سياسة جمع وصرف التبرعات النقدية
النطاق
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة التي يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتطبيقها والتحقق من وجود إجراءات تنفيذية تضمن تطبيقها على عملية جمع
التبرعات واستخدام األموال ملا يحقق أهداف الجمعية املعلن عنها.

 .1االلتزام باألنظمة املحلية وأفضل املمارسات العاملية
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8

تلتزم دسكا في جميع أنشطتها اللوائح والقوانين املنظمة ألعمالها من كافة الجهات املشرفة.
يلتزم أعضاء املجلس والعاملون في الجمعية بمبادئ عدم تعارض املصالح ويحافظون على اعلى مبادئ اخالص النية واالبتعاد عن تحقيق
منفعة شخصية سوى أجرهم أو األتعاب املحددة لهم حسب اللوائح واألنظمة ذات العالقة.
التزام القائمين والعاملين في الجمعية بمبادئ الشفافية واملسائلة واإلفصاح في كافة تعامالتهم.
ً
أن تكون جميع األموال التي يتم جمعها عن طريق أنشطة جمع األموال للغرض املعلن عنه وستلتزم دسكا دائما بقصر الصرف على باألهداف واالنشطة
املعلن عنها ،وخالل الفترة الزمنية املعلن عنها.
تطبق دسكا نظام محاسبي رسمي لتتبع حركة اإليرادات واملصروفات متضمنة املبالغ املشروطة في إنفاقها.
جميع املعلومات الشخصية التي يتم جمعها بواسطة دسكا سرية وليست للبيع أو ُتمنح أو ُتفصح عنها ألي طرف ثالث دون موافقة.
ال يقبل أي شخص يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مع دسكا عموالت أو مكافآت أو مدفوعات ألنشطة جمع التبرعات نيابة عنها.
يمنع إجراء أي طلبات تبرع عامة بالتوجه إلى البيوت أو قبول أو استالم األموال النقدية خارج مقر دسكا.

 .2الحفاظ على الداعمين واملانحين
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
.2.8

تلتزم الجمعية في جميع تعامالتها مع املانحين واملتبرعين بما يلي:
الحفاظ على سرية معلومات املتبرع وتقدير رغباته مع االلتزام بسياسة اإلفصاح وتبادل املعلومات الخاصة بالجمعية بهذا الخصوص.
احترام حقوق املتبرع من خالل تزويده بالسرعة املمكنة بجميع املعلومات املتعلقة بكيفية التصرف في التبرعات.
ضرورة تقديم الشكر الالئق واملناسب للمانح.
حق املتبرع في الحصول على املعلومات الكاملة عن تفاصيل املصروفات والتقارير املالية وتقارير تفصيلية مزودة بالفواتير في حالة التبرعات
املشروطة في أوجه الصرف.
اعالم املانح بهوية جميع العاملين بمجلس إدارة الجمعية ودورهم املحوري في االشراف على املسؤوليات والصالحيات.
حق املانح في االطالع على ميزانيات الجمعية الحالية والسابقة .التأكد من ضمان استخدام التبرع أو املنحة بحسب املتفق عليه.
صرف التبرع في الوجهة أو الغاية التي يرغبها املتبرع إذا نص على ذلك.

 .3مواد التمويل
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6
.3.7

تلتزم دسكا فيما يخص األنشطة واملواد املستخدمة لجمع التبرعات بـ:
أن يتم التحكم في تكلفة جمع التبرعات وتحقيق توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة.
أن تحتوي على معلومات صادقة وغير خادعة.
أال تخل بالعرف العام أو تثير للجدل االجتماعي أو السمعة الطيبة أو مكانة دسكا في املجتمع.
االلتزام بعدم وضع شعار املتبرع أو الجهة املانحة أو الجمعية أو ما يدل عليها على كافة املنتجات واألدوات التي تقدم للمستفيدين واآلسر ذات
الحاجة.
املحافظة على نبرة متفائلة وال تتعمد االبتزاز العاطفي لضعف وحاجة املستفيدين منها.
ً
عدم ربطها بأطفال أو أشخاص محددين وإنما تركز على أحقيتهم دون تفضل في التعليم والحصول على ما يحتاجونه أسوة بغيرهم .حيث تعي دسكا
أن املحتوى الذي تنشره ال يعكس الرفاهية بل هو إثبات ألهدافها السامية.
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اسم املستند  :سياسات جمع التبرعات
رقم قرار االعتماد2022/09/10 :

تاريخ االصدار اول مرة 2017/12/5 :

االسم :د .حصة آل الشيخ
التوقيع:
االسم :أ .لين فليفل
التوقيع:

املنصب :رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ املراجعات
.1
.3

.2
.4

املنصب :أمين الصندوق

سجل مراقبة عمليات التحديث
.1

التاريخ

ملخص التغييرات

2022-09-07

إضافة فقرة  3.5ملواد التمويل حسب التعميم رقم  34398بتاريخ
1444/02/03ه

.2
.3
.4

قرارات مجلس اإلدارة ذات العالقة

مالحظات وتعليقات
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