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(   3( من )  2) الصفحة   

 سياسة جمع التبرعات 
 

 : مقدمة 

الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية  

 من مختلف المصادر للجمعية.

 

 : النطاق 

المحددة  والمسؤوليات  التبرعات  جمع  العامة في  المسؤوليات  السياسة  تحدد هذه 

 ومانحيها، وفيما يتعلق باستخدام األموال والمسؤولية عنها.لجامعي التبرعات 

 

 أن:الجمعية  سعىت

 تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية. .1

 ية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها.السار تلتزم في جميع أنشطتها، بقوانينها  .2

األموال، يعتبر   .3 إليهم  قدموا  من  أمام  مسؤولين  أنفسهم  الجمعية  إدارة  مجلس 

تمس بأي شكل من  وعليهم االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي  

 .ة اإلنساناألشكال بكرام

منفعة شخصية .4 لتحقيق  الجمعية موقعهم  منسوبي  يستغل  يقبلوا    ،ال  أال  وعليهم 

 هم أو األتعاب المحددة لهم.كتعويض سوى أجر

 تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات المشرفة عليها بشأن حقوق المتبرعين. .5

تستخدم جميع األموال التي تم جمعها في األغراض التي ُجمعت من أجلها، وذلك   .6

 خالل الفترة الزمنية التي اتفق عليها. 

في نسبة مئوية من الدخل  تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحاالت محصورة   .7

جمهور، ويكون هناك توازن  مقبولة عامة داخل أوساط مهنة جمع التبرعات ومن ال

 ين التكاليف والدخل والجودة. مناسب ب



 

 

(   3( من )  3) الصفحة   

تقارير  .8 وإعداد  ومراقبتها،  التبرعات  حركة  لتتبع  به  معترف  محاسبي  نظام  يطبق 

جمعها تم  التي  المبالغ  متضمنة  علنًا،  ونشرها  حينه  في  إنفاقها   دقيقة  وكيفية 

 والنسبة الصافية المخصصة للهدف وللنشاط. 

 : لمسؤوليات ا 

تطبق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع األفراد الذين يتولون جمع 

 التبرعات من القطاع العام والخاص أو غير الربحي أو من المصادر األخرى. 

   . الميثاق األخالقيتوقيع جمع التبرعات على يعملون في  ويشجع أولئك الذين 

 آلية جمع التبرعات: 

 .ةيدقن  تاعرب تأي  عمج ال يتم •

  عبرها   للتبرعمتاحة  وفي البنوك المحلية،  وجد لدى الجمعية حسابات مخصصة  ي •

 الصدقات والزكوات. من اء سو

في   • الحديثة  والوسائل  التقنية  التبرعات  استثمار  النصية ال:  مثلجمع  رسائل 

 . ةلكتروني الموقع اإلللتبرعات، 

رسم   • عبر  والتبرعات  الدعم  الجمعية  ورسوم  تستقبل  االجتماعي  االستثمار 

 .الخدمات

 سياسة عتماد  ا

 ( جمع التبرعات)
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