
 



 
 
 

  30من  1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  30من  2
 

 المحتويات 

 2 ................................................................................................................... :مقدمة

 2 .................................................................................................. : البشري اجلهاز: أوال 

 12 ......................................................................................... :العامة السياسات:  األول الفصل

 18 ............................................................................................... :العضويات:  الثاني الفصل

 20 .................................................................................... :املتربعني كبار محالت:  الثالث الفصل

 22 .................................................................................................. :األوقاف:  الرابع الفصل

 27 ....................................................................................................... : النماذج/ مالحق

 

 

 : مقدمة

 

 ، بها للقيام وأدوات متطلبات إىل حتتاج التخصصية األعمال سائر مثل مثلها ختصصية عملية التربعات مجع عملية

 " التالي يف تتمثل واليت التربعات مجع ومتطلبات أدوات على الضوء إلقاء املدخل هذا سيحاول

 . البشري الجهاز: أول  

 . المهارات: ثانيا  

 .  والتجهيزات التقنية: ثالثا  

 :   البشري الجهاز: أول  

 بشكل سواء التربعات مجع عملية حتتاجهم الذين األفراد أو البشرية القوى جمموعة البشري باجلهاز هنا املقصود 

 .مراحلها أحد يف حتتاجهم الذين أولئك أو مراحلها مجيع يف حتتاجهم الذين وسواء مباشر، غري أو مباشر

 او بواحد االستعانة ويفضل اجلمعية، او املؤسسة يف العاملني من تستفيد ان اخلريية واجلمعيات للمؤسسات ميكن  

 . اعضائها من عضو لكل مهمة من اكثر تسند ان للجمعية ميكن كما التربعات، مجع يف املتخصصني من اكثر

 عن احلديث نإف بها، يقومون اليت واملهام فيها العاملني اعداد ناحية من اخلريية اجلمعيات بني الكبرية للفرق نظرا 

 التفاوت من الرغم على ولكن التفاوت، هذا االعتبار يف يأخذ ان جيب اخلريية واملؤسسات اجلمعيات يف البشري اجلهاز
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 النحو على التربعات مجع عملية يف يسهموا ان ميكن الذين اخلريية اجلمعيات و املؤسسات يف العاملني حتديد ميكن

 :التالي

 . املديرون (أ

 .  اإلدارة جملس أعضاءج( 

 . االستشاريون (د

 .املوظفون ـ(ه

  المدير-1

 املدير على جيب كما املناسب املتربع مع للتعامل اجلمعية ميثل الذي املناسب الشخص خيتار الذي هو اجليد املدير  

 وحبماس مفرط جبهد يعمل النشطني يريناملد بعض التربعات مجع عملية من الرئيسة بالقضايا ينفرد اال التنفيذي

 يوالذ الوظيفي االرهاق اىل بهم يؤدي العامني املدراء بعض قبل من السلوك وهذا التربعات مجع بعملية ينفرد جيعله

 اىل االداري السلوك هذا يؤدي اخرى ناحية ومن ناحية من واحلماس النشاط هذا حدة تنحسر ان اىل بدوره يؤدي

 اجلمعية ستقبلم يف يؤثر مما التربعات مجع لعملية الضرورية اخلربات اكتسابهم ويعيق االخرين العاملني تهميش

 .التربعات مجع يف الفعالة املساهمة على املتطوعني و العاملني ويرشد ويشجع يثق ان املدير على جيب الطويل املدى على

   الدارة مجلس-2

 مجع عملية ان اال معينة مهام جلنة كل تتوىل فرعية جلان اىل تنقسم ما عادة االدارة جمالس ان من الرغم على

 جملس اعضاء من عضو كل يسهم ان جيب حيث اجلمعية اعضاء مجيع بني املشرتك القاسم تكون ان جيب لتربعاتا

 عملية عن مباشرة مسئولية املسؤولون االعضاء اما مباشر غري او مباشر بشكل سواء التربعات مجع عملية يف االدارة

 املهام يف اللجنة هذه مهام وتتضمن االدارة جملس اعضاء من املنبثقة التربعات مجع جلنة اعضاء فهم التربعات مجع

 :التالية

 . اخلريي للعمل الداعمة املؤسسات يف واملسؤولني االفراد من الرئيسية اهلبات مجع -أ

 االجتماعات حلضور اصطحابهم خالل من التربعات مجع عملية على اجلدد االدارة جملس اعضاء تدريب -ب

 .باملتربعني

 او افرادا اكانوا سواء احملتملني املتربعني اىل املوجة الدعم خطابات كتابة على اجلدد االعضاء وارشاد مساعدة- ج

 .مؤسسات
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 . التربعات مجع لعملية التخطيط يف املساعدة -د

 . اخلاصة التربعات مجع عمليات بعض على االشراف تولي -ـه

 .  االجتماعية واملناسبات النشاطات يف اجلمعية متثيل- و

 غري او مباشرة بطريقة سواء يعرفهم ممن الداعمة واملؤسسات احملتملني املتربعني وعناوين بأمساء اجلمعية تزويد -ز

 .مباشرة

 . بها يرتبطون اليت اجلماعات و بها يعملون اليت اجلهات يف التربعات جلمع برامج انشاء -ح

 . اجلدد االعضاء مهام تنسيق -ط

 . تربعهم على شكرهم اجل من املتربعني مكاتبة او مهاتفة او مقابلة- ك

 :  الموارد لتنمية الستشاري المجلس-3

 نوعا يقدموا ان ميكن الذين املتنوعة واخلربات التخصصات ذوي من االفراد من جمموعة عن عبارة االستشاري اجمللس

 ويف عام بشكل ادائها لتحسني به تقوم ان جيب ما وحتديد اخلريية للجمعية العامة والتوجيهات واالرشاد النصح من

 اذا اال جيتمع ال وقد عام كل من معدودة مرات اال اجمللس هذا جيتمع ال وعادة خاص، بشكل التربعات مجع موضوع

 .اجلمعية ادارة جملس او العم املدير حيددها ضرورة هناك كانت

 يأتي واليت املطلوب االرشاد او النصيحة لنوع اجلمعية حاجات ضوء يف االستشاري اجمللس اعضاء اختيار يتم ما وعادة

 بسبل يتعلق ما او احمللي اجملتمع اسهام بتعزيز يتعلق فيما او االحرتايف او املعلوماتي او العلمي اجلانب مقدمتها يف

 .توجيها او نصحنا او ارشادا اجلمعية فيها حتتاج اليت القضايا من ذلك وغري املؤثرين و واملشهورين باألثرياء االتصال

 عملية يف مهما دورا يلعبوا ان ميكن انهم اال واالرشاد النصح تتجاوز ال االستشاري اجمللس أعضاء مهام أن من الرغم على

 إىل دعوتهم خالل من وذلك ، بأهدافها وآمنوا اجلمعية وبني بينهم العالقة أواصر توطدت ما متى التربعات مجع

 املتربعني كبار استقبال يف املشاركة مثل والتزاماتهم، بواجباتهم ختل ال بطريقة التربعات مجع محالت يف املشاركة

 .الكبرية اهليئات مجع يف اجلمعية عن واإلنابة الندوات يف املشاركة أو التربعات مجع حفالت يف التحدث يف واملشاركة

 :التالي اتباع االستشاري اجمللس أعضاء من القصوى االستفادة أجل من اخلريية املؤسسة أو اجلمعية على وجيب

 مجع عملية يف منها االستفادة وسبل االستشاري اجمللس أعضاء من عضو كل يف القوة نقاط معرفة حماولة -أ

 .التربعات
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 .حدة على أعضائه من عضو كل ومهام االستشاري اجمللس ملهام واضحا توصيفا اجلمعية تضع أن -ب

 .املستقبلية وخططها اجلمعية ومشروعات ونشاطات أهداف على اطالعه خالل من باجلمعية ربطه حماولة- ج

 أعضاء بني كان إذا خاصة اخلريية للجمعيات قصوى ضرورة ليس أنه إال االستشاري اجمللس أهمية من الرغم وعلى

 . التربعات مجع بعملية ودراية خربة هلم من اإلدارية جملس

 : الموظفون-4

 املالية أو واالدارية الفنية األعمال أو الروتينية األعمال ببعض يقومون موظفني إىل دائما اخلريية اجلمعيات حتتاج

 مجع من العائد كان إذا التربعات مجع بعملية يتعلق ما خاصة اجلمعية نشاطات على ونوعيتهم املوظفني عدد ويوقف

 املختلفة مهامها أداء يف اجلمعية حتتاجهم الذين املوظفني من أكرب عدد توظيف من للجمعية بد فال كبريا التربعات

 يف مهامهم تنحصر والذين دائم بشكل معينني موظفني إىل اجلمعية حتتاج ، واملتربعني بالتربع يتعلق ما وخاصة

 :التالي

 .اجلمعية من الصادرة أو إىل الواردة واملكاملات اخلطابات مع التعامل -

 .اخلطابات هذه بشأن القرارات واختاذ اإللكرتوني الربيد متابعة -

 .باجلمعية اخلاصة البيانات قاعدة يف احملتملني واملتربعني باملتربعني اخلاصة البيانات وحتديث إدخال -

