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 االعتماد

 
 احلند هلل ًالصالة ًالسالو على ىبَيا ذلند ًعلى آلى ًصحبى أمجعني ًبعد:

يقَيقا  مليقتيَات بياء على الصالحَات املخٌلة جمللس إدازة اجلنعَة اخلريٍة لسعاٍة األٍتاو بربٍدة )أبياء(, ًحت
(,  41/  40/  2املصلحة العامة للجنعَة فيقد اعتندت هري الالئحة بياء على قساز دللس اإلدازة زقه ) 

 هـ, ًذلك للعنل بوا , حَث تلغُ كل اللٌائح  اليت مت العنل علَوا سابيقا . 1441/  01/  11ًتازٍخ 

 زسالتوا اإلىساىَة السامَة بالشكل املطلٌب.ىسأل اهلل أن ٍيفع بوا ًأن تكٌن عٌىا  للجنعَة على أداء 

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 الفصل األكؿ: السياسات العامة
 الالئحة ة/ مقدماجلزء األول

 الالئحة: ىذه نطاؽ   ((  11) )  ادلادة
كالقوانني  نممةألماشى مع ادبا يت ،اجلمعيةيف إجراءات تنمية ادلوارد ادلالية ك  ُصممت ىذه الالئحة حلوكمة سياسات

 .ادلعموؿ هبا يف ادلملكة العربية السعودية
 الالئحة: أىداؼ ىذه   ((  22) )  ادلادة

 هتدؼ ىذه الالئحة إذل التأكيد على:
 كمشاريعها. اجلمعيةضمن استدامة برامج إغلاد موارد اثبتة كدائمة ت 
  هبا يف ادلملكة العربية السعودية ادلعموؿحكاـ األك  للقوانني كفقان  تسري للجمعيةعمليات تنمية ادلوارد ادلالية أف. 
 الصرؼ منها.عمليات ، ك للجمعيةتنمية ادلوارد ادلالية  عمليات شفافية ككضوح 
 مع  عالقات طويلة ادلدل ن توطيدع انمجةك  ،مستدامة إجراءاتىي  للجمعيةتنمية ادلوارد ادلالية  اتأف عملي

 .األطراؼ اخلارجية
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 سياسة مجع التربعات   ((  33) )  ادلادة
 :قدمةم

 الغرض من ىذه السياسة التعريف ابدلبادئ كاإلرشادات اخلاصة جلمع ادلوارد ادلالية من سلتلف ادلصادر للجمعية.
 :النطاؽ

ربدد ىذه السياسة ادلسؤكليات العامة يف مجع التربعات كادلسؤكليات احملددة جلامعي التربعات كماضليها، كفيما يتعلق 
 ابستخداـ األمواؿ كادلسؤكلية عنها.

 :البياف
 ى حدة أف:تضمن اجلمعية ككل ما يتبعها عل

 تعمل على الدكاـ بطريقة تتسم ابلعدالة كابألمانة كاالستقامة كالشفافية. .1
، يف مجيع أنشطتها، بقوانينها السارية كلوائحها كدببادئها كشلارساهتا. .2  تلتـز
 يعترب رللس إدارة اجلمعية أنفسهم مسؤكلني أماـ من قدموا إليهم األمواؿ. كعليهم االمتناع عن استخداـ .3

 الرسائل أك الرسـو كالصور اليت تستغل  أك سبس أبم شكل من األشكاؿ، بكرامة اإلنساف.
ال يستغل منسوبو اجلمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية. كعليهم أال يقبلوا كتعويض سول أجرىم أك  .4

 األتعاب احملددة ذلم.
حقوؽ ادلتربعني. كػلق للمتربعني، أكال تلتـز اجلمعية أبم الئحة تصدر من اجلهات ادلشرفة عليها، بشأف  .5

 كقبل كل شيء، احلصوؿ يف حينو على ادلعلومات الكاملة عن كيفية استخداـ أمواذلم. 
ُتستخدـ مجيع األمواؿ اليت مت مجعها يف األغراض الذم مُجعت من أجلها، كذلك خالؿ الفًتة الزمنية اليت  .6

 اتفق عليها.
مجيع احلاالت زلصورة يف نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أكساط تبقى تكلفة مجع التربعات يف  .7

 مهنة مجع التربعات كمن اجلمهور. كيكوف ىناؾ توازف مناسب بني التكاليف كالدخل كاجلودة. 
يطبق نماـ زلاسيب معًتؼ بو لتتبع حركة التربعات كمراقبتها. كإعداد تقارير دقيقة يف حينو كنشرىا علنا،  .8

 ة ادلبالغ اليت مت مجعها ككيفية إنفاقها كالنسبة الصافية ادلخصصة للهدؼ أك للنشاط.متضمن
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 التعريفات الرئيسية:   ((  44) )  ادلادة
 (أبناء)ربيدة باأليتاـ اجلمعية اخلريية لرعاية  :اجلمعية. 
 :كاليت دخلت إذل حساابت ،كما يف حكمها ،ادلنقولة أك الثابتة ،غري النقديةأك  ىي ادلوارد النقدية ادلوارد ادلالية 

 .للجمعية نماـ األساسيالكفق  ،كأمانة تصرؼ يف ادلصارؼ ادلخصصة ذلا اجلمعية
 :اجلمعيةبرامج كمشاريع اليت تستهدفها الفئات  ادلستفيد النهائي. 
 برامج اجلمعيةأك  دعم أنشطةيف  زبصيص ريعومت  اجلمعيةمن أصوؿ  أصلكل  :الوقف. 
 اليت ربددىا أحكاـ الشريعة اإلسالمية. يف األكجو مقدار مفركض من ادلاؿ، يوجو للصرؼ :الزكاة 
 اجلمعية لصاحل الداعم يقدموػلدده ك ، مقدار من ادلاؿ :الدعم. 
 ربديده دكفمن  اجلمعيةلصاحل  الداعممقدار من ادلاؿ، ػلدده كيقدمو  :(العام دعمال) غري ادلشروط دعمال 

 .ادلاؿلوجو صرؼ ىذا 
 مع ربديده لوجو  اجلمعيةلصاحل  الداعممقدار من ادلاؿ، ػلدده كيقدمو  :(ادلخصص دعمال) ادلشروط دعمال

 .كبرارلها اجلمعية أنشطةالصرؼ ادلنشود ذلذا ادلاؿ، كيكوف على األغلب من أجل دعم 
  أك  إحدل برارلهايف سبيل دعم  للجمعيةغري نقدم تقدمو جهة اعتبارية أك  نقدمتعويض  :الرعايةقيمة

