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 مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية

 سياسة مجع التربعات

 : متهيد

يظل هدفًا استراتيجيًا الستمرار أعماهلا وأنشطتها يف ظل التحديات  للجمعية توفري املوارد املالية

وهلذا البد للجمعيات اخلريية أن توجد أفكارًا إبداعيًة لتطوير مصادر  واألعمال الكبرية اليت تقدمها للمجتمع،

ملبادرات بناء وتطوير اوانطالقًا من هذا املفهوم تسعى اجلمعيات، ومنها مجعية  متويلها، وسبل حتصيلها،

لتنمية مواردها املالية بشكل دؤوب، يكفل هلا حتقيق الكفاية الذاتية لتكامل  مبادرات -الشبابية اجملتمعية 

 .  األنشطة واستمراريتها على الرغم من حمدودية هذه املوارد

الية، بأمهية تنمية مواردها امل مبادرات -بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية مجعية وإلميان 

وضرورة حتصيلها بصورة نظامية وفق األنظمة املرعية فإهنا تضع الئحة لتنظيم إجراءات احلصول على الدعم 

بصورة تتماشى مع األنظمة واللوائح املالية املعمول هبا يف  ،م العالقة مع الداعمني واملاحننيوالتربعات، وتنظي

 . اململكة مبا حيقق هلا الشفافية واجلودة يف خمرجاهتا

  

  : مبادرات –بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية مجعية أهداف تنمية املوارد املالية : املادة األوىل 

عرب خطتها االستراتيجية إىل تنمية املوارد  مبادرات -بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية مجعية تسعى 
 : املالية واستدامتها من خالل اآليت

 زيادة نسبة املوارد املالية . 

 تنمية أوقاف اجلمعية . 

 العمل على تقدمي مشاريع نوعية للداعمني بالقطاع احلكومي، واألهلي واملؤسسات املاحنة . 

 ابتكار منتجات إبداعية تسوق ملختلف شرائح اجملتمع .
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 : ا موفوو تنمية املوارد املاليةالقيم األخالقية اليت جيب أن يتصف هب: املادة الثانية 

 . اإلخالص يف أداء العمل بإتقان ومهنية •

 .  األمانة والصدق •

 . حتمل املسؤولية وذلك بالقيام باألعمال املعهودة إليه بأقصى طاقته •

 . احترام خصوصية العمالء والشركاء •

 . ويد الداعمني بتقارير مفصلةزالشفافية والوضوح من خالل ت •

  

 :جتاه التربعات الواردة للجمعية مسؤولية موفف تنمية املوارد: املادة الثالثة 

 . قبول التربع من قبل الداعم مبا ينسجم مع أهداف اجلمعية ويتوافق مع االنظمة واللوائح الرمسية .1

 . جيب أن يكون العائد من التربع أعلى من كلفة احلصول عليها .2

 . توجيه صرف التربع حبسب رغبة املتربع .3

 :  أنواع التربعات املالية حبسب املصارف الشرعية: املادة الرابعة 

 :  يراعى فيها ما يليو والتربعات املقيدة كواتزال .1

 . أن تصرف فيما خصصت له ▪

 . كاةزأن تصرف يف مدة أقصاها عام هجري واحد فيما خيص ال ▪

 . يتم اختياره من قبل اإلدارةكاة غري املقيدة بربنامج حمدد تصرف يف برنامج زال ▪

 .الدعمرية عن أوجه الصرف ملبالغ م اجلمعية بإعداد التقارير الدوزتلت ▪

 : واهلبات والتربعات غري املقيدة الصدقات .2

 . تغطية تكاليف اجلمعية الالزمة الستمرارها واستدامتها ▪

 : يراعى فيها ما يليو، األوقاف .3
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 . يتم ختصيص التربعات الوقفية ملشروعات األوقاف فقط ▪

 .  يتم التعامل مع األوقاف وفق اللوائح املنظمة هلا باجلمعية ▪

 . يكون االستثمار يف الوقف وفق نصوص الئحة االستثمار املعتمدة من جملس اإلدارة ▪

 :  مصادر التمويل : املادة اخلامسة 

 . القطاع احلكومي .1

 . القطاع األهلي .2

 . قطاع اجلهات املاحنة .3

 . قطاع األفراد .4

 :  جماالت الدعم والتمويل: املادة السادسة 

 :  جماالت الدعم أو التمويل تتمثل يف اآليت

 . كوات والصدقات واهلبات واخلصومات املكتسبةزالدعم املايل املتمثل يف تقدمي التربعات املالية كال .1