 .واملتربعني التربع حالة عن التقارير كتابة -

 .بأول أوال للمتربعني الشكر خطابات ارسال مهام تولي -

 على يقتصر فال العام للمجتمع اجلمعية أهداف لتسويق األهمية غاية يف اإلعالمي اجلانب يعترب ذلك إىل إضافة 

 األعمال إليصال خمتلفة إعالمية وسائل اخلريية للجمعية تكون أن جيب للمتربعني اجلمعية تبعثها اليت الشكر رسائل

 أن شأنه من ءاإلجرا هذا ، عام بشكل للجمهور ولكن للمتربعني فقط ليس نفذتها اليت واملشاريع أجنزتها اليت اخلريية

 .اخلريية للجمعية واملناصرين املتربعني إعداد يف يزيد

 املنطلق هذا من اجلمهور، إىل اجلمعية رسالة إليصال مهمة وسائل كلها واألفالم الرصينة والتقارير املعربة الصور

 كبرية اجلمعية كانت وإذا اإلعالمية املهام بهذه للقيام مؤهل موظف اجلمعية لدى يكون أن جدا املفيد من فننه

 أو حمرتفني موظفني به يعمل من أكان سواء املهام هذه يتوىل إعالمي مكتب ختصيص األفضل من نهإف ماليا وقادرة

   .املهام بهذه دراية على متطوعني
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 المهارات : ثانيا  

 :هي السمات هذه أهم لعل الناجح التربعات جامع متيز اليت املهمة السمات بعض هناك

العالقات  يف االخنراط على الفرد قدرة يف تتمثل واليت باآلخرين واالهتمام االجتماعية النزعة مسة •

 وخلق إىل اآلخرين التقرب من الفرد متكن اليت السمة أو اخلاصية هذه ، وسهولة بيسر املتنوعة االجتماعية

 اجلمعية جدران وبني داخل املكاتب العمل ، التربعات مجع عملية يف يكفي ال معهم جيدة اجتماعية عالقات

 االجتماعية الفئات خمتلف مع الوصول والتفاعل على قادرين يكونوا أن التربعات جامعي من املطلوب, 

 املؤسسة وبني عام بشكل اجملتمع وأفراد خاصة احمللي بصفة اجملتمع أفراد بني املتينة الروابط من نوع وخلق

 إىل ذلك يتجاوز بل التربعات فضية خيص ما يف ليس مجة عن فوائد تتمخض أن ميكن واليت اجلمعية أو

 .ومشاريعها لنشاطاتها وداعمني وأهدافها مع اجلمعية املتعاطفني من مجهور خلق

أو  التربع إىل الدعوة خلطابات سواء املؤثرة الكتابة على القدرة يف تتمثل الثانية القدرة أو اخلاصية •

 كذلك للعمل اخلريي الداعمة والشركات املؤسسات من املنح طلب خلطابات أو املتربعني شكر خلطابات

 .اجليدة الكتابة تتطلب اليت املهام من غريها أو الصحفية التقارير كتابة

 : والتجهيزات التقنية: ثالثا  

 :بالتالي والتجهيزات بالتقنية يتعلق ما يف التربعات مجع احتياجات تتمثل

 :اجملهز املكان-1

 حيتوي التربعات مجع يف بالعاملني خاص مكتب هناك يكون أن األفضل من نهإف اجلمعية حجم كان مهما

 عمل على الوقوف يفضلون الذين املتربعني ملقابلة وأماكن ، األوراق حلفظ وخزائن مناسبة مناضد على

 أعماهلم مبهام القيام من التربعات مجع على القائمني تساعد التجهيزات هذه. نشاطاتها ومعرفة اجلمعية

 وغري الربيدية الرسائل وإرسال الدعم مشاريع وإعداد ، اخلطابات وكتابة اهلاتفية املكاملات كنجراء املكتبية

 وعلى جيد بشكل املهام هذه إلجناز مالئما مكانا تتطلب واليت التربعات مجع بعملية املتعلقة املهام من ذلك

 يعتمد جتهيزات من يتطلب ما حجمه ناحية من اخلريية اجلمعيات يف التربعات مجع مكتب يف حال أي

 يعتمد كما.  املستقبلية وخططها براجمها ناحية من اخلريية املؤسسة أو اجلمعية حجم على األوىل بالدرجة

 .هلا املالية احلالة إىل أضافة ، واملنظمات األفراد من هلا الداعمني حجم على

 :املناسبة االتصال وسائل-2
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 ناحية من فهي التربعات مجع عملية من أهدافها حتقق أن اجلمعية على يصعب احلديثة االتصال وسائل دون

 ومتابعة احملتملني واملتربعني باملتربعني االتصال وسيلة ثانية ناحية من وهي التربعات مجع وسائل إحدى

 احملتملني واملتربعني املتربعني مكاملات استقبال يتم خالهلا من اليت األسهل الوسيلة أنها كما التربعات حالة

 .واستفساراتهم تساؤالتهم على واالجابة

 على أو والنشرات والصحف واجملالت كالتلفاز املختلفة اإلعالم وسائل يف هلا والدعاية اجلمعية عن عالنإف

 اجلوال واهلاتف اهلاتف االتصال وسائل أهم ومن لالتصال وسيلة هناك يكن مل إذا دوره يؤدي ال اإلنرتنت مواقع

 تسجيل خالله من ميكن والذي اآللي بالرد اهلاتف تزويد ميكن كما اجملاني اهلاتف استخدام جدا املفيد ومن

 أن أمكن وإذا مهمة تكون قد اليت املكاملات تفويت عدم على اجلمعية يف العاملني يساعد الذي والواردة الرسائل

 عمل على أفضل ذلك مردود فنن املتطوعني من أكثر أو شخص للجمعية الواردة املكاملات على للرد خيصص

 .املناسب للشخص املتصل توجيه ميكن حيث خاص بشكل التربعات مجع عملية وعلى عام بشكل اجلمعية

 توجيه مثل مفيدة بطريقة معدا يكون أن على اآللي الرد نظام من االستفادة املمكن فمن ذلك تعذر إذا ولكن   

 .مفيدة عامة مبعلومات املتصل تزويد أو ، أخرى أرقام إىل املتصل

 من التربعات مجع يف العاملني يساعد والذي بالفاكس التربعات مجع مكتب تزويد جيب ذلك إىل إضافة   

 .اإللكرتوني الربيد وكذلك الفاكس رسائل وإرسال استالم

 املعلومات عامل يف جديد كل متابعة التربعات مجع ومكتب عامة بصفة للجمعية بالنسبة املهم ومن   

  .التقنيات هذه من القصوى االستفادة وحماولة واالتصاالت

 :املناسبة والربامج اآللي احلاسب أجهزة-3

 اجلمعيات عمل كبري حد إىل ويسهل واملال، والوقت اجلهد يوفر فعالة بطريقة اآللي احلاسب فاستخدام

 .خاصة بصفة التربعات مجع وعملية عامة بصفة اخلريية

 املتربعني قوائم يف البحث سهولة أجل من فعالة وإجراءات كثرية عمليات إىل حتتاج التربعات مجع فعملية   

 .املتربعني خيص ما أو املؤسسة إدارة خيص ما سوءا التقارير كتابة ويف ، احملتملني واملتربعني

 أهم ولعل حمددة أغراض أجل من تصمم خاصة حاسوبية برامج تطوير إىل التربعات مجع عملية حتتاج

 عادة القاعدة هذه وتشمل  املتربعني بيانات قاعدة هي التربعات مجع عملية حتتاجها اليت احلاسوبية الربامج

 :باملتربعني املتعلقة واملعلومات البيانات من جمموعة على
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 :التالية البيانات القاعدة هذه تشمل أن وميكن

 :الربيد صندوق #   :املتربع عنوان #  املتربع وظيفة#     :املتربع اسم # :امللف رقم # 

  :اجلوال اهلاتف # :اهلاتف #  :االتصال وسائل # :العمل # :السكن  #

 :االلكرتوني الربيد #    :الفاكس #

 التربع عن معلومات بطاقة

 غرض التربع طريقة الدفع مقدار التربع التاريخ التربع

 خاص عام حتويل بطاقة شيك نقد   األول

 خاص عام حتويل بطاقة شيك نقد   الثاني

 خاص عام حتويل بطاقة شيك نقد   الثالث

 خاص عام حتويل بطاقة شيك نقد   الرابع

 املتربع اسم طريق عن سواء, املطلوبة املعلومات إىل الوصول على يساعد حبث بربامج األنظمة هذه تزوده أن جيب كما -

 البيانات تصنيف يف البحثي الربنامج هذا يساعد أن جيب كما, التربع وسيلة أو التربعن م ضرالغ أو التربع مقدار أو

 وزيادة التربعات مجع عملية فعالية اىل بالتالي يؤدي ما , ذلك غري أو, وسائلها أو وأغراضها التربعات حجم حسب

 .واحملاسبية للشفافية الضرورية الضبط عملية

 املتربع مراسلة يف سواء, البيانات قاعدة استخدام يسهل االلكرتوني والربيد االنرتنت خدمة توفر فان ذلك إىل إضافة -

 .املتربعني جلميع اجلمعية اجنازات عن الدورية التقارير إرسال اجل من أو, التربع إىل الدعوة اجل من

