
 

  

 

 
 

 ة عسير يتام بمنطقآباء لرعاية األبجمعية 



 

  من املالية املوارد لجمع الخاصة  واإلرشادات باملبادئ التعريف السياسة هذه من الغرض

 . يتام بمنطقة عسيرجمعية آباء لرعاية ال ب املصادر مختلف

  لجامعي   املحددة  واملسؤوليات  التبرعات  جمع  في  العامة  املسؤوليات  السياسة  هذه  تحدد

 . عنها واملسؤولية الموال باستخدام يتعلق وفيما ومانحيها، التبرعات

: 

 :   أن  على يتبعها ما وكل يرآباء لرعاية االيتام بمنطقة عسجمعية  تضمن

 . وممارساتها وبمبادئها ،ولوائحها ،السارية  بقوانينها أنشطتها، جميع في  تلتزم، -1

 .  الموال إليهم قدموا من أمام مسؤولين  أنفسهم الجمعية  إدارة مجلس  يعتبر  -2

  تمس،  أو  اإلنسان،  بؤس  تستغل  التي  والصور   الرسوم  أو   الرسائل  استخدام  عن  تمتنع الجمعية   -3

 . بكرامته   الشكال، من شكل  بأي

 . والشفافية واالستقامة ،وبالمانة  ،بالعدالة تتسم  بطريقة  الدوام على  تعمل -4

    أجرهم  سوى   كتعويض   يقبلواوال .  شخصية  منفعة  لتحقيق  موقعهم  الجمعية  منسوبو  يستغل  ال  -5

 . لهم  املحددة التعاب أو

 



 

 

 

  ويحق .  املتبرعين  حقوق   بشأن  عليها،  املشرفة  الجهات  من  تصدر  الئحة  بأي  الجمعية  تلتزم -6

 استخدام  كيفية  عن  الكاملة  املعلومات  على   حينه  في   الحصول   ش يء،  كل  وقبل  أوال   للمتبرعين،

 . أموالهم

ستخدم -7
ُ
  الفترة  خالل  وذلك  أجلها،  من  ُجمعت  الذي  الغراض  في   جمعها  تم  التي  الموال  جميع  ت

 .عليها اتفق  التي الزمنية 

 الىىىىىىىىىىدخل مىىىىىىىىىىن مئويىىىىىىىىىىة نسىىىىىىىىىىبة فىىىىىىىىىىي  محصىىىىىىىىىىورة الحىىىىىىىىىىاالت جميىىىىىىىىىىع فىىىىىىىىىىي  التبرعىىىىىىىىىىات جمىىىىىىىىىىع تكلفىىىىىىىىىىة تبقىىىىىىىىىى    -8

 تىىىىىىىىىىوا ن  هنىىىىىىىىىىا  ويكىىىىىىىىىىون . الجمهىىىىىىىىىىور  ومىىىىىىىىىىن التبرعىىىىىىىىىىات جمىىىىىىىىىىع مهنىىىىىىىىىىة أوسىىىىىىىىىىا  داخىىىىىىىىىىل عامىىىىىىىىىىة مقبولىىىىىىىىىىة

 .والجودة والدخل التكاليف بين مناسب

 فىىىىىىي  دقيقىىىىىىة تقىىىىىىارير وإعىىىىىىداد .ومراقبتهىىىىىىا التبرعىىىىىىات حركىىىىىىة لتتبىىىىىىع بىىىىىىه معتىىىىىىر  محاسىىىىىى ي نظىىىىىىام يطبىىىىىىق  -9

 الصىىىىىىىىافية والنسىىىىىىىبة إنفاقهىىىىىىىا وكيفيىىىىىىىة جمعهىىىىىىىا تىىىىىىىم التىىىىىىىي املبىىىىىىىال  متضىىىىىىىمنة علنىىىىىىىا،    ونشىىىىىىىرها حينىىىىىىىه

 .للنشا  أو للهد  املخصصة

 جمىىىىىىىىىىع يتولىىىىىىىىىون  الىىىىىىىىىذين الفىىىىىىىىىراد جميىىىىىىىىىع وعلىىىىىىىىىى  الجمعيىىىىىىىىىة أنشىىىىىىىىىطة ضىىىىىىىىىمن السياسىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىذه تطبىىىىىىىىىق

 .الخرى  املصادر من أو الربحي  غير أو الخاص أو العام القطاع من التبرعات

 الخالقيىىىىىىىىة القواعىىىىىىىىد مدونىىىىىىىىة توقيىىىىىىىىع علىىىىىىىىى  التبرعىىىىىىىىات لجمىىىىىىىىع ُيسىىىىىىىىتخدمون  الىىىىىىىىذين أولئىىىىىىىىك ويشىىىىىىىىجع

 .املنهي والسلو 

 

 



 

 .  كانت طريقة  بأي  نقدية تبرعات   أي جمع يتم ال  .1

  متاحة   املحلية،  البنو   في   به  خاص  حساب  مشروع  لكل .  مخصصة  الجمعية حسابات   لدى  توجد  -2

 والكفاالت والكفارات واالوقات والحساب العام.  والزكوات الصدقات  فيها للمتبرعين

  املكتب   في   الجمعية   إدارة  أو  النسائية   اإلدارة   طريق   عن   السر  لبعض  مخصصة   تبرعات  هنا    -3

 . الفرعية املكاتب أو  الرئيس ي

 بذلك  موافقة  على   الحصول   الصدقات يجب  حساب   عبر   النصية  الرسائل  طريق   عن   التبرعات  جمع  -4

 سرة املستفيدة واملسجلة بالجمعية ضمن فئات املستحقين.  لال اال    يصر  املبل  ال   -5

 م البركة.  االلكتروني بواسطة نظايستخدم نظام التحويل لالسر   -6

 والت املالية.  لجميع التداتستخدم الشيكات   -7

 .  ديب رسمييناليومي في البنو  في جميع الفروع بواسطة منا اإليداع يتم   -8

 يحفظ املال في الخزانة الرئيسية. ل النقدي داخل الجمعية الى ادن  مستوى و يقلص التداو  -9

بالتدقيق على جميع  لبرنامج املالي بواسطة املحصلين ويقوم املدقق  مليات املالية في اتوثق جميع الع -10

 والشيكات. السندات 

 

 


