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الغــرض مــن هــذه السياســة التعريــف بالمبــادئ واإلرشــادات الخاصــة لجمــع المــوارد 
الماليــة مــن مختلــف المصــادر للجمعيــة.

تحدد هذه السياســة المســؤوليات العامة في جمع التبرعات والمســؤوليات المحددة 
لجامعــي التبرعــات ومانحيهــا، وفيمــا يتعلق باســتخدام األموال والمســؤولية عنها.

تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على حدة أن:
1. تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية.

2. تلتزم، في جميع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها.
3. يعتبــر مجلــس إدارة الجمعيــة أنفســهم مســؤولين أمــام مــن قدمــوا إليهــم األمــوال. 
بــؤس  تســتغل  التــي  والصــور  الرســوم  أو  الرســائل  اســتخدام  عــن  االمتنــاع  وعليهــم 

اإلنســان، أو تمــس، بــأي شــكل مــن األشــكال، بكرامتــه.
4. ال يســتغل منســوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شــخصية. وعليهم أال يقبلوا 

كتعويــض ســوى أجرهــم أو األتعــاب المحددة لهم.
5. تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات المشرفة عليها، بشأن حقوق المتبرعين. 
ويحــق للمتبرعيــن، أوال وقبــل كل شــيء، الحصــول فــي حينــه علــى المعلومــات الكاملــة 

عن كيفية اســتخدام أموالهم.
6. ُتســتخدم جميــع األمــوال التــي تــم جمعهــا فــي األغــراض الــذي ُجمعــت مــن أجلهــا، 

وذلــك خــال الفتــرة الزمنيــة التــي اتفــق عليهــا.
7. تبقــى تكلفــة جمــع التبرعــات فــي جميــع الحــاالت محصــورة فــي نســبة مئويــة مــن 
الدخــل مقبولــة عامــة داخــل أوســاط مهنــة جمــع التبرعــات ومــن الجمهــور. ويكــون هناك 

تــوازن مناســب بيــن التكاليــف والدخــل والجــودة.
8. يطبــق نظــام محاســبي معتــرف بــه لتتبــع حركــة التبرعــات ومراقبتهــا. وإعــداد تقاريــر 
ــة إنفاقهــا  ــم جمعهــا وكيفي ــغ التــي ت ــة المبال ــا، متضمن ــه ونشــرها علن دقيقــة فــي حين

ــة المخصصــة للهــدف أو للنشــاط. والنســبة الصافي
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تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة الجمعيــة وعلــى جميــع األفــراد الذيــن يتولــون 
جمــع التبرعــات مــن القطــاع العــام أو الخــاص أو غيــر الربحــي أو مــن المصــادر األخــرى.

ويشــجع أولئــك الذيــن ُيســتخدمون لجمــع التبرعــات علــى توقيــع مدونــة القواعــد 
المهنــي. والســلوك  األخاقيــة 

اعتمــد مجلــس إدارة الجمعيــة هــذه السياســة فــي االجتمــاع )7-4-73 ( فــي دورتــه 
السياســة محــل  هــذه  وتحــل  2022/9/3م.  الموافــق  1444/2/7هـــ  بتاريــخ  الرابعــة 

جميــع سياســات جمــع التبرعــات الموضوعــة ســابقا.
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