الئحة جمع التبرعات
بجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة

(التحديث 1441 :هـ)

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية ،ونظام الجمعيات
ً
واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ،والالئحة األساسية للجمعية ،تأتي هذه السياسة استكماال لها ،دون أن تحل محلها

تعتمد كفاءة الجمعية على تأمين موارد كافية لها سواء كان ذلك عن طريق جمع التبرعات من املانحين أو عن طريق
جذب الرعايات على أنيتم إتباع أعلى املعايير في عملية جمع التبرعات ووضع نظام لحمايتها  ،والغرض من هذه السياسة هو
تحديد السياسات العامة لعمليات جمع التبرعات والرعايات .

أ -لجنة تنمية املوارد
ب -إدارة تنمية املوارد
ت -املتعاونين
ث -واملتطوعين
ج -مؤسسات التسويق عن الغير

ً
ً
المسوق الرسمي ( :هو املسوق الذي يعمل مع الجمعية بعقد رسمي ويتقاض ى بموجبه راتبا شهريا)
اإليرادات النقدية :

التعريف :هو أي ايراد مالي يتم تحصيله من أي مؤسسة مانحة أو شركة ذات مسؤولية اجتماعية
سواء بشيك بنكي أو إيداع بنكي أو تحويل عبر الحساب الى حساب الجمعية واثباته في
كشف
الحساب.
الحافز :يمنح املسوق الرسمي حافز قدره (  ) %3.5ثالثة ونصف باملائة من اجمالي االيراد ويستحق
الحافز بعد اكمال جميع أوراق املؤسسة املانحة .

التبرعات العينية :

التعريف :هي أي تبرع عيني يتم تحصيله من أي مؤسسة مانحة او شركة ذات مسؤولية اجتماعية.
الحافز :يمنح املسوق الرسمي حافز قدره  %3ثالثة باملائة من اجمالي االيراد ويستحق الحافز بعد
اكمال جميع أوراق املؤسسة املانحة وبعد تثمينها من خالل ثالثة عروض أسعار او عن طريق
لجنة تثمين يشكلها مدير الجمعية.

المسوق الرسمي لقسم االستقطاع :

ً
ً
هو املسوق الذي يعمل مع الجمعية بعقد رسمي ويتقاض ى بموجبه راتبا شهريا.
االستقطاع بواسطة االستمارات

التعريف :هي االستقطاعات التي تتم بواسطة االستمارات البنكية أو االستمارات الخاصة بالقطاعات
والشركات املتعاونة مع الجمعية بعمل شيك داخلي لتبرعات موظفيها لصالح الجمعية.
الحافز:
.1
.2
.3
.4

يمنح املسوق الرسمي حافز بقيمة ثاني استقطاع شهري جديد للجمعية " ألكثر من سنة"
يمنح املسوق الرسمي حافز بقيمة نصف قيمة ثاني استقطاع شهري جديد للجمعية " لسنة أو أقل"
يمنح املسوق الرسمي حافز بقيمة نصف قيمة ثاني استقطاع شهري تم تجديده " ألكثر من سنة"
يمنح املسوق الرسمي حافز بقيمة ربع قيمة ثاني استقطاع شهري تم تجديده " لسنة وأقل"

االيراد النقدي:

التعريف :هو أي تبرع يتم تحصيله عن طريق جهاز الشبكة أو بشيك بنكي لتبرع شخص ي من قبل
موظفي القسم.

الحافز :يمنح املسوق حافز قدره ( )%5من اجمالي االيراد الشهري بعد مطابقة املوازنات وااليداعات
الشهرية للشيكات بواسطة الكشف البنكي.
المسوق المتعاون في االستقطاع:

ً
ً
هو املسوق الذي يعمل مع الجمعية بدون عقد رسمي وال يتقاض ى راتبا شهريا.

االستقطاع بواسطة االستمارات:

االيراد النقدي  :التعريف :هو أي تبرع يتم تحصيله عن طريق جهاز الشبكة أو بشيك بنكي لتبرع
شخص ي.
ً
الحافز :يمنح املسوق املتعاون حافزا قدره ( )%5من اجمالي االيراد الشهري بعد مطابقة املوازنات
وااليداعات الشهرية للشيكات بواسطة الكشف البنكي.

