
 

 

 

 

 

 

 

 جمع التبرعات سياسة 

 الجمعية املساندة ألطفال مرض ى السرطان "أطفالنا" 
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 جمع التبرعات سياسة 

 : مةدمق

وا  باملبادئ  التعريف  السياسة  هذه  من  املوارد ل الغرض  بجمع  املتعلقة  رشادات 

 .  املالية من مختلف املصادر للجمعية

 النطاق:  

السياسة   هذه  املحددة تحدد  واملسؤوليات  التبرعات  في جمع  العامة  املسؤوليات 

 . موال واملسؤولية عنهال لجامعي التبرعات ومانحيها، وما يتعلق باستخدام ا 

 البيان:  

 : يلي ضمن الجمعية والعاملون معها مات

 . ستقامة والشفافيةل مانة وا ل العمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وبا -1

 .  لتزام، في جميع أنشطتها، بأنظمتها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها لا  -2

موال. ل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مسؤولون أمام من قدموا إليهم ا  -3

متناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي تستغل بؤس  ل وعليهم ا 

 .  شكال، كرامتهل نسان، أو تمس، بأي شكل من ا لا 

بدع -4 الجمعية  منسوبي  قيام  شخصية.  الستغام  منفعة  لتحقيق  موقعهم  ل 

 . تعاب املحددة لهملوعدم قبول أي تعويض سوى أجرهم أو ا 

أولا  -5 نظام  بأي  حقوق ل   لتزام  بشأن  عليها،  املشرفة  الجهات  من  تصدر  ئحة 

أو  .املتبرعين للمتبرعين،  على لويحق  حينه  في  الحصول  ش يء،  كل  وقبل   

 . املة عن كيفية استخدام أموالهماملعلومات الك
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ا ا  -6 جميع  ا ل ستخدام  في  جمعها  تم  التي  أجلها، ل موال  من  التي ُجمعت  غراض 

 . ل الفترة الزمنية التي اتفق عليهاالوذلك خ

الحا -7 جميع  في  التبرعات  جمع  تكلفة  من  ل إبقاء  مئوية  نسبة  في  محصورة  ت 

التبرعات ومن الجمهور. ويكون الدخل مقبولة عامة داخل أوساط مهنة جمع  

 . هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة

وإعداد  -8 ومراقبتها.  التبرعات  حركة  لتتبع  به  معترف  محاسبي  نظام  تطبيق 

وكيفية   تم جمعها  التي  املبالغ  متضمنة  علنا،  ونشرها  حينه  في  دقيقة  تقارير 

 .  طإنفاقها والنسبة الصافية املخصصة للهدف أو للنشا

 وليات:  ملسؤ ا 

ا  جميع  وعلى  الجمعية  أنشطة  السياسة ضمن  هذه  جمع  ل تطبق  يتولون  الذين  فراد 

 . خرى ل التبرعات من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من املصادر ا 

قية  الخل يشجع أولئك الذين ُيستخدمون لجمع التبرعات على توقيع مدونة القواعد ا و 

 ..والسلوك املنهي


