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   مقدمة

الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية من  

 مختلف المصادر للجمعية.

 

 النطاق 

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعات والمسؤوليات المحددة لجامعي 

 وفيما يتعلق باستخدام األموال والمسؤولية عنها.  التبرعات ومانحيها

 

 البيان:  

  حده:تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على 

 تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة واألمانة واالستقامة والشفافية.  ✓

 بقوانينها السارية ولوائحها ومبادئها وممارساتها.  تلتزم في جميع أنشطتها ✓

وعليهم االمتناع    يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهههم مسههؤولين أمام من ادموا إليهم األموال ✓

بأي شهكل من  أو تمس عن اسهتخدام الرسهائل أو الرسهوم والصهور التي تسهتغل بؤس اإلنسهان

 بكرامته.  األشكال

وعليهم أال يقبلوا كتعويض سهو   هم لتحقيق منفعة شهخصهيةال يسهتغل منسهوبو الجمعية مواع ✓

 أجرهم أو األتعاب المحددة لهم. 

تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات المشرفة عليها، بشأن حقوق المتبرعين. ويحق  ✓

الحصهههههول في حينهه على المعلومهات الكهاملهة عن كيفيهة   أوال وابهل كهل شهههههي   للمتبرعين

 استخدام أموالهم. 
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وذله  خلل    تُسهههههتخهدم جميع األموال التي تم جمعهها في األتراض التي ُجمعهت من أجلهها ✓

 الفترة الزمنية التي اتفق عليها. 

تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحاالت محصههورة في نسههبة مئوية من الدخل مقبولة  ✓

ين  عامة داخل أوسههههاط مهنة جمع التبرعات من الجمهور. ويكون هنا  توازن مناسههههب ب 

 التكاليف والدخل والجودة. 

وإعداد تقارير دايقة في  يطبق نظام محاسههههبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراابتها ✓

متضههههمنة المبالت التي تم جمعها وكيفية إنفااها والنسههههبة الصههههافية   حينه ونشههههرها علنا

 المخصصة للهدف أو للنشاط.  

 

  لمسؤوليات:ا ✓

أنشهطة الجمعية وعلى جميع األفراد الذين يتولون جمع التبرعات من تطبق هذه السهياسهة ضهمن 

ويشهههههجع أولئه  الهذين    القطهاع العهام أو الخهاو أو تير الربحي أو من المصهههههادر األخر 

 يُستخدمون لجمع التبرعات على توايع مدونة القواعد األخلاية والسلو  المهني. 
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 المراجع :

 دارة اإل اعتماد مجلس 

 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ... وبعد 

سييي سيية  م على 18/12/2021  بت ريخ:  السيي  ( يوم 3في اجتم عه رقم )   بدائع العضييي  فقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز  

 وقرر اعتم ده  والعمل بموجبه  ونشره  على املوقع اإللكتروني للجمعية وفق الصيغة املرفقة ب العتم د.جمع التبرع ت 

 

 

 


