
 

  مستھلكي نیوجیرسي الخیریة تبرعـــــــات
 

 
*أطلب أوراق ثبوتیة, إسأل دائما عن االوراق الثبوتیة 

للجابي وللجمعیة الخیریة, وكن حذرا ممن ال تكون إجابتھ 
فیما إذا كانوا مرضیة, وعلى جباة التبرعات ان اإلجابة 

متطوعین, او انھم یعملون بأجر, إذا رفضوا اإلجابة على 
ذلك, علیك عندھا إبالغ قسم تسجیل الجمعیات الخیریة, 
-فرع شؤون المستھلك في نیوجیرسي على الرقم التالي: 

5046215-973 
 *كن حذرا من طلبات التبرع عبر الھاتف

ان الجمعیة  ال تقبل بان تتعھد من اول مكالمة إذا بدى لك
الخیریة حسنة السمعة, أطلب منھم إرسال معلومات 

 مكتوبة.
 

یتبرع األمریكیون بالملیارات كصدقات سنویة ألكثر 
ملیون مؤسسة خیریة في كل ارجاء البالد,  1.5من 

واحیانا یمكن ان یكون الخیار االكبرھو ان سكان 
نیوجیرسي یتبرعون بسخاء من وقتھم وأموالھم 

 ات الخیریة التي تستحق.آلالف الجمعی
أغلب المؤسسات الخیریة تكون طیبة السمعة, 

ویبذلون قصارى جھدھم إلستعمال تبرعاتك في أعمال 
خیریة للمستحقین. انما, بعضا منھا ھي جمعیات بال 

ضمیر ویقدمون انفسھم كجمعیات خیریة, ھذه 
"الجمعیات الخیریة المزیفة" تستعمل طرق عدة لجمع 

ي ذلك السؤال من باب الى باب, األموال, بما ف
صنادیق جمع تبرعات, من خالل البرید المباشر, 

الطلب من خالل التلفیزیون, التسویق عن بعد, 
 واإلنترنت.

 
 *ال تنخدع بالدموع الكاذبة

التتبرع بسبب "قصة حزینة" مثیرة للشفقة, حكایة الحظ 
 السيء ھي المفضلة لدى المحتالین.

 *ال تستسلم للضغط
تتبرع تحت الضغط, وال تشعر نفسك انھ علیك التبرع ال 

حاال. ال توجد جمعیة اصیلة تأمل منك ان تتبرع حاال, 
 حتى وإن كنت قد تبرعت في الماضي.

 

 عندما تقرر التبرع علیك الحذر من اآلتي:
 *إلحاح من خالل الھاتف كي تساھم بالتبرع حاال.

ا من *إتصاالت ھاتفیة تبشرك بأنك ربحت مبلغا كبیر
 المال, أو ھدیة ثمینة من جمعیة "خیریة".

*إتصال یقول لك ان ساعیا, أو عامل خدمة التوصیل 
 سوف یأتي الى بیتك لیجمع تبرعاتك. 

*جامعي تبرعات یدعون انك تبرعت في الماضي, 
 حیث انك ال تذكر انك تبرعت.

 

 
 

 
 معرفــــــــتھا:ثمة امور علیك 

 *علیك معرفة منظمتك الخیریة
ال تتبرع لمنظمة خیریة ال تعرف عنھا شیئا. أطلب 

مطبوعاتھا وإقراھا, إسأل أسئلة, الجمعیات الخیریة 
 االصیلة تشجعك على ذلك.

*ال تدعھم یخدعونك باإلسم المقنع. عادة الجمعیات 
الغیر شریفة تستعمل اسماء رنانة, او اسماء شبیھة 

 تلك التي ھي محترمة واصیلة.ب



 

 
 معلومات إضافیة

 19.000قسم تسجیل الجمعیات الخیریة سجل اكثر من 
شركة محترفة لجمع المال, یدیر  250جمعیة خیریة و

القسم عملیة جمع المال ویحقق في تقاریر عن اعمال 
غیر قانونیة, ویالحق قسم التسجیل المخالفین قانونیا, 
وفي بعض الحاالت یستطیع إعادة االموال التي جمعت 

بطرق إحتیالیة, إنما خیر حمایة لك ھي أن تتوخى الحذر 
 ھذه التوصیات.وإتباع 

إذا كنت ترید ان تعرف إن كانت الجمعیة الخیریة مسجلة 
ام ال, وفیما إذا انھا تستأجر محترفین لجمع المال, او ان 

لدیھا ماض مليء بالشكاوى, إتصل بالخط الساخن 
. یمكنك 973-504-6215للجمعیات الخیریة عاى: 

 أیضا مراسلة القسم على العنوان:
 
  

 
 *تأكد من طلب التبرع من خالل البرید

طلب التبرع یرافقھ عادة حلیة اوشیئا آخرمن دون ان 
تتبرع, یمكنك اإلحتفاض بھ إذا تبرعت, القانون 

الفیدرالي یقول انھ یمكنك اإلحتفاض بالھدیة دون ان 
 تتبرع.

 *إسأل جامعي المال المحترفین
معیات الخیریة محترفین لجمع أحیانا تستأجر الج

% من  90المال, وقد یحتفظ جامعي المال ھؤالء ب
االموال التي جمعت كرسوم ونفقات, إسأل طالب 

التبرع إذا كان ھنالك محترف لجمع التبرعات, فإن 
 الجمعیةكان كذلك, ما ھي النسبة التي تعود الى 

 الخیریة التي یطلبون منك مساعدتھا.
 
 

N.J. Office of the Attorney General 
Division of Consumer Affairs 
Charities Registration Section 
P.O. Box 45021 
Newark, NJ 07101 
973-504-6215. 
 او على اإلنترنت:
NJConsumerAffairs.gov/charities/pages/default/aspx 

 
Website 

www.NjConsumerAffairs.gov 
 

 نصائح أخرى
 *ال تعطي رقم بطاقة االئتمان الجد على الھاتف.

*ال ترد على رسائل تقول انك تعھدت ان تتبرع بالمال, 
 %. تابع مسار تبرعاتك.100إال اذا كنت متأكدا 

*ال تعیر الرسائل المزعجة إھتمامك, الجمعیات 
ال تزعجك او الخیریة ترسل لك تذكیر رقیق, ولكنھا 

تبلغ عنك وكالة تصنیف االئتمان, حتى لو تبرعت عبر 
الھاتف, قانونیا انت لست ملزما بالتبرع إذا لم تكن 

 مرتاحا لھذا التعھد.
 *ال تتبرع نقدا, تبرع بشیك على إسم الجمعیة الخیریة.

 
 

http://www.njconsumeraffairs.gov/