 .معنوية كاضحة كزلددةامتيازات مقابل حصوذلا على ، أك محالهتا اإلعالميةفعالياهتا 
 اجلمعية أك غري نقدية لصاحلك/نقدية  موارد بتخصيصاجلهة االعتبارية اليت تقـو أك  الشخص :الداعم. 
  مساكم معيةللج سنوم دعمتقدًن  وفيستطيع نالذي نيالداعم :(الداعمنيني )الداعمكبار  ِ  رايؿ 50.000لػ

 .، بغض النمر عن نوع الدعممتعددة دفعاتعلى أك  ، على شكل دفعة كاحدةأكثرأك  سعودم
 :غري ادلباشرة خلدمات  ،اإلداريةالشؤكف العامة ك  لتغطية تكاليفاليت يتم صرفها  ادلبالغىي  ادلصاريف التشغيلية

 ادلستفيد النهائي.
 :ادلوجهة للمستفيد النهائي. اجلمعيةبرامج كمشركعات على يتم صرفها اليت  ىي ادلبالغ مصاريف ادلشاريع 
 قيمتو  كانتإذا   لتغطية مصاريف التشغيل، ادلخصص دعمال :للمصاريف التشغيليةموجو  يرئيس دعم

 .دفعة كاحدةأكثر أك  سعودمرايؿ  300.000
 أكثر أك  % 20قيمتو  كانتإذا   ،ما لتغطية مصاريف مشركع ادلخصص دعمال :للمشاريعي موجو رئيس دعم

 .من قيمة ادلشركع
 اجلمعية عن تنمية ادلوارد ادلالية يف ةادلسؤكل إلدارةا :تنمية ادلوارد ادلالية إدارة. 
 تقدًن كاعدان ب ،اجلمعية أماـ أحد شلثلياحملتمل على نفسو الداعم  يقطعومكتوب أك  شفوم تعّهد :دعمالتزام ابل

 .كمبالغ زلددةدلواعيد  كفقان  جمعيةلل الدعم ابدلوارد ادلالية
 ربقيقو  تنمية ادلوارد ادلالية إدارة نتمر منيُ منشود، كهدؼ  سنواين  اجلمعية مارل تضعو سقف :ادلستهدف ادلايل

 .كيتوافق مع ادلوازنة التقديرية دلشاريعاب تلك ادلرتبطةالتشغيلية ك  اجلمعية من أجل تغطية مصاريف
 الداعمنيللتواصل مع  اخطتهضمن  إدارة تنمية ادلوارد ادلالية تضعوالذم تمل احمل الداعم :ادلستهدف الداعم، 

 .اجلمعيةدؼ استقطاب ادلوارد ادلالية اليت تدعم رسالة هب
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  للجمعية بسبب دعمو ،للداعمكامتناهنا عن شكرىا  للتعبري اجلمعية اليت تقـو هبا اخلطوات :التقديرالشكر و. 
  ذلدؼ زايدة اإليرادات اخلاصة  اجلمعيةىي رلموعة األنشطة اليت تقـو هبا  قاف:تنمية ادلوارد ادلالية لألو

 ابألكقاؼ.
 ادلفعوؿ. ةكترخيصها ساريسجلها كاف يف حاؿ  إال  ادلوارد ادلالية،القياـ أبنشطة تنمية  اجلمعيةال تستطيع    ((  55) )  ادلادة

 .كالصرؼ اعاإليدركات حيقبل دائمان، ك  مفعالن  للجمعيةاحلساب ادلصريف  إبقاءغلب    ((  66) )  ادلادة

مجيع أشكاؿ تضارب ادلصاحل أثناء  اجلمعيةذبنيب مسؤكلية رللس اإلدارة ك جلنة تنمية ادلوارد كادلشاريع تقع على    ((  77) )  ادلادة
 .عمليات تنمية ادلوارد ادلالية

 .ن نزاىة كشفافية كإفصاح كرقابةاحلوكمة ادلؤسسية، مألعلى معايري  تتم مجيع عمليات تنمية ادلوارد ادلالية كفقان غلب أف    ((  88) )  ادلادة

 يف تنمية ادلوارد ادلالية الصالحيات وادلسؤوليات/  اجلزء الثاين
 .مدير عاـ اجلمعية، بيد للجمعيةتكوف صالحية ادلوافقة على أساليب تنمية ادلوارد ادلالية    ((  99) )  ادلادة
اك من يفوضو رللس  على عاتق رللس اإلدارة اجلمعيةة يف مسؤكلية اعتماد ميزانية سلصصة إلدارة تنمية ادلوارد ادلالي تقع   ((  1111) )  ادلادة

 .االدارة
 .جلنة تنمية ادلوارد كادلشاريعبيد  للجمعيةخطة تنمية ادلوارد ادلالية  تكوف صالحية ادلوافقة على   ((  1111) )  ادلادة
 .ادلدير العاـمن أك  ارةدمن رئيس رللس اإلدائمان موجهة  الداعمنيادلوارد ادلالية من استقطاب  اتطلبتكوف أف  غلب   ((  1212) )  ادلادة

 كال غلوز أبم حاؿ من األحواؿ توجيو خطاابت أك طلبات من غري ىؤالء.
 موظفيهاك  تنمية ادلوارد ادلالية دارة/ السياسات اخلاصة إب الثالثاجلزء  

التأكد عن األكؿ ادلسؤكؿ  يى عتربت لكنك  ،تنمية ادلوارد ادلالية دارةإب اجلمعية يفادلالية ادلوارد تنمية  ةال تنحصر مسؤكلي   ((  1313) )  ادلادة
 .هاسبامإك حسن أدائها من 

 .كادلدير العاـ معان جلنة تنمية ادلوارد كادلشاريع ادلوارد ادلالية على عاتق تنمية  إدارة مديرتقع مسؤكلية اختيار    ((  1414) )  ادلادة
اك ادلدير العاـ  رئيس رللس اإلدارةوافقة دبإال  ادلاليةيف عملية تنمية ادلوارد  اجلمعية ال ذبوز مشاركة أم عضو من خارج   ((  1515) )  ادلادة

