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 تشجع الهيئة المنظمة المانحين أن يتبرعوا بأمان في رمضان هذا العام

 
تشجع مفوضية الجمعيات الخيرية الناس على إجراء تدقيقات قبل أن يتبرعوا لألعمال الخيرية خالل شهر رمضان 

  .يوليو( 71 -يونيو  71المبارك )
 

كثير من الناس تبرعون بسخاء ألسباب جيدة في هذا الوقت من العام، وتحث األشخاص الذين تدك الهيئة المنظمة بأن 
 .يقومون بذلك التخاذ بعض الخطوات البسيطة لضمان أن تبرعاتهم تذهب إلى الجمعيات الخيرية المشروعة

 
الذي يسلط الضوء على التغيير  ’Change the Picture‘بعنوان  مقطع فيديولتوضيح ذلك، أصدرت المفوضية 

نشجع الجمهور لتبادل  .الحقيقي الذي يمكن أن يحققه الناس للمحتاجين عن طريق التبرع لجمعيات خيرية شرعية ومسجلة
 . ChangeThePictureمقطع الفيديو على تويتر باستخدام #

 
من الجهات المانحة تقوم بإجراء  2فقط في كل  5الذي أجرته الهيئة المنظمة أن  1عندما ُيطلب منك التبرع يوضح البحث 

 .تدقيقات قبل التبرع
 

تدير مفوضية الجمعيات الخيرية على مدار السنة حملة تبرع أكثر أمنا لتشجيع أفراد المواطنين للقيام بإجراء تدقيقات 
لقد أصدرت المفوضية عشر نصائح للتبرع بصورة أكثر أمانا لمساعدة الجهات  .للمجموعات الخيريةبسيطة قبل التبرع 

 .المانحة لتحديد المجموعات الحقيقية حتى يمكن التبرع لها بأمان
 

 :قالت سارة أتكينسون، مدير السياسات واالتصاالت في مفوضية الجمعيات الخيرية
 

نحن نريد أن  .للعطاء، ولكن لألسف هناك أشخاص على استعداد الستغالل ذلك"يعتبر شهر رمضان إلى حد كبير وقت 
نضمن أن التبرعات السخية التي يقدمها المواطنون من المجتمعات اإلسالمية تذهب لدعم القضايا الجديرة باالهتمام والتي 

تفعة، لذلك نحن نشجع المواطنين وتلتزم المفوضية لضمان أن تظل الثقة في المؤسسات الخيرية مر .تم التبرع من اجلها
 ".على اتباع نصائحنا البسيطة قبل التبرع

 
 :قال الدكتور هاني البنا، رئيس منتدى الجمعيات الخيرية اإلسالمية

 
من المهم أن تذهب هذه  ."في كل رمضان، يقوم المسلمين بالتبرع بسخاء ألسباب عديدة في المملكة المتحدة وخارجها

أود أن أشجع الناس لتبادل مقطع الفيديو الخاص المفوضية  .التبرعات إلى جمعيات خيرية مسجلة وخاضعة للمساءلة
 " .ومتابعة نصائحها للتبرع بصورة أكثر أمنا لضمان أن التبرعات تذهب إلى المكان الصحيح

 
 ع بأمان في رمضان هذا العام هي؛النصائح العشرة األولى من المفوضية لضمان أنك تتبر

 
قبل التبرع، تحقق من اسم ورقم تسجيل المؤسسة الخيرية مقارنة أداة البحث الخيرية على اإلنترنت:   .7

 سجل المؤسسات الخيرية -العثور على منظمة خيرية 
ُيطلب من جامعي التبرعات الحصول على ترخيص من السلطة المحلية )أو الشرطة في لندن( لجمع  .5

إذا تم جمع التبرعات في مكان مملوك للقطاع الخاص،  .تأكد من أن لديهم هذا .التبرعات في مكان عام
 .تحقق من أن جامعي التبرعات لديهم إذن من مالك المكان

قترب منك جامعي التبرعات، تحقق ما إذا كانوا يرتدون شارة تعريف هوية مناسبة وأن أي علبة عندما ي .3
  .تبرعات مغلقة بإحكام

جامع التبرعات الحقيقي سيكون  -إذا كنت في شك، أطلب من جامع التبرعات المزيد من المعلومات  .4
 .سعيدا للرد على األسئلة وشرح المزيد عن أعمال الجمعية الخيرية

