


تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في  الييليم  يب   يم 
 جلس إدارة جمعيي  ال ير الرير ي  فيالقو لل وتلتيار إدارة 
الجمعي  فمراجع  هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم 

.دوري فما  تواكب  ع المستجيات و تماشى  ع أهيافها



:تمهيي 
تهيف هذه السياس  التعر ف فالم ادئ واإلرشيادات الراةي  

.لجمع الموارد المالي   ب  رتلف المصادر للجمعي 

:النطاق
تحيد هذه السياس  المسؤوليات العا   في  جميع الت رعيات 
والمسؤوليات المحيدة لجا ع  الت رعات و انحيهيا  وفيميا 

. تعلل فاستريار األ وال والمسؤولي  عنها

:المسؤوليات
تط ل هذه السياسي  ميمب أنشيط  الجمعيي  وعليى جمييع 
األفراد الذ ب  تولون جمع الت رعيات  يب الاطيال العيار أو 

.الراص أو غير الرفح  أو  ب المصادر األخرى
و شجع أولئك الذ ب  ُسيتري ون لجميع الت رعيات عليى 

.تو يع  يون  الاواعي األخال ي  والسلوك المهن 



:ال يان
:تضمب الجمعي  وكم  ا  ت عها على حية أن

تعمم على اليوار فطر ا  تتسم فالعيال  وفاأل اني  واسسيتاا . 1  
.والشقافي 

تلتار  ف  جميع أنشطتها  فاوانينها السار   ولوائحها وفم . ادئها 2
.و مارساتها

3 عت ر  جلس إدارة الجمعي  أنقسهم  سؤوليب أ ار  يب  يي وا .
وعليهم اس تنال عب استريار الرسائم أو الرسور. إليهم األ وال

والصور الت  تستغم فيؤ  اإلنسيان  أو تميس  فيكي شيلم  يب 
.األشلال  فلرا ته

س  ستغم  نسوفو الجمعي   و عهم لتحاييل  نقعي  شرصيي . 4.
وعليهم أس  ا لوا كتعو ض سوى أجرهم أو األتعيا  المحييدة 

.لهم
تلتار الجمعي  فكي سئح  تصير  يب الجهيات المشيرف  عليهيا  . 5

ء  و حل للمت رعيب  أوس و  م كم ش . فشكن حاوق المت رعيب
الحصول ف  حينه على المعلو ات اللا ل  عب كيقي  اسيتريار

. أ والهم
تسترير . جميع األ وال الت  تم جمعها ف  األغراض الذي جُمعت 6

. ب أجلها  وذلك خالل القترة الا ني  الت  اتقل عليها
ت اى تللق  جمع الت رعات ف  جميع الحاست  حصورة ف  نس. 7   

 ئو    ب اليخم  ا ول  عا   داخم أوساط  هن  جمع الت رعات 
و لون هناك توازن  ناسب فيب التلاليف واليخم. و ب الجمهور

. والجودة
8 ط ييل نمييار  حاسيي    عتييرف فييه لتت ييع حركيي  الت رعييات .

ن  وإعياد تاار ر د يا  ف  حينه ونشرها علنا   تضم. و را  تها
الم الغ التي  تيم جمعهيا وكيقيي  إنقا هيا والنسي   الصيافي  

.المرصص  للهيف أو للنشاط



:آلي  جمع الت رعات

oأس  تم جمع أي ت رعات ناي   فكي طر ا  كانت.
o توجي ليى الجمعي   حسافات  رصص    فحيث  لون لليم

 شرول حسا  خاص فيه في  ال نيوك المحليي     تاحي  
.والاكواتللمت رعيب فيها الصي ات 

o هناك ت رعات  رصصي  لي عض األسير عيب طر يل إدارة
.الجمعي  ف  المار الرئيس 

المراجع
اعتمي  جلس إدارة الجمعي  هذه السياس  في  المحضير ر يم 
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