 .ادلعايري ةإجراءات كاضحك  كفق نماـ عملياتك  ،خطي بشكل
 تنمية ادلوارد ادلالية. دارةالتشغيلية إل ةمسؤكلية مراجعة كاعتماد اخلطكادلدير العاـ  ادلاليةجلنة تنمية ادلوارد تتوذل    ((  1616) )  ادلادة
 :ةادلتلقا ادلوارد ادلاليةجتاه  دلاليةا ادلوارد تنمية موظفيمسؤولية    ((  1717) )  ادلادة 

 .العاـ دعمالمجيع قبوؿ  موظف تنمية ادلوارد ادلاليةعلى  -أ 
عن  اجلمعيةأىداؼ مع  - إف كجدت – الداعمالتأكد من انسجاـ شركط  موظف تنمية ادلوارد ادلاليةعلى  -ب 

 .ادلخصصة مدعالمجيع قبل قبوؿ  إدارة تنمية ادلوارد ادلالية مديريق أخذ ادلوافقة من طر 
بشكل  الداعم ػلددىاالغاية اليت أك  لوجهةل ادلارل ادلمنوح بلغؼلصص ادل، ادلخصص دعماليف حاالت  -ج 

 .، كغلب أتكيد ذلك لو بشكل خطيحصرم
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 :نيلداعمالعالقة اب   ((  1818) )  ادلادة
من  ملني كادلتكررين،ني احملتالداعممع  االىتماـ ابحملافمة على عالقات طيبة كزلًتفة موظفي تنمية ادلوارد ادلاليةعلى 
 :خالؿ
 فيها. ةادلبالغ كعدـ بكل شفافيةني ابدلعلومات الصحيحة، الداعمالتواصل مع  -أ 
 ، ابلسرعة ادلمكنة.همدعمكيفية التصرؼ يف على   نيالداعم اطالع -ب 
 تفضيالتو.أك  ، كعدـ تسريب أم من معلوماتواحًتاـ شركطوك  ،الداعماحلفاظ على سرية  -ج 
 .أتخريأك  دكف إعاقة من، ، يف حاؿ طلب ذلكة الداعمنيمن قائم الداعمحذؼ اسم  -د 

 :جتاه التقارير اإلدارية ادلالية ادلوارد تنمية يموظفمسؤولية    ((  1919) )  ادلادة
ربت  ةيشفافبكل  ، حبسب اإلجراءات ادلعموؿ هبا،يستقبلهااليت  دعممجيع البتقييد  موظف تنمية ادلوارد ادلاليةيلتـز 

 قانونية.طائلة ادلساءلة اإلدارية كال
 ادلزااي:أو  دلدفوعات والتعويضاتاب ادلالية ادلوارد تنمية يموظف: عالقة ومسؤولية ادلدفوعات والتعويضات   ((  2121) )  ادلادة

 يف مقابل أداء عملو على: موظف تنمية ادلوارد ادلاليةيتحصل  (أ 
 يتم التعامل مع موظفي تنمية ادلوارد حسب الئحة ادلوارد البشرية. (1
وارد ادلالية مكافأه ربفيزية على ست اشهر حسب ما يتم اعتماده من جلنة تنمية يستحق موظف تنمية ادل (2

 ادلوارد ادلالية.
حسب ما يتم اعتماده من جلنة تنمية  من األداء عن كل ستة أشهركاحدة تدفع مرة مكافأة ربفيزية   (3

 ، كما يلي:ادلوارد
 االمتيازات اخلاصة اليت قد يعرضها عليهمأك  وع من العطاايأم ن قبوؿ وظف تنمية ادلوارد ادلاليةال غلوز دل (ب 

كإحالة تلك اذلبة مباشرة  ادلدير العاـلصفتهم الشخصية، كيتحتم عليو يف تلك احلالة إخطار  نيالداعمبعض 
 .اجلمعيةإذل 

 ني:القواظألظممة و جتاه االلتزام اب ادلالية ادلوارد تنمية يموظفمسؤولية    ((  2121) )  ادلادة
مؤسسية أخرل سواء أك  العمل يف تنمية ادلوارد ادلالية ألم جهة فردية وارد ادلاليةموظفي تنمية ادلػلمر على  -أ 

 .اجلمعيةخارجها، أثناء عملهم لدل أك  أثناء ساعات الدكاـ الرمسي
 .اجلمعيةتسيء إذل مسعة االطلراط يف أم نشاطات  موظفي تنمية ادلوارد ادلاليةػلمر على  -ب 
ربت طائلة  كيكوف اختالس أية مبالغ من ادلوارد ادلالية اليت غلمعوهنا يةموظفي تنمية ادلوارد ادلالػلمر على  -ج 

 القانونية.اإلدارية ك ادلساءلة 
 جتاه السندات والتوريدات ادلالية: ادلالية ادلوارد تنمية يموظفمسؤولية    ((  2222) )  ادلادة

  .، معبأة بشكل كاضحبسندات استالـ دعمتوثيق مجيع ال ادلالية ادلوارد تنمية موظفيعلى  -أ 
 .حبسب اإلجراءات ادلعموؿ هبا اجلمعيةإذل  ادلارل دعمتوريد مجيع ال -ب 
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 الداعمني / السياسات اخلاصة حبقوق الرابعاجلزء 
 :إعالـ الداعمني دبا يليتتضمن عمليات تنمية ادلوارد ادلالية يف حدىا األدىن أف  غلب   ((  2323) )  ادلادة

 دعمداـ ادلوارد ادلمنوحة كقدرهتا على استخدمات الكاألسلوب الذم تعتـز سلوكو الستخ اجلمعية كأىداؼ رسالة (أ 
 على ضلو فعاؿ لألغراض ادلقصودة منها.

