عضو من خارج الجمعية في عملية تنمية املوارد إال بعد مو افقة مجلس اإلدارة أو
من يفوضه مو افقة خطية وفق نظام عمليات وإجراءات واضح املعايير.
• املو افقة على برامج تنمية املوارد املالية تتم عن طريق إدارة تنمية املوارد املالية في الجمعية.
• مسؤولية فريق التسويق فيما يتعلق بالتبرعات:
ً
 .1أن يتم قبول التبرع إذا كان اختياريا من قبل املتبرع ،وينسجم مع أهداف الجمعية.
 .2يكون العائد من التبرع أعلى من كلفة الحصول عليه.
 .3يصرف التبرع في الوجهة أو الغاية التي يرغبها املتبرع إذا نص على ذلك.
• احترام فريق التسويق حقوق املتبرع من خالل تزويده بالسرعة املمكنة بجميع املعلومات املتعلقة
بكيفية التصرف في التبرعات.
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• أال تستخدم وسائل جمع التبرعات أو محتوياتها ،للحط من كرامة املستفيد.
• استخدام فريق التسويق فقط املعلومات العامة الصادقة والصحيحة وغيراملضللة ،والتي تحترم كرامة
املستفيد.
• على فريق التسويق احترام قوانين حماية املعلومات في جميع األوقات.
• على فريق التسويق عدم تسريب أو استخدام املعلومات الخاصة باملانحين التي تم جمعها بواسطة
الجمعية إال في أغراضها.
• على فريق التسويق أن يؤكدوا أن جميع التبرعات املنقولة واملحسوبة واملقيدة والتي تقع ضمن مهامهم
شفافة وواضحة بأقص ى قدر ممكن ،وأن يكونوا على استعداد للمحاسبة في أي وقت فيما يدخل في
اختصاصهم من أعمال.
• على فريق التسويق أن يكونوا واضحين لجميع املساهمين عن تكلفة جمع التبرعات واملصروفات
والرسوم وكيف تم تحديدها وتخصيصها.
• على فريق التسويق أن يوضحوا أي اتفاق على أي نوع من التعويضات لجميع العاملين في املؤسسة التي
يعملون لها أو لصالحها أو املتبرعين أو املستفيدين متى طلب منهم ذلك.
• أال يقبل فريق التسويق أي نوع من العطايا أو االمتيازات عند ما يفاوضون التخاذ قرارات نيابة عن
الجمعية.
ً
ً
• على فريق التسويق أن ال يسعوا أويقبلوا ماال أومتاعا من مزودي الخدمات أوالبضائع كمكافئة لألعمال
التجارية التي يتم االرتباط بها مع مزودي الخدمة أو البضائع.
• على فريق التسويق عدم االنخراط في أي نشاطات تتعارض مع االلتزامات القانونية التي يعملون فيها أو
يعملون ملصلحتها.
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• على فريق التسويق أن يمنعوا حدوث أي نوع من أنواع املخالفات أو التجاوزات سواء أكانت جنائية أو
سوء استخدام لنشاطاتهم املهنية.
• إعالم املانح برسالة الجمعية واألسلوب الذي تعتزم املنظمة سلوكه الستخدام املوارد املمنوحة وقدرتها
على استخدامات التبرعات على نحو فعال لألغراض املقصودة منها.
•

أن تكون جميع العالقات مع األفراد املمثلين للجمعية مهنية واحتر افية وتعبرعن االحترام املتبادل.
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القواعد الخاصة بالتبرعات:
• ال يحق للجمعية التسويق ألي تبرع لصالح مشروع إال بعد أخذ املو افقات الالزمة لذلك وفقا
لألنظمة املرعية في الدولة.
• يجب أن يتم تسجيل جميع املوارد املالية النقدية أو غير النقدية لدى اإلدارة املالية للجمعية فور
دخولها وقبل أن يتم عليها أي إجراء آخر.
• يجب تحديث املعلومات املالية باستمرارورفع تقاريرمالية شهرية إلدارة الجمعية عن املوارد املالية
وجميع إجراءاتها وحالتها الراهنة.
• يحق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التبرعات محددة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
تخصص للمصاريف العمومية واإلدارية.
• تقوم الجمعية بتزويد من يباشرون عملية التسويق ببطاقات تعريفية مغلفة ،مبين فيها تاريخ
إصدارها وانتهائها ومعتمدة من الجمعية ويلتزم هؤالء بحمل تلك البطاقات وإبرازها متى طلب منهم
ذلك.
• ال يسمح بأي حال من األحوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه.
• ال يسمح للجمعية استعمال األموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله اال بمو افقة خطية من
املتبرع ان كان غرض املتبرع محددا وان لم يتيسر ذلك فمن وزارة الشؤون االجتماعية.

اعتماد
مجلس اإلدارة
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