 . ة واملعداتزالدعم العيين املتمثل يف التربعات العينية كالعقارات، واألجه .2

قبل رموز اجملتمع اليت هلا تأثري على املتربع أو كية أنشطة اجلمعية من زالدعم املعنوي املتمثل يف ت .3

 . طرح أفكار أو مبادرات حتتضنها اجلمعية

 :  مراحل مجع التربعات: املادة السابعة 

 :  متر عملية مجع التربعات قبل حتصيلها باملراحل اآلتية 

 . مرحلة حتديد االحتياجات .1

 . مرحلة تصميم املنتج .2
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 . مرحلة حتديد جهات التمويل .3

 . مرحلة التخطيط حلمالت مجع التربعات .4

 . مرحلة تصميم آليات وأدوات طلب التربعات .5

 . مرحلة تنفيذ محالت مجع التربعات .6

 . مرحلة تطوير العالقات مع املتربعني .7

 . مرحلة التحسني املستمر للعمليات اخلاصة بذلك .8

 : التزامات اجلمعية لألطراف ذات العالقة: املادة الثامنة 

 : اجلهات احلكومية الرمسية: أواًل 

م اجلمعية بتطبيق كل القوانني واألنظمة املنظمة لعمليات مجع التربعات وفق اللوائح والقوانني زتلت .1
 . الرمسية يف اململكة العربية السعودية

 . تطبيق نظام احلوكمة والشفافية .2

 . إصدار تقارير دورية توضح تفاصيل الدعم أو التربع .3

 : هات الداعمةاجل: ثانيًا 

 :  م اجلمعية للجهات الداعمة باآليتزتلت

 . املصداقية التامة جتاه دعمها وآليات صرفها .1

 .  تطبيق نظام احلوكمة والشفافية .2

 . احلفاظ على سرية املتربع وتقدير رغباته  .3

 . عدم استخدام وسائل مجع التربعات أو حمتوياهتا، بشكل ميس كرامة املستفيد .4

 . عدم نشر أو استخدام املعلومات اخلاصة بالداعمني واحملفوظة لدى اجلمعية إال يف أغراضها .5

 . إصدار تقارير دورية توضح تفاصيل الدعم أو التربع .6
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 : استقطاب وتنمية املوارد املالية لألوقاف:  التاسعةاملادة  

 : أنواع املوارد املالية لألوقاف: أواًل 

    . موارد مالية  .1

 . موارد عينية .2

 : الفئات املستهدفة لتنمية املوارد الوقفية: ثانيًا  

 . فئة األفراد وتشمل األفراد املستقلني أو املرتبطني بأسر من ذوي الدخل اجليد .1

 . فئة رجال األعمال وتشمل األفراد واألسر التجارية عالية الدخل  .2

 . املؤسسات اخلريية املاحنة .3

 . شركات ومؤسسات القطاع اخلاص .4

 . القطاع احلكومي .5

 : آلية مجع التربعات:  العاشرة املادة

 . ( SMS 4441 رسائل)عرب وسائل االتصاالت  .1

 . (بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعيةمجعية )شيك مصريف باسم  .2

 . االستقطاع من خالل البنوك احمللية حلسابات اجلمعية .3

 . التحويل حلساب اجلمعية عن طريق اهلاتف املصريف أو اإلنترنت أو غريها .4

 : شروط قبول التربعات باجلمعية: ة احلادية عشراملادة 

 . ال تقبل اجلمعية أي تربعات من جهات متارس أنشطة تضر باجملتمع ضررًا متفقًا عليه .1

 . ال تقبل اجلمعية أي أموال مشكوك يف مصادرها .2

 .اجلمعية أي تربعات نقدية هنائيًاال تقبل  .3
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 .ة للمتربع أو املبلغ املتربع بهحيق للجمعية التأكد من السالمة القانوني .4

، حيق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التربعات (14) من املادة (1) مع عدم اإلخالل بالفقرة .5
تب موظفي اخلدمات مقابل اخلدمات اليت تقدمها مثل البحث االجتماعي والربامج التقنية وروا

 . الصحية

 . م اجلمعية بنشر تقرير مايل سنوي على موقعها اإللكتروينزتلت .6

 .  تقوم اجلمعية بإعداد تقارير مالية للداعمني توضح أوجه الصرف اخلاصة بدعمهم .7

 : العالقة باملسامهني ذوي العالقة: ةالثانية عشراملادة 

ويده بالسرعة املمكنة جبميع املعلومات املتعلقة زت احترام جامعي التربعات حقوق املتربع من خالل .1
 . بكيفية التصرف يف التربعات

