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سياسة جمع التبرعــات

تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانـة واالستقـامة والشفــافية
تلتزم في جميع أنشطتهابقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها 

يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولين أمام من قدموا إليهم األموال وعليهم 
االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي تستغـل بؤس اإلنســان أو تمس 

بأي شكل من األشكال بكرامته
ال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية وعليهم أال يقبلوا كتعويض 

سوى أجرهم أو األتعاب المحددة لهم
 تلتزم الجمعية بأي الئحـة تصدر من الجهــات المشرفة عليها بشـــأن حقوق المتبرعيـن ويحق 

 للمتـبـرعيـــن، أوال وقـبـــل كــل شيء الحصـــول في حينــه على المعلـومـــات الكاملــة عن كيفيــة
استخـــدام أموالهـــم

ُتستخــدم جميع األمــوال التي تم جمعهــــا في األغراض الذي ُجمعت من أجلهـــا، وذلك خـــالل 
الفتــرة الزمنيــة التي اتفق عليهــا 

جمعية أجـا النسائية 
األهـلــيـــة بــحـــائـــل
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تمهيد
تهدف هذه السياسة التعريف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية من مختلف

المصادر للجمعية

النطاق
 تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعـات والمسؤوليــات المحددة لجامعي

التبرعـات ومانحيهــا، وفيما يتعلق باستخدام األموال والمسؤولية عنها

البيان
:تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على حدة أن

تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانـة واالستقـامة والشفــافية
تلتزم في جميع أنشطتهابقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها 

يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولين أمام من قدموا إليهم األموال وعليهم 
االمتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي تستغـل بؤس اإلنســان أو تمس 

بأي شكل من األشكال بكرامته
ال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية وعليهم أال يقبلوا كتعويض 

سوى أجرهم أو األتعاب المحددة لهم
 تلتزم الجمعية بأي الئحـة تصدر من الجهــات المشرفة عليها بشـــأن حقوق المتبرعيـن ويحق 

 للمتـبـرعيـــن، أوال وقـبـــل كــل شيء الحصـــول في حينــه على المعلـومـــات الكاملــة عن كيفيــة
استخـــدام أموالهـــم

ُتستخــدم جميع األمــوال التي تم جمعهــــا في األغراض الذي ُجمعت من أجلهـــا، وذلك خـــالل 
الفتــرة الزمنيــة التي اتفق عليهــا 

 تبقى تكلفة جمع التبرعــات في جميع الحــاالت محصورة في نسبة مئوية من الدخــل مقبولة 
عامـــة داخــل أوســــاط مهنة جمع التبرعــــات ومن الجمهور ويكون هناك توازن منــاسب بيــن

التكــاليف والدخـــل والجودة
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 تبقى تكلفة جمع التبرعــات في جميع الحــاالت محصورة في نسبة مئوية من الدخــل مقبولة 
عامـــة داخــل أوســــاط مهنة جمع التبرعــــات ومن الجمهور ويكون هناك توازن منــاسب بيــن

التكــاليف والدخـــل والجودة
يطبـق نظــام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتهــا وإعداد تقاريــر دقيقة في 

حينه ونشرهــا علنــا، متضمنة المبــالغ التي تــم جمعهـــا وكيفية إنفاقهــا والنسبة الصافية 
المخصصة للهدف أو للنشــاط

المسؤوليات 
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع األفراد الذين يتولون جمع التبرعات

من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من المصادر األخرى
ويشجـع أولئـــك الذيــن ُيستخدمــون لجـمــع التبـرعـــات على توقيع مدونــة القواعــد األخــالقيـــة

والسلــوك المهنــي

آلية جمع التبرعات
اال يتم جمع أي تبرعات نقدية بأي طريقة كانت 

توجد لدى الجمعية حسابات مخصصة لكل مشروع حساب خاص به في البنوك المحلية 
متاحة للمتبرعين فيها الصدقات والزكوات

هنـاك تبرعـــات مخصصة لبعض األســر عن طريق اإلدارة النســائية أو إدارة الجمعيــة في 
المكتب الرئيسي أو المكاتب الفرعية

جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية عبر حســاب الصدقـــات وقد تم الحصــول على 
موافقة بذلك


