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 .1مقدمة:
الغرض من هذه السياسة التعريف ابملبادئ واإلرشادات اخلاصة جلمع املوارد املالية من خمتلف املصادر للجمعية.
 .2النطاق:
حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة يف مجع التربعات واملسؤوليات احملددة جلامعي التربعات وماحنيها ،وفيما يتعلق ابستخدام األموال
واملسؤولية عنها.
 .3البيان:
تضمن اجلمعية وكل ما يتبعها على أن:
 -1تعمل على الدوام بطريقة تتسم ابلعدالة وابألمانة واالستقامة والشفافية.
 -2تلتزم ،يف مجيع أنشطتها ،بقوانينها السارية ولوائحها ومببادئها وممارساهتا.
 -3يعترب جملس إدارة اجلمعية أنفسهم مسؤولني أمام من قدموا إليهم األموال .وعليهم االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور
اليت تستغل بؤس اإلنسان ،أو متس ،أبي شكل من األشكال ،بكرامته.
 -4ال يستغل منسوبو اجلمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية .وعليهم أال يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو األتعاب احملددة هلم.
 -5تلتزم اجلمعية أبي الئحة تصدر من اجلهات املشرفة عليها ،بشأن حقوق املتربعني .وحيق للمتربعني ،أوال وقبل كل شيء ،احلصول
يف حينه على املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أمواهلم.
 -6تُستخدم مجيع األموال اليت مت مجعها يف األغراض الذي ُمجعت من أجلها ،وذلك خالل الفرتة الزمنية اليت اتفق عليها.
 -7تبقى تكلفة مجع التربعات يف مجيع احلاالت حمصورة يف نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أوساط مهنة مجع التربعات
ومن اجلمهور .ويكون هناك توازن مناسب بني التكاليف والدخل واجلودة.
 -8يطبق نظام حماسيب معرتف به لتتبع حركة التربعات ومراقبتها .وإعداد تقارير دقيقة يف حينه ونشرها علنا ،متضمنة املبالغ اليت مت
مجعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة للهدف أو للنشاط.
 .4التعريف:
• التربع :تقدمي الدعم املادي أو العيين للجمعية وبراجمها ضمن األنظمة والسياسات املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية ووزارة
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية واللوائح الداخلية للجمعية.
• السياسة :سياسة التربع املعتمدة من إدارة اجلمعية.
• متجر مساجدان على الطرق :متجر إلكرتوين خاص بقنوات الدعم للجمعية وبراجمها ومشاريعها وفق تصنيفات متعددة تليب
احتياج الداعمني واملستفيدين.
2
سياسة مجع التربعات

رقم اإلصدار2 :

اتريخ اإلصدار2020/11/01:

تربعات-س03-

• االستقطاع البنكي :مبلغ يستقطع دورايً بشكل منتظم من حساب املتربع مبوافقته وهو بكامل األهلية الشرعية والقانونية والذي
يتم عرب البنوك احمللية وقنواهتا اإللكرتونية.
• خدمة املتربعني  :يف املركز الرئيسي والفروع تعىن ابالهتمام ابملتربعني وخدمتهم ومعرفة آرائهم وتلبية متطلباهتم حسب اللوائح
واألنظمة املعمول هبا.
• الفروع :مقرات متكاملة متثل اجلمعية نظاماً وحتقق ذات األهداف اليت نشأت من أجلها اجلمعية مبوجب النظام األساسي
للجمعيات والالئحة التنفيذية الصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية واملوارد البشرية.
• املكاتب التعريفية :مكاتب للتعريف ابجلمعية وبراجمها ومشاريعها وتنتشر يف النطاق اجلغرايف خلدمات اجلمعية وموافق عليها من
اجلهات املعنية.
 .5أهداف الوثيقة
 -1تسيري األعمال وفق منهجية واضحة وموثقة ومعتمدة.
 -2توضيح األساليب والطرق املعتمدة يف استقبال التربعات.
 -3بناء مرجعية متكاملة إلدارة التربعات يف اجلمعية.
 .6املسؤوليات:
• تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األفراد الذين يتولون مجع التربعات من القطاع العام أو اخلاص أو غري
الرحبي أو من املصادر األخرى.
• ويشجع أولئك الذين يُستخدمون جلمع التربعات على توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك املهين.
• جملس اإلدارة