  املختلفة الدفع وسائل توفري -4

 عملية التربع عملية  من جتعل أن اجلمعية على جيب, والبنكية املالية واملعامالت والوسائل األساليب تطور ضوء يف

 جيب ,والشيكات النقد خالل من الدفع أسلوب يستخدم مثلما, املمكنة الدفع وسائل مجيع إتاحة خالل من وذلك سهلة

 والتحويل, االئتمانية والبطاقات لياآل الصراف بطاقات خالل من الدفع اجهزة مثل احلديثة الوسائل تتوفر ان

 . اجلمعية حساب اىل تربعاتهم حتويل ومرونة سرعة على املتربعني يساعد ذلك كل, االلكرتوني

 طريق عن الدفع او التحويل عملية لتجعل الالزمة االحتياطات مجيع االعتبار يف تأخذ أن اجلمعية على وجيب

 . ممكن حد أقصى إىل وسرية آمنة البطاقات

 : املالية املوارد تنمية يف تصب مالية قيمة إىل حتويله ميكن الذي الدعم جماالت* 
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  :واملعنوي املادي الدعم أنواع خمتلف إىل مفهومها ميتد بل ، فقط املالي الدعم على تقتصر ال املالية فاملوارد

 املالي الدعم •

 استقطاع أو دوري بشكل يكون وقد.  حمددة ملشاريع كدعم أو لألنشطة، عام كدعم ، للجمعية مالية مبالغ تقديم

 . يف حاليا به املعمول وهو مقطوع مبلغ عن عبارة أو شهري

 العيين الدعم •

 قبل من بتوفريها أو األسواق من بشرائها نوعها، كان أيا  ، اجلمعية ترغبها اليت املختلفة العينية االحتياجات بتوفري

 اجلهات بعض من الستفادةا ميكن وكذلك غريها أو جتارية حمالت أو مصانع متلك كانت حال يف املاحنة اجلهة

 جودة من يقلل ما واملعدات باألجهزة حلق يكون أن دون الزمن، من فرتة بعد ومعداتها، أجهزتها تغيري على حترص اليت

 .وملحقاتها والسنرتاالت والطابعات احلاسب كأجهزة أدائها،

 والتأهيل بالتدريب الدعم •

 لرفع اجلمعية يف للعاملني موجهة تأهيليه أو تدريبية دورات تكاليف بتحمل املاحنة اجلهات تقوم حاجة وجود عند

 ملراكز بالدفع. وحمتاجني فقراء من اخلريية، اجلمعيات أنشطة من للمستفيدين موجهة تكون أو لديهم، األداء مستوى

 .تدريب مراكز لديها كان أو مؤهلة كفاءات لديها كان إذا املاحنة اجلهة من مباشرة تقدميها أو التدريب

 والقيود األنظمة بتيسري الدعم •

 الشروط بعض من اخلريية للجمعيات استثناء وحماولة ، والقوانني األنظمة بوضع املختصة اجلهات طريق عن

 .العام بالنظام ختل ال بصورة املالية والتكاليف التنظيمية

 باملوظفني الدعم •

 واليت يتقنونها اليت املهام بعض وأداء اجلمعية خبدمة للقيام املؤهلني موظفيها بعض بتفريغ املاحنة اجلهة تقوم حيث

 .اجلمعية حتتاجها

 : باملرافق الدعم •

 إلقامة فيها، مشغولة تكون ال اليت األوقات يف املاحنة، اجلهة مرافق بعض من تستفيد أن للجمعية بالسماح وذلك

 .املختلفة وبراجمها أنشطتها
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 واإلعالم باإلعالن الدعم •

 عليها األضواء تسليط وكذلك واملقروءة، واملسموعة املرئية اإلعالمية الوسائل يف إعالنية مساحة اجلمعية مبنح 

 .واحلماية الرعاية ومنحها عنها والدفاع وتبنيها اجملتمع من يتجزأ ال جزء ا اجلمعية وجعل به، تقوم الذي دورها وإبراز

 باالستشارات الدعم •

 ويرفع حتتاجه ما وفق ، للجمعية (االقتصادية ، اهلندسية ، اإلدارية )القانونية ، أنواعها مبختلف االستشارات بتقديم

  .مستواها من

 باألفكار الدعم •

 من اجلمعية تتمكن مل اليت اجلوانب يف خصوصا ، عليها والقائمني للجمعية اآلفاق وفتح واالقرتاحات األفكار بتقديم

 .منها مسبق طلب دون ذاتية مببادرات تكون ما غالبا  واليت ، عليها االطالع

 والتخفيض باخلصومات الدعم •

 واليت احملتاجة للفئة تقدميها أو ، عملها ألداء حتتاجها قد اليت واخلدمات السلع على ختفيضات اجلمعية منح

 .اجلمعية تستهدفها

 احلسن بالقرض الدعم •

 مدى وعلى ميسر التسديد ويكون وأنشطتها، أعماهلا إلقامة عليه، فوائد أخذ دون حسنا قرضا  اخلريية اجلمعية إقراض

 .اجلمعية ميزانية مع يتناسب

 بالتقسيط الدعم •

 املالية اإلمكانيات مع واملتناسب املريح بالتقسيط الدفع طريق عن والسلع اخلدمات على اجلمعية حصول تيسري

 .عليه املتفق حسب بالسداد االلتزام على الشديد احلرص مع ، للجمعية

 باإلعارة الدعم •

 .مقابل دون حمددة فرتة يف حتتاجها اليت واملمتلكات لألدوات اجلمعية إعارة

 الصحي الدعم •
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 تقديم طريق عن احملتاجني، من نشاطها من للمستفيدين أو عليها، للقائمني سواء ، للجمعية الصحية الرعاية بتوفري

 .املفتوح الصحي التأمني أو املباشر الصحي العمل

 والدراسات باألحباث الدعم •

 الدراسات تلك خصوصا ، سابقا متت دراسات نتائج على اطالعها أو اجلمعية حلساب والدراسات األحباث إعداد

 .واإلمكانات اخلربات لضعف بنفسها تنفيذها من اجلمعية تتمكن ال اليت واألحباث

 والتجارب اخلربات بتبادل الدعم •

 وتاليف التميز جوانب من اإلفادة وحماولة واخلارج، الداخل يف املماثلة التجارب على لالطالع للجمعية الفرصة إتاحة

 .وغريها الندوات عقد أو امللتقيات عقد طريق عن ذلك يكون وقد الضعف، جوانب

 والفعاليات األنشطة رعاية يف باملشاركة الدعم •

 .الرعاية أنواع مبختلف ، منها اجلماهريية تلك وخصوصا  تقيمها، اليت واملشاريع األنشطة برعاية اجلمعية دعم

 احملاسيب باإلشراف الدعم •

 .املالية القوائم إصدار يف والسعي مقابل دون للجمعية املالية احلركة على احملاسيب التدقيق

 االستثمارية باملشاركة الدعم •

 املاحنة اجلهة تقرتحها أو اجلمعية تقدمها اليت املختلفة املشاريع يف باالستثمار ، مالية شراكة يف اجلمعية مع الدخول

 .الطرفني لكال املالي والعائد الربح حيقق مبا ،

 باملعلومات الدعم •

 .األكمل الوجه على أعماهلا وأداء سياساتها رسم يف حتتاجها اليت املختلفة املعلومات على اجلمعية طالعاب

 احلسنة بالشفاعة الدعم •

 التواصل جسور بناء وحماولة املختلفة، بالوسائل دعمها يف املساهمة ميكنه من عند بها، والتعريف اجلمعية تزكية

 .بينهم والثقة

 والتقدير بالشكر الدعم •
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 وسائل طريق عن بهم، واالعتزاز معهم بالوقوف وإشعارهم والثناء، بالشكر اجلمعية، منسوبي معنويات رفع يف املساهمة

 .املتبادلة الزيارات أو اهلدايا أو اإلعالم وسائل طريق عن أو املختلفة االتصال

 

 

 : العامة السياسات:  األول  الفصل

 اجلزء األول / مقدمات الالئحة 
  الالئحة نطاق (1-1)  مادة

 العربية اململكة داخل بها للعمل للجمعية  املالية املوارد تنمية إجراءات و سياسات حلوكمة الالئحة هذه ص ممت •

 التنظيمية اجلهات أو الرمسي ترخيصها مصدر من اجلمعية لعمل املنظمة اللوائح نطاق ضمن السعودية

 .املرعية  األعراف و الرمسية للنظم وفقا السعودية العربية اململكة يف األخرى

 

 الالئحة من اهلدف  (2-1)  مادة

 اململكة بها يف للعمل املنظمة السياسات و للقوانني وفقا تسيري للجمعية املالية املوارد تنمية عمليات أن لتأكيد •

 . السعودية العربية

 وشفافة واضحة إجراءات و عمليات من تتم اخلريية مجعية الرب يف املالية املوارد تنمية عملية أن لتأكيد •

 تصرف و طويلة املدى عالقات على مبنية ومستمرة مستدامة عملية هي املالية املوارد تنمية عملية أن لتأكيد •

  . هلا املخصص االجتاه يف إيراداتها

 

 : لالئحة الرئيسية التعريفات  (3-1)  مادة

 حسابات إىل دخلت واليت حكمها يف وما املنقولة أو الثابتة ، النقدية غري أو النقدية املوارد هي:  املالية املوارد •

