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 االعتماد

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

بناء على الصالحيات املخولة جمللس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(, وحتقيقًا ملقتضيات 

(،  41/  40/  2اعتمدت هذه السياسة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم ) املصلحة العامة للجمعية فقد 

 هـ، وذلك للعمل بها ، حيث تلغي كل السياسات اليت مت العمل عليها سابقًا. 1441/  01/  18وتاريخ 

 نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 مقدمة

الغرض من هذه السياسة التعريف باملبادئ واإلرشادات اخلاصة جلمع املوارد املالية من خمتلف املصادر 

 للجمعية.

 النطاق

وماحنيها، حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة يف مجع التربعات واملسؤوليات احملددة جلامعي التربعات 

 وفيما يتعلق باستخدام األموال واملسؤولية عنها.

 البيان

 تضمن اجلمعية وكل ما يتبعها على حدة أن:

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

 تلتزم، يف مجيع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها ومببادئها وممارساتها. .2

يعترب جملس إدارة اجلمعية أنفسهم مسؤولني أمام من قدموا إليهم األموال. وعليهم االمتناع عن  .3

ة بأي شكل من األشكال، بكرام أو متس استخدام الرسائل أو الرسوم والصور اليت تستغل 

 .اإلنسان

أجرهم ال يستغل منسوبو اجلمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية. وعليهم أال يقبلوا كتعويض سوى  .4

 أو األتعاب احملددة هلم.

تلتزم اجلمعية بأي الئحة تصدر من اجلهات املشرفة عليها، بشأن حقوق املتربعني. وحيق للمتربعني،  .5

 أوال وقبل كل شيء، احلصول يف حينه على املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أمواهلم. 

معت من أجلها، وذلك خالل الفرتة ُتستخدم مجيع األموال اليت مت مجعها يف األغراض الذي ُج .6

 الزمنية اليت اتفق عليها.

تبقى تكلفة مجع التربعات يف مجيع احلاالت حمصورة يف نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل  .7

أوساط مهنة مجع التربعات ومن اجلمهور. ويكون هناك توازن مناسب بني التكاليف والدخل 

 واجلودة. 



 سياسة مجع التربعات

 

 3 

به لتتبع حركة التربعات ومراقبتها. وإعداد تقارير دقيقة يف حينه يطبق نظام حماسيب معرتف  .8

ونشرها علنا، متضمنة املبالغ اليت مت مجعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة للهدف أو 

 للنشاط.
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