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1 
معية بصر  ميعج   للج 

 : مقدمة  1

اصة  واإلرشادات  باملبادئ   التعريف السياسة  هذه من الغرض مع الج    مختلف  من املالية  املوارد لج 
معية  املصادر    .للج 

 

 :   النطاق  2

ي   العامة  املسؤوليات السياسة  هذه تجدد مع ف  رعات ج  امعي املجددة واملسؤوليات التب  رعات  لج    التب 
ما ومانجيها،    .عنها  واملسؤولية  األموال   باستخدام يتعلق وفن 

  

 :البيان  3

من معية  تض     :أن علي يتبعها ما وكل الج 

   تعمل علي الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية. .1

م .2 ر  معية  تلب  ميع أنشطتها، الج  ي   ج  ها وممارساتها. ف  جها وبمبادئ   بقوانينها السارية ولوائ 

ر  .3 ن   أمام من قدموا إليهم األموال ميعتب  معية أنفسهم مسؤولب  لس إدارة الج  وعليهم  ، ج 

ل أو الرسوم و  تمس،   أو  الصور الن ي   تستغل بؤس اإلنسان، االمتناع عن استخدام الرسائ 

 .  بأي شكل من األشكال، بكرامته 

معية موقعهم لتجقيق منفعة شخصية. وعليهم .4 أال يقبلوا كتعويض   ال يستغل منسوبو الج 

رهم أو األتعاب املجددة لهم  .  سوئ أج 

. ويجق   .5 ن  رعب  هات املشرفة عليها، بشأن جقوق املتب  جة تصدر من الج  معية بأي الئ  م الج  ر  تلب 

ء ي  ، أوال وقبل كل ش  ن  رعب  ي   جينه علي    ،   للمتب  املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام    الجصول ف 

 .  أموالهم

لها، وذلك خالل  .6 معت من أج  ي   األغراض الذي ج ُ معها ف  ميع األموال الن ي   تم ج  ستخدم ج  ئ ُ

رة الزمنية الن ي   اتفق عليها.   الفب 

وية من الدخل مقبولة  .7 ي   نسبة مئ  ميع الجاالت مجصورة ف  ي   ج  رعات ف  مع التب  تبقى تكلفة ج 

ن     عامة  مهور. ويكون هناك توازن مناسب بب  رعات ومن الج  مع التب  داخل أوساط مهنة ج 

ودة.   التكاليف والدخل والج 

ي     .8 رعات ومراقبتها. وإعداد تقارير دقيقة ف  رف به لتتبع جركة التب  ي   معب  يطبق نظام مجاسن 

معها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية امل  جينه ونشرها منة املبالغ الن ي   تم ج  خصصة علنا، متض 

 للهدف أو للنشاط. 

 

 

 

 

 

 



2 
معية بصر  ميعج   للج 

 :   املسؤوليات 4

من السياسة  هذه تطبق معية  أنشطة  ض  ميع وعلي الج  مع يتولون الذين األفراد ج  رعات ج    من  التب 
اص أو العام القطاع ر  أو الج   . األخرئ املصادر من أو  الربجي غب 
ع ك ويشج  ستخدمون الذين أولئ  مع ئ ُ رعات لج   والسلوك األخالقية  القواعد مدونة  توقيع علي التب 
 . املهن ي  

 
 
 
 
 

لس   اعن ماد   اإلدارة   مج 

 
ي     ي   دورته األولي هذه السياسة ف  ن ماع الرابع ف  ي   االج  معية ف  لس إدارة الج  م. وتجل    2021-3- 20اعن مد مج 

رعات امل مع التب  ميع سياسات ج  ا.  هذه السياسة مجل ج   وضوع سابق ً
 
 
 
 
 