 . األساسي نظامها وفق هلا املخصصة املصارف يف تصرف كأمانة اجلمعية

 . املنحة أو التربع يستلم الذي الشخص أو اجلهة:  ملستفيدا •

 وعد:  وصية أو ورث اجلمعية خدمات من يستفيدون الذين اجلمعيات أو األفراد جمموعة:  النهائي املستفيد •

 . بعدها نافذا ويصبح وفاته قبل شخص به يعد بالتربع

 . مستفيديها لصاحل منفعته وتسبيل للجمعية أصل حبس:  الوقف •

 . أنواع حمددة يف صرفه وجيب املتربع به يتربع الشرعية شروطه حسب املال من حمدد مقدار:  الزكاة •

 . اجلمعية لصاحل املتربع به يقوم املال من مقدار دفع:  الصدقة •

 . حتديد مصرفه دون اجلمعية لصاحل املتربع به يقوم املال من مقدار دفع: ( العام التربع ) العامة الصدقة •

 مصرفه مع حتديد اجلمعية لصاحل املتربع به يقوم املال من مقدار دفع:  ( املخصص التربع ) املخصصة الصدقة •

. 
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 عوائد على حصوهلا مقابل ماحنة اعتبارية جهة تقدمه نقدي غري أو نقدي مالي مبلغ عن عبارة هي:  الرعاية •

 . وحمددة واضحة معنوية و نقدية غري

 . لصاحل اجلمعية نقدية غري أو نقدية أموال بدفع تقوم اليت االعتبارية اجلهة أو الشخص:  ( )املتربع املانح •

 . ريال 211,111 عن قيمتها تزيد تربعات تقديم يستطيع الذي املانح:  املاحنني كبار •

 . التشغيلية املصاريف من %40 عن قيمته تزيد الذي التربع:  ( التشغيلية للمصاريف رئيسي) تربع •

 . املشروع قيمة من%  31 عن قيمته تزيد الذي التربع: ( للمشاريع )رئيسي تربع •

 . يف اجلمعية املالية املوارد تنمية عن املسؤول القسم أو اإلدارة هي:  املالية( املوارد تنمية)  قسم/  إدارة •

 . حمددة ملواعيد وفقا للجمعية تسليمه يتم مانح من بالتربع وعد:  بالتربع التزام •

 أجل تغطية من لتحقيقه املالية املوارد تنمية إلدارة كهدف اجلمعية تضعه مالي مبلغ:  املالي املستهدف •

 . املشاريع ومصاريف التشغيلية اجلمعية مصاريف

 التواصل الذين تستهدف املاحنني من عدد ضمن الية امل املوارد تنمية إدارة تضعه الذي املانح:  املستهدف املانح •

 . اجلمعية دعم بغرض معهم

 بسبب دعمه للمانح شكرها عن للتعبري اجلمعية بها تقوم اليت األنشطة و العمليات جمموعة:  التقدير •

 . للجمعية

 خلدمات املستفيد املباشرة غري اإلدارية اجلوانب على صرفها يتم اليت املصاريف هي:  التشغيلية املصاريف •

 . النهائي

 أو نقدي غري أو نقدي كان شكل بأي املستفيدين على تصرف اليت املبالغ مجيع هي:  املشاريع مصاريف •

  . النهائي املستفيد خلدمة املباشرة اإلدارية املصاريف

 

 . املالية املوارد تنمية عملية يف البدء قبل الفاعلية ساري ترخيص ذات اجلمعية تكون أن جيب (4-1)  مادة

 . والصرف اإليراد يقبل مفعل بنكي حساب لديها يكون أن اجلمعية على جيب  (5-1)  مادة

 . املالية املوارد تنمية عمليات أثناء املصاحل تضارب أشكال مجيع اجلمعية تتجنب جيب (6-1)  مادة

  . عليها املتعارف األخالقية املعايري ألعلى وفقا املالية املوارد تنمية عمليات مجيع تتم (7-1)  مادة

 

 يف تنمية املوارد املالية: اجلزء الثاني /السياسات اخلاصة بأدوار جملس اإلدارة
 . يفوضه من أو اجلمعية إدارة جملس طريق عن تتم املالية املوارد تنمية خطة على املوافقة (8-1)  مادة

 . اجلمعية إدارة جملس من مسبقا عليها املوافقة تتم أن جيب املالية املوارد تنمية عمليات مجيع (9-1)  مادة

 . املالية املوارد تنمية إلدارة خمصصة ميزانية اعتماد اإلدارة جملس على جيب (10-1)  مادة

 على يفوضه من أو اإلدارة جملس يكون أن جيب فننه املالية املوارد لتنمية خارجي تواصل أي وجود حال يف (11-1)    مادة

 . بذلك إحاطة

 األمني أو اإلدارة جملس رئيس من موجهة تكون أن جيب املاحنني من املالية املوارد طلب عمليات مجيع (12-1)    مادة

 . يفوضه من أو العام



 
 
 

  30من   14
 

 . اجلمعية إدارة جملس قبل من عليها املوافقة تتم أن جيب املالية املوارد صرف عمليات مجيع (13-1)  مادة

 

 

 .( التربعات جامعي ) املوارد تنمية مسؤولي و املالية املوارد تنمية بإدارة اخلاصة السياسات / الثالثاجلزء 
 اجلهة لكنها و املالية املوارد تنمية إدارة على مقتصرة عمليات ليست اجلمعية يف املوارد تنمية عمليات (14-1)    مادة

 .عنها املسؤولة

 العناية جيب لذا اآلخرين لدى اجلمعية صورة من رئيسي جزء للجمعية املالية املوارد تنمية  مسؤولو (15-1)  مادة

 . دقيقة عناية باختيارهم

  اإلدارة جملس موافقة بعد إال املوارد تنمية عملية يف اجلمعية خارج من عضو أي مشاركة جتوز ال (16-1)  مادة

 . املعايري واضح إجراءات و عمليات نظام وفق خطية موافقة يفوضه من أو

 . اجلمعية يف املالية املوارد تنمية إدارة طريق عن تتم املالية املوارد تنمية برامج على املوافقة (17-1)  مادة

 بالتربعات: يتعلق فيما التربعات جامعي مسؤولية (18-1)  مادة

 . اجلمعية أهداف مع وينسجم املتربع، قبل من اختياريا  كان إذا التربع قبول يتم •

 . عليه احلصول كلفة من أعلى التربع من العائد يكون •

 .  ذلك على نص إذا املتربع يرغبها اليت الغاية أو الوجهة يف التربع يصرف •

 (:العالقة ذوي )باملساهمني العالقة (19-1)  مادة

 بكيفية املتعلقة املعلومات جبميع املمكنة بالسرعة تزويده خالل من املتربع حقوق التربعات جامعي احرتام •

 .التربعات يف التصرف

   .رغباته وتقدير املتربع سرية على احلفاظ •

 .  كرامته على واحملافظة املستفيد، حقوق التربعات جامعي احرتام •

 .املستفيد كرامة من للحط حمتوياتها، أو التربعات مجع وسائل تستخدم أال •

 : املعلوماتية املسؤولية (20-1)  مادة

 كرامة حترتم واليت املضللة، وغري والصحيحة الصادقة العامة املعلومات فقط التربعات جامعي استخدام •

 .املستفيد

 . األوقات مجيع يف املعلومات محاية قوانني احرتام التربعات جامعي على •

 اجلمعية بواسطة مجعها مت اليت باملاحنني اخلاصة املعلومات استخدام أو تسريب عدم التربعات جامعي على •

 .أغراضها يف إال

 دون رغبته حتقيق يف اإلسراع جيب اجلمعية، لدى املتربعني قائمة من امسه حذف املتربع أو املانح رغبة عند •

 .تأخري أو إعاقة

 :التربعات مجع وتكلفة التمويل: االدارية التقارير (21-1)  مادة
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 مهامهم ضمن تقع واليت واملقيدة واحملسوبة املنقولة التربعات مجيع أن يؤكدوا أن التربعات جامعي على •

 اختصاصهم يف يدخل فيما وقت أي يف للمحاسبة استعداد على يكونوا وأن ممكن، قدر بأقصى وواضحة شفافة

 .أعمال من

 .الدولية أو الوطنية احملاسبية األساليب معايري مع منسجمة تقاريرها تكون أن اجلمعية يشجعوا أن •

 مجع عن واملسؤولني املساهمني جلميع واملصداقية بالدقة تتسم دورية تقارير يقدموا أن التربعات جامعي على •

 . معقول وقت يف التقارير هذه تقدم أن على التربعات،

 والرسوم واملصروفات التربعات مجع تكلفة عن املساهمني جلميع واضحني يكونوا أن التربعات جامعي على •

 .وختصيصها حتديدها مت وكيف

 اليت املؤسسة يف العاملني جلميع التعويضات من نوع أي على اتفاق أي يوضحوا أن التربعات جامعي على •

 .ذلك منهم طلب متى املستفيدين أو املتربعني أو لصاحلها أو هلا يعملون

 : والتعويضات املدفوعات (22-1)  مادة

 .حمددة برسوم أو شهري راتب أساس على ، خدماتهم تقديم التربعات جامعي على •

 عن نيابة الختاذ قرارات يفاوضون ما عند االمتيازات أو العطايا من نوع أي التربعات جامعي يقبل ال أن •

