
 

 



 

 

 

 مقدمة 
من   التعريالس   هذه الغرض  لجمع  ياسة  الخاصة  واإلرشادات  باملبادئ  ف 

 . ة ية من مختلف املصادر للجمع ياملوارد املال

 النطاق
ات  يات العامة يف جمع التربعات واملسؤولياسة املسؤوليالس  هذه تحدد   

ومانح التربعات  لجامعي  وفيهااملحددة  األموال  تعلق  يام  ي،  باستخدام 
 نها . ة عيواملسؤول

 . عىل حدة أن   عهاتبية وكل ما يان تضمن الجمع يالب

بطر   1 : الدوام  عىل  واالستقامة  يتعمل  وباألمانة  بالعدالة  تتسم  قة 
 ية . والشفاف

جم2 .   يف  أنشطيتلتزم،  بقوانتهاع  ولوائ يالسار  ينها ،    ئها ومببادحها  ة 
 تها . ومامرسا

م  يه أمام من قدموا إلي م مسؤولسهة أنف يالجمع   عترب مجلس إدارة ي  3 .
وعل التي  يهاألموال.  والصور  الرسوم  أو  الرسائل  استخدام  عن  االمتناع  م 

 ه . تستغل بؤس اإلنسان، أو متس، بأي شكل من األشكال بكرامت

منسوبي  ال  4 . موق يالجمع   يستغل  لتحقعهة  شخصيم  منفعة  ة.  يق 
 لهم أو األتعاب املحددة   رهمض سوى أجيقبلوا كتعوي م أال يهوعل

بشأن حقوق   يها  املرشفة عل جهاتة بأي الئحة تصدر من ال يتلتزم الجمع  5 .
للمتربعيو .ياملتربع يشءيحق  كل  وقبل  أوال  ح  ،  يف  عىل    ينه الحصول 

 .  ملهة استخدام أموايفي املعلومات الكاملة عن ك

يف األغراض الذي ُجمعت من    عهاع األموال التي تم جميتُستخدم جم  6 .
 يها . ة التي اتفق علي، وذلك خالل الفرتة الزمنلهاأج

 



 

 

 

ة يع الحاالت محصورة يف نسبة مئويبقى تكلفة جمع التربعات يف جمت  7 .
أوساط   داخل  عامة  مقبولة  الدخل  الجمهن من  ومن  التربعات  جمع  ور  مه ة 

 .  ف والدخل والجودة ي التكاليتوازن مناسب ب هنالككون يو

ا. وإعداد  تهلتتبع حركة التربعات ومراقب  به طبق نظام محاسبي معرتف  ي  8 .
دقيتقار ح ي ر  يف  جم  هاونرش   ينه قة  تم  التي  املبالغ  متضمنة  ا  عهعلنا، 

 . دف أو للنشاط لهة املخصصة ليوالنسبة الصاف قهاة إنفايفيوك

 املسؤوليات 
الجمع يالس  هذه تطبق   أنشطة  ضمن  جمياسة  وعىل  الذع  ية  ن  ياألفراد 

غي أو  الخاص  أو  العام  القطاع  من  التربعات  جمع  من  ريتولون  أو  الربحي   
األخرى الذي و .املصادر  أولئك  عىل  ي ن  يشجع  التربعات  لجمع  ستخدمون 

  .نيهة والسلوك امليع مدونة القواعد األخالقيتوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


