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عاتسياسة   جمع التبر

 لجمعية األمبر محمد بن فهد بن جلوي
 للقرآن والسنة والخطابة
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 مقدمة
تدرك جمعية األمبر محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة "قبس" أهمية وجود 

ن إجراءات واضحة  عير عات والموارد المالية والعينية من المتبر وموثقة لسياسة جمع التبر
ي تضمنت جودة 

، وتتضمن السياسة المجال الذي طورت ألجله وكذلك المعايبر الت  ن والداعمير
 هذه السياسة. 

ي الجمعية لضمان المحافظة عىل 
ن
عات ف توفر هذه السياسة إرشادات حول كيفية إدارة جمع التبر

ية والتنمية  معايبر الجودة والحوكمة المعتمدة من الجهات الرسمية مثل وزارة الموارد البشر
ن والجهات الراعية والداعمة للجمعية.   االجتماعية، وتوفر الطمأنينة والشفافية للمانحير

 المجال
عات، وضمان  تصف هذه السياسة المعايبر الدنيا لجهود ومبادرات الجمعية لجمع أموال التبر

ن جودة جمع  ن والموردين والمتطوعير ها والتدرب عليها من قبل الموظفير عات من خالل نشر التبر
عات والمبادئ واإلجراءات المرتبطة بها.  ي الجمعية ليكونوا عىل دراية بسياسة جمع التبر

 فن
 معايير السياسة

ي الجمعية من خالل معايبر حوكمة
عات فن ي لوائح الجمع يتم جمع التبر

ية، دقيقة، منصوص عليها فن
 : ي
 وهذه المعايبر هي عىل النحو اآلت 

عات لد -1 ام وحماية القيم األخالقية.  ىيحظن جمع التبر  الجمعية باحب 
عات.  -2 اهة بجمع التبر ن

ام بالبن ن  االلب 
ن الذين يدعمون رسالة الجمعية.  -3 عير اكة شفافة مع كل المتبر ي شر

 نعمل فن
ن  -4 م الداعمير  لرسالة الجمعية. نحن نقدر ونحب 
عات وفق معايبر الحوكمة المالية.  -5  جمع التبر
ي أنشأت  -6

ي األغراض الت 
ي تحصيل األموال واستخدامها فن

عات بالشفافية فن يتسم جمع التبر
 الجمعية من أجلها. 

 البيان
 أن:  ةمن الجمعية وكل ما يتبعها عىل حدتض
 ة والشفافية. تعمل عىل الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقام -1
ي جميع أنشطتها بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها.  -2

م فن ن  تلب 
ن أمام من قدموا إليهم األموال. أعضاء يعتبر  -3  مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولير
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ال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية وعليهم أال يقبلوا كتعويض  -4
 لمحددة لهم. سوى أجرهم أو األتعاب ا

م الجمعية بأي -5 ن ن ويحق  ةتلب  عير فة عليها، بشأن حقوق المتبر الئحة تصدر من الجهات المشر
ي حينه عىل المعلومات الكاملة عن كيفية استخدام 

ن
ء الحصول ف ي

 وقبل كل شر
ً
ن أوال عير للمتبر

 أموالهم. 
ي األغراض الذي جمعت من أجلها، وذلك  -6

ن
ي تم جمعها ف

خالل تستخدم جميع األموال الت 
ي اتفق عليها. 

ة الزمنية الت   الفب 
ي نسبة مئوية من الدخل مقبولة  -7

ن
ي جميع الحاالت محصورة ف

ن
عات ف  تكلفة جمع التبر

تبق 
ن  عات ومن الجمهور، ويكون هناك توازن مناسب بير عامة داخل أوساط مهنة جمع التبر

ن التكاليف و   الدخل والجودة. بير
ف به لتتبع حركة  -8 ي معب  ي يطبق نظام محاستر

عات ومراقبتها وإعداد تقارير دقيقة فن  حينه التبر
ي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية المخصصة 

ها علنا، متضمنة المبالغ الت  ونشر
 للهدف أو للنشاط. 

 المسؤوليات
عات من  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع األفراد الذين يتولون جمع التبر

 خاص أو غبر الربحي أو من المصادر األخرى. القطاع العام أو ال
 المراجع

ي اجتماعه 
ي اعتمد مجلس إدارة الجمعية فن

ـه الموافق 1444/ 3/ 20هذه السياسة بتاري    خ  الثاتن
ا. 2022/ 10/ 16

ً
عات سابق  م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات جمع التبر