 . اجلمعية

 لألعمال البضائع كمكافئة أو اخلدمات مزودي من متاعا  أو ماال  يقبلوا أو يسعوا ال أن التربعات جامعي على •

 .البضائع أو اخلدمة مزودي مع بها االرتباط يتم اليت التجارية

 :الوطنية بالقوانني االلتزام (23-1)  مادة

 . الوطنية بالقوانني أجلها من يعملون اليت اجلمعية تلتزم ال عندما اعرتاضهم التربعات جامعوا يبدي أن •

 أو فيها يعملون اليت القانونية االلتزامات مع تتعارض نشاطات أي يف االخنراط عدم التربعات جامعي على  •

 .ملصلحتها يعملون

 سوء أو جنائية أكانت سواء التجاوزات أو املخالفات أنواع من نوع أي حدوث مينعوا أن التربعات جامعي على •

 .املهنية لنشاطاتهم استخدام

 .املاحنني حبقوق اخلاصة السياسات/  الرابع اجلزء

 وقدرتها املمنوحة املوارد الستخدام سلوكه املنظمة تعتزم الذي واألسلوب اجلمعية برسالة املانح إعالم (24-1)    مادة

 .منها املقصودة لألغراض فعال حنو على التربعات استخدامات على

 املسئوليات على اإلشراف يف احملوري ودورهم اجلمعية، إدارة مبجلس العاملني مجيع بهوية املانح إعالم(25-1)    مادة

 .والصالحيات

-الشكر والتقدير-إعالم املاحنني باستالم التربع تنمية املوارد احلد األدنى من ) عمليات تتضمن أن جيب (26-1)    مادة

 التربع .الستخدام األمثل ملبلغ التربع ( بعد ا

 . والسابقة احلالية اجلمعية ميزانيات على االطالع حق للمانح (27-1)  مادة

 .عليه املتفق النحو على املنحة استخدام ضمان من التأكد (28-1)  مادة

 . للمانح واملناسب الالئق بالشكل والتقدير الشكر تقديم ضرورة (29-1)  مادة
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 والقوانني السياسات مع يتعارض ال ومبا وسرية باحرتام معاجلتها و مبنحهم املتعلقة املعلومات مع التعامل (30-1)    مادة

 .العامة

 من  أم اجلمعية موظفي من أم املتطوعني من سواء التربعات مجع يف اجلمعية ممثلي بهوية املانح إعالم  (31-1)    مادة

 .األجر مدفوعي املتعاونني

 .املتبادل االحرتام عن وتعرب احرتافية و مهنية للجمعية املمثلني األفراد مع العالقات مجيع تكون أن (32-1)  مادة

 مشاركتها املنظمة تنوي اليت الربيدية املواد قوائم من رغبتهم حسب ت حذف أن ألمسائهم الفرصة إتاحة (33-1)  مادة

 .متقطع أو دوري بشكل

 .وصرحية وصادقة فورية إجابة وتلقي باجلمعية املتعلقة واالستفسارات األسئلة طرح حرية (34-1) مادة

 . بها العناية جيب ومستمرة طويلة عالقة هي للجمعية واملتربعني املاحنني مع العالقة  (35-1) مادة

 

 .املاحنني حبقوق اخلاصة السياسات/  اخلامس اجلزء

 إال صرفها للجمعية حيق وال الصرف أوجه حيث من رئيسيني نوعني إىل ( التربعات ) املنح تنقسم (36-1)  مادة

 : املانح اختيار حسب

 .  خمصصة تربعات •

 . ( عامة).  خمصصة غري تربعات •

 : التربع نوع حيث من رئيسيني نوعني إىل ( املنح )التربعات تنقسم  (37-1)  مادة

 .  نقدية تربعات •

 (. والتربعات املنح أنواع يف الالئحة مقدمة يف املذكورة ) عينية تربعات •

 : أنواع ثالثة إىل الشرعي األداء نوع حيث من التربعات تنقسم  (38-1)  مادة

 .  شرعا عليها املنصوص االستحقاق أوجه يف تصرف أن وجيب الزكاة •

 ( .36 ) للمادة وفقا صرفها وجيب لصدقاتا •

 .  اجلمعية من املعتمدة األوقاف لالئحة وفقا صرفها وجيب األوقاف •

 وفقا لذلك الالزمة املوافقات أخذ بعد إال مشروع لصاحل تربع ألي التسويق للجمعية حيق ال  (39-1)  مادة

 . الدولة يف املرعية لألنظمة

 املبلغ صرف عدم حال يف واستعادتها. إعالم سابق ودون حلظة أي يف التربع إلغاء للمتربع حيق  (40-1)  مادة

 . اجلمعية وبني بينه االتفاق يف عليه املنصوص حسب

 فور للجمعية املالية اإلدارة لدى النقدية غري أو النقدية املالية املوارد مجيع تسجيل يتم أن جيب  (41-1)  مادة

 .آخر إجراء أي عليها يتم أن وقبل دخوهلا

 . الراهنة حالتها و إجراءاتها ومجيع املالية املوارد عن ومستمر حم دث معلومات نظام وجود وجوب  (42-1)  مادة

 شركات مثل ) عليه متفقا ضررا  باجملتمع تضر أنشطة متارس جهات من تربعات أي اجلمعية تقبل ال  (43-1)    مادة

 (. التبغ

 . مصادرها يف مشكوك أموال أي اجلمعية تقبل ال  (44-1)  مادة
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 تنمية إدارة حتددها خاصة بإجراءات إال ريال ألف مخسني عن تزيد اليت النقدية التربعات تقبل ال  (45-1)  مادة

 املالية املوارد

 املتربع قبل من ومقدمة التربع حال بقيمتها فواتري تتضمن أن جيب جتهيزات شكل على التربعات مجيع  (46-1)    مادة

 يف تقييمها ويثبت معتمد تقييم مكتب من التربع حال يف مقيمة العقارية التربعات تكون أن جيب  (47-1)  مادة

 بذلك خاص حمضر

 إال الغري لدى استخدامها من اجلمعية منع للمتربع حيق ال نهإف الفكري النوع من تربعات وجود حال يف (48-1)    مادة

 . فقط اجلمعية لعمل استخدامها وختصيص الفكرية للملكية حقوق اتفاقية بها دون حال يف

 . احلساب أو الصندوق دخوهلا حلني ( بها املوعود) اآلجلة التربعات إثبات يتم ال (49-1)  مادة

 

 . اجلمعية حبقوق اخلاصة السياسات/  السادس اجلزء

 أي من اجلمعية حلماية وذلك به املتربع واملبلغ للمتربع القانونية السالمة من التأكد للجمعية حيق (50-1)  مادة

 . حمتملة خماطر

 ختصص اإلدارة جملس قبل من ومعتمدة حمددة التربعات من مئوية نسبة استقطاع للجمعية حيق (51-1)  مادة

 . واإلدارية العمومية للمصاريف

 باجلمعية اإلضرار شأنها من عوامل أي وجود حال يف التربع أو املنحة رفض للجمعية حيق  (52-1)  مادة

 . املخصصة الوجوه يف صرفها حال يف املنحة أو التربع اسرتجاع طلب رفض للجمعية حيق  (53-1)  مادة

 

 .التربعات مجع بعملية اخلاصة احلكومية السياسات/  السابع اجلزء

 .الدولة من تصريح على احلصول بعد إال التربعات مجع محلة قامةإب للجمعية يسمح ال  (54-1)  مادة

 إصدارهاخ تاري فيها مبني مغلفة، تعريفية ببطاقات اجلمع عملية يباشرون من بتزويد اجلمعية تقوم أن (55-1)    مادة

 . ذلك منهم طلب متى وإبرازها البطاقات تلك حبمل هؤالء ،ويلتزم اجلمعية من ومعتمدة وانتهائها

 . مركزه كان مهما شخص أي باسم الغرض هلذا حسابات فتح األحوال من حال بأي يسمح ال  (56-1)  مادة

 املتربع من خطية مبوافقة اال أجله من مجعت الذي الغرض غري يف األموال استعمال للجمعية يسمح ال  (57-1)    مادة

 .االجتماعية العمل والتنمية وزارة فمن ذلك يتيسر مل وان حمددا املتربع غرض كان ان

 انتهاء فور حمددة ملدة التربعات جبمع هلا مصرح جهة كل على التربعات مجع محلة إقامة حال يف   (58-1)  مادة

 ومفردات اجلمع حصيلة فيه تبني هلم، املرخص القانونيني احملاسبني احد من معتمد تقرير اعداد ، اجلمعية مهمة

 كان إذا و اجلمع، مدة خالل املشرفة اجلهة اىل ورفعه صحته، على الدالة باملستندات مؤيدا ومصروفاته ايراداته

 . السنوية امليزانية ضمن التقرير دراجإب فيكتفى املدة حمدد غري التصريح
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 :العضويات:  الثاني الفصل

 

 ..االنتفاع وأشكال العضوية وأنواع بشروط اخلاصة السياسات/  األول اجلزء

 