المسوق الرسمي:

ً
ً
هو املسوق الذي يعمل مع الجمعية بعقد رسمي ويتقاض ى بموجبه راتبا شهريا.
اإليرادات النقدية :

التعريف :هو أي ايراد مالي يتم تحصيله من التجار أو األفراد عن طريق جهاز الشبكة ( نقاط البيع )
أو بشيك بنكي أو إيداع بنكي أو تحويل عبر الحساب إلى حساب الجمعية واثباته في كشف
الحساب.
ً
الحافز :يمنح املسوق الرسمي حافزا يقدر كنسبة من إجمالي اإليراد الشهري بعد مطابقة موازنات
أجهزة الشبكة وااليداعات الشهرية للشيكات والحواالت البنكية بواسطة الكشف البنكي حسب
الشرائح املوضحة في الجدول أدناه:
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الحافز

 250.000وأكثر
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التبرعات العينية :
يتم إضافة قيمة التبرع العيني بعد تثمينه ما لم يكن تم التعميد املسبق على التسويق له ( من خالل
ثالثة عروض أسعار) الى االيراد الشهري للمسوق الرسمي ويتم احتسابه حسب نظام اإليرادات
النقدية.
المسوق المتعاون:

هو املسوق الذي يتعاون مع الجمعية بدون راتب شهري.

اإليرادات النقدية :
ً
يمنح املسوق املتعاون حافزا بمقدار ( )%5من اجمالي التبرع النقدي املحقق.

التبرعات العينية:
ً
يمنح املسوق املتعاون حافزا بمقدار ( )%5من اجماي التبرع العيني املحقق بعد تثمينه من خالل ثالثة عروض
أسعار أو عن طريق لجنة تثمين يشكلها مدير الجمعية.

يمنح حافز قدره ( )%2اثنان باملائة من دخل اإلدارة ويتم التصفية كل ربع عام وعلى أن يكون نصيب مدير اإلدارة
 %1ونصيب بقية اإلداريين في إدارة التسويق  %1يقسم عليهم بالتساوي  .بشرط أن ال يكون مدير اإلدارة أو
اإلداريين في التسويق هم مسوقين من ضمن الفريق وليس لهم مستهدفات يستحقون عليها حافزا ماليا مقدرا .

 يقدم أخصائي التسويق خطة املستهدفات موزعة على أشهر السنة بداية كل سنة هجرية جديدة .
 يقدم أخصائي التسويق خطة أسبوعية للعمل وفق النماذج املعتمدة.
 اذا كلف أخصائي التسويق بزيارة احد الداعمين لتحصيل تبرع منه فإنه ال يدخل من ضمن ايراده
املستهدف.
 يتم تسليم االيراد املحصل في نفس يوم التحصيل للموظف املختص.

 يقوم املسوق بتسليم خطاب شكر للمتبرع بعد يوم واحد من تحصيل التبرع وغي حالة الظروف الطارئة ال
تتجاوز مدة تسليم خطاب الشكر  3أيام .
 يخصص للمندوب نطاق معين يقوم بمسحه ميدانيا والتعرف على التجار فيه ويخاطبهم حسب خطة
الجمعية للعمل امليداني.
 يتم معاملة املسوق وفق نظام الحوافز املعتمد أدناه.
 اذا قل ايراد املسوق عن  %80من الهدف الشهري فإنه ال يستحق أي حوافز عن هذا الشهر.
 يتم تسليم االيراد املحصل في نفس يوم التحصيل للموظف املختص.
 يتم تسليم استمارات االستقطاع للموظف املختص مع تعبئة كامل النماذج املقررة لذلك.
 يشارك املسوق في التنسيق مع الجهات املستهدف إقامة معارض بها عند الحاجة لذلك.
 يتم عمل كشف عمليات التجار نهاية كل يوم عمل عن طريق جهاز الشبكة في حالة تفعيله.
 ال يسمح بقبول التبرعات النقدية خارج مقر الجمعية اطالقا .يتم معاملة املسوق وفق نظام الحوافز
املعتمد أدناه.

