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 :مقدمة

 المصادر مختلف من المالٌة الموارد لجمع الخاصة واإلرشادات بالمبادئ التعرٌف السٌاسة هذه من الغرض
  .للجمعٌة

 : النطاق 

 وفٌما ومانحٌها، التبرعات لجامعً المحددة والمسؤولٌات التبرعات جمع فً العامة المسؤولٌات السٌاسة هذه تحدد
  .عنها والمسؤولٌة األموال باستخدام ٌتعلك

 :البٌان

  :أن على ٌتبعها ما وكل الجمعٌة تضمن
  تعمل على الدوام بطرٌمة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستمامة والشفافٌة. .1

 ولوائحها وبمبادئها وممارساتها.فً جمٌع أنشطتها، بموانٌنها السارٌة الجمعٌة  تلتزم .2

وعلٌهم االمتناع عن استخدام ، جلس إدارة الجمعٌة أنفسهم مسؤولٌن أمام من لدموا إلٌهم األموالمٌعتبر  .3

 . أو تمس، بأي شكل من األشكال، بكرامته  الصور التً تستغل بؤس اإلنسان، الرسائل أو الرسوم و

أال ٌمبلوا كتعوٌض سوى أجرهم أو  فعة شخصٌة. وعلٌهمال ٌستغل منسوبو الجمعٌة مولعهم لتحمٌك من .4

 . األتعاب المحددة لهم

تلتزم الجمعٌة بأي الئحة تصدر من الجهات المشرفة علٌها، بشأن حموق المتبرعٌن. وٌحك للمتبرعٌن،  .5

 . المعلومات الكاملة عن كٌفٌة استخدام أموالهم الحصول فً حٌنه على  ، أوال ولبل كل شًء

ٌع األموال التً تم جمعها فً األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلن خالل الفترة الزمنٌة التً تُستخدم جم .6

 اتفك علٌها.

تبمى تكلفة جمع التبرعات فً جمٌع الحاالت محصورة فً نسبة مئوٌة من الدخل ممبولة عامة داخل  .7

 ٌف والدخل والجودة.أوساط مهنة جمع التبرعات ومن الجمهور. وٌكون هنان توازن مناسب بٌن التكال

ٌطبك نظام محاسبً معترف به لتتبع حركة التبرعات ومرالبتها. وإعداد تمارٌر دلٌمة فً حٌنه ونشرها     .8

 علنا، متضمنة المبالغ التً تم جمعها وكٌفٌة إنفالها والنسبة الصافٌة المخصصة للهدف أو للنشاط.

 : المسؤولٌات

 أو العام المطاع من التبرعات جمع ٌتولون الذٌن األفراد جمٌع وعلى الجمعٌة أنشطة ضمن السٌاسة هذه تطبك
 .األخرى المصادر من أو الربحً غٌر أو الخاص
 .المهنً والسلون األخاللٌة المواعد مدونة تولٌع على التبرعات لجمع ٌُستخدمون الذٌن أولئن وٌشجع

 :اإلدارة مجلس اعتماد

فً اجتماع مجلس  الدعوة واإلرشاد وتوعٌة الجالٌات بأحد المسارحة بجمعٌة جمع التبرعاتسٌاسة  تم اعتماد
 م.2221/ 3/ 28الموافك  هـ1442/ 8/ 15المنعمدة بتارٌخ  األولى  اإلدارة بجلسته

 
 

 
 