 اجلمعية عضوية  (1-2)  مادة

 اجلمعية عضو يف تتوفر أن وجيب ، احملافظة سكان من ممكنة قاعدة ألعرض مفتوحة العمومية اجلمعية عضوية تكون

 :التالية الشروط

 . اجلنسية سعودي يكون أن •

 .  عمره من عشر الثامنة أمت قد يكون أن •

 . احلسنة السمعة ذوى من يكون أن •

 .اعتباره إليه رد قد يكن مامل األمانة أو بالشرف خملة جرمية يف دانةإب عليه حمكوم غري يكون أن •

 . شرعا املعتربة األهلية كامل يكون أن •

  ريال 200 البالغ للجمعية السنوي لالشرتاك األدنى احلد سدد قد يكون أن •

 اجلمعية يف العضوية أنواع (2-2)  مادة

 جملس قبول على بناء قيامها بعد بها التحق أو اجلمعية تأسيس يف شارك الذي العضو وهو: عامل عضو  •

 حضور حق العضو هلذا ويكون ( النساء/  الرجال) على قاصرة العضوية وهذه منه املقدم العضوية لطلب اإلدارة

 مضي بعد وذلك اإلدارة جملس لعضوية نفسه وترشيح قراراتها على والتصويت العمومية اجلمعية اجتماعات

 .أدنى كحد ريال ( 200 ) ه مقدار سنويا  اشرتاكا ويدفع باجلمعية التحاقه ختاري على سنة

 حتقق بعد اإلدارة جملس ذلك ويقبل اجلمعية عضوية إىل االنتساب يطلب الذي العضو هو:  منتسب عضو •

 حضور حق العضو هلذا يكون وال الالئحة األساسية للجمعية يف التاسعة  باملادة عليها املنصوص الشروط

 100) مقداره خمفضا  سنويا إشرتاكا  ويدفع اإلدارة جملس لعضوية الرتشيح وال العمومية اجلمعية اجتماعات

 . أدنى كحد ريال (

 أو كانت مادية جليلة خدمات من هلا قدمه ملا نظريا عضويتها اجلمعية متنحه الذي العضو وهو:  شرف عضو •

 يطرح ما ومناقشة العمومية اجلمعية اجتماعات حضور حق وله أهدافها حتقيق على اجلمعية ساعدت معنوية

 . اإلدارة جملس لعضوية الرتشح أو التصويت حق له يكون أن دون فيها

 حق له ويكون ، اإلدارة مبجلس الفخرية العضوية العمومية اجلمعية متنحه الذي العضو وهو:  فخري عضو •

 . االنعقاد صحة حبضوره يثبت وال التصويت حق له ليس ولكن اجتماعاته يف املناقشة

 . العمومية اجلمعية عضوية فقدان اخلاصة السياسات/  الثاني اجلزء

 . الوفاة (3-2)  مادة

 . كتابي بطلب اجلمعية من االنسحاب (4-2)  مادة

 ذلك تقدير ويعود معنوية أو مادية كانت سواء جسيمة أضرارا باجلمعية عمد عن أحلق إذا  (5-2)  مادة

 . اجلمعية إدارة جمللس
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 على خبطاب ه إخطار بعد أو للجمعية املالية السنة بداية من( أشهر ستة) ملدة االشرتاك تسديد عن تأخر إذا (6-2)    مادة

   .اإلدارة جملس من قرار العضوية بفقدان يصدر (4-2 و 3-2) باملادة احلالتني عدا وفيما. لديها املدون عنوانه

 .اجلمعية عضوية استعادة اخلاصة السياسات/  الثالث اجلزء

 العضوية استعادة(7-2)  مادة

 املستحق املبلغ أدائه حالة يف السنوي االشرتاك تسديده عدم بسبب فقدها ملن العضوية إعادة اإلدارة جمللس جيوز •

 .عليه

 هبات أو تربعات أو  اشرتاكات من للجمعية دفعه مت ما اسرتداد عضويته فقد ملن أو ورثته أو للعضو حيق ال •

 .األسباب كانت ومهما عينا أو نقدا ذلك كان سواء

 .العضوية حبقوق اخلاصة السياسات/  الرابع اجلزء

 العضوية حقوق (8-2)  مادة

 اجلمعية جلسات مبحاضر اخلاصة السجالت على اجلمعية مقر يف االطالع اجلمعية أعضاء من عضو لكل حيق •

 جملس من بتفويض اجلمعية مدير عن الصادرة اراترالق وكذلك ، وقراراتهما اإلدارة وجملس ، العمومية

 .اإلدارة

 العمومية اجلمعية على عرضها وقبل اجلمعية مقر يف ومرفقاتها العمومية امليزانية على االطالع له حيق كما •

   .كاف بوقت

 .العضوية واجبات اخلاصة السياسات/  اخلامس اجلزء

 العضوية واجبات (9-2)  مادة

 هذا يف عليها املنصوص الواجبات جبميع والقيام باجلمعية عضويته على املرتتبة االلتزامات جبميع الوفاء •

 .للجمعية الداخلية واللوائح النظام

 . اإلدارة جملس وبقرارات العمومية اجلمعية بقرارات التقيد •

 . لديها املدون عنوانه على تعديالت من يطرأ مبا كتابة اجلمعية إبالغ •

 . العضوية وتسجيل تطوير إجراءات/  السادس اجلزء

 التالية لإلجراءات وفقا العضوية وتسجيل تطوير إجراءات تكون (10-2)  مادة

 .  العضوية تطوير خطة تصميم •

 .  األعضاء مع التواصل خطة تصميم •

 .  واالستقطاب التسويق •

 .  العضوية يف الراغبني استقبال •

 اجلديد العضو على الالئحة شروط تطابق من التأكد •

  العضوية نوع اختيار •

 .  الطلب منوذج تعبئة •

  ( الفاتورة ) اإليصال إصدار و العضوية قيمة سداد •

 .  العضوية بطاقة إصدار •
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 .  املالية لإلدارة ( الفاتورة ) اإليصال حتويل •

 .  اجلدد لألعضاء األولي التثقيف •

 .  لألعضاء التواصل خطة تنفذ •

  الدورية لالنتخابات التحضري •

 : حمالت كبار املتبرعين:  الثالث الفصل

 

  السياسات/  األول اجلزء

 

 . ميثله من أو اجلمعية إدارة جملس هو املاحنني كبار مع العالقة عن الرئيس املسؤول (1-3)  مادة

 . عمل أيام ثالث خالل املنحة بوصول املانح إعالم يتم أن جيب  (2-3)  مادة

 للجدول وفقا والنوعية احلجم حيث من املنحة مستوى حسب زيارة أو للمانح شكر رسالة رسال (3-3)  مادة

 : التالي

بريد  املبلغ م
 إلكرتوني

رسالة 
 جوال

خطاب 
 شخصي

اتصال 
 مدير

تنمية 
 املوارد

اتصال 
املدير 
 التنفيذي

اتصال 
أمني 
 اجمللس

اتصال 
رئيس 
جملس 
 اإلدارة

زيارة 
أمني 
 اجمللس

زيارة 
رئيس 
جملس 
 اإلدارة

زيارة 
أعضاء 
جملس 
 اإلدارة

عشاء 
تكريم 
 شخصي

حفل 
 تكريم

1 1-499 √            
2 500 -999 √ √           
3 1000-4999 √ √ √          
4 5000-9999 √ √ √ √         
5 10000 -

19999 
√ √ √ √         

6 20000 -

49999 
√ √ √  √        

7 50000 -

199999 
√ √ √  √ √     √  

8 100000 -

399000 
√ √ √   √    √ √  

9 400000 -

499999 
√ √ √   √ √ √ √ √  √ 

10 500000 

 فأعلى
√ √ √   √ √ √ √ √ √ √ 
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 املتربعني كبار زيارة محلة إجراءات و عمليات/  الثاني اجلزء
 : التالية اإلجراءات خالل من املتربعني لزيارة محلة تصميم (4-3)  مادة

 .  املاحنني من جمموعة واختيار البيانات قاعة مراجعة •

 .  لزيارتهم والتنسيق اإلدارة جملس على اجملموعة عرض •

 : التالية اإلجراءات خالل من للماحنني والتحديد البحث (5-3)  مادة

 . استجابتهم املتوقع املاحنني حتديد. و احملتملني املاحنني تصنيف •

 على للتعرف لقضيتك، شبيه جمال يف العاملة واملؤسسات اجلمعيات عن الصادرة التقارير يف البحث •

 بقضيتك املهتمني املاحنني

 ( العامة العالقات أومطبوعة، إلكرتونية أدلة وجمالت، صحف انرتنت، ) األخرى املصادر باستخدام البحث •

 .لقضيتك مشابهة لقضايا املنح هلم سبق الذين املاحنني ضمن البحث حتديد  •

 املاحنني تقييم صفات يف البحث •

 . تقييمهم مت الذين املاحنني تصنيف •

 خالل من والطلب للتثقيف، املاحنني أولوية ترتيب و. حدة على كال احملتملني املاحنني حتليل  (6-3)  مادة

 : التالية اإلجراءات

%  60 من أعلى نسبة على حصلوا الذين املاحنني مجيع وحتديد ،01رقم  التقييم منوذج نتائج استخدام •