 يتم اكمال متطلبات املؤسسات في الوقت املحدد.
 ال يتم استالم أي حافز اال بعد انهاء جميع متطلبات املانحين.
 يتم رفع تقرير دوري وختامي لجميع املانحين.
 يتم تسليم خطاب شكر للمانحين مع سند قبض بعد يوم واحد من تحصيل التبرع وفي حالة الظروف
الطارئة ال يتجاوز مدة تسليم خطاب الشكر  3أيام.
 يتم معاملة املسوق وفق نظام الحوافز املعتمد أدناه
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تضع إدارة التسويق خطة التبرعات في ضوء أهداف األداء املحددة للسنة التشغيلية وبما يلبي الخطة التنفيذية
للجمعية
ينبغي على إدارة التسويق تطوير قائمة الرعاة باستمرار وبناء الشراكات لزيادة إيرادات الجمعية من التبرعات
والرعايات
تقوم إدارة التسويق بالوفاء مع الرعاة والشركاء والتأكد من الوفاء بالتزامات الجمعية تجاههم وتقديم التقارير
الالزمة لهم بذلك
التأكد من أن أي طلب للتبرع يصف كيف ستستخدم هذه التبرعات
التأكد من أن األشخاص أو الفروع املرتبطة بالجمعية ستوضح أن أموال التبرعات ستذهب إلى الجمعية
ً
مباشرة ومن ثم إلى الغرض الذي جمعت من أجله .
ارسال جميع األموال التي يتم جمعها إلى حساب بنكي باسم الجمعية باستخدام آلية وإجراءات معتمدة من
املشرف املالي وأصحاب الصالحية بالجمعية
ً
إعداد إيصاالت خاصة بالتبرعات من أصل وصورة وتحمل أما قرا متسلسلة ،حيث يبين كل إيصال اسم
الجمعية ورقم تسجيلها ورقم ترخيصها
تختم اإليصاالت بختم الجمعية ،وتحصر أعدادها وأرقامها قبل بداية السنة املالية للجمعية بإشراف من
اإلدارة املالية
تحفظ صور اإليصاالت ملراجعتها وتدقيقها
يجب رصد وتسجيل كافة التبرعات والرعايات العينية( غير املالية )وتقديم تقرير عنها إلى اإلدارة العليا للجمعية
يجب التأكد من إنفاق األموال في محلها لخدمة الغرض التي جمعت من أجله
ال يعتبر من ضمن التبرعات رسوم االنتساب أو الخدمات أو قيمة االشتراكات التي تتقاضاها الجمعية من
أعضائها أو املنتفعين من خدماتها ويكون ذلك بما يتماش ى مع نظامها األساس ي
تلتزم الجمعية وموظفي جمع التبرعات والرعايات باإلفصاح الكامل عن معلومات أموال التبرعات والرعايات
وطرق صرفها للجهات املعنية والرقابية
تعتبر جميع معلومات إدارة التسويق املالية من عمالء أو مانحين أو داعمين أو أهداف مالية أو أي بيانات
إدارية أو مالية في غاية السرية وال يحق للموظف اإلفص ـ ــاح عنها مهما كانت األسباب.
ال يتم صرف أي مستحق للنسبة إال بعد التأك ـ ــد من توريدها في حس ـ ــاب الجمعية.
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يجب أن تتم جميع املراسالت الرسمية الخارجية باسم رئيس مجلس اإلدارة.
ال يتم تسويق أي مشروع أو برنامج إال بعد موافقة مدير الجمعية بتعبئة النموذج املخصص لذلك.
ً
ً
يصدر كل موظف تقريرا شهريا يحدد انجازه الشهري والحساب التراكمي من بداية السنة وجدول أعماله للشهر
التالي  ،ويجب أن ال يتعدى إصدار هذا التقرير اليوم الثالث من الشهر التالي  ،ويقدم هذا التقرير ملدير إدارة
التسويق املالية ونسخة ملدير الجمعية.
في حالة استقالة املوظف اإلداري من إدارة التسويق املالية أو االستغناء عنه إنه ال يحق له إفشاء سر أو
التعامل مع نفس الداعمين للجمعية ويؤخذ عليه تعهد بذلك.
املبالغ املحصلة بالرعايات للبرامج تعامل معاملة التبرعات النقدية.
ً
تنطبق الالئحة على جميع موظفي الجمعية العاملين في اإلدارات واألقسام األخرى تحفيزا للعاملين ويعاملون
معاملة املسوق املتعاون.
ال تدخل في النسب واإليرادات املبالغ املحصلة من املتبرع القادم بنفسه إلى الجمعية أو املتصل هاتفيا أو املتبرع
ً
على حساب الجمعية مباشرة وال أعضاء مجلس اإلدارة.
اإلخالل بأي من الضوابط املوجودة في هذه الالئحة تعرض املوظف للحرمان من النسبة أو جزء منها حسب ما
تقره إدارة الجمعية.
ً
تصدر الشيكات الخاصة بهذه الحوافز كال باسمه على حدة .
يعتمد صرف املبلغ املستحق من مالية الجمعية وليس من مبلغ التبرع الذي تم عن طريق املندوب.

تعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من قبل مجلس إدارة الجمعية ويعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ
اعتمادها ،ويبلغ بها جميع موظفي الجمعية املعنيين ويسري العمل بأي تعديالت الحقة بها اعتبارا من تاريخ ذلك التعديل .

