
 
 

 

سياست جمع التبرعاث في جمعيت 

 الدعوة واإلرشاد بالراكت
 

  



 مقذمُ

ايػسض َٔ ٖرٙ ايطٝاض١ ايتعسٜف باملبادئ ٚاإلزغادات اخلاص١ جلُع املٛازد املاي١ٝ 

 .َٔ رلتًف املصادز يًجُع١ٝ

 اليطاق 

حتدد ٖرٙ ايطٝاض١ املطؤٚيٝات ايعا١َ يف مجع ايتربعات ٚاملطؤٚيٝات احملدد٠ 

 .ايتربعات َٚاحنٝٗا، ٚفُٝا ٜتعًل باضتخداّ األَٛاٍ ٚاملطؤٚي١ٝ عٓٗاجلاَعٞ 

 :البًاٌ

 :تضنً اجلنعًُ وكل ما يتبعَا علِ أٌ

 .تعٌُ ع٢ً ايدٚاّ بطسٜك١ تتطِ بايعداي١ ٚباألَا١ْ ٚاالضتكا١َ ٚايػفاف١ٝ .1

تًتصّ اجلُع١ٝ يف مجٝع أْػطتٗا، بكٛاْٝٓٗا ايطاز١ٜ ٚيٛا٥حٗا ٚمبباد٥ٗا  .2

 .ٚممازضاتٗا

ٜعترب دلًظ إداز٠ اجلُع١ٝ أْفطِٗ َطؤٚيني أَاّ َٔ قدَٛا إيِٝٗ األَٛاٍ، ٚعًِٝٗ  .3

االَتٓاع عٔ اضتخداّ ايسضا٥ٌ أٚ ايسضّٛ ٚ ايصٛز اييت تطتػٌ بؤع اإلْطإ، أٚ 

 . متظ، بأٟ غهٌ َٔ األغهاٍ، بهساَت٘

 

ال ٜطتػٌ َٓطٛبٛ اجلُع١ٝ َٛقعِٗ يتحكٝل َٓفع١ غخص١ٝ. ٚعًِٝٗ أال ٜكبًٛا  .4

 . نتعٜٛض ض٣ٛ أجسِٖ أٚ األتعاب احملدد٠ هلِ



تًتصّ اجلُع١ٝ بأٟ ال٥ح١ تصدز َٔ اجلٗات املػسف١ عًٝٗا، بػإٔ حكٛم املتربعني.  .5

ٚحيل يًُتربعني، أٚال ٚقبٌ نٌ غ٤ٞ ، احلصٍٛ يف حٝٓ٘ ع٢ً املعًَٛات ايها١ًَ 

 . عٔ نٝف١ٝ اضتخداّ أَٛاهلِ

ألغساض ايرٟ ُجُعت َٔ أجًٗا، ٚذيو ُتطتخدّ مجٝع األَٛاٍ اييت مت مجعٗا يف ا .6

 .خالٍ ايفرت٠ ايص١َٝٓ اييت اتفل عًٝٗا

تبك٢ تهًف١ مجع ايتربعات يف مجٝع احلاالت ذلصٛز٠ يف ْطب١ ١ٜٛ٦َ َٔ ايدخٌ  .7

َكبٛي١ عا١َ داخٌ أٚضاط ١َٓٗ مجع ايتربعات َٚٔ اجلُٗٛز. ٜٚهٕٛ ٖٓاى تٛاشٕ 

 .َٓاضب بني ايتهايٝف ٚايدخٌ ٚاجلٛد٠

ذلاضيب َعرتف ب٘ يتتبع حسن١ ايتربعات َٚساقبتٗا. ٚإعداد تكازٜس ٜطبل ْظاّ  .8

دقٝك١ يف حٝٓ٘ ْٚػسٖا عًٓا، َتض١ُٓ املبايؼ اييت مت مجعٗا ٚنٝف١ٝ إْفاقٗا 

 .ٚايٓطب١ ايصاف١ٝ املخصص١ يًٗدف أٚ يًٓػاط

 : املسؤولًات

تطبققل ٖققرٙ ايطٝاضقق١ شققُٔ أْػققط١ اجلُعٝقق١ ٚعًقق٢ مجٝققع األفققساد ايققرٜٔ ٜتٛيققٕٛ مجققع        

 .ايتربعات َٔ ايكطاع ايعاّ أٚ اخلاص أٚ غري ايسحبٞ أٚ َٔ املصادز األخس٣

ٜٚػجع أٚي٦و ايقرٜٔ ُٜطقتخدَٕٛ جلُقع ايتربعقات عًق٢ تٛقٝقع َدْٚق١ ايكٛاعقد األخالقٝق١          

 .ٚايطًٛى املٗين
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