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 سياسة جمع التبرعات

 :مقدمة

الغرض من هذه السٌاسة التعرٌف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالٌة من 

 .مختلف المصادر للجمعٌة

 :النطاق

تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة فً جمع التبرعات والمسؤولٌات المحددة لجامعً 

 ستخدام األموال والمسؤولٌة عنها.ومانحٌها، وفٌما ٌتعلق باالتبرعات 

 :البٌان

 تضمن الجمعٌة وكل ما ٌتبعها على حدة أن:

 .والشفافٌةعمل على الدوام بطرٌقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة ت .1

 ا.بقوانٌنها السارٌة ولوائحها وبمبادئها وممارساته افً جمٌع أنشطته ملتزت .2

وعلٌهم  ، لٌن أمام من قدموا إلٌهم األموالأنفسهم مسؤو إدارة الجمعٌةمجلس ٌعتبر  .3

أو  ، م والصور التً تستغل بؤس اإلنساناالمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسو

 بكرامته. تمس بأي شكل من األشكال

وعلٌهم أال ٌقبلوا  ، موقعهم لتحقٌق منفعة شخصٌة منسوبو الجمعٌةال ٌستغل  .4

 م أو األتعاب المحددة لهم.كتعوٌض سوى أجره

 ، بشأن حقوق المتبرعٌن حة تصدر من الجهات المشرفة علٌهابأي الئ الجمعٌةلتزم ت .5

الحصول فً حٌنه على المعلومات الكاملة عن  وٌحق للمتبرعٌن أوال وقبل كل شًء

 كٌفٌة استخدام أموالهم. 

ُتستخدم جمٌع األموال التً تم جمعها فً األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلك  .6

 .التً اتفق علٌهازمنٌة الفترة الخالل 

تبقى تكلفة جمع التبرعات فً جمٌع الحاالت محصورة فً نسبة مئوٌة من الدخل  .7

وٌكون هناك توازن  ، ط مهنة جمع التبرعات ومن الجمهورمقبولة عامة داخل أوسا

 بٌن التكالٌف والدخل والجودة.  مناسب

وإعداد تقارٌر ، تبرعات ومراقبتهاٌطبق نظام محاسبً معترف به لتتبع حركة ال .8

دقٌقة فً حٌنه ونشرها علنا، متضمنة المبالغ التً تم جمعها وكٌفٌة إنفاقها والنسبة 

 .للنشاطالصافٌة المخصصة للهدف أو 
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 : لمسؤولٌاتا

وعلى جمٌع األفراد الذٌن ٌتولون جمع التبرعات  جمعٌةأنشطة التطبق هذه السٌاسة ضمن 

وٌشجع أولئك الذٌن ،  أو من المصادر األخرى غٌر الربحً الخاص أوالعام أو من القطاع 

 .لقواعد األخالقٌة والسلوك المهنًٌُستخدمون لجمع التبرعات على توقٌع مدونة ا

 التوقٌع :         البعاديبن عبدالرحمن  أحمدرئٌس مجلس االدارة : 

 :المراجع

وتحل  ، هذه السٌاسةم 28/22/2221( فً 2)ه رقم اعتمد مجلس إدارة الجمعٌة فً اجتماع

  .ت جمع التبرعات الموضوعة سابقا  محل جمٌع سٌاسا


