
 
 
 

 

 
 

 التربعات مجع سياسة
مجعية اإلسكان األهلية 

 بالقصيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 مقدمة: 

 الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية من مختلف المصادر للجمعية. 

 النطاق: 

عات ومانحيها، وفيما يتعلق  عات والمسؤوليات المحددة لجامعي التبر ي جمع التبر
 
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة ف

 باستخدام األموال والمسؤولية عنها. 

 :البيان

 أن: تضمن الجمعية وكل ما يتبعها عىل 

 تعمل عىل الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية.  -1

ي جميع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها. ت -2
 
م، ف  لب  

يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولي   أمام من قدموا إليهم األموال. وعليهم االمتناع عن استخدام الرسائل أو  -3

ي تستغل بؤس اإلنسان، أو تمس، بأي شكل من األشكال، بكرامته. 
 الرسوم والصور الت 

يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية. وعليهم أال يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو األتعاب  ال  -4

 المحددة لهم. 

ء،  -5 ي
، أوال وقبل كل شر عي   . ويحق للمتبر عي   فة عليها، بشأن حقوق المتبر م الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات المشر تلب  

ي حينه عىل المعلومات الكاملة عن
 
 كيفية استخدام أموالهم.   الحصول ف

ي اتفق عليها.  -6
ة الزمنية الت  ي األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلك خالل الفب 

 
ي تم جمعها ف

ستخدم جميع األموال الت 
ُ
 ت

ي نسبببببببة م ويببببببة مببببببن الببببببدخل مق ولببببببة عامببببببة داخببببببل أوسببببببا     -7
 
ي جميببببببع الحبببببباالت محصببببببورة ف

 
عببببببات ف  تكلفببببببة جمببببببع التبر

تبببببببف 

عات ومن الجمهور. ويكون هناك توازن مناسب بي   التكاليف والدخل والجودة.   مهنة جمع التبر

عببببببات -8   ببببببببه لتت ببببببع حركبببببببة التبر
ي معبببببببب  ببببببها    علنبببببببا، وإعبببببببداد تقببببببارير  ومراق تهبببببببا.  يط ببببببق نابببببببام محاسببببببتر ب ي حينببببببه ونشر

 
دقيقبببببببة ف

ي تم جمعها 
 وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية المخصصة للهد  أو للنشا .  متضمنة المبالغ الت 

 المسؤوليات : 

عات من القطاع العام أو الخاص أو غب   تط ق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع األفراد الذين يتولون جمع التبر
 ادر األخرى. الربحي أو من المص

 . ي
عات عىل توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك المهت   ويشجع أول ك الذين ُيستخدمون لجمع التبر

عات: آلية جمع   التبر

عات نقدية بأي طريقة   -1  كانت. ال يتم جمع أي تبر

ي ال نوك  الجمعية حساباتتوجد لدى  -2
 
وع حساب خاص به ف عي   فيها الصدقات  المحلية،مخصصة. لكل مشر متاحة للمتبر

 والزكوات. 

ي المكتب الرئيسي أو المكاتب الفرعية.  -3
 
عات مخصصة لبعض األرس عن طريق اإلدارة النسائية أو إدارة الجمعية ف  هناك تبر

عات عن طريق الرسائل النصية عبر حساب  -4  . الحصول عىل موافقة بذلك الصدقات يجبجمع التبر

 

 .المرفقسمو رئيس مجلس اإلدارة  تم اعتماد ذلك بقرار 

 


