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 دتمهي. 1

ي المملكة العربية
ن
ن المعمول بها ف يعات والقواني  ي هذه السياسة تماشًيا مع التشر

 السعودية ونظام الجمعيات تأت 

ي سياسة واضحة  األساسي والمؤسسات االهلية والالئحة التنفيذية، والنظام 
عات للجمعية، لتبنن وموثقة ألليات جمع التبر

ن  ن لجمعية محبة للتنمية االرسية، حيث تضع هذه المالية والعينية من الداعمي  السياسة االطر والتعليمات  والمانحي 

عات وإدارتها لضمان المحافظة ام)عىل معايب  الحوكمة  واالرشادات لعملية جمع التبر ن المعتمدة من وزارة ( االمتثال وااللب 

ية والتنميةالموارد الب .  االجتماعية شر ن ن والداعمي   وتوفر الشفافية للمانحي 

  نطاق وأهداف السياسة . 2

ي تنمية الموارد ومسؤولي جمع  1-2
طبق هذه السياسة عىل كل شخص يعمل لصالح الجمعية، وخاصة موظفن

ُ
ت

عات.   التبر

ي تربط الجمعية  2-2
ن لصالحها سواء كانت تلك تعد هذه السياسة جزًءا ال يتجزآ من الوثائق الن  باألشخاص العاملي 

ن أو عقود عمل  . او تطوع الوثائق قرارات تعيي 

 : معايبر وآليات واختصاصات تنفيذ السياسة . 3

ي جمعية  1-3
تنمية القات العامة و  الع االرسية ليست عمليات مقترصة عىل إدارةللتنمية  محبةعمليات تنمية الموارد فن

 لجهة المسؤولة عنها. الموارد المالية ولكنها ا

لجمعية محبة للتنمية االرسية جزء رئيسي من صورة الجمعية لدى االخرين لذا يجب مسؤولو تنمية الموارد المالية  2-3

 العناية باختيارهم عناية دقيقة

ي عملية تنمية الموارد ال  3-3
عات المالية تجوز مشاركة أي عضو من خارج الجمعية فن اال بعد موافقة مجلس  وجمع التبر

 .  االدارة أو من يفوضه موافقة خطية وفق نظام عمليات وإجراءات واضحة المعايب 

عات عن طريق إدارة 4-3  . المالية الموارد  تنميةالعالقات العامة و  الموافقة عىل برامج تنمية الموارد المالية وجمع التبر

عات . 4 عات فيما يتعلق بالتبر  : مسؤوليات جامعي التبر

ع وينسجم مع أهداف الجمعية.  1-4 ع إذا كان اختيارًيا من قبل المتبر  يتم قبول التبر

ع أعىل من كلفة الحصول عليه.  2-4  يكون العائد من التبر

ع إذا نص عىل ذلك.  3-4 ي يرغبها المتبر
ي الوجهة أو الغاية الن 

ع فن  يرصف التبر

: الالع. 5  قة بالمساهمير 

عات حقوق ا 1-5 ام جامعي التبر ع من خاحب  المعلومات المتعلقة بكيفية  تزويده بالشعة الممكنة بجميع الللمتبر

عات.  ي التبر
 الترصف فن

ع وتقدير رغباته.  2-5  الحفاظ عىل رسية المتبر

عات حقوق المستفيد والمحافظة عىل كرامته.  3-5 ام جامعي التبر  احب 

عات أو محتوياتها للحط من كرامة المستفيد.  أال  4-5  تستخدم وسائل جمع التبر

 



 
 

 

 المسؤولية المعلوماتية:  . 6

عات فقط المعلومات العامة الصادقة والصحيحة وغب  المضللة 1-6 م كرامة المستفيد.  استخدام جامعي التبر ي تحب 
 والن 

ي جم 2-6
ن
ن حماية المعلومات ف ام قواني 

عات احب   . االوقاتيع عىل جامعي التبر

ي  3-6
ن الن  عات عدم تشيب أو استخدام المعلومات الخاصة بالمانحي  تم جمعها بواسطة الجمعية اال  عىل جامعي التبر

ي أغراضها. 
ن
 ف

ن لدى الجمعية، يجب 4-6 عي  ع حذف اسمه من قائمة المتبر ي تحقيق رغبته دون  عند رغبة المانح أو المتبر
ن
االرساع ف

 .  إعاقة أو تأخب 

عات:  االدارية التقارير  . 7  التمويل وتكلفة جمع التبر

عات المنقولة أو المحسوبة والمقيدة 1-7 عات أن يؤكدوا أن جميع التبر ي تقع ضمن مهامهم شفافة  عىل جامعي التبر
والن 

ي اختصاصهم من أعمال. 
ن
ي أي وقت فيما يدخل ف

ن
 وواضحة بأقىص قدر ممكن، وأن يكونوا عىل استعداد للمحاسبة ف

 الوطنية أو الدولية.  ساليب المحاسبيةاال ن يشجعوا الجمعية أن تكون تقاريرها منسجمة مع معايب  أ 2-7

عان أن  3-7 ن عن جمع  المصداقية لجميعو  قدموا تقارير دورية تتسم بالدقةيعىل جامعي التبر ن والمسؤولي  المساهمي 

ي وقت معقول. 
عات عىل أن تقدم هذه التقارير فن  التبر

عاتعىل جامعي ا 4-7 ن عن تكلفة جمع التبر ن لجميع المساهمي  عان أن يكونوا واضحي  والمرصوفات والرسوم وكيف  لتبر

 تم تحديدها وتخصيصها. 

