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 جمع التبرعاتسياسة 
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 مهيدت    
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للجمعية  واإلرشادات الخاصة لجمع املوارد املالية من مختلف املصادرالتعريف باملبادئ هو الغرض من هذه السياسة 

 .بمحافظة الجبيل الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

 

 النطاق    

 التبرعات جامعي على املحددة واملسؤوليات أنواعها ىبشت التبرعات جمع في العامة املسؤوليات السياسة هذه تحدد

 .املتبرع إرادة بحسب هصرف وضمان ذلك يقثتو  ةوالي انحيهامو 

 

 البيان     

 :أن حدة على يتبعها ما وكل الجمعية تضمن

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

املنصوص عليها في الجهات الرسمية  بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها تلتزم في جميع أنشطتها .2

 ة.تتبع لها الجمعيالتي 

وعليهم االمتناع عن استخدام  ين أمام من قدموا إليهم األمواليعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤول .3

 .بكرامته التي تستغل بؤس اإلنسان، أو تمس بأي شكل من األشكال الرسائل أو الرسوم والصور 

 يقبلوا تتعوي  سو  أجرهم أو وعليهم أال منفعة شخصيةال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق  .4

 .األتعاب املحددة لهم

  ويحق للمتبرعين ،شرفة عليها بشأن حقوق املتبرعينتلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات امل .5
ا
وقبل  أوال

 .الحصول في حينه على املعلومات الكاملة عن تيفية استخدام أموالهم كل ش يء

ستخدم جميع األموال التي تم جمعها ف .6
ُ
ي األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلك خالل الفترة الزمنية التي ت

 .اتفق عليها

ط مهنة تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحاالت محصورة في نسبة مئوية من الدخل مقبولة داخل أوسا .7

 .موال ومجموع اإليراداتجميع األ تكاليف  ويكون هناك توازن مناسب بين ،جمع التبرعات ومن الجمهور 

لتتبع حرتة التبرعات  الوزارية املسؤولة عن الجمعيةالرسمي الصادر من الجهة حاسيي املنظام اليطبق  .8

وإعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها علنا، متضمنة املبالغ التي تم جمعها وتيفية إنفاقها والنسبة ، ومراقبتها

 .الصافية املخصصة للهدف أو للنشاط

  .، ويقتصر استالمها على املرتز الرئيس للجمعيةنقدية بأي طريقة كانتال يتم جمع أي تبرعات  .9

لتقديم ما يرغبون به من في البنوك املحلية، متاحة للمتبرعين  حسابات مخصصة جد لد  الجمعيةتو  .10

 .تصدقا

م ال تعتبر اشتراكات العضوية أو الرسوم الدراسية تبرعات وإنما رسوم خدمة مقدمة من الجمعية، على أن يت .11

 تتابة السندات الالزمة وتكون وفق القيم املحددة، وذات أرقام تسلسلية محكمة.
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 .-بعد أخذ موافقة الجهات املختصة–يتم إقامة حمالت إعالمية لجمع التبرعات  .12

بعد أخذ موافقة –حساب الصدقات  والتي توجه للتبرع عبرجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية  يمكن .13

 -الجهات املختصة

 12قيمته  كن التبرع عبر قنوات وسيطة، وذلك كالتبرع من خالل الرقم املوحد والذي يتم فيه استقطاع مايم .14

 من حساب املشترك، أو من خالل تبرعات 
ا
وذلك بعد –شابه،  في املحالت التجارية وما بقايا الصرفريال شهريا

   .-أخذ موافقة الجهات املختصة

في هذه الوثيقة من  وجميع األشخاص املرتبطين بها بما وردرات واألقسام أو اإلداتلتزم جميع فروع الجمعية  .15

 .سياسات

ن وتضم  في قواعد محددة لد  االدارة املالية  (غير املالية)العينية  اتعاير تم رصد وتسجيل كافة التبرعات والي .16

 .في التقارير املالية الدورية للجمعية

 تمعلومات أموال التبرعات والرعايا( عن لجهات الرقابية)لفصاح الكامل اإل بيلتزم جميع موظفي الجمعية  .17

 صرفها.وطرق 

 

 املسؤوليات      

 أو العام القطاع من التبرعات جمع يتولون  الذين األفراد جميع وعلى الجمعية أنشطة ضمن السياسة هذه تطبق

 .األخر   املصادر من أو الربحي غير أو الخاص

 .األخالقي امليثاق توقيع على التبرعات لجمع ُيستخدمون  الذين أولئك ويشجع
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