 ، كدكرىم احملورم يف اإلشراؼ على ادلسؤكليات كالصالحيات.اجلمعيةإدارة  ىوية مجيع العاملني دبجلس (ب 
 .دعمالاستالـ  (ج 
 .دلساعلاهتم اجلمعية تقدير (د 
 .على أرض الواقع دعمالاستخداـ أكجو  (ق 

 ابحلقوؽ التالية: وفالداعميتمتع    ((  2424) )  ادةادل
 .على النحو ادلتفق عليو مساعلاهتمحق التأكد من استخداـ  (أ 
 .على كجو السرعة صحيحةكتلقي إجابة  جلمعيةحق طرح األسئلة كاالستفسارات ادلتعلقة اب (ب 

 دعملاب/ السياسات اخلاصة  اخلامساجلزء 
  :إذل نوعني رئيسيني الداعمحبسب رغبة  أكجو الصرؼمن حيث  اجلمعية تقبلو ذمال دعمنقسم الي( 25)    ادلادة

 .الداعمػلددىا يف األكجو اليت إال  صرفو للجمعية، ال ػلق سلصص دعم .أ 
أكثر من أصناؼ العمل بقدر احلاجة، بسبب عدـ اشًتاط أك  يف كاحد صرفو للجمعية، ػلق عاـ دعم .ب 

 لنوعية كجو الصرؼ. الداعم
 :قساـأ ثالثة إذلنوع ال من حيث جلمعيةا تقبلو ذمال دعمنقسم الي( 26)    ادلادة

 .نقدم دعم .أ 
 .عيين دعم .ب 
 .(أصوؿ غري منقولة) عقارم دعم .ج 

 ع األداء الشرعي إذل ثالثة أنواع:نو  من حيث اجلمعية تقبلو ذمال دعمنقسم الي( 27)    ادلادة
 .تصرؼ يف أكجو االستحقاؽ ادلنصوص عليها شرعان ك  :الزكاة .أ 
 .اجلمعية تقدمهااالجتماعية اليت  كادلشاريعمج تغطية نفقات الربا: كتصرؼ على اذلبات .ب 
، ابإلضافة إذل للجمعيةكيتم تشغيلها كاالستفادة من ريعها يف تغطية ادلصاريف العامة كاإلدارية  :األكقاؼ .ج 

 .اجلمعيةدعم نفقات الربامج كادلشركعات االجتماعية اليت تطلقها 
يتم عليها أف  كقبل فور دخوذلا إدارة الشؤكف ادلاليةغري النقدية لدل أك  ديةيتم تسجيل مجيع ادلوارد ادلالية النقأف  غلب( 28)    ادلادة

 أم إجراء آخر، ابستخداـ نماـ زلاسيب مناسب كزلدث ابستمرار.
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من قبل  تقدؽلهافواتري بقيمتها حاؿ غريىا( كجود أك  ،سيارات، ذبهيزات)مثاؿ:  العيين دعممجيع التضمن يأف  غلب ( 29)    ادلادة
كيثبت تقييمها يف زلضر  ،دعممن اجلهات ادلختصة يف مثل ىذه األنواع من السعرم صوؿ على تقييم احلأك  ،الداعم

 خاص بذلك.

 .يف زلضر خاص بذلك كيثبت تقييمو ،مكتب تقييم معتمدقبل من  ممقيّ  العقارم دعمكوف اليأف  غلب ( 31)    ادلادة

 . ا ادلصريفحساهبأك  اجلمعيةصندكؽ ذل إ حلني دخولو (ادلوعود هبا) اآلجل دعمال يتم إثبات ال ( 31)    ادلادة

 تنمية ادلوارد ادلاليةبعملية اخلاصة احلكومية / السياسات دسالسااجلزء 
 
كإبرازىا مىت طلب  ،اجلمعية نعة الصادر غلفة ادلتعريفية ال مبطاقاهتااللتزاـ حبمل  موظفي تنمية ادلوارد ادلاليةغلب على    ((  3232) )  ادلادة

 .منهم ذلك

ت ابسم أم شخص مهما كان تنمية ادلوارد ادلاليةغرض بمصرفية حساابت أم أبم حاؿ من األحواؿ فتح  وزال غل   ((  3333) )  ادلادة
 .اجلمعيةمنصبو يف  طبيعة
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 نيالداعملفصل الثاين: محالت كبار ا

 اجلزء األول / السياسات
 .ونيفوضمن أك ـ اجلمعية كمدير عا اجلمعيةإدارة  ىو رللس نيالداعمكبار  ادلسؤكؿ الرئيس عن العالقة مع   ((  3434) )  ادلادة 

 ساعة حبد أقصى. 72خالؿ  ،ودعمستالـ اب الداعميتم إعالـ أف  غلب   ((  3535) )  ادلادة 

للجدكؿ  من حيث احلجم كالنوعية كفقان  الداعمسب مستول دلكتبو حب زايرةترتيب أك  للداعمرسالة شكر إرساؿ غلب    ((  3636) )  ادلادة 
 :التارل

 

 ادلبلغ م

بريد إلكرتوين
رسالة جوال 
 

خطاب 
شخصي
اتصال مدير تنمية  

ادلوارد
 

ادلالية
اتصال ادلدير العام 

س  
س جمل

اتصال رئي
اإلدارة
زايرة ادلدير العام 

س اإلدارة 
س جمل

زايرة رئي
 

مع 
س

أعضاء من اجملل
الدعوة للفعاليات 

 

1 
10000- 

49999 
             

2 
50000-

149999              

3 
150000- 

299999                

4 
300000- 

 فأكثر
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 نيالداعمزايرة كبار  إجراءاتو  عمليات/ الثايناجلزء 
 

سيق نتقبل البدء ب ادلدير العاـ طلب موافقة إدارة تنمية ادلوارد ادلالية مديرغلب على  ،نيالداعمكبار ل اتزاير  لتنميم   ((  3737) )  ادلادة 
 تلك الزايرات.

 :نيالداعمحتليل    ((  3838) )  ادلادة 
عػن  للتثقيػف نيالػداعمترتيػب أكلويػة ك  ،احملتملني كال على حػدة نيالداعمخلفيات ربليل  دلاليةإدارة تنمية ادلوارد اعلى 

 :من خالؿ اإلجراءات التالية قبل تنسيق زايرهتم،، كرسالتها اجلمعية
% 60الػػذين حصػػلوا علػػى نسػػبة أعلػػى مػػن  نيالػػداعمكربديػػد مجيػػع  ،4/1اسػػتخداـ نتػػائج ظلػػوذج التقيػػيم رقػػم  -1

 .2/2ابستخداـ ظلوذج للبدء بتحليلهم 
% فػػأعلى يف ظلػػػوذج 60احلاصػػلني علػػػى  نيالػػػداعماالكتفػػػاء بتحليػػل  .الػػداعملتحليػػػل  2/2رقػػم  تعبئػػة ظلػػػوذج -2

4/1. 
 .3/2إذل رلموعات حبسب األكلوية ابستخداـ ظلوذج رقم  نيالداعمتقسيم  -3

 :دعمالاحلصول على    ((  3939) )  ادلادة 
 ت التالية:توثيقو ابتباع اإلجراءاغلب  دعميف حاؿ استالـ ال

