
 
 

 

 
 

 
                                                                   

 سياسة جمع التبرعات
 مقدمة

الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبااادو إلاشردااادات ال اجااة لجمااع المااإلارد الماليااة ماان 
 م تلف المجادر للجمعية.

 النطاق
إلالمساالإلليات المحااددا لجااامعا تحاادد هااذه السياسااة المساالإلليات العامااة بااا جمااع التبرعااات 

 التبرعات إلمانحيها، إلبيما يتعلق باست دام األمإلال إلالمسلإللية عنها.
 البيان

 تضمن الجمعية إلكل ما يتبعها على حدا أن:
 تعمل على الدإلام بطريقة تتسم بالعدالة إلباألمانة إلاالستقامة إلالدفابية.

 ا إلبمبادئها إلممارساتها.تلتزم، با جميع أندطتها، بقإلانينها السارية إللإلائحه
يعتبر مجلس إدارا الجمعية أنفسهم مسلإللين أمام من قدمإلا إليهم األمإلال. إلعليهم االمتناع عاان 
است دام الرسائل أإل الرسااإلم إلالجااإلر التااا تسااتغل باالس اشنسااان، أإل تمااس، باا   دااكل ماان 

 األدكال، بكرامته.
إلعلاايهم أال يقبلااإلا كتعااإليض سااإل   ال يستغل منسإلبإل الجمعية مإلقعهم لتحقيق منفعااة د جااية.

 أجرهم أإل األتعاب المحددا لهم.
تلتزم الجمعية ب   الئحة تجدر من الجهات المدااربة عليهااا، بداا ن حقااإلق المتباارعين. إليحااق 
للمتبرعين، أإلال إلقبل كل داء، الحجإلل با حينه على المعلإلمات الكاملة عن كيفيااة اساات دام 

 أمإلالهم.
 
 
 
 
 

ل التا تم جمعها با األغراض الذ  ُجمعت من أجلها، إلذلك  اا ل الفتاارا تُست دم جميع األمإلا
 الزمنية التا اتفق عليها.

تبقى تكلفة جمع التبرعات با جميع الحاالت محجإلرا با نسبة مئإلية من الد ل مقبإللااة عامااة 
دا ل أإلساط مهنة جمع التبرعات إلمن الجمهإلر. إليكااإلن هناااك تااإلازن مناسااب بااين التكاااليف 

 إلالد ل إلالجإلدا.
حينااه يطبق نظام محاسبا معترف به لتتبع حركة التبرعات إلمراقبتها. إلإعداد تقارير دقيقة با 

إلندرها علنا، متضمنة المبالغ التا تم جمعها إلكيفية إنفاقها إلالنسبة الجابية الم ججة للهدف 
 أإل للنداط.

 



 
 

 

 المسلإلليات
تطبق هذه السياسة ضمن أندطة الجمعية إلعلى جميع األبراد الذين يتإللإلن جمع التبرعااات ماان 

 القطاع العام أإل ال اص أإل غير الربحا أإل من المجادر األ ر .
يدجع أإللئك الذين يُست دمإلن لجمع التبرعات على تإلقيع مدإلنااة القإلاعااد األ  قيااة إلالساالإلك إل 

 المهنا.
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. إلتحاال .................اعتمد مجلس إدارا الجمعيااة بااا االجتماااع        ا هااذه السياسااة بااا  
 هذه.


