
 

 

 

 

 

 

 سياسة 

 جمع التبرعات
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمة  •

 الغرض من هذه السياسة التعريف باملبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع املوارد املالية من مختلف املصادر للجمعية .

 النطاق   •

تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة في جمع التبرعات واملسؤوليات املحددة لجامعي التبرعات ومانحيها ، وفيما يتعلق 

 باستخدام األموال واملسؤولية عنها .

 البيان  •

 تضمن الجمعية مايأتي :

 : تعمل الجمعية على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة واألمانة والشفافية واالستقامة . أوال

 : تلتزم في جميع أنشطتها بقوانينها السارية ولوائحها ومبادئها وممارساتها . ثانيا

وعليهم االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور   : يعتبر مجلس اإلدارة مسؤول أمام من قدموا إليهم األموال ،  ثالثا

 التي تستغل بؤس اإلنسان ، أو تمس بأي شكل من األشكال بكرامته.

: ال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية وعليهم أال يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو األتعاب  رابعا

 املحددة لهم .

مبالغ نقدية من املتبرعين خارج مقر الجمعية ، ويكون التبرع للجمعية عبر حساباتها البنكية : ال يتم استالم أي  خامسا

 املعلنة أو تسليم التبرع في مقر الجمعية بالطريقة املحاسبية املعتادة وبحسب النظام املعمول به . 

برعين ، ويحق للمتبرعين الحصول في : تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهة املشرفة عليها ، بشأن حقوق املت سادسا

 حينه على املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أموالهم .

لتي اتفق تستخدم جميع األموال التي تم جمعها في األغراض التي جمعت من أجلها ، وذلك خالل الفترة الزمنية ا : سابعا

 عليها.



 

 

 

 

: ال يتم منح العاملين في الجمعية أو أي طرف آخر نسبة أو أجر يضاف على عقده في العمل لقاء جمعه للتبرعات ،  ثامنا

من املوارد املالية التي تكفل بها أعضاء مجلس إدارة الجمعية ضمن مصاريفها  ويتم اإلنفاق على تشغيل جمع التبرعات

 اإلدارية والتشغيلية .

: يطبق نظام محاسبي الكتروني معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها وإعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها علنا  تاسعا

 لصافية املخصصة للهدف أو النشاط نسبة ا، متضمنة املبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها وال

 المسؤوليات  •

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع األفراد الذين يتولون جمع التبرعات من القطاع العام أو الخاص 

القي والتوقيع أو غير الربحي أو من املصادر األخرى . ويشجع أوليك الذين يستخدمون لجمع التبرعات لالطالع على امليثاق األخ

 عليه .

 


