
 سياسة جمع التبرعات
 : مقدمة

الغرر من ررهنارريانالالتعررفناللم ارر ناتلشاررت انخاصة ررت اانالاتدررفنللشررمنالشررفاة نالشتللررفن ررهن ال رر نالش ررت ةن
نل لشعلف.
 : النطاق

تحرر  نارريانالالتعررفنالشاررلخللتانالمت ررفنبرران شررمناللي تررتانخالشاررلخللتانالشحرر  انللررت ماناللي تررتانخ ت ح  ررت ن
ناتعلا امناأل فالنخالشالخللفنتن ت.خفلشتنيلم قن

 : البيان
 تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على 

نتمشلنت ىنال خامناط اقفنتلامناتلم الفنخبتأل ت فنخاالعلقت فنخالشفتفلف. .1
نت لزم نبان شلمنأ شطل ت ناقفا  ن تنالاتةافنخلفائح تنخبشات ئ تنخ شتةعتت ت. .2
أ تمن هنق  فانإل  مناأل فال.نخت ر  مناال لنرتعنترهناعرلا امننيملي ن ل سنإ اةاناللشعلفنأ فا من ائفل ه .3

نال عتئلنأخنال عفمنخال فةناللانتالغلنبلسناص اتن نأخنتشس ناأين كلن هناأل كتل ناك ا له.
النيالغلن نافبناللشعلفن رفقم منللحق رقن نفمرفن ا رلف.نخت ر  منأالنيقي رفان لمرفاجنعرفأنأ ر امنأخن .4

ناألتمتبنالشح  انل م.
مناللشعلفناأينالئحفنت  ةن هنالل تانالشش بفنت   رت ناشرأننوقرفلنالشلير ت ه.نخاحرقنل شلير ت ه نت لزن .5

نأخالنخقيلن لن اء نالح فلنبانو نهنت ىنالشم ف تانالكت  فنتهن لفلفناعلا امنأ فال م.
نلرفنُتالا من شلمناأل فالناللانتمن شم رتنبراناألار امنالريينُ شمرأن رهنأ   رت نخ لرفنرر لنالفلر انالز  .6

ناللاناتفقنت   ت.
تاقرىنتك فرفن شرمناللي ترتانبران شلرمنالحرتالان ح رفةانبران ارافن ئفارفن رهنالر رلن قيفلرفنتت رفن ارررلن .7

نأخعتطن  نفن شمناللي تتانخ هناللش فة.نخاكفننانتكنتفازنن نتعبنب هناللكتلل نخال رلنخاللف ا.
تر ا نتقرتةا ن قلقرفنبرانو نرهنخ شر اتنيطيقن ظرتمن حتعريان ملر هنارهنلللارمنو  رفناللي ترتانخ  اقيل رت.نخ ن .8

نت نت ن لضشنفنالشاتلغناللانتمن شم تنخ لفلفنإ فتق تنخالناافنال تفلفنالشا  فنل   هنأخنل نشتط.
 : المسؤوليات

تطيقنايانالالتعفنضشهنأ شطفناللشعلفنخت ىن شلرمناألبر ا نالرييهنيلفلرفنن شرمناللي ترتان رهنالقطرتعنالمرتمنأخن
نخن هنالش ت ةناألر أ.الاتصنأخنا  نال بحانأ



نخاشلمنأخلئفنالييهنُيالا  فننللشمناللي تتانت ىنتفقلمن  خ فنالقفات ناألر قلفنخالا فكنالش نا.
 : آلية جمع التبرعات

نالنيلمن شمنأينتي تتان ق يفناأينط اقفن ت أ.ن-1
 لتورررفنوارررتاتان ا  رررف.نلكرررلن شررر خعنوارررتبنررررتصنارررهنبرررانالينرررفكنالشح لرررفن نننتف ررر نلررر أناللشعلرررفن-2

نل شلي ت هنب  تنال  قتانخالز فاا.
نانتكنتي تتان ا  فنلامجناألع نتهنط اقنإ اةاناللشعلفنبانالشكلبنال ئلاان.ن-3
ن شمناللي تتانتهنط اقنال عتئلنالن لفنتي نواتبنال  قتان.نخق نتمنالح فلنت ىن فابقفنبيلف.ن-4
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