عات أن يوضحوا أي اتفاق عىل أي نوع من التعويضات لجميع 5-7 ي  عىل جامعي التبر
ن فن ي يعملون لها  الجمعيةالعاملي 

الن 

ن أو المستفيدين من   عي    طلب منهم ذلك. أو لصالحها أو المتبر

 : المدفوعات والتعويضات. 8

عات تقديم خدماتهم عىل أساس راتب شهري أو برسوم محددة.  1-8  عىل جامعي التبر

عات أي نوع من العطايا أو  ال أن  2-8  قرارات نيابة عن الجمعية.  ذ التخا ونعندما يتفاوض االمتيازاتيقبل جامعي التبر

عات أن ال يسعوا  3-8 أو يقبلوا ماال او متاعا من مزودي الخدمات او البضائع كمكافئة لألعمال التجارية عىل جامعي التبر

ي يتم االرتباط بها مع مزودي الخدمة أو البضائع
 .الن 

ام . 9  بالقوانير  الوطنية:  االلب  

اضهم عندما  1-9 عات اعب  ي يعملون من أجلها  ال أن يبدي جامعي التبر
م الجمعية الن  ن ن الوطنية.  تلب   بالقواني 

عات عدم اال  2-9 ن عىل جامعي التبر ي أي نشاطات تتعارض مع االلب 
ي يعملون فيها أو يعملون  اماتنخراط فن

القانونية الن 

 لمصلحتها. 

عات أن يمنعوا حدوث أي نوع من أنواع المخالفات أو التجاوزات 3-9 سواء كانت جنائية أو سوء  عىل جامعي التبر

 استخدام لنشاطاتهم المهنية. 

 



 
 

 

 : اسات الخاصة بحقوق المانحير  السي . 10

م سلوكه اال المانح برسالة الجمعية و  إعالم 1-10 ن الممنوحة وقدرتها عىل استخدام  الموارد  الستخدامسلوب الذي تعب 

عات عىل نحول فعال لألغراض المقصودة منها.   التبر

ي  إعالم 2-10
ن
ن بمجلس إدارة الجمعية ودورهم المحوري ف اف عىل المسؤوليات  المانح بهوية جميع العاملي  االرسر

 والصالحيات. 

ن  المإع) من االدتن يجب أن تتضمن عمليات تنمية الموارد الحد  3-10 ع المانحي   –الشكر والتقدير  –باستالم التبر

ع.  ع( بعد استالم التبر  االستخدام االمثل للتبر

انيات الجمعية الحالية والسابقةال ط اال للمانح حق  4-10 ن  ع عىل مب 

 من ضمان استخدام المنحة عىل النحو المتفق عليه.  التأكد  5-10

ورة تقديم الشكر والتقدير بالشكل  6-10  والمناسب للمانح.  الالئقضن

ام ورسية وبما  7-10 ن  يتعارض ال  التعامل مع المعلومات المتعلقة بمنحهم ومعالجتها باحب  مع السياسات والقواني 

 العامة. 

 بهوية ممثىلي الجال إع 8-10
ن ن أو م المانحي  عات سواء من المتطوعي  ي جمع التبر

ن مدفوعي االجر معية فن  .من المتعاوني 

افية وتعبر عناالت مع القاأن تكون جميع الع 9-10
ن للجمعية مهنية واحب  ام المتبادل.  فراد الممثلي   االحب 

ي تنوي الجمع 10-10
يدية الن  ية مشاركتها بشكل إتاحة الفرصة ألسمائهم أن تحذف حسب رغبتهم من قوائم المواد البر

 .دوري أو متقطع

ي إجابة فورية وصادقةاال و  االسئلةحرية طرح  11-10
 وضيحة.  ستفسارات المتعلقة بالجمعية وتلف 

ن للجمعية هي عالعال 12-10 عي  ن والمتبر  بها.  طويلة ومستمرة يجب العناية القةقة مع المانحي 

ع)السياسات الخاصة بالمنحة  . 11  : (التبر

عات)تنقسم المنح  1-11 للجمعية رصفها اال حسب  يحق ال إىل نوعير  رئيسيير  من حيث أوجه الرصف و  (التبر

 اختيار المانح. 