 إثبات االستالـ مع تقدًن الشكر. -1
ساعة من كقت  72خالؿ كقت ال يتجاكز  1/5ابستخداـ ظلوذج رقم  الداعمإرساؿ أتكيد االستالـ إذل  -2

 االستالـ.
 كإدراج رسالة التأكيد يف ادللف. ،داعمللإنشاء ملف خاص  -3

 :الداعممع  ادلتابعة   ((  4141) )  
 :من خالؿ اخلطوات التاليةلى ادلستجدات ع كإطالعو الداعمتتم عمليات ادلتابعة مع 

لديو ظلوذج معني لكتابة التقارير فيجب  الداعمإرساؿ التقرير الدكرم يف الوقت ادلتفق عليو. يف حالة كاف  -1
ال يفػػػرض ظلوذجػػػان معينػػػان لكتابػػػة أك  فػػػردان، الػػػداعمكانػػػت جهػػػة ماضلػػػة، كيف حالػػػة كػػػاف إذا   اتباعػػػو، خاصػػػة

 .1/7اـ ظلوذج رقم التقارير إليو، فيمكن استخد
 و.دعميف بعض كرش العمل، كبعض القرارات اليت يتم ازباذىا ضمن خطة إنفاؽ  الداعمإشراؾ  -2
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 الفصل الثالث: األوقاف

 وقافلأل السياسات العامة / األولاجلزء 
 

 .ة العربية السعوديةدلملكا لألصوؿ الشرعية كاللوائح القانونية ادلعتمدة يف يتم التعامل مع األكقاؼ كفقان    ((  4141) )  ادلادة 

 عن: ةمسؤكلكتكوف  "اليةلتنمية ادلوارد كادلبتشكيل "جلنة  دارةيقـو رللس اإل   ((  4242) )  ادلادة 
 .كإدارهتا األكقاؼ ستثمارالرسم السياسات العامة  -أ 
كصيانة األكقاؼ  ،كربصيلها بصفة منتممةمن تشغيل األكقاؼ كضع اللوائح الكفيلة بتنمية اإليرادات  -ب 

 .كاحملافمة عليها
 .ألكقاؼلتشغيل اابلنمم الداخلية  التوصية -ج 
 .إعداد خطط كتقارير اإليرادات كادلصركفات السنوية ألمواؿ األكقاؼ كحساابهتا اخلتامية -د 
 .كإدارتو كصيانتو الوقفتشغيل تسهم يف أف  بناء الشراكات مع اجلهات األخرل اليت ؽلكن -ق 
 دراسة جدكل األكقاؼ االستثمارية. -ك 

 

 ادلوارد ادلالية لألوقاف قطاب وتنميةاست/ يناجلزء الثا
 أنواع ادلوارد ادلالية لألكقاؼ:   ((  4343) )  ادلادة 

 .موارد نقدية -أ
 .موارد عينية -ب

 دلستهدفة لتنمية ادلوارد الوقفية:الفئات ا   ((  4444) )  ادلادة 
 .من ذكم الدخل اجليد ادلرتبطني أبسرأك  ادلستقلني األفرادكتشمل  األفرادفئة  -أ

 .كاألسر التجارية عالية الدخل األفرادكتشمل فئة رجاؿ األعماؿ  -ب
 ادلاضلة.ادلؤسسات  -ج
 .شركات كمؤسسات القطاع اخلاص -د
 .القطاع احلكومي -ق
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 التوثيق / الثالثاجلزء 
 

 كإظلا يسندكف ذلك إذل ،تاركف االستثمارات اخلاصة بوال يباشركف إدارتو كال ؼل ،مساعلوف يف الوقف لكنهم ادلوقفوف   ((  4545) )  ادلادة 
 .اجلمعيةرللس إدارة 

 :إجراءات التوثيق   ((  4646) )  ادلادة 
غري أك  أسهمان أك  مبلغان نقداين أك  منقوالن أك  اجلهات رغبتو يف كقف ماؿ ؽلتلكو عقاران أك  األفرادإبداء أحد  -1

 .ذلك شلا يسوغ كقفو
 .اجلمعية ظلوذجان ػلتوم على األكراؽ الثبوتية ادلطلوبة منو حسب قرارات الداعمتسليم  -2
كإخبػػاره  بػػوكربديػػد موعػػد لالتصػػاؿ  ،اسػػتالـ دبػػا أكقفػػوسػػند  فػػوران  وقػػفتعبئػػة االسػػتمارة يػػتم تسػػليم ادلبعػػد  -3

 .إلهناء ابقي إجراءات الوقف اجلمعية ابنتهاء إجراءاتو كربديد موعد حلضوره إذل
كاف إذا    الوقفإرساؿ األكراؽ الالزمة لثالث جهات للتقييم كتثمني جلمعيةاب إدارة تنمية ادلوارد ادلاليةتوذل ت -4

 .يستلـز تثمينو منقوؿأك  عقار  الوقف 
مث يػػتم االتصػػاؿ علػػى  ،بعػػد اسػػتالـ التقيػػيم كالتثمػػني للوقػػف مػػن اجلهػػات ادلختصػػة ربػػدد القيمػػة الفعليػػة لػػو -5

 ادلوقف لتحديد موعد معو إلبالغو بقيمة الوقف كإهناء اإلجراءات بتوقيعو.
يػتم ربويػل األكراؽ كاملػة إذل  اجلهػة ادلختصػةأك  ل كاتب العدؿعلى األكراؽ ادلطلوبة لد وقفادلبعد توقيع  -6

 .االستخداـ األمثل لو مقًتح بدكرىا ربدداليت  جلمعيةاب إدارة تنمية ادلوارد ادلالية
 .خرّي  عمل  شهادة شكر على ما قاـ بو من قف و ادليتم تسليم  -7
 .ؽ الطرفنيكثيقة الوقف ادلوثقة قانونيان كشرعيان حلفظ حقو قف و ادليتم تسليم  -8

  

 األوقافإدارة  /الرابعاجلزء  
  :ابدلهاـ التالية إمجاالن األكقاؼ االستثمارية"  قسم"تص ؼل   ((  4747) )  ادلادة 

 .األكقاؼتشغيل -أ
 .األكقاؼصيانة -ب
  .متابعة اإليرادات كربصيلها-ج
  .لألكقاؼالتقييم ادلارل -د
 .األكقاؼ إيراداتتنمية  -ىػ
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 راالستثماإدارة  /اخلامساجلزء 
 ادلقبػػوؿ ةلتحقيػػق أعلػػى عائػػد شلكػػن ضػػمن مقػػدار ادلخػػاطر ني الػػداعمسػػتخداـ أمػػواؿ اب اجلمعيػػةيف االسػػتثمار ينحصػػر    ((  4848) )  ادلادة 

