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 :مقدمة (1

 .املالية من خمتلف املصادر للجمعية الغرض من هذه السياسة التعريف ابملبادئ واإلرشادات اخلاصة جلمع املوارد 1-1

 :النطاق (2
 حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة يف مجع التربعات واملسؤوليات احملددة جلامعي التربعات وماحنيها، وفيما يتعلق ابستخدام األموال 1-2

 واملسؤولية عنها.

 :البيان (3

 :تضمن اجلمعية وكل ما يتبعها على حدة أن 3-1
 تتسم ابلعدالة وابألمانة واالستقامة والشفافية.تعمل على الدوام بطريقة  -
 تلتزم يف مجيع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها ومببادئها وممارساهتا.  -
 يعترب جملس إدارة اجلمعية أنفسهم مسؤولني أمام من قدموا إليهم األموال، وعليهم االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور اليت -

 إلنسان، أو متس كرامته أبي شكل من األشكال.تستغل بؤس ا
 ال يستغل منسوبو اجلمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية، وعليهم أال يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو األتعاب احملددة هلم. -
حينه على املعلومات تلتزم اجلمعية أبي الئحة تصدر من اجلهات املشرفة عليها، بشأن حقوق املتربعني. وحيق للمتربعني، احلصول يف  -

 الكاملة عن كيفية استخدام أمواهلم.
ُتستخدم مجيع األموال اليت مت مجعها يف األغراض الذي مُجعت من أجلها، وذلك خالل الفرتة الزمنية اليت اتفق عليها، وجيب استخدام  -

 تربعات زكاة املال والكفارات والصدقات العامة وصدقة الفطر يف مصارفها الشرعية.
تكلفة مجع التربعات يف مجيع احلاالت حمصورة يف نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أوساط مهنة مجع التربعات ومن تبقى  -

وحيق للجمعية استخدام نسبة من التربعات غري املخصصة  واجلودة،اجلمهور، ويكون هناك توازن مناسب بني التكاليف والدخل 
 التشغيلية.لتغطية مصاريفها 

م حماسيب معرتف به لتتبع حركة التربعات ومراقبتها، وإعداد تقارير دقيقة يف حينه ونشرها علنا، متضمنة املبالغ اليت مت مجعها يطبق نظا -
 وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة للهدف أو للنشاط.

من األحوال فتح حساابت هلذا الغرض  تقام محلة مجع التربعات بعد احلصول على التصاريح النظامية املطلوبة وال يسمح أبي حال -
  مركزه.ابسم أي شخص مهما كان 

 حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتربع واملبلغ املتربع به وذلك حلماية اجلمعية من أي خماطر حمتملة كما حيق للجمعية رفض -
 املنحة أو التربع يف حال وجود أي عوامل من شأهنا اإلضرار ابجلمعية.

 حق املانح أن: من -



 

 

 يعلم عن رسالة ورؤية وأهداف اجلمعية وأعضاء جملس إدارهتا والقائمني على األعمال التنفيذية وهي منشورة على املوقع. •
 كما أنه له احلق يف كيفية استخدام املنحة كما هو متفق عليه وأن يتلقى إجاابت سريعة عن أي أسئلة متعلقة ابستخدام املنحة  •

التربعات عدم االخنراط يف أي نشاطات تتعارض مع االلتزامات القانونية اليت يعملون فيها أو يعملون ملصلحتها وأن مينعوا على جامعي  -
 حدوث أي نوع من أنواع املخالفات أو التجاوزات سواء أكانت جنائية أو سوء استخدام لنشاطاهتم املهنية.

ية من أغذية وأجهزة وأاثث ومالبس وما يتم حتديده من اجلمعية ويتم تقييم كل تقبل اجلمعية التربعات النقدية أو التربعات العين -
 التربعات الغري مالية وتسجل عند اجلمع وعند التصرف ابلبيع.

على جامعي التربعات تقدمي خدماهتم على أساس راتب شهري أو برسوم حمددة أو نسب استقطاع وأن ال يقبل جامعي التربعات أي  -
 أو االمتيازات عندما يتفاوضون الختاذ قرارات نيابة عن اجلمعية.نوع من العطااي 

تلتزم اجلمعية أبن تكون تقاريرها عن مجع التربعات منسجمة مع معايري احملاسبة السعودية أو الدولية وأن تصدر تقارير دورية عن عائد  -
 ومصروفات مجع التربعات وكيف مت حتديدها.

 :على جامعي التربعات يف كل األوقات -
 احرتام خصوصية املستفيد واالفصاح عن املعلومات الصحيحة واليت حتفظ كرامته. •
 احرتام قوانني محاية املعلومات يف مجيع األوقات. •
 عدم تسريب أو استخدام املعلومات اخلاصة ابملاحنني اليت مت مجعها بواسطة اجلمعية إال يف أغراضها. •

  :تشمل احلقوق األساسية للمتربع -
 سرية بياانت املتربع وتقدير رغباته.احلفاظ على  •
 يتم قبول التربع فقط إذا كان اختياراي من قبل املتربع، وينسجم مع أهداف اجلمعية. •
 تزويد املتربع ابلسرعة املمكنة جبميع املعلومات املتعلقة بكيفية التصرف يف التربعات. •
 ى ذلك.يصرف التربع يف الوجهة أو الغاية اليت يرغبها املتربع إذا نص عل •

 :املسؤوليات (4

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األفراد الذين يتولون مجع التربعات من القطاع العام أو اخلاص أو غري الرحبي أو من 
 ويشجع أولئك الذين يُستخدمون جلمع التربعات على توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك املهين. املصادر األخرى.

 :املراجع (5

وحتل هذه السياسة حمل  ،م08/11/2019يف السياسة  ( هذهالثانية( يف دورته )التاسعاعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع ) 5-1
 . مجيع سياسات املوضوعة سابقا هبذا اخلصوص


