سياسة مجع التربعات
اعتمدت من جملس اإلدارة يف االجتماع العاشر
يوم السبت بتاريخ 1441 / 7 /19هـ املوافق 2020/3/14

سياسة مجع التربعات
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ....وبعد:
أقر جملس اإلدارة جلمعية الدعوة واإلرشاد بقرى احلسيين والنجوع سياسة مجع التربعات يف مجعية الدعوة يف
فقد ّ
جلسته رقم ( )10املنعقدة بتاريخ 1441/7/19ه املوافق 2020/3/14م .
مقدمة
الغرض من هذه السياسة التعريف ابملبادئ واإلرشادات اخلاصة جلمع املوارد املالية من خمتلف املصادر جلمعية الدعوة.
النطاق
حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة يف مجع التربعات واملسؤوليات احملددة جلامعي التربعات وماحنيها ،وفيما يتعلق
ابستخدام األموال واملسؤولية عنها.
البيان
تضمن مجعية الدعوة وكل ما يتبعه على حدة أن:
• تعمل على الدوام بطريقة تتسم ابلعدالة وابألمانة واالستقامة والشفافية.
• تلتزم يف مجيع أنشطتها ،بقوانينها السارية ولوائحها ومببادئها وممارساهتا.
• يعترب جملس إدارة مجعية الدعوة أنفسهم مسؤولني أمام من قدموا إليهم األموال.
• ال يستغل منسوبو مجعية الدعوة موقعهم لتحقيق منفعة شخصية .وعليهم أال يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو
األتعاب احملددة هلم.
• تلتزم مجعية الدعوة أبي الئحة تصدر من اجلهات املشرفة عليه ،بشأن حقوق املتربعني .وحيق للمتربعني ،أوال
وقبل كل شيء ،احلصول يف حينه على املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أمواهلم.
• تُستخدم مجيع األموال اليت مت مجعها يف األغراض الذي ُمجعت من أجلها ،وذلك خالل الفرتة الزمنية اليت
اتفق عليها.

• تبقى تكلفة مجع التربعات يف مجيع احلاالت حمصورة يف نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أوساط
مهنة مجع التربعات ومن اجلمهور .ويكون هناك توازن مناسب بني التكاليف والدخل واجلودة.

• تطبق نظام حماسيب معرتف به لتتبع حركة التربعات ومراقبتها .وإعداد تقارير دقيقة يف حينه ونشرها علنا،
متضمنة املبالغ اليت مت مجعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة للهدف أو للنشاط.
املسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة مجعية الدعوة وعلى مجيع األفراد الذين يتولون مجع التربعات من القطاع العام أو
اخلاص أو غري الرحبي أو من املصادر األخرى.
ويشجع الذين يُستخدمون جلمع التربعات على توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك املهين.