 .دارةكادلوافق عليو من رللس اإل
 مسؤكلة عن:" ادلوارد ادلاليةبتشكيل "جلنة  دارةيقـو رللس اإل    ((  4949) )  ادلادة

 .نتائج االستثمارمن  للمنشود اقًتاح السياسات االستثمارية كفقان  -أ 
 .كاجلهات االستثمارية القنواتربديد طرؽ توزيع األصوؿ يف  -ب 
 .الشرعية اآلمنة لالستثمار قنواتالبحث عن الفرص كال -ج 
  .االستثمار موظفياختيار  -د 
 .تقييم أداء االستثمارات -ق 
 رفع التقارير الدكرية. -ك 

 :االستثمارية القنواتسياسات اختيار    ((  5151) )  ادلادة
 .توافق مع ضوابط الشريعة اإلسالميةاختيار االستثمار ادل -أ 
 اختيار االستثمار اآلمن الذم تكوف نسبة ادلخاطرة بو منخفضة. -ب 
 يف األنشطة ادلرتبطة ابدلضاربة ابألسهم. ستثمار الوقفيتم اال  -ج 
أك  نصػػػف سػػػنوية ،االسػػػتثمار الػػػذم يػػػتم اختيػػػاره أرابحػػػان شػػػهرية ربػػػع سػػػنوية دعمالعائػػػد ادلنػػػتمم: حيػػػث يػػػ -د 

 سنوية.
 حيث يوفر االستثمار أكرب مركنة شلكنة السًتداد ادلبلغ ادلستثمر كاحلصوؿ على سيولة. :ةادلركن -ق 

 :اجلمعية أكقاؼ أمواؿإدارة  سياسات االستثمار يف   ((  5151) )  ادلادة
 كتقييم أدائهم. تنمية ادلوارداختيار أعضاء جلنة  -أ 
 ربديد أىداؼ استثمارية مناسبة تقي من أخطار التقلبات االقتصادية احلادة. -ب 
 ادلوازنة بني احلاجة إذل األماف كاحلاجة إذل النمو. -ج 
 مراقبة أداء كنتائج االستثمارات. -د 
 تعديل السياسات االستثمارية كفقان لنتائج االستثمار، كتغري ظركؼ السوؽ، كتغري االحتياجات. -ق 
 تنويع مكوانت احملفمة االستثمارية ألصوؿ الوقف كخباصة الصناديق الوقفية. -ك 
 فال يقتصر نشاطو على قطاع اقتصادم كاحد. ،االستثمارية تنويع أنشطة الوقف -ز 
، حبيث تناسب أسلوب (.. إخل.ربديد أصوؿ الوقف، كربديد نسبة كل أصل )عقارات، أسهم، نقد -ح 

 االستثمار ادلتبع.
التعامل مع النقود دبثابة أصوؿ استثمارية، فال تستخدـ يف تغطية النفقات اجلارية، بل تستثمر كيستخدـ  -ط 

 يف سبويل اإلنفاؽ اجلارم.العائد 
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 :أوقاف سياسات اإلظفاق من أموال   ((  5252) )  ادلادة
 االستثمار اتباع ما يلي:إدارة  يتعني على

 اإلنفاؽ من عوائد استثمار أصوؿ الوقف.حصر اإلنفاؽ، ك  عدـ استخداـ األصوؿ يف -أ 
ألصوؿ الوقف  كضع سياسة مناسبة يتحقق من خالذلا التوازف بني عنصرين: علا تنمية القيمة احلقيقية -ب 

 كاألخذ بعني االعتبار عامل التضخم كالتقلبات السوقية.
يكوف اإلنفاؽ يف أف  أم ،إنفاؽ مقدار كاؼ من عوائد االستثمار لتغطية جزء معني من النفقات اجلارية -ج 

حدكد العائد من استثمار أصوؿ الوقف احملققة حىت ال يؤدم اإلنفاؽ الزائد عن اإليرادات إذل إنفاؽ أصوؿ 
 لوقف.ا

استخداـ جزء من اإليرادات لتغطية النفقات اجلارية، كإعادة استثمار اجلزء الباقي لتنمية أصوؿ الوقف على  -د 
 ادلدل الطويل.

 يتماشى مقدار اإلنفاؽ السنوم مع حجم العائد من استثمار أصوؿ الوقف. -ق 
  

 
  

 الفصل الرابع: الكفاالت
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 الفصل الرابع: الكفاالت

 ابلكفاالت اخلاصة السياسات / اجلزء األول
 

 :الكفالةمفهوم    ((  5353) )  دلادة ا
 بعينو أك من دكف تعيني.اك ارملة اك مستفيد دببلغ زلدد لكفالة يتيم ما متربع  من الكفالة ىي مساعلة

 :ظواع الكفاالتأ   ((  5454) )  ادلادة
دكف ربديد من  ،شهراين أك  سنواين  ،الذم ربدده اجلمعيةيقـو الكافل بدفع مبلغ الكفالة أف  كىي عامة:الكفالة ال .1

 نو.مكفوؿ بعي
بشرط أف يتم  ،أك شهراين  سنواين  الذم ربدده اجلمعية،كىي أف يقـو الكافل بدفع مبلغ الكفالة الكفالة اخلاصة:  .2

يتم  على أفيف أتمني االحتياجات اإلضافية للمكفوؿ، االختيارية ػلق للكافل ادلساعلة ك  ،بعينودلكفوؿ زبصيصو 
 يد الكافل بتقارير دكرية عن مكفولو.ك تز 

 من الكفالء: الكفاالتأموال طرق استقبال    ((  5555) )  ادلادة
 .حدل البنوؾإأك  مراكزىا اإلعالميةأك  عرب إحدل فركع اجلمعية نقدان  .أ 
 .شيك مصريف ابسم اجلمعية .ب 
 .لبيععرب نقاط ا .ج 
 .البنوؾ حلساابت اجلمعية االستقطاع من خالؿ .د 
 .غريهأك  نًتنتاإلأك  حلساب اجلمعية عن طريق اذلاتف ادلصريف التحويل .ق 

