
تربع لصالح املؤسسات والجمعيات الخريية املسجلة والتي لديها خربة عملية يف العمل ضمن 

بيئات خطرة وغري آمنة.

www.charitycommission.gov.uk/7772 ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين



هناك حاجة حقيقية وماسة لتقديم املساعدات اإلنسانية لصالح الفئات املترضرة جراء الرصاع الدائر يف سوريا، ولهذا نحث 

اآلخرين عىل مواصلة التربع والعطاء بسخاء والشعور بالثقة واألمان بأن تربعاتهم ستذهب ملن هو يف أشد الحاجة إليها. 

من خالل التربع للجمعيات الخريية املسجلة والتي لديها خربة يف العمل يف بيئات خطرة وغري آمنة، كن عىل ثقة تامة أن 

تربعك سيتم استخدامه بشكل صحيح.

نحن عىل دراية بلجوء البعض ولألسف لإلساءة السم وعمل الجمعيات الخريية من خالل االحتيال وتحويل األموال ألغراض 

إجرامية، ولهذا ميكنك إتباع الخطوات التالية لضامن وصول تربعاتك للجهة الصحيحة:

قبل أن تتربع، قم بالتحقق ما إذا كانت املؤسسة الخريية مسجلة لدى مفوضية املؤسسات الخريية من خالل إدخال 	 

اسم املؤسسة الخريية و/ أو رقم التسجيل يف خانة البحث عىل موقع مفوضية املؤسسات الخريية عىل االنرتنت

 www.charitycommission.gov.uk )أنقر عىل أيقونة ‘البحث عن املؤسسات الخريية’(.

يتعني عىل جامع التربعات لصالح املؤسسات الخريية امتالك بطاقة تعريف وإبراز رخصة سارية املفعول من إحدى 	 

السلطات املحلية أو الرشطة، وكذلك صندوق مختوم ومغلق لجمع التربعات وحيازة إثبات أو ترصيح من املؤسسة 

الخريية يخوله جمع التربعات. 

انتبه ألية قواعد لغوية ضعيفة وأخطاء إمالئية يف الوثائق، مبا يف ذلك مظاريف جمع التربعات أو أكياس املالبس.	 

كن حذراً عند الرد عىل رسائل الربيد اإللكرتوين أو عند النقر عىل الوصالت التي تحويها هذه الرسائل. ال تقوم بالنقر 	 

عىل رسائل الربيد اإللكرتوين املريبة واملشبوهة. يف حال كنت ترغب يف التربع عرب اإلنرتنت، أكتب عنوان املوقع 

الخاص باملؤسسة الخريية من خالل صفحتك الرئيسية.

يف حال كان لديك أية مخاوف حول رشعية طلب الحصول عىل التربعات، ال ترتد يف االتصال مبارشة بتلك املؤسسة 	 

الخريية، وكن حذراً يف الرد عىل أية مناشدات أو طلبات للتربع ال تشمل عىل تفاصيل ومعلومات االتصال باملؤسسة 

الخريية. ميكنك أن تجد تفاصيل االتصال الصحيحة والسليمة للمؤسسات الخريية عرب مواقعها اإللكرتونية أو من 

خالل سجل املؤسسات الخريية عىل املوقع اإللكرتوين ملفوضية املؤسسات الخريية.

إذا كانت لديك أية مخاوف من احتاملية تعرضك لعملية احتيال ونصب لجمع التربعات، ينبغي عليك أن تقدم بالغاً 	 

بذلك لدائرة مكافحة االحتيال لدى الرشطة عرب االتصال عىل رقم 2040 123 0300 أو زيارة املوقع اإللكرتوين

 www.actionfraud.police.uk

مشورة حول كيفية التربع بأمان لصالح سوريا


