
 

 

 

 

 

 

 جمع الخبرعاثظُاظت 
خ  4اعخمذ مجلغ إداسة الجمعُت في الاجخماع سكم )     03/1/0303( في دوسجه )الاولى(  هزه العُاظت في  جاٍس

.آليات الرقابة وإلاشراف على املنظمة وجحل هزه العُاظت محل جمُع ظُاظاث 
ً
 ظابلا

 

 



 

 

 

 مقدمة 

ف باملبادئ وإلاسشاداث الخاصت لجمع املىاسد املالُت مً مخخلف املصادس للجمعُت.  الغشض مً هزه العُاظت الخعٍش

 النطاق 

وماهحيها، وفُما ًخعلم  جحذد هزه العُاظت املعؤولُاث العامت في جمع الخبرعاث واملعؤولُاث املحذدة لجامعي الخبرعاث

 باظخخذام ألامىاٌ واملعؤولُت عنها.

  البيان

 جضمً الجمعُت وول ما ًدبعها على أن :

لت جدعم بالعذالت وباألماهت والاظخلامت والشفافُت. -1  حعمل على الذوام بعٍش

ت ولىائحها وبمبادئها ومماسظاتها. -2  جلتزم، في جمُع أوشعتها، بلىاهُنها العاٍس

إداسة الجمعُت أهفعهم معؤولين أمام مً كذمىا إليهم ألامىاٌ. وعليهم الامخىاع عً اظخخذام الشظائل أو ٌعخبر مجلغ  -3

 الشظىم والصىس التي حعخغل بؤط إلاوعان، أو جمغ، بأي شيل مً ألاشياٌ، بىشامخه.

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

حم للمخبرعين، أوال وكبل ول  -5 جلتزم الجمعُت بأي الئحت جصذس مً الجهاث املششفت عليها، بشأن حلىق املخبرعين. ٍو

 ش يء، الحصٌى في حُىه على املعلىماث الياملت عً هُفُت اظخخذام أمىالهم.

عخخذم جمُع ألامىاٌ التي جم جمعها في ألاغشاض الزي ُجمعذ مً -6
ُ
 الفترة الضمىُت التي اجفم عليها أجلها، ورلً خالٌ ح

ىىىىىىىىت مىىىىىىىً الىىىىىىىىذخل ملبىلىىىىىىىت عامىىىىىىىىت داخىىىىىىىىل    -7 جبلىىىىىىى  جيلفىىىىىىىىت جمىىىىىىىع الخبرعىىىىىىىىاث فىىىىىىىي جمُىىىىىىىىع الحىىىىىىىاالث محصىىىىىىىىىسة فىىىىىىىىي وعىىىىىىىبت م ٍى

يىن هىان جىاصن مىاظب بين الخيالُف والذخل والجىدة.  أوظاط مهىت جمع الخبرعاث ومً الجمهىس. ٍو

ش دكُلىىىىىت فىىىىىي حُىىىىىىه ووشىىىىىشها    علىىىىىىا،  ًعبىىىىىم-8 هظىىىىىام محاظىىىىىهي معتىىىىىر  بىىىىىه لخدبىىىىىع حشهىىىىىت الخبرعىىىىىاث ومشاكبتهىىىىىا. واعىىىىىذاد جلىىىىىاٍس

 مخضمىت املبالغ التي جم جمعها وهُفُت إهفاكها واليعبت الصافُت املخصصت للهذ  أو لليشاط.



 

 

 

 املسؤوليات 

ًخىلىن جمع الخبرعاث مً اللعاع العام أو الخاص أو غير جعبم هزه العُاظت ضمً أوشعت الجمعُت وعلى جمُع ألافشاد الزًً 

 الشبحي أو مً املصادس ألاخشي.

عخخذمىن لجمع الخبرعاث على جىكُع مذوهت اللىاعذ ألاخالكُت والعلىن املنهي. ٌُ شجع أول ً الزًً   َو

 آلية جمع التبرعات 

لت واهذ . -1  ال ًخم جمع أي جبرعاث هلذًت بأي ظٍش

ُت  حعاباث مخصصت. ليل مششوع حعاب خاص به في البىىن املحلُت ، مخاحت للمخبرعين فيها الصذكاث جىجذ لذي الجمع -0

 والضوىاث.

م إلاداسة اليعائُت أو إداسة الجمعُت في املىخب الشئِس ي أو املياجب الفشعُت. -0  هىان جبرعاث مخصصت لبعض ألاظش عً ظٍش

م الشظائل الىصُت عبر حع -4  اب الصذكاث  ًجب الحصٌى على مىافلت بزلًجمع الخبرعاث عً ظٍش

 

 