 :خطة التواصل   ((  5656) )  ادةادل
كتنفيذىا مع الكفالء  ةلتواصل الشهرياخطة إدارة تنمية ادلوارد ادلالية مسؤكلية إصدار يف  قسم عالقة الداعمنييتوذل 

 على أحسن كجو.
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 برانمج الكفالة:   ((  5757) )  ادلادة
 :على ما يليبرانمج الكفالة  تشتمل عملية إدارة

 ىا.كاعتماد خطة التواصل مع الكافلنيمتابعة تنفيذ  .1
تنسيق ابل كمواقع التواصل متابعة استقطاب الكفالء اجلدد عن طريق ادلراكز اإلعالمية كغريىا من منافذ التسويق .2

 .مع إدارة العالقات العامة
 .متابعة سداد الكفالء .3
 .الكفالء كربديثها إعداد ملفات .4
 .تسجيلهمك احملتملني إقناع الكافلني  .5
 .أنواعهاك  كفالةهم ابلة كتعريفالتواصل مع الراغبني يف الكفال .6
 .لة كتعبئة النماذج اخلاصة بذلكاختيار نوع الكفا .7
 .إيصاالت االستالـإصدار ، ك مبلغ الكفالة استقباؿ .8
 .دار رسالة الربط للكافل ابليتيمإص .9

 .ادلالية شؤكفإليصاالت للاربويل  .10
 .مع الكافل الشهرم التواصل .11
تنمية ادلوارد  ةما يلـز منها لإلدار  عن االستفسارات كرفعمشاكل الكافلني كحلها كاإلجابة ك  استقباؿ اقًتاحات .12

 .ادلالية
 

 اجلزء الثاين / السياسات اخلاصة ابالستقطاع الشهري
 

 :االستقطاع مفهوم   ((  5858) )  ادلادة 
بشكل تلقائي،  -ك الكًتكينأ منوكتايب بتفويض  –ما متربع حساب  شهرم منمبلغ مارل ىو قياـ البنك ابستيفاء 

 .لعدد زلدد من األشهرعية جلمربويلو حلساب اك 
 :أظواع االستقطاع   ((  5959) )  ادلادة 

 .ابلكفالة اخلاصة متعلقاستقطاع  - أ
 .ابلكفالة العامة متعلقاستقطاع  - ب

 نذار.طاع يف أم حلمة كدكف سابق إإلغاء االستق ػلق للمستقطع   ((  6161) )  ادلادة 
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 :تعمل اجلمعية للحصوؿ على دعم مستمر عرب االستقطاع الشهرم من خالؿ   ((  6161) )  ادلادة 
 .عمل قائمة ابجلهات ادلستهدفة .1
 .ض القائمة على اإلدارة العتمادىاعر  .2
 .اجلهة ادلستهدفة لالستقطاع شلثلالتنسيق مع  .3
 .االستقطاعزايرة اجلهة كالتنسيق لتوزيع ظلاذج  .4
 .متابعة اجلهات جلمع النماذج .5
 .تقطاع كاستالـ النماذج ادلعتمدةمراجعة البنك العتماد ظلاذج االس .6
 .كربديثها بشكل يومي تكتصنيف االستقطاعا ةاإللكًتكني البوابةستقطعني يف ت ادلتسجيل بياان .7
 .كية شهراي دلتابعة االستقطاعاتالكشوؼ البنك  متابعة الكشوؼ احملاسبية .8
 .اصل معهممتابعة ادلتوقفني كالتو  .9

 .اابت كرسائل جواؿ شكر للمستقطعنيخط .10
 .الكفالة اخلاصة كالعامة قطاعاتكإصدار تقارير شهرية ابست متابعة ادلندكبني .11
 .غهممبلدلستقطعني ادلستمرين كادلنقطعني ك عمل تقارير شهرية بعدد ا .12
 .ابالستقطاع كادلستقطعني يف كل ما يتعلق مجيع العاملنيالرد على استفسارات  .13
 مراجعة االيصاالت بشكل اسبوعي كمطابقتها عرب البوابة. .14

  
  



 للجمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( تنمية املوارد املالية وسياسات الئحة

 

 
19 

 مالحق: النماذج

 ت الداعمة احملتملةسجل اجلها: 1/1منوذج رقم 
ابستخداـ ادلصادر ادلتاحة )إنًتنت، صحف كرلالت، أدلة إلكًتكنية أك مطبوعة، العالقات العامة إخل(  داعمالبحث عن 

 كتعبئة ىذا النموذج.
 

 ةاسم اجلهة الداعم
 النوع

)فرد، مؤسسة، جهة 
 حكومية إخل(

 رلاالت الدعم
 القدرة التمويلية

)أكرب مبلغ قاـ بدعمو، أك 
 كرب مبلغ ُمعلن(أ

اتريخ انتهاء من 
 تقدًن الطلبات

ادلستندات  الشركط ادلطلوبة
 ادلطلوبة

طريقة 
 التواصل
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 تملني: حتليل اىتمامات الداعمني احمل2/1منوذج رقم 
قاموا ابلدعم يف رلاالت  داعمنيشبيهة، أك مصادر أخرل لتحديد  مجعياتابستخداـ تقارير  1/1بعد تعبئة ظلوذج 

 ، يُرجى استخداـ ادلعلومات اليت حصلت عليها كتعبئة ىذا النموذج:اجلمعية مشاهبة جملاؿ
 

 لداعممقدار ا اسم الداعم القضية / اجملاؿ / النشاط اسم اجلهة / ادلنممة 
ضمن دائرة 

 معارفك؟
 ال نعم

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 
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 : حتليل اىتمامات الداعمني احملتملني4/1منوذج رقم 
 الرجاء تعبئة ىذا النموذج أبمساء الداعمني كتفاصيل صفات التقييم.

 
 %100% لتقييم كل عنصر، كإمجارل العناصر األربعة = 25نسبة ادلئوية ىي ال  

 إمجارل النسبة الدافع اخلريم العالقة االىتماـ الثراء اسم الداعم 
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 : حتليل اىتمامات الداعمني احملتملني5/1منوذج رقم 
زلتمل على أساس العالقة، كىي أىم نقطة يف  داعمبعد تصنيف الداعمني كفقان لصفات التقييم، ؽلكن التعامل مع كل 

 صفات التقييم، لذا ؽلكن تطبيق إجراءات زلددة كفقان لنوع العالقة ابستخداـ ىذا النموذج.
 اذلدؼ إلجراءات ادلطلوبةا نوع العالقة

 
مػػػػػػػػػػػاضلوف ضػػػػػػػػػػػمن دائػػػػػػػػػػػرة عالقاتػػػػػػػػػػػك 
الشخصػػػػػػػػػػػية، كمسػػػػػػػػػػػتوفوف لصػػػػػػػػػػػفات 

 التقييم، كمستعدكف لدعمك.