 . احلفاظ على سرية املتربع وتقدير رغباته .2

 . احترام جامعي التربعات حقوق املستفيد، واحملافظة على كرامته .3

 . أال تستخدم وسائل مجع التربعات أو حمتوياهتا، بشكل قد ميس بكرامة املستفيد .4

 : املسؤولية املعلوماتية: ةالثالثة عشرة املاد

استخدام جامعي التربعات املعلومات العامة الصادقة والصحيحة وغري املضللة واليت حتترم كرامة  .1
 . املستفيد

 . على جامعي التربعات احترام قوانني محاية املعلومات يف مجيع األوقات .2

على جامعي التربعات عدم تسريب أو استخدام املعلومات اخلاصة باملاحنني اليت مت مجعها بواسطة  .3
 . اجلمعية إال يف أغراضها

عند رغبة املانح أو املتربع حذف امسه من قائمة املتربعني لدى اجلمعية، جيب اإلسراع يف حتقيق  .4
 . رغبته دون إعاقة أو تأخري

 : رير االداريةالتقا:  ةعشر الرابعةاملادة 

 : التمويل وتكلفة مجع التربعات 
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على جامعي التربعات أن يؤكدوا أن مجيع التربعات املنقولة واحملسوبة واملقيدة واليت تقع ضمن  .1
مهامهم شفافة وواضحة بأقصى قدر ممكن، وأن يكونوا على استعداد للمحاسبة يف أي وقت فيما 

 . يدخل يف اختصاصهم من أعمال

 . معية بأن تكون تقاريرها منسجمة مع معايري احملاسبة السعودية أو الدوليةأن تؤكد اجل .2

على جامعي التربعات أن يقدموا تقارير دورية تتسم بالدقة واملصداقية جلميع املسامهني واملسؤولني  .3
 . عن مجع التربعات، على أن تقدم هذه التقارير يف وقت معلوم

ملسامهني تكلفة مجع التربعات واملصروفات والرسوم على جامعي التربعات أن يوضحوا جلميع ا .4
 . وكيف مت حتديدها وختصيصها

 : املدفوعات والتعويضات

 . على جامعي التربعات تقدمي خدماهتم على أساس راتب شهري أو برسوم حمددة .1

أن ال يقبل جامعي التربعات أي نوع من العطايا أو االمتيازات عند ما يفاوضون الختاذ قرارات نيابة  .2
 . عن اجلمعية

ودي اخلدمات أو البضائع كمكافأة زأو متاعًا من م على جامعي التربعات أن ال يسعوا أو يقبلوا مااًل .3
 . البضائع ودي اخلدمة أوزلألعمال التجارية اليت يتم االرتباط هبا مع م

 : االلتزام بالقوانني الوطنية:  ةعشر اخلامسةاملادة 

م اجلمعية اليت يعملون من أجلها بالقوانني زأن يبدي جامعو التربعات اعتراضهم عندما ال تلت .1
 . الوطنية

امات القانونية اليت يعملون زعلى جامعي التربعات عدم االخنراط يف أي نشاطات تتعارض مع االلت .2
 . ملون ملصلحتهافيها أو يع

على جامعي التربعات أن مينعوا حدوث أي نوع من أنواع املخالفات أو التجاوزات سواء أكانت  .3
 جنائية أو سوء استخدام لنشاطاهتم املهنية

 



 مجع التربعاتسياسة 

 م1049مجيع احلقوق حمفوظة جلمعية مبادرات  

 

 

 مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية

 

 . السياسات اخلاصة حبقوق املاحنني:  ةعشر السادسةاملادة 

م اجلمعية سلوكه الستخدام املوارد املمنوحة زالذي تعتإعالم املانح برسالة اجلمعية واألسلوب  .1
 . وقدرهتا على استخدم التربعات على حنو فعال لألغراض املقصودة منها

إعالم املانح هبوية مجيع العاملني مبجلس إدارة اجلمعية، ودورهم احملوري يف اإلشراف على  .2
 . املسؤوليات والصالحيات

 . انيات اجلمعية احلالية والسابقةزللمانح حق االطالع على مي .3

 . التأكد من ضمان استخدام املنحة على النحو املتفق عليه .4

 . ضرورة تقدمي الشكر والتقدير بالشكل الالئق واملناسب للمانح .5

معاجلتها باحترام وسرية ومبا ال يتعارض مع السياسات املتعلقة مبنحهم و التعامل مع املعلومات .6
 . والقوانني العامة