 02 منوذج باستخدام بتحليلهم للبدء

 01 منوذج يف فأعلى  %  60 على احلاصلني املاحنني بتحليل االكتفاء. املانح لتحليل 02 رقم منوذج تعبئة •

 . األولوية حبسب جمموعات إىل املاحنني تقسيم •

 مكتملة احملتملني املاحنني حتديد مناذج وتوفري. املكتملة التقييم مناذج توفري خالل من املنحة طلب (7-3)    مادة

 : التالية اخلطوات خالل من

 . مباشرا  الطلب يكون أن جيب •

 . باملصداقية االلتزام •

 . املناسب الوقت اختيار •

 :املنحة وتلقي االستجابة حالة يف االستالم وتوثيق ، الدعم على احلصول (8-3)  مادة

 .الشكر تقديم مع االستالم وإثبات املنحة، استالم من التأكد •

 .االستالم وقت من ساعة 48 يتجاوز ال وقت خالل املانح إىل االستالم تأكيد إرسال •

 .امللف يف التأكيد رسالة وإدراج للمانح، خاص ملف إنشاء •

 املانح وتقدير شكر (9-3)  مادة

 تأثريا  وأكثر فاعلية، أكثر وسائل إلجياد االبتكار ميكنك للمانح، والتقدير الشكر لتقديم خمتلفة طرق مثة

 :اتباعها ي ستحسن عامة إجراءات وهناك للمانح، اخلاصة للحالة

 .بيد ي دا وتسليمها فاخرة، طباعة طباعتها أو اإللكرتوني، الربيد خالل من شكر رسالة إرسال •



 
 
 

  30من   22
 

 .األول األسبوع خالل مباشر بشكل الشكر لتقديم اإلدارة جملس أعضاء من اتصال •

 املوقع وسريفر دومني على خاص، وحساب له، إمييل وعمل للمنظمة، الربيدية القائمة إىل املانح إضافة •

 .الرمسي

 للموقع الرئيسية الصفحة على املنحة خرب بكتابة قم نفسه، عن اإلعالن على املانح موافقة حالة يف •

 .للمانح اخلرب رابط وإرسال الرمسي،

 نشرها يتم أخبار أي من نسخة وإرسال املتخصصة، اجملالت أو احمللية، الصحافة إىل املنحة خرب رسالإب قم •

 .املانح بريد إىل املنحة عن

 امللف يف للمانح إرساهلا يتم اليت والتقارير الرسائل أو املنحة، خبرب يتعلق ما كل من نسخة دراجإب قم •

 .به اخلاص

 .للمانح التقدير إظهار أساليب أحد املستمر، والتثقيف واإلشراف، املتابعة •

 كان إذا املنظمة منتجات من تكون أن وميكن للمانح، التقدير من كنوع رمزية هدية إرسال دائما  ميكن •

 .لإلهداء صاحلة منتجات للمنظمة

 : التالية اخلطوات خالل من واإلشراف املتابعة(10-3)  مادة

 فيجب التقارير لكتابة معني منوذج لديه املانح كان حالة يف. عليه املتفق الوقت يف الدوري التقرير إرسال •

 التقارير لكتابة معينا  منوذجا  يفرض ال أو فردا ، املانح كان حالة ويف ماحنة، جهة كانت إذا خاصة اتباعه،

 لذلك .معد  منوذج استخدام فيمكن

 .منحته إنفاق خطة ضمن اختاذها يتم اليت القرارات وبعض العمل، شور بعض يف املانح إشراك •

 

 

 :األوقاف:  الرابع الفصل

 

  تعريف األوقاف :/  األول اجلزء

 

 واحتياجات ومشاريع برامج لصاحل منفعتها واملسبلة ، احملبسة األصول من جمموعة هي:  األوقاف (1-4)  مادة

 . اجلمعية وخدمات

 

 لألوقاف العامة السياسات/الثاني اجلزء
 قبل من اجلمعية يف املعتمدة القانونية واللوائح الشرعية لألصول وفقا األوقاف مع التعامل يتم (1-4)  مادة

 . الشرعية اهليئة و اإلدارة جملس

 : التالية األمور يف إمجاال األوقاف قسم خيتص (1-4)  مادة

 .  الوقفية التربعات استقطاب •
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 .  األوقاف توثيق •

 .  الوقفية األمالك إدارة •

 .  الوقفية االستثمارات إدارة •

 :  عن اجلمعية يف العليا السلطات مأما املسؤول هو األوقاف قسم (1-4)  مادة

 .  األوقاف واستثمار إلدارة العامة السياسات رسم •

 . عليها واحملافظة األوقاف وصيانة منتظمة بصفة وحتصيلها اإليرادات بتنمية الكفيلة اللوائح وضع •

 .  لألوقاف الداخلية واللوائح بالنظم التوصية •

 . اخلتامية وحساباتها األوقاف ألموال السنوية واملصروفات اإليرادات وتقارير خطط إعداد •

 .  الوقف يف تسهم أن ميكن اليت األخرى اجلهات مع الشراكات بناء •

 . (اجلارية الصدقة ) مثل الوقفية املنتجات تصميم •

 

 لألوقاف املالية املوارد وتنمية استقطاب /الثالث اجلزء
 اإليرادات زيادة هلدف اجلمعية بها تقوم اليت األنشطة جمموعة هي:  لألوقاف املالية املوارد تنمية (1-4)  مادة

 . باألوقاف اخلاصة

 لألوقاف املالية املوارد أنواع (1-4)  مادة

 .  نقدية موارد •

 .  عينية موارد •

 الوقفية املوارد لتنمية املستهدفة الفئات (1-4)  مادة

 .  اجليد الدخل ذوي من بأسر املرتبطني او املستقلني االفراد وتشمل االفراد فئة •

 .  الدخل عالية التجارية واألسر األفراد وتشمل األعمال رجال فئة •

 .  املاحنة اخلريية املؤسسات •

 .  اخلاص القطاع ومؤسسات شركات •

 .  احلكومي القطاع •

 املستهدفة للفئات الوقفية املوارد تنمية إجراءات (1-4)  مادة

 .األوقاف قسم قبل من تصميمها يتم واليت الوقفية املنتجات خالل من ذلك ويتم:  األفراد فئة •

 . الالئحة هذه من الرابع الفصل يف املستخدمة املنهجية خالل من ويتم:  األعمال رجال •

 .الالئحة هذه من الرابع الفصل يف املستخدمة املنهجية خالل من ويتم:  املاحنة اخلريية املؤسسات •

 . الالئحة هذه من الرابع الفصل يف املستخدمة املنهجية خالل من ويتم:  احلكومي القطاع •

 : التالية اإلجراءات خالل من ويتم الشركات •

 . الشركات فئة من املستهدفة املبالغ حتديد -1

 .واعتمادها اخلاص القطاع مع للشراكة السنوية اخلطة تصميم-2

 . الشراكات معايري حتديد- 3
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 . الشراكة جهات اختيار- 4

 . الشراكة نوع وحتديد اجلهات دراسة- 5

 . معها والتفاوض اجلهات زيارة -6

 . وتوقيعها االتفاقيات إعداد-7

 . الشراكة إيرادات متابعة- 8

 .التقارير إعداد- 9

 . الشراكة من العائد تقييم- 11

 

 التوثيق /الرابع اجلزء
 وتنظيمها العالقة هلذه قانونية شرعية صبغة إلضفاء واملوقف اجلمعية بني العالقة تقنني هو التوثيق  (1-4)    مادة

 . العالقة من املرجوة النتائج أفضل وحتقيق ، الطرفني حقوق حفظ أجل من

 وإمنا , به اخلاصة االستثمارات خيتارون وال إدارته يباشرون ال ، لكنهم الوقف يف مساهمون املوقفون  (1-4)    مادة

 . ذلك يف حملهم حيل فاجلمعية.  اجلمعية إدارة إىل ذلك يسندون

 التوثيق إجراءات (4-1)  مادة

 أسهما  أو نقديا  مبلغا  أو منقوال  أو عقارا  ميتلكه مال وقف يف رغبته اجلهات أو األفراد أحد بداءإب وتكون 1 •

 . وقفه يسوغ مما ذلك غري أو

 . اجلمعية قرارات حسب منه املطلوبة الثبوتية األوراق على حيتوي منوذجا  املتربع تسليم •

 وإخباره عليه لالتصال موعد وحتديد ، أوقفه مبا باستالم سند فورا املوقف تسليم يتم االستمارة تعبئة بعد •

 . الوقف إجراءات باقي إلنهاء اجلمعية إىل حلضوره موعد وحتديد إجراءاته بانتهاء

 كان إذا الوقف وتثمني للتقييم جهات لثالث الالزمة األوراق إرسال باجلمعية األمالك إدارة قسم يتوىل •

 . تثمينه يستلزم منقول أو بعقار  الوقف

 على االتصال يتم ثم ، له الفعلية القيمة حتدد املختصة اجلهات من للوقف والتثمني التقييم استالم بعد •

 .بتوقيعه اإلجراءات وإنهاء الوقف بقيمة إلبالغه معه موعد لتحديد املوقف

 كاملة األوراق حتويل يتم املختصة اجلهة أو العدل كاتب لدى املطلوبة األوراق على املوقف توقيع بعد •