نبغي أن تكون المواد الحقيقية التي تستخدم لجمع التبرعات أن تحتوي على اسم المؤسسة الخيرية واسمها ي .2
 .توخي الحذر من تلك التي تدون فقط رقم هاتف محمول. المسجل ورقم هاتف أرضي لإلتصال بها

                                                 
1

 أنظر مالحظات للمحررين

https://www.youtube.com/watch?v=NvBSVvy4154
http://apps.charitycommission.gov.uk/showcharity/registerofcharities/RegisterHomePage.aspx


 
 

تسرد هيئة أوفكوم قواعد نداءات  .تأكد عندما تعطي للنداءات على اإلذاعة والتلفزيون أن عملية الدفع آمنة .6
الموقع اإللكتروني لـ  -الترخيص التبرعات على اإلذاعة والتلفزيون الخيرية على موقعها على االنترنت: 

 اوفكوم
د النقر على وصالت ربط موقع توخى الحيطة والحذر عند الرد على رسائل البريد اإللكتروني أو عن .1

بدال من ذلك، اجري بحث على االنترنت للجمعية  .مفوضية الجمعيات الخيرية للتأكد من أنها أصلية
لمزيد من المعلومات راجع التوجيهات:  .الخيرية التي اخترتها للتحقق من أن لديك عنوان الويب الصحيح

 أبقى في آمان على اإلنترنت -توجيهات للجهات المانحة 
 .راجع بعناية أكياس الجمع للمالبس والسلع المنزلية للتأكد ما إذا كانت من مؤسسة خيرية حقيقية .1
ة ما أو نداء للتبرع غير شرعي، فيرجو اإلبالغ عن بعد إجراء هذه التدقيقات، إذا كنت تعتقد أن مجموع .9

 وإبالغ مفوضية الجمعيات الخيرية:  2040 123 0300على هاتف رقم  Action Fraudذلك لدى 
 الشرطة -عمل االحتيال 

إذا إرتابك أي شك، تبرع للجمعيات الخيرية . كل فوريال تسمح أن ُيضغط عليك إلعطاء مجموعة بش .71
 . مباشرة

 
 .مفوضية الجمعيات الخيرية موقعتتوفر مزيد من المعلومات حول التبرع بأمان خالل شهر رمضان على 

 
 

 النهاية
 2122 065 0300 يرجى االتصال بمكتب اإلعالم على الرقم لمزيد من المعلومات

 
 مالحظات للمحررين

 
 مفوضية الجمعيات الخيرية .7

مفوضية الجمعيات  راجع .مفوضية الجمعيات الخيرية هي الهيئة المنظمة المستقلة للجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز
 .لمزيد من المعلومات حكومة المملكة المتحدة -الخيرية 

 
  المسجل المستقل والهيئة المنظمة للجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز، التي تعمل للمصلحة العامة، لضمان ما يلي:نحن 

 الجمعيات الخيرية تعرف ما يتعين عليها القيام به . أ
 الجمهور يعرف ما تفعله الجمعيات الخيرية . ب
 تتم محسابة الجمعيات الخيرية . ت

 
 منتدى الجمعيات الخيرية اإلسالمية .5

منتدى الجمعيات الخيرية االسالمية هو منظمة مظلة للمنظمات غير الحكومية اإلنسانية التي تتم إدراتها من قبل المسلمين 
 .http://www.muslimcharitiesforum.org.ukالتي يقع مقرها في المملكة المتحدة 

  
 ICM لـ ياالستطالع تفاصيل المسح .3

فأكثر عبر الهاتف في  71شخص بالغ الذين تبلغ أعمارهم  7761مقابالت مع عينة عشوائية تتكون من  ICMأجرت 
أجريت عدة دراسات في جميع أنحاء البالد، وقد تم ترجيح . 5175ديسمبر  5نوفمبر و  31المملكة المتحدة ما بين 

تتوفر مزيد من . هي عضو في مجلس االقتراع البريطاني وتلتزم بقواعدها ICM. النتائج على وضع جميع البالغين
 com.icmresearch.wwwالمعلومات على 

 

http://consumers.ofcom.org.uk/2011/08/12200/
http://consumers.ofcom.org.uk/2011/08/12200/
https://www.getsafeonline.org/protecting-yourself/donating-to-charity-online/
http://www.actionfraud.police.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission
http://www.muslimcharitiesforum.org.uk./
http://www.icmresearch.com/