م املانح هبوية ممثلي اجلمعية يف مجع التربعات سواء من املتطوعني أم من موظفي اجلمعية أم إعال .7
 . من املتعاونني مدفوعي األجر

 . أن تكون مجيع العالقات مع األفراد املمثلني للجمعية مهنية واحترافية وتعرب عن االحترام املتبادل .8

وائم املواد الربيدية اليت تنوي اجلمعية إتاحة الفرصة ألمسائهم أن حتذف حسب رغبتهم من ق .9
 . مشاركتها بشكل دوري أو متقطع

 . حرية طرح األسئلة واالستفسارات املتعلقة باجلمعية وتلقي إجابة فورية وصادقة وصرحية .11

 : (التربع)السياسات اخلاصة باملنحة :  ةعشر السابعةاملادة 

إىل نوعني رئيسني من حيث أوجه الصرف وال حيق للجمعية صرفها إال حسب اختيار  (التربعات)تنقسم املنح 

 : املانح 

 تربعات خمصصة . 

  (عامة)تربعات غري خمصصة . 
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 : إىل نوعني رئيسني من حيث نوع التربع (املنح)تنقسم التربعات و

 تربعات نقدية . 

 تربعات عينية . 
 

 : تنقسم التربعات من حيث نوع األداء الشرعي إىل ثالثة أنواعو

 . كاة وجيب أن تصرف يف أوجه االستحقاق املنصوص عليها شرعًا وعدم صرفها على املسار التوعويزال .1

وجيب صرفها بناًء على توجيه املتربع مبا يتوافق مع جماالت الصرف الرئيسة   (التربع العام)الصدقات  .2

 . املساندةيف اجلمعية أو 

 . األوقاف وجيب صرفها وفقا لالئحة األوقاف املعتمدة من اجلمعية .3

ال حيق للجمعية التسويق ألي تربع لصاحل مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفقًا لألنظمة املرعية و

 . يف الدولة

 :السياسات اخلاصة حبقوق اجلمعية :  ةعشر الثامنةاملادة 

حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتربع واملبلغ املتربع به وذلك حلماية اجلمعية من أي  .1
 . خماطر حمتملة

حيق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التربعات حمددة ومعتمدة من قبل جملس اإلدارة ختصص  .2
 . للمصاريف العمومية واإلدارية

 . حال وجود أي عوامل من شأهنا اإلضرار باجلمعيةحيق للجمعية رفض املنحة أو التربع يف  .3

 :السياسات احلكومية اخلاصة بعملية مجع التربعات : عشرة  التاسعةاملادة 

  .اجلهات املختصةبعد احلصول على تصريح من  ال يسمح للجمعية بإقامة محلة مجع التربعات إال .1



 مجع التربعاتسياسة 

 م1049مجيع احلقوق حمفوظة جلمعية مبادرات  

 

 

 مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية

تعريفية مغلفة، مبني فيها تاريخ إصدارها ويد من يباشرون عملية اجلمع ببطاقات زأن تقوم اجلمعية بت .2

 .  م هؤالء حبمل تلك البطاقات وإبرازها مىت طلب منهم ذلكزوانتهائها ومعتمدة من اجلمعية، ويلت

 . هزال يسمح بأي حال من األحوال فتح حسابات هلذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مرك .3

مجعت من أجله إال مبوافقة خطية من  ال يسمح للجمعية استعمال األموال يف غري الغرض الذي .4

 .  اجلهة املشرفة صالحيات وإن مل يتيسر ذلك فمن تربع إن كان غرض املتربع حمددًاامل

على كل جهة مصرح هلا جبمع التربعات ملدة حمددة فور انتهاء مهمة اجلمعية يف حال إقامة محلة  .5

نيني املرخص هلم، تبني فيه حصيلة إعداد تقرير معتمد من أحد احملاسبني القانو مجع التربعات،

باملستندات الدالة على صحته، ورفعه إىل اجلهة املشرفة  اجلمع ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيدًا

 .انية السنوية زخالل مدة اجلمع، وإذا كان التصريح غري حمدد املدة فيكتفى بإدراج التقرير ضمن املي

 
 
 
 

 مجع التربعاتاعتماد سياسة 
 املدير التنفيذي

 
 الشثري سعودعزام بن 

 رئيس جملس اإلدارة 
 

 سليمان بن فهد اهلويسني. م
 

 


