
  

 

 سياسة جمع التبرعات
 

 مقدمة

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

 النطاق

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

 .األموال واملسؤولية عنها

 املسؤوليات

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

 .الربحي أو من املصادر األخرى 
 

 البيان

 :يتبعها على حدة أنتضمن الجمعية وكل ما 

 .تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية .1

 .تلتزم، في جميع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها .2

سوم الرسائل أو الر  يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولين أمام من قدموا إليهم األموال. وعليهم االمتناع عن استخدام .3

 .والصور 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 املحددة  .4

 .لهم

 السابعالـرقــم: 

 1442/9/8خ: ـاريـالت

 



  

حقوق املتبرعين. ويحق للمتبرعين، أوال وقبل كل ش يء، تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات املشرفة عليها، بشأن  .5

 .الحصول في حينه على املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أموالهم

ستخدم جميع األموال التي تم جمعها في األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلك خالل الفترة الزمنية التي اتفق عليها .6
ُ
 .ت

الحاالت محصورة في نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أوساط مهنة جمع تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع  .7

 .التبرعات ومن الجمهور. ويكون هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة

اقبتها. وإعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها علنا، متضمنة املبالغ .8  يطبق نظام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومر

 .التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة للهدف أو للنشاط

 التبرعات جمع آلية

 .ال يتم جمع أي تبرعات نقدية بأي طريقة كانت  .1

متاحة للمتبرعين فيها الصدقات  املحلية،مخصصة. لكل مشروع حساب خاص به في البنوك  حسابات الجمعيةتوجد لدى  .2

 .والزكوات

 .مخصصة لبعض األسر عن طريق اإلدارة النسائية أو إدارة الجمعية في املكتب الرئيس ي أو املكاتب الفرعيةهناك تبرعات  .3

افقة بذلك الصدقات.جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية عبر حساب  .4  .وقد تم الحصول على مو

 املراجع

.ه السياسة محل السياسة املوضوعة سابقاهـ وتحل هذ8/9/1442( هذه السياسة في الثالثة( في دورته )السابعاعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع )  
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