سياسة جمع التبرعات
جمعية التطوع الصحية
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ا
أول :حػـسٍفاث وأحيام غامت
مادة ( )1حػسٍفاث غامت
ًيىن للخػبيراث الخالُت واملظخخدمت طمً هره الظُاطت املػاوي املبِىت بجاهبها ما لم ًلخع الظُاق خالف ذلً:
الجمػُت
الجمػُت الػمىمُت
مجلع إلادازة
ألامين الػام
املدًس الخىفُري
إدازة الشؤون املالُت إلادازٍت
الظُاطت
املىظف

جمػُت الخؼىع الصحُت.
الجمػُت الػمىمُت املشسفت غلى أغماٌ الجمػُت.
مجلع إدازة الجمػُت.
أمين غام الجمػُت.
املدًس الخىفُري للجمػُت.
وهي إلادازة املظؤولت غً حفظ الىثائم في الجمػُت.
طُاطت جمؼ الخبرغاث.
ا
ول شخص ػبُعي -ذهسا أو أهثىٌ -ػمل ملصلحت الجمػُت
ا
وجحذ إدازتها ،أو إشسافها ملابل أجس ،ولى وان بػُدا غً
هظازتها.

مادة ( )2الهدف مً الظُاطت
تهدف هره الظُاطت إلى الخػسٍف باملبادئ وإلازشاداث الخاصت لجمؼ املىازد املالُت مً مخخلف املصادز الخاصت
بالجمػُت.

ا
ثاهُا :هؼاق غمل طُاطت جمؼ الخبرغاث
مادة ( )3هؼاق غمل الظُاطت
جحدد هره الظُاطت املظؤولُاث الػامت في جمؼ الخبرغاث واملظؤولُاث املحددة لجامعي الخبرغاث وماهحيها ،وفُما
ًخػلم باطخخدام ألامىاٌ واملظؤولُت غنها.
مادة ( )4بُان غمل طُاطت
جظمً الجمػُت وول ما ًدبػها غلى حدة أن:
 .1حػمل غلى الدوام بؼسٍلت جدظم بالػدالت وألاماهت والاطخلامت والشفافُت.
 .2جلتزم ،في جمُؼ أوشؼتها ،بلىاهُنها الظازٍت ولىائحها وبمبادئها وممازطاتها.
ٌ .3ػخبر مجلع إدازة الجمػُت أهفظهم مظؤولين أمام مً كدمىا إليهم ألامىاٌ .وغليهم الامخىاع غً اطخخدام
السطائل أو السطىم والصىز التي حظخغل بؤض إلاوظان ،أو جمع ،بأي شيل مً ألاشياٌ ،بىسامخه.
 .4ل ٌظخغل مىظف الجمػُت مىكػه لخحلُم مىفػت شخصُت .وغلُه أل ًلبل هخػىٍع طىي أجسه أو ألاحػاب
املحددة له.

3

ا
 .5جلتزم الجمػُت بأي لئحت جصدز مً الجهاث املشسفت غليها ،بشأن حلىق املخبرغين .وٍحم للمخبرغين ،أول وكبل
ول ش يء ،الحصىٌ في حُىه غلى املػلىماث الياملت غً هُفُت اطخخدام أمىالهم.
ُ
 .6حظخخدم جمُؼ ألامىاٌ التي جم جمػها في ألاغساض الري ُجمػذ مً أجلها ،وذلً خالٌ الفترة الصمىُت التي
اجفم غليها.
 .7جبلى جيلفت جمؼ الخبرغاث في جمُؼ الحالث محصىزة في وظبت مئىٍت مً الدخل ملبىلت غامت داخل أوطاغ
مهىت جمؼ الخبرغاث ومً الجمهىز .وٍيىن هىان جىاشن مىاطب بين الخيالُف والدخل والجىدة.

ا
ً .8ؼبم هظام محاطبي مػترف به لخدبؼ حسهت الخبرغاث ومساكبتها .وإغداد جلازٍس دكُلت في حُىه ووشسها غلىا،
مخظمىت املبالغ التي جم جمػها وهُفُت إهفاكها واليظبت الصافُت املخصصت للهدف أو لليشاغ.
مادة ( )5املظؤولُاث
جؼبم هره الظُاطت طمً أوشؼت الجمػُت وغلى جمُؼ ألافساد الرًً ًخىلىن جمؼ الخبرغاث مً اللؼاع الػام أو
الخاص أو غير السبحي أو مً املصادز ألاخسي .وَشجؼ أولئً الرًً ٌُظخخدمىن لجمؼ الخبرغاث غلى جىكُؼ مدوهت
اللىاغد ألاخالكُت والظلىن املنهي.
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