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 مجع التربعاتسياسة 
   6/10/2019الهههفههه افههه  هههه هههههههههههه 1441/  2/ 7 الهههفههه افههه  األحههه ههههههههههههههه  يههه   فههه  إنههه 

 محل جفيع سياسات جفع التبرعات الف ض عة سابقا. وتحل ذه السياسة ه تم اعتفاد

 مقدمة

لخاصة لجفع الف ارد الفالية من الغرض من هذه السياسة التعريف بالفبادئ واإلرشادات ا

 .مختلف الفصادر للجفعية

 النطاق

تح د هذه السياسة الفسؤوليات العامة ف  جفع التبرعات والفسؤوليات الفح دة لجامع  

 ستخ ا  األم ال والفسؤولية عنها.التبرعات ومانحيها، وفيفا يتعل  با

 البيان

 تضفن الجفعية وكل ما يتبعها على ح ة أن:

 .والشفافيةعفل على ال وا  بطريقة تتسم بالع الة وباألمانة واالستقامة ت .1

 ا.ا، بق انينها السارية ول ائحها وبفبادئها ومفارساته، ف  جفيع أنشطته لتزت .2

أنفسهم مسؤولين أما  من ق م ا إليهم األم ال. وعليهم  مجلس إدارة الجفعيةيعتبر  .3

الص ر الت  تستغل بؤس اإلنسان، أو تفس، االمتناع عن استخ ا  الرسائل أو الرس   و

 بأي شكل من األشكال، بكرامت .

م قعهم لتحقي  منفعة شخصية. وعليهم أال يقبل ا كتع يض  منس ب  الجفعيةال يستغل  .4

 س ى أجرهم أو األتعاب الفح دة لهم.

. بشأن حق ق الفتبرعينبأي الئحة تص ر من الجهات الفشرفة عليها،  الجفعيةلتز  ت .5

ويح  للفتبرعين، أوال وقبل كل ش ء، الحص ل ف  حين  على الفعل مات الكاملة عن 
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 كيفية استخ ا  أم الهم. 

ُتستخ   جفيع األم ال الت  تم جفعها ف  األغراض الذي ُجفعت من أجلها، وذلك خالل  .6

 .الت  اتف  عليهازمنية الفترة ال

فيع الحاالت محص رة ف  نسبة مئ ية من ال خل مقب لة تبقى تكلفة جفع التبرعات ف  ج .7

عامة داخل أوساط مهنة جفع التبرعات ومن الجفه ر. ويك ن هناك ت ازن مناسب 

 بين التكاليف وال خل والج دة. 

يطب  نظا  محاسب  معترف ب  لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها. وإع اد تقارير دقيقة  .8

فبالغ الت  تم جفعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية ف  حين  ونشرها علنا، متضفنة ال

 .للنشاطالفخصصة لله ف أو 

 لمسؤولياتا

وعلى جفيع األفراد الذين يت ل ن جفع التبرعات من  أنشطة الجفعيةتطب  هذه السياسة ضفن 

 أو من الفصادر األخرى. غير الربح  الخاص أوالعا  أو القطاع 

ل ك لق اع  األخالقية والسلجفع التبرعات على ت قيع م ونة اويشجع أولئك الذين ُيستخ م ن 

 .الفهن 