 . هلا األمثل االستخدام حتدد بدورها اليت باجلمعية األمالك إدارة قسم إىل

 . اخلري أعمال من به قام ما على شكر شهادة املوقف تسليم يتم •

 . الطرفني حقوق حلفظ وشرعيا  قانونيا  املوثقة الوقف وثيقة املوقف تسليم يتم •

 

 ( إداري هيكل مسمى وليس العملية هنا بإدارة املقصود ) األمالك إدارة/  اخلامس اجلزء
 او عقارات أو مباني ) من للجمعية الوقفية العينية األمالك مجيع إدارة هي االمالك دارةإب املقصود (1-4)  مادة

 ( غريها أو معدات

 التالية باملهام إمجاال االمالك إدارة ختتص (1-4)  مادة
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 .  االمالك تشغيل •

 .  األمالك صيانة •

 .  وحتصيلها اإليرادات متابعة •

 .  لألمالك املالي التقييم •

 (1-4)  مادة

 األمالك إدارة مهام ألداء ( املقرتحة ) اإلجراءات

 .  واملشرتيات العقود لالئحة وفقا باملهمة صيانة شركات تكليف:  الصيانة •

 .  واملشرتيات العقود لالئحة وفقا باملهمة تشغيل شركات تكليف:  التشغيل •

  واملشرتيات العقود لالئحة وفقا باملهمة تقييم شركات تكليف:  التقييم •

 .  للجمعية املالية لالئحة وفقا:  اإليرادات متابعة •

 

 ( إداري هيكل مسمى وليس العملية هنا بإدارة املقصود ) االستثمار إدارة/  السادس اجلزء
 عائد أعلى لتحقيق منوعة أصول لشراء للوقف املتربعني أموال استخدام عن عبارة هو االستثمار (1-4)  مادة

 . اإلدارة جملس من عليه واملوافق املقبول املخاطر مقدار ضمن ممكن

 التالية باملهام إمجاال االستثمار إدارة ختتص (1-4)  مادة

 .  االستثمار نتائج من للمرغوب وفقا االستثمارية السياسات اقرتاح •

  االستثمارية واجلهات األوعية يف األصول توزيع طرق حتديد •

 .  لالستثمار واآلمنة الشرعية واألوعية الفرص عن البحث •

 .  االستثمار مديري اختيار •

 .  االستثمارات أداء تقييم •

 . الدورية التقارير رفع •

 . وغريه وتشغيل صيانة من هلا يتبع وما االوقاف إلدارة السنوي االنفاق اقرتاح •

 : االستثمارية األوعية اختيار سياسات (1-4)  مادة

 . اإلسالمية الشريعة ضوابط مع املتوافق االستثمار اختيار •

 . منخفضة به املخاطرة نسبة تكون والذي اآلمن( الشرعي ) االستثمار اختيار •

 . باألسهم باملضاربة املرتبطة األنشطة يف الوقف يستثمر ال •

 سنوية أو سنوية  نصف ، سنوية ربع شهرية أرباحا اختياره يتم الذي االستثمار مينح حيث:  املنتظم العائد •

. 

 . سيولة على واحلصول املستثمر املبلغ السرتداد ممكنة مرونة أكرب االستثمار يوفر حيث:  املرونة •

 (1-4)  مادة

 : اجلمعية أوقاف أموال إدارة يف االستثمار سياسات

 . احلادة االقتصادية التقلبات أخطار من تقي مناسبة استثمارية أهداف حتديد •
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 . النمو إىل واحلاجة األمان إىل احلاجة بني املوازنة •

 . االستثمارات ونتائج أداء مراقبة •

 .االحتياجات وتغري السوق، ظروف وتغري االستثمار، لنتائج وفقا  االستثمارية السياسات تعديل •

 . أعضائها وعدد اإلدارة شكل حيث من االستثمار إلدارة اإلداري اهليكل حتديد •

 . الوقفية الصناديق وخباصة الوقف ألصول االستثمارية احملفظة مكونات تنويع •

 . واحد اقتصادي قطاع على نشاطه يقتصر فال ، االستثمارية الوقف أنشطة تنويع •

 االستثمار أسلوب تناسب حبيث ،( إخل...  نقد أسهم، عقارات،) أصل كل نسبة وحتديد الوقف، أصول حتديد •

 .املتبع

 ويستخدم تستثمر بل اجلارية، النفقات تغطية يف تستخدم فال استثمارية، أصول مبثابة النقود مع التعامل •

 .اجلاري اإلنفاق متويل يف العائد

 (1-4)  مادة

 : أوقاف أموال من اإلنفاق سياسات

 :يلي ما اتباع االستثمار إدارة على يتعني

 . الوقف أصول استثمار عوائد من واإلنفاق اإلنفاق، يف النقدية األصول استخدام عدم •

 الوقف ألصول احلقيقية القيمة تنمية هما: عنصرين بني التوازن خالهلا من يتحقق مناسبة سياسة وضع •

 .السوقية والتقلبات التضخم عامل االعتبار بعني واألخذ

 يف اإلنفاق يكون أن أي ، اجلارية النفقات من معني جزء لتغطية االستثمار عوائد من كاف مقدار إنفاق •

 أصول إنفاق إىل اإليرادات عن الزائد اإلنفاق يؤدي ال حتى احملققة الوقف أصول استثمار من العائد حدود

 .الوقف

 الوقف أصول لتنمية الباقي اجلزء استثمار وإعادة اجلارية، النفقات لتغطية اإليرادات من جزء استخدام •

 .الطويل املدى على

 . الوقف أصول استثمار من العائد حجم مع السنوي اإلنفاق مقدار يتماشى •
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 : مالحق /النماذج 

 

  ( :01النموذج األول )

 

 %100 %25 %25 %25 %25 النسبة املئوية لتقييم كل عنصر =

 النسبة إمجالي اخلريي الدافع العالقة االهتمام الثراء  املانح اسم م
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  ( :02النموذج الثاني )

 

 ..التقييم بواسطة :.................................................  الوظيفة ..................................................مت 

 

 أوال البيانات األساسية

  لقب املانح وامسه الكامل

 املانح صورة

 املاحنة اجلهة شعار أو

  املهنة/  العمل جمال

  العمل عنوان

 املانح تاريخ

 العائلة، النشأة، الوالدة، مكان)

 (. الكفاح مشوار

 

  املانح هذا اهتمام تقيم كيف

 العمل أو العام، بالعمل

 اخلريي؟

 ضعيف □  متوسط □ عالي  □ 

 □ ابتدائي □  متوسط □  ثانوي □  جامعي □  ذلك من أعلى التعليم مستوى

 تربطك يت ال العالقة هي ما

 املانح؟ بهذا

  □  الدراسة خالل من □  مشرتك صديق □  األطفال خالل من

 □ عمل □  جرية □  قرابة □  شراكة □  املسجد خالل من  

 بينك العالقة عمق مدى ما

 املانح؟ هذا وبني

 □  جدا  أصدقاء □  عمل زمالء □  عميقة معرفة □  سطحية معرفة

 املانح هذا تقديم نكنك هل

 واعتبار عملك فريق إىل

 منظمتك؟ يف شريكا 

 □ على يعتمد □  نعم □  ال

 ............................................................................................... 

 ثانيا : التحليل املعلوماتي

 لغتش يتال القضايا أهم هي ما

 املانح؟ هذا اهتمام

 

 هذا بها تصف يتال الكلمة ما

 الدين؟ ناحية من املانح

 غري متدين □  جدا  متدين □  باعتدال متدين □  متحفظ □ 

 للعمل التربع له سبق هل

 اخلريي؟

 ماذا؟  مثل نعم،  □  ال □ 

 ...................................................................................... 

 مع االجتماعي التواصل وسائل

 .املانح هذا

 بوك،  تويرت فيس  )  اجتماعية شبكات

 ) □ 

 □العامة املناسبات

 □  الثقافية الندوات
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 □ اإلمييل ( ينطبق ما كل حدد )

 □  النادي

 □  العمل

 □ املسجد

 □  االسرتاحات

 □  السوق

 □ شعرية أمسيات

 □  العمل اجتماعات

 □  صديق خالل من

 □ عائلية حفالت

 □ أخرى

 ......................................... 

 ثالثا : التحليل املالي

 املانح هذا قدرة تقيم كيف

 العطاء؟ على

 □ عالية □ متوسطة □ ضعيفة

 املانح هلذا الثروة مصادر

 ( ينطبق ما كل حدد )

 □ جتارة □  وراثة □  أسهم □  أراضي □  شركات □  طويلة لسنوات عمل

 □ذلك غري

 ........................................................................................... 

 250000 إىل25000 من□  التمويلية للقدرة األقصى احلد

 500000 إىل 250000من□ 

 1000000 إىل 500000 من□ 

  10000000 إىل 1000000 من□ 

  20000000 إىل 10000000 من□ 

 ..................................: ذلك من أعلى□ 

 املالية املانح التزامات

 عن معرفته نكن ما كل )

 أو عمل، هجتا املانح التزامات

 أو أخرى، قضايا أو أسرة،

 (.صدقات أو منظمات

 □  أسرة

 □ جتارة

 □ صدقات

 □ ومنظمات قضايا

 □ : أخرى التزامات

 ......................................................................................... 
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