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مقدمة
تعتبر الجمعية واحدة من الجمعيات الخيرية ،وتفخر باملنزلة الرفيعة التي تتمتع بها سواا في نظر املسوتفيدين من
خدماتها أو في نظر مؤيديها ،والغرض من هذه السوياسوة و" مدونة القااعد األخالقية والسووا املنهي ملاظفي تنمية املاارد
املالية للجمعية "املرتبطة بها ها تزويد املاظفين باملبادئ واإلرشادات لجمع املاارد املالية من مختوف املصادر.

النطاق
تحدد هذه الس و ووياس و ووة املس و ووؤوليات العامة في جمع التبرعات واملس و ووؤوليات املحددة ملاظفي تنمية املاارد املالية،
وفيما يتعوق باستخدام األماال واملسؤولية عنها.

البيان
تضمن الجمعية أن:
 .1يعمل ماظفي تنمية املاارد على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والتفتح.
 .2يوتزم ماظفي تنمية املاارد  ،في جميع أنشطتهم ،بمبادئ الجمعية وممارساتها ولاائحها وقاانينها السارية.
 .3يعتبر ماظفي تنمية املاارد أنفس و ووهم مس و ووؤولين أمام من قدماا إليهم األماال .وعويهم االمتناع عن اس و ووتخدام
الرسائل أو الرسام والصار التي تستغل بؤس اإلنسان ،أو تمس ،بأي شكل من األشكال ،بكرامته .
 .4ال يسوتغل ماظفي تنمية املاارد ماقعهم لتحقيق منفعة شوخصوية .وعويهم أال يقبواا كتعايض سوا أجرهم أو
األتعاب املحددة لهم .
 .5يوتزم ماظفي تنمية املاارد بالئحة الجمعية بش و و ووأن حقاق املتبرعين .ويحق لومتبرعين ،أوال وقبل كل ش و و و ي ،
الحصال في حينه على املعوامات الكاموة عن كيفية استخدام أماالهم .
ُ
 .6تستخدم جميع األماال التي تم جمعها في األغراض الذي ُجمعت من أجوها ،وذلك خالل فترة زمنية معقالة.
 .7تتطبق الجمعيوة نظوام محواس و و و و ي معترف بوه لتتبع حركوة التبرعوات ومراقبتهوا .وإعوداد تقوارير دقيقوة في حينهوا
ونشرها عونا ،متضمنة املبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة لوهدف أو لوقضية.

املسؤوليات
تطبق هذه الس ووياس ووة على جميع األفراد الذين يتالان جمع التبرعات من القطاع الخاص أو العام أو التجاري أو
من املصادر األخر .
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