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 سياسة جمع التربعات
 
 

 الهدف والنطاق .أ
 

الغرض من هذه السياسة هو التعريف باملباديء و اإلرشادات الخاصة بجمع التربعات وتنمية املوارد 
املالية  و طرقها . حيث تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة يف جمع التربعات و املسؤوليات 

 ا . املحددة لجامعي التربعات و مانحيها و فيام يتعلق بإستخدام األموال و املسؤولية عنه
 

تُعدُّ هذه السياسة جزءاً ال يتجزأُ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملني لصالحها سواء  
 .كانت تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود عمل

 
التالعب او تهدف هذه السياسة إىل حامية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال  

 عدم الشفافية و االفصاح . 
 

 السياسات .ب
 

عىل جميع من يعمل لدى الجمعية سواء أعضاء مجلس ادارة او موظفني بعقود تطبق هذه السياسة  
 رسمية او من يتعامل مع الجمعية من جهات خارجية أخرى . 

 

 البيان .ج
 

o  . تعمل الجمعية عىل الدوام بطريقة تتسم بالعدالة و األمانة و االستقامة و الشفافية 
o  تلتزم الجمعية يف جميع أنشطتها بقوانينها السارية و لوائحها و مبادئها و قيمها

 املعتمده من مجلس االدارة و املعلن عنها يف موقع الجمعية . 
o  . مجلس األدارة هو املسؤول عن األموال أمام املتربعني و املانحني 
o منفعة شخصية و عدم  يلتزم منسوبوا الجمعية بعدم استغالل موقعهم و مكانتهم لتحقيق

قبول أي تعويضات اخرى من جهات خارجية لقاء عملهم يف الجمعية سوى أجرهم أو االتعاب 
 املحددة لهم . 

o  تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات املرشفة عليها بشأن حقوق املتربعني و يحق
 دام االموال . للمتربعني أو املانحني الحصول عىل املعلومات الكاملة عن كيفية استخ
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o  يطبق نظام محاسبي معرتف به لتتبع حركة التربعات و مراقبتها و إعداد التقارير الدقيقة يف
حينها و عرضها عىل مجلس االدارة و اعتامدها و نرشها علناً متضمنة املبالغ التي تم جمعها 

 و كيفية انفاقها و ذلك تحقيقا للشفافية لدى الجمعية . 
o االنظمة مع ذلك يتعارضال  أن عىلسياسة ال هذه أحكام تفسري يف املخول هواإلدارة  مجلس 

 .جهات املرشفةال وأنظمةة للجمعية األساسي والالئحة السارية
 

 

  األلتزامات .د
 

o  تلتزم الجمعية بتحرير سندات األستالم لجميع املتربعني او املانحني يتم فيها ذكر املعلومات
 الكاملة عن التربع و كيفية رصفه . 

o  تلتزم الجمعية بتقديم التقارير املطلوبة من املانحني او املتربعني حسب ما تقتضيه الحاجة
 لذلك . 

o  ع بها او املمنوحة يف األغراض التي ُجمعت من تلتزم الجمعية بأستخدام جميع األموال املترب
 أجلها . 

o  تلتزم الجمعية بطرق جمع التربعات املعتمدة و يف مقدمتها وسائل اإلعالم الرسمية و
األهلية و رشكات االتصاالت املحلية وفقاً للتعليامت املنظمة لذلك و كذلك وسائل التواصل 

لكتيبات التي تعدها الجهة او فواتري الخدمات االجتامعي و مواقع االنرتنت أو  النرشات و ا
 العامة او أي وسية أخرى تحددها الئحة النظام . 

 

 املسؤوليات .أ
 

o  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية و عىل جميع األفراد الذي يتولون جمع التربعات
 من القطاع العام أو الخاص أو غري الربحي أو من املصادر األخرى . 

 

 التربعات  محكامت جمع  .ب
 

o  عدم جواز الدعوة اىل التربع يف الوسائل السابقة إال بعد أن تضمن الجهة املرخصة لها يف
 إعالنها بيانات تثبت أن نظامها األساس و لوائحها تجيز لها جمع التربعات 

o  أن تتضمن رقم الرتخيص أو التسجيل الذي أصدرته لها وزارة العمل و التنمية االجتامعية و رقم
الحساب البنيك املعتمد و عنوان املقر الرئيس أو الفرع و هواتفه و معلومات غرض جمع 

 التربعات . 
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o  ال يجوز جمع التربعات بأي وسيلة إال وفقا ملا تحدده الئحة جمع التربعات لدى وزارة العمل و
التنمية االجتامعية و تلتزم الجهة املرخص لها خالل اسبوعني من نهاية حملة جمع التربعات 
برفع كشف حساب بنيك و تقرير مايل مفصل لوزارة العمل و التنمية االجتامعية موضحا به 

 عات العينية و النقدية و جهات التربع سواء من داخل اململكة او خارجها ان وجد . الترب 
o  ال يجوز جمع التربعات من خارج اململكة اال مبوافقة خطية من وزارة العمل و التنمية

 االجتامعية بذلك.
o  : ال يجوز للجمعية الخريية القيام بجمع التربعات اال من خالل االيت 

 
 رئيس و املعتمد وفقا لتعليامت مؤسسة النقد العريب السعوديةحسابها البنيك ال .1
مقرها الرئيس و فروعها و املواقع املرخص لها و مبوجب ايصاالت رسمية ذات ارقام  .2

 متسلسلة و مختومة . 
 

o  . ال يجوز للجمعية الخريية فتح حساب بنيك لجمع التربعات بأسم اي شخص مهام كان مركزه 
o ق او كوبونات جمع التربعات يف أي مكان .ال يجوز استخدام صنادي 
o بعد أن تقدم الجهة خطابا رسمياال يجوز للجمعية الخريية نرش اي اعالن عن جمع التربعات اال  

 موقعا من رئيس الجهة بالسامح لها بذلك عىل أن يشتمل البيانات التالية:
 

 جمع التربعات .موافقة الجهة املرشفة عىل الجمعية الخريية بالقيام باالعالن عن  .3
 رقم الرتخيص او التسجيل للجمعية الخريية الذي أصدرته الجهة املرشفة . .4
 رقم الحساب البنيك املعتمد . .5
  عنوان املقر الرئيس و أرقام الهاتف . .6
 معلومات عن الغرض الخريي املطلوب له جمع التربعات .  .7

 
o  تلتزم الجمعية الخريية بتحديد أصحاب الصالحية يف الرصف بعد التنسيق مع الجهة املرشفة

 عىل أال يقل عددهم عن اثنني و أن يكون الرصف من حسابها البنيك . 
o  تلتزم الجمعية الخريية أو الدعوية ببيان حصيلة جمع التربعات النقدية و العينية و مفردات

 املستندات الدالة عىل صحته يف ميزانيتها السنوية . إداراته و مرصوفاته مؤيدا ب
o  ال يجوز للجمعية الخريية استعامل االموال يف غري الغرض الذي جمعت من اجله اال مبوافقة

 خطية من الجهة املرشفة . 
 

 
 

 
 


