السياسات

تعريفات:
تعتمد كفاءة جمعية التثقيف الدوائي ( دوائي ) على تأمين موارد كافية لها سواء كان ذلك عن طريق جمع التبرعات من المانحين على
ان يتم إتباع أعلى معايير في عملية جمع التبرعات ووضع نظام لحمايتها والغرض من هذه السياسة هو تحديد السياسات العامة لعمليات
جمع التبرعات

نطاق السياسة:
•
•
•

لجنة تنمية الموارد
إدارة تنمية الموارد
المتعاونين ،والمتطوعين المعنيين بتنمية الموارد

السياسات:
•

تضع إدارة او لجنة تنمية الموارد خطة التبرعات في ضوء أهداف محددة للسنة المالية وبما يلبي الخطة التنفيذية للجمعية

• ينبغي على تنمية الموارد تطوير قائمة الرعاة باستمرار وبناء الشركات لزيادة إيرادات الجمعية من التبرعات والرعايات
• تقوم تنمية الموارد بإدارة العالقة 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 االشخاص أو االفراد المرتبطة بالجمعية ستوضح أن أموال التبرعات ستذهب إلى الجمعية مباشرة ومن ثم إلى المستفيد
• ارسال جميع االموال التى يتم جمعها إلى حساب بنكى باسم الجمعية باستخدام آلية واجراءات سليمة من المالية والتدقيق والمراجع
الداخلي والجهات الرقابية.
• إعداد ايصاالت خاصة بالتبرعات من أصل وصورة وتحمل ارقاما متسلسلة ،حيث يبين كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم
ترخيصها
• تختم اإليصاالت بختم الجمعية ،وتحصر أعدادها وارقامها قبل بداية السنة المالية للجمعية
• تحفظ صور اإليصاالت لمراجعتها وتدقيقها
• يجب رصد وتسجيل كافة التبرعات العينية ( غير المالية ) وتقديم تقرير بها
• يجب التأكد من انفاق األموال فى ما قيد له وذلك لخدمة الغرض التى جمعت من أجله
•

ال يعتبر من ضمن التبرعات رسوم االنتساب أو الخدمات أو قيمة االشتراكات التى تتقاضاها الجمعية من أعضائها أو المنتفعين من
خدماتها ويكون ذلك بما يتماشى مع نظامها االساسي
• تلتزم الجمعية باإلفصاح الكامل عن معلومات أموال التبرعات وطرق صرفها للجهات المعنية والرقابية

رسم توضيحي مختصر لعملية جمع التبرعات

اعالن تبرع لبرنامج

توجية التبرع اذا كان مقيد
او غير مقيد او وقف

استقبال التبرعات عبر الحسابات
البنكية بالتحويل او شيك

اعداد سند قبض باستالم
التبرع