• اإلدارة التنفيذية
• احملاسب القانوين
• العاملون يف قطاع تنمية املوارد
• اإلدارة املالية.
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 .7ضوابط وآليات:
 -1تصدر مجعية العناية مبساجد الطرق لك موظف يعمل لديها يف مجع التربعات هوية توضح فيها بياانته ،وذلك لتسهل على
املتربع التعرف عليه بشكل نظامي رمسي.
 -2عند التربع يتم حترير ايصال استالم رمسي يستلمه املتربع بقيمة التربع ونوعه أايًكانت القيمة .ويف حال كان التربع حليا
(عينيا) يتم استالمه كما هو ويسجل به سند رمسي مث يتم التثمني من قبل اإلدارة املالية.
 -3على املتربع مراجعة بياانت إيصال االستالم الرمسي ،والتأكد من صحة البياانت املذكورة قبل مغادرة مقر التربع.
 -4يسكن التربع يف اإلدارة املالية فيما خصص له من قبل املتربع يف برامج اجلمعية احملددة واملعتمدة حسب خططها ،ويصرف
بناء على ذلك.
 -5مجيع مسارات التربع مربوطة تقنياً ابإلدارة بتحكم مركزي رقايب ال يتيح خاصية التغري إال من إدارة اجلمعية.
 -6ال يتم مجع أي تربعات نقدية أبي طريقة كانت.
 -7توجد لدى اجلمعية حساابت خمصصة ،يف البنوك احمللية ،متاحة للمتربعني فيها الصدقات واهلبات أوقاف وكل ما يقبل لدى
اجلمعية عدى الزكاة.
 .8حقوق املتربع
 -1حيق للمتربع أن يعرف اتريخ بدء املشروع املدعوم ومدة إجنازه املتوقعة.
 -2تزويد املتربع بتقرير عن أثر تربعه ومسامهته بشكل شهري.
 -3تزويد املتربع بباسورد يف جوال يتم من خالله الدخول على موقع املشروع واالطالع على التنفيذ ومتابعة ذلك.
 -4توقع عقود الشراكة حسب األنظمة واللوائح واخلطط املعتمدة يف اجلمعية وآلياهتا يف الشراكات.
 .9تنفيذ التربع (له طريقة مفصلة يف تنمية املوارد-ج  09-اخلاص ابجلمعية)

 -1ا لتربع عن طريق متجر مساجدان على الطرق االلكرتوين.
 -2التربع عن طريق التحويل البنكي حلساابت اجلمعية ابلبنوك مباشرةً
 -3التربع عن طريق اإليداع يف حساابت اجلمعية ابلبنوك.
 -4التربع عن طريق نقاط البيع يف مقر اجلمعية والفروع.
 -5التربع عن طريق إصدار الشيكات ابسم مجعية العناية مبساجد الطرق.
 -6التربع عن طريق االستقطاع البنكي.
 -7تستقبل اجلمعية التربعات العينية وتسجل يف دفاترها الرمسية وتثمن بناء املعتمد ابجلمعية.
 -8التربع عن طريق رسائل (.)sms
 -9التربع عن طريق (ابقي الصرف) و (ابقي اهللل) بناء على آليات الشراكات اجملتمعية مع الشركات ،ويتم تسليم التربع عن طريق
شريك اجلمعية حسب آلية العقد.
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 .10معلومات املتربع (له مناذج مفصلة يف تنمية املوارد-ج  09-اخلاص ابجلمعية)

• توفري االسم وفقاً لبياانت اهلوية -السجل املدين -اهلاتف -اجلوال-اإلمييل.
• توفري العنوان كامالً قدر اإلمكان (منزل-عمل -بريد) لتسهيل عملية توصيل التقارير الدورية.
• مجيع البياانت املتعلقة ابملتربع تتمتع بسرية اتمة وهي حمفوظة خبصوصية من خالل الربانمج التقين ال يطلع عليها إال املوظف املعين
ابلتواصل مع املتربع.
 .11التعديل على التربع (له طريقة مفصلة يف تنمية املوارد-ج  09-اخلاص ابجلمعية)

 -1التعديل يتم بناءً على رغبة املتربع

ألسباب قانونية وإجرائية قد يتعذر إجراء التعديل على الئحة الربانمج املوضح هبا بياانت الربانمج واملتربع لذلك فإن التغيري ينعقد له

لقاء يتفق فيه الطرفني على مقدار ونوع التغيري فيما ال يسبب إضراراً مبصاحل اجلمعية وبراجمها.
 -2اسرتداد مبلغ التربع
يف حال سداد مبلغ التربع والبدء بتنفيذ املشروع فإنه يتعذر اسرتداد املبلغ وذلك حسب سياسات مجعية العناية مبساجد الطرق.
 .12أحكام عامة متعلقة ابلتربع
• شكر املتربع :تقوم اجلمعية بتوجيه خطاب رمسي أو رسالة نصية  smsعند استالمها للتربع.
• أوقات استقبال التربعات :للجمعية فروع ومقرات على مستوى اململكة ولديها مركز خلدمة املتربعني وتستقبل فيه التربعات ولديها
أرقام الستقبال مكاملات واستفسارات املتربعني وفاعلني اخلري من الساعة  7صباحاً حىت الساعة  11ليالً.
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