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 مقدمة

ر المصييييادالغرض من هذه السييييياسيييية اللعريد بالمبادد واارخيييياداع الماصيييية لجمة الموارد المالية من ممللد 

 .السعودية لمساندة كبار السن "وقار")ويخار إليها فيما بعد، بـ "الجمعية "( للجمعية

 النطاق

سياسة المسؤولياع العامة في جمة اللبرعاع والمسؤولياع المحددة لجامعي اللبرعاع ومان حيها، وفيما لحدد هذه ال

 يلعلق باسلمدام األموال والمسؤولية عنها.

 البيان

 الجمعية وكل ما يلبعها على حدة أن:لضمن 

 لعمل على الدوام بطريقة للسم بالعدالة وباألمانة واالسلقامة والخفافية. .1

 لللزم في جمية أنخطلها بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارسالها. .2

سلمدام الرسائل وعليهم االملناع عن ا األموال،يعلبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسئولين أمام من قدموا إليهم  .3

 أو الرسوم والصور اللي لسلغل بؤس اانسان أو لمس بأي خكل من األخكال بكرامله.

أللعاب يسييلغل منسييوبو الجمعية موقعهم للحقيق منفعة خييمصييية وعليهم أال يقبلوا كلعويض سييو  أجرهم أو ا ال .4

 المحددة لهم.

أوال  اع المخييييرفة عليها، بخييييأن حقوع الملبرعين، ويحق للملبرعينلللزم الجمعية بأي الئحة لصييييدر من الجه .5

 وقبل كل خيء الحصول في حينه على المعلوماع الكاملة عن كيفية اسلمدام أموالهم. 

ية اللي الفق وذلك مالل الفلرة الزمن أجلها،لُسلمدم جمية األموال اللي لم جمعها في األغراض الذي ُجمعع من  .6

 عليها.

سيييياط مة اللبرعاع في جمية الحاالع محصييييورة في نسييييبة مئوية من الدمل مقبولة عامة دامل أولبقى لكلفة ج .7

 ويكون هناك لوازن مناسب بين اللكاليد والدمل والجودة.  الجمهور،مهنة جمة اللبرعاع ومن 

علنا، ا يطبق نظام محاسيييييبي معلرد به لللبة حركة اللبرعاع ومراقبلها وإعداد لقارير دقيقة في حينه ونخيييييره .8

 ملضمنة المبالغ اللي لم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية الممصصة للهدد أو للنخاط.

 المسؤوليات

عام أو لطبق هذه السييييياسيييية ضييييمن أنخييييطة الجمعية وعلى جمية األفراد الذين يلولون جمة اللبرعاع من القطاع ال

ية ذين يُسيييييلمدمون لجمة اللبرعاع على لوقويخيييييجة أولئك ال الماص أو غير الربحي أو من المصيييييادر األمر .

 مدونة القواعد األمالقية والسلوك المهني.

 ( بلاريخ 12اعلمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في االجلماع )هـ.17/10/1438 
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