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 مقدمة

سلتلف  يفادلوارد ادلالية التربعات وتنمية مع جبابدلبادئ واإلرشادات اخلاصة السياسة تتمثل ىذه 
 .ن يف ىذا اجملالوالعاملو مصادرىا، 

 النطاق
 وتنمية ادلوارد ادلالية مجع التربعات يف تنظيم ومتابعة عمليةحتدد ىذه السياسة ادلسؤوليات 

 امع  التربعات ومايحياا، وييما تتعل  ابستددام امأموال وادلسؤولية عناا.جبوادلسؤوليات احملددة 

 البيان
حتت أدراهتا واشراياا تكون وكل ما تلتزم ابلضوابط ادلتعلقة جبمع التربعات والتصرف هبا اجلمعية 

 :ما تل  وي 

 أخذ ادلوايقة من اجلاة ادلشرية جلمع التربعات، وجتدتدىا ابستمرار. .1

 .السامية وامأخالق ادلساواةو لعدالة اب مببادئتعمل  أن .2

 .امأنظمة واللوائح ادلعتمدة وحتت اشراف اجلاات ادلعنية وي تلتزم يف مجيع أنشطتاا،  .3

طرت  الوسائل ادلتاحة والتطبيقات ادلوثقة وعرب احلساابت البنكية تكون عملية مجع التربعات عن  .4
 احمللية بعد أخذ موايقة اجلاة ادلشرية على ايتتاح احلساابت يياا.

 استددام نقاط البيع الستقبال التربعات عن طرت  اذلواتف الثابتة ادلسجلة حتت اسم اجلمعية. .5

التربعات أهنا ستصرف حسب معاتري  للجمعيةن أمام من قدموا و مسؤولرللس إدارة اجلمعية  .6
 . الصرف ادلعتمدة

 االلتزام بتوثي  ادلوارد ادلالية للجمعية والتأكد من عملية صرياا وي  ما حدد ذلا. .7

ال تستقبل اجلمعية التربعات واذلبات من خارج ادلملكة، وإن اضطرت لذلك ريعت بطلب للجاة  .8
 ادلشرية مسبقا، مأخذ ادلوايقة من عدمو.

أي أعانة وعليام أال تقبلوا ، يع شدصيةاقعام لتحقي  منامو  تلتزمون بعدم استغاللاجلمعية  ومنسوب .9
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 .من اجلمعية سوى أجرىم أو امأتعاب احملددة ذلممن أي جاة تعوتض أو 

ادلشرية علياا، بشأن حقوق ادلتربعني. وحي  للمتربعني،  ةأبي الئحة تصدر من اجلاتلتزم اجلمعية  .11
 . تربعاهتمأوال وقبل كل ش ء، احلصول يف حينو على ادلعلومات الكاملة عن كيفية استددام 

ويف حتقي  الغرض  يف امأغراض الذي مُجعت من أجلوُتستددم مجيع امأموال اليت مت مجعاا  .11
 تف  علياا.، وذلك خالل الفرتة الزمنية اليت اادلدصص

أو مكايأة مقطوعة زلصورة يف نسبة مئوتة مقبولة تبقى مجع التربعات يف مجيع احلاالت  تكاليف .12
 . وجودة العمل ك توازن مناسب بني التكاليف والدخللوتكون ىنا

 حركة التربعات.  دلتابعةتطب  نظام زلاسيب معرتف بو  .13

وكيفية  اترادىاادلبالغ اليت مت  اجلمعية تتضمنونشرىا يف موقع  بشكل دوريإعداد التقارتر ادلالية  .14
 والنسبة ادلدصصة للادف أو للنشاط. صرياا

 ال تتم صرف أي مبالغ مالية يف غري الغرض ادلدصص ذلا. .15

ادلستمر،  ييما تعود على اجلمعية ابلنفع وعلى ادلتربعني ابمأجر لفائض من اإلترادات تتم استثمراها .16
 من اجلمعية العمومية.ادلسبقة خذ ادلوايقة ، بعد أيف رلاالت مرجحة الكسب

 ادلسؤوليات
حتت إدارة واشراف اجلمعية  العاملنيأنشطة اجلمعية وعلى مجيع  علىتطب  ىذه السياسة 

 الوظيفية مومسؤولياهت ماالطالع واإلدلام وااللتزام مبا ورد يياا من أحكام عند أداء واجباهت
الوع  ىذه السياسة وكذلك نشر نشر  اإلدارتة وادلاليةالشؤون . وعلى إدارة والتوقيع علياا

بنسدة  وامأقسام بثقاية ومبادئ السلوك الوظيف  واخالقيات الوظيفة وتزوتد مجيع اإلدارات
 اا.من

 ادلراجع
( ىذه امأوىليف دورتو ) 2119لعام  (114) رقم اعتمد رللس إدارة اجلمعية يف االجتماع

 . سارتة التطبي وى   13/11/2119يف  السياسة


