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 اعتماد مجلس اإلدارة: 

( المنعقد  بتارٌخ  2بالجمعٌة فً اجتماع مجلس اإلدارة،  رقم ) سٌاسة جمع التبرعاتتم اعتماد 
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 جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر

 والتنمية االجتماعية بوزارة املوارد البشريةمسجلة 
  1561رقم بالرتخيص 

 .م18/10/2020-هـ 1442/ 3/ 1  من تاريخ وباشرت أعماهلا
 -املنظمات الوسيطة -العمل اخلرييمنظمات دعم  تصنيف الجهة:

 اخلدمات واالستشارات الوقفية.
 تابعة لمركز التنمية االجتماعية بعرعر.

 اهليئة العامة لألوقاف. الجهة المشرفة:

 

 سياسة جمع التبرعات
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 مقدمة:

الغرض من هذه السٌاسة التعرٌف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالٌة من 

 .مختلف المصادر للجمعٌة

 النطاق:

العامة فً جمع التبرعات والمسؤولٌات المحددة لجامعً تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات 

 .باستخدام األموال والمسؤولٌة عنها التبرعات ومانحٌها، وفٌما ٌتعلق 

 :البيان: تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على حدة أن

 .تعمل على الدوام بطرٌقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافٌة .0

 .ٌع أنشطتها، بقوانٌنها السارٌة ولوائحها وبمبادئها وممارساتهاتلتزم، فً جم .1

ٌعتبر مجلس إدارة الجمعٌة أنفسهم مسؤولٌن أمام من قدموا إلٌهم األموال، وعلٌهم  .2
الرسوم والصور التً تستغل بؤس اإلنسان، أو تمس،  االمتناع عن استخدام الرسائل أو 

 .بأي شكل من األشكال، بكرامته

ٌستغل منسوبو الجمعٌة موقعهم لتحقٌق منفعة شخصٌة، وعلٌهم أال ٌقبلوا كتعوٌض  ال .3
 .لهم سوى أجرهم أو األتعاب المحددة 

تلتزم الجمعٌة بأي الئحة تصدر من الجهات المشرفة علٌها، بشأن حقوق المتبرعٌن،  .4
املة عن شًء، الحصول فً حٌنه على المعلومات الك وٌحق للمتبرعٌن، أوال وقبل كل 

 .كٌفٌة استخدام أموالهم

ُتستخدم جمٌع األموال التً تم جمعها فً األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلك خالل  .5
 .الفترة الزمنٌة التً اتفق علٌها

تبقى تكلفة جمع التبرعات فً جمٌع الحاالت محصورة فً نسبة مئوٌة من الدخل مقبولة  .1
التبرعات ومن الجمهور. وٌكون هناك توازن مناسب بٌن  عامة داخل أوساط مهنة جمع 

 .التكالٌف والدخل والجودة

ٌطبق نظام محاسبً معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها، وإعداد تقارٌر دقٌقة  .8
المبالغ التً تم جمعها وكٌفٌة إنفاقها والنسبة الصافٌة  فً حٌنه ونشرها علنا، متضمنة 

 .للنشاطالمخصصة للهدف أو 
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 المسؤوليات:

تطبق هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع األفراد الذٌن ٌتولون جمع التبرعات من 

 .غٌر الربحً أو من المصادر األخرى القطاع العام أو الخاص أو 

ٌُستخدمون لجمع التبرعات على توقٌع مدونة القواعد األخالقٌة والسلوك  وٌشجع أولئك الذٌن 

 .المهنً