عات 11 -1-1  (مخصصةمقيدة )تبر

عات غب  11 -2-1  (عامة) مقيدةتبر

عات)تنقسم المنح  2-11 ع:  (التبر  إىل نوعير  رئيسيير  من حيث نوع التبر

عات نقدية 1-2-11  تبر

عات عينية 2-2-11   تبر

عات من حيث نوع  3-11 عي  االداءتنقسم التبر
 أنواع:  اىل ثالثةالشر

ي أوجه  1-3-11
ًعا. اال الزكاة ويجب أن ترصف فن  ستحقاق المنصوص عليها رسر



 
 

 

 (11-1)الصدقات ويجب ضفها وفق للبند  2-3-11

ا اال  3-3-11
ً
 ة. المعتمدة من الجمعي لالئحة االوقافوقاف ويجب ضفها وفق

وع  يأليحق للجمعية التسويق  ال  4-11 ع لصالح مشر ي  بعد أخذ الموافقات اال تبر
ن
ا لألنظمة المرعية ف

ً
الالزمة لذلك وفق

 الدولة

ي أي لحظة ودون سابق إع 5-11
ن
ع ف ع إلغاء التبر ي حالال يحق للمتبر

ن
عدم ضف المبلغ حسب المنصوص  م واستعادته ف

ن الجمعية.  ي االتفاق بينه وبي 
ن
 عليه ف

ي االمالية  قسميجب أن يتم تسجيل جميع الموارد المالية النقدية أو غب  النقدية لدى  6-11
ن
لجمعية فور دخولها وقبل ف

 أن يتم عليها أي إجراء آخر. 

 إجراءاتها وحالتها الراهنة وجوب وجود نظام معلومات محدث ومستمر عن الموارد المالية وجميع 7-11

عا ال  8-11 ًرا تقبل الجمعية أي تبر كات التبغ( ت من جهات تمارس أنشطة ترصن بالمجتمع ضن ا عليه )مثل رسر
ً
 متفق

ي مصادرها ال  9-11
 تقبل الجمعية أي أموال مشكوك فن

عات النقدية ال  10-11 ة.  تقبل التبر  المبارسر

عات  11-11 ع العينيةجميع التبر ع او يتم ت يجب أن تتضمن فواتب  بقيمتها حال التبر قيمها من ومقدمة من قبل المتبر

ي الجمعية لجنة التقييم
 . فن

ع  12-11 ي حال التبر
عات العقارية مقيمة فن ي محرصن خاص  ن مكتب تقييم معتمد ميجب أن تكون التبر

ويثبت قيمتها فن

 بذلك. 

عات من النوع الفكري فإنه  13-11 ي حال وجود تبر
ع منع الجمعية من ال فن ي حال  ىاستخدامها لد يحق للمتبر

الغب  اال فن

 دون بها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية وتخصيص استخدامها لعمل الجمعية فقط. 

عات  ال  14-11 ي دخولها  اال بعد  (الموعود بها) اآلجلةيتم إثبات التبر
 الجمعية بالبنك والتأكد من ذلك حساب فن

 : السياسات الخاصة بحقوق الجمعية . 12

ع به وذلكال سيحق للجمعية التأكد من ال 1-12 ع والمبلغ المتبر لحماية الجمعية من أي مخاطر  مة القانونية للمتبر

 محتملة. 

عات محددة ومعتمدة من 2-12 مجلس االدارة تخصص للمصاريف  يحق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التبر

 العمومية واالدارية. 

ي حال وجود أي عوامل من 3-12
ع فن ار اال شأنها  يحق للجمعية رفض المنحة أو التبر  بالجمعية.  ضن

ي الوجوه 4-12
ي حال ضفها فن

ع أو المنحة فن جاع التبر
 المخصصة.  يحق للجمعية رفض طلب اسب 

 

 

 



عات . 13 : السياسات الحكومية الخاصة بعملية جمع التبر

عات  ال  1-13 الجهات المعنية.  بعد الحصول عىل ترصي    ح من اال يسمح للجمعية بإقامة حملة التبر

ون عملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة متقو أن  2-13 ويد من يبارسر ن ن فيها تاري    خ إصدارها وانتهائها الجمعية بب  مبي 

م هؤالء بحمل تلك البطاقات وإبرازها من  طلب منهم ذلك.  ن ومعتمدة من الجمعية  ويلب 

ه. كان مركز   حوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما اال يسمح بأي حال من  ال  3-13

ي غب  الغرض الذي جمعت من أجله اال يسمح للجمعية استعمال  ال  4-13
ن
ع إن كانموال ف اال بموافقة خطية من المتبر

ية والتنمية ا، وإن لم يتيش ذلك فمن وزارة الموارد البشر
ً
ع محدد . االجتماعية غرض المتبر

ي حال 5-13
ن
عات لمدة جمع حملة الحصول عىل ترصي    ح إلقامة ف ن عن الحملة محددة  تبر فور انتهاء عىل المسؤولي 

ن فيه حصيلة الجمع ومفردات إيراداته  الحملة ن المرخص لهم، تبي  ن القانونيي  إعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبي 

ا بالمستندات الدالة عىل
ً
فةومرصوفاته مؤيد ي صحته، ورفعه إل الجهة المشر

، وإذا كان الترصي    ح غب  محدد المدة فيكتفن

انية السنوية. بإدراج ال ن  تقرير ضمن المب 
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