تعزيػػز أكاصػػر العالقػػة كتوثيقهػػا، كإبػػداء 
 االىتماـ ابلتواصل الدائم.

 التهيئة ألف يكونوا ماضلني زلتملني بدرجة عالية.

السؤاؿ عن ماضلني آخرين ضمن دائرة 
 خصية.معارفهم الش

توسػػػػػػيع دائػػػػػػرة الػػػػػػداعمني احملتملػػػػػػني ابسػػػػػػتخداـ قػػػػػػوة 
 العالقات العامة.

مػػػػػػػػػػػاضلوف خػػػػػػػػػػػػارج دائػػػػػػػػػػػػرة عالقاتػػػػػػػػػػػػك 
 الشخصية، كغري مستعدين لدعمك.

زلاكلػػة التقػػرب إلػػيهم، كإعػػادة التعػػرؼ 
علػػػػػػػيهم لتحويػػػػػػػػل العالقػػػػػػػػة إذل معرفػػػػػػػػة 

 شخصية.

التهيئة ألف يكونوا مػاضلني زلتملػني بدرجػة متوسػطة، 
 دلستقبل.اآلف أك يف ا

ماضلوف ال يعرفونك، كال تعرفهم، لكن 
 لديهم استعداد لدعم قضي تك.

اسػػػػػػػػتثمار الوقػػػػػػػػت كاجلهػػػػػػػػد يف إقامػػػػػػػػة 
 عالقات شخصية كالتعارؼ.

 التهيئة ألف يكونوا ماضلني زلتملني يف ادلستقبل.

 
 ادلُخرجات ادلتوقعة من ىذه العملية:

 تعبئة ظلوذج قائمة ابلداعمني احملتملني -1
 ذج الداعمني الذين دعموا قضااي شبيهة.تعبئة ظلو  -2
 تعبئة ظلوذج عناصر تقييم الداعمني احملتملني. -3
خطة عمل لتطبيق اإلجراءات ادلطلوبة كفقان لنوع العالقة مع كل مػانح زلتمػل حصػل علػى أكثػر مػن  -4

 % يف ظلوذج التقييم.60
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 : مصادر البحث ادلستخدمة لتحليل الداعم1/2منوذج رقم 
 سب توفرىا )حدد كل ما ينطبق(مصادر للبحث حب

 
 العالقة الشخصية□ اإلنًتنت □

 التحدث مع ادلوظفني لدل الداعم □ ادلذكرات□

 التحدث مع ادلساعدين الشخصيني□ كتب متعلقة□
 التحدث مع ادلستشارين□ مقاالت صحفية□

 التحدث مع أقارب الداعم □ اتريخ العائلة□

 الداعم  التحدث مع أصدقاء□ برامج تلفزيونية□
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 : تقييم الداعم2/2منوذج رقم 
 مت التقييم بواسطة:................................... الوظيفة:.......................................................

 أواًل: البياانت الشخصية
   لقب الداعم كامسو الكامل

 صورة الداعم 
  العمل / ادلهنةرلاؿ  أك شعار اجلهة الداعمة

  عنواف العمل

 اتريخ الداعم 
 مكاف الوالدة، النشأة، العائلة، 

 )مشوار الكفاح(

 

كيف تقيم اىتمػاـ ىػذا الػداعم ابلعمػل 
 العاـ، أك العمل اخلريم؟

 ضعيف□متوسط □عارل  □

 أعلى من ذلك□جامعي □اثنوم  □متوسط □ابتدائي  □ مستول التعليم
بطك هبذا الػداعم ما ىي العالقة اليت تر 

 ؟
 من خالؿ ادلسجد □شراكة □قرابة □جرية □عمل  □
 من خالؿ األطفاؿ□صديق مشًتؾ  □من خالؿ الدراسة □

ما مدل عمػق العالقػة بينػك كبػني ىػذا 
 الداعم ؟

 معرفة سطحية □معرفة عميقة □زمالء عمل  □أصدقاء جدان  □

ىل ؽلكنك تقدًن ىذا الػداعم إذل فريػق 
 يكان يف منممتك؟عملك كاعتباره شر 

 ال  □نعم  □
يعتمد □

على...........................................................................
....... 

 اثنيان: التحليل ادلعلومايت (2/2)اتبع ظلوذج رقم 
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ما ىي أىم القضااي الػيت تشػغل اىتمػاـ 
 ىذا الداعم ؟

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

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

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

مػػا الكلمػػة الػػيت تصػػف هبػػا ىػػذا الػػداعم 
 من انحية الدين؟

 غري متدين□متحفظ □متدين ابعتداؿ □متدين جدان  □

ىػػػػػػل سػػػػػػبق لػػػػػػو ادلشػػػػػػاركة يف األعمػػػػػػاؿ 
 اخلريية؟

ال نعم، مثل 
............ماذا؟..............................................................

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

كسائل التواصل االجتماعي مع ىذا 
 الداعم.

 )حدد كل ما ينطبق(

شػػػػػػػبكات اجتماعيػػػػػػػة )فػػػػػػػيس بػػػػػػػػوؾ،  □
 تويًت(
 اإلؽليل□
 النادم □
 العمل □
 ادلسجد □
 االسًتاحات □
 السوؽ □
 

 ادلناسبات العامة □
 الندكات الثقافية □
 أمسيات شعرية □
 اجتماعات العمل □
 ديقمن خالؿ ص □
 حفالت عائلية □
اخرل  □

حدد:...................................
...... 

 
 اثلثاً: التحليل ادلايل

كيػػػػػف تقػػػػػيم قػػػػػدرة ىػػػػػذا الػػػػػداعم علػػػػػى 
 العطاء؟

 ضعيفة□متوسطة □عالية  □

 مصادر الثركة ذلذا الداعم 
 )حدد كل ما ينطبق(

 لة عمل لسنوات طوي □شركات □أراضي  □أسهم □كراثة  □ذبارة  □

غري ذلك □
حدد:.........................................................................

.............. 
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 250.000إذل  25.000من  □ احلد األقصى للقدرة التمويلية 
 500.000إذل  250.000من  □
 1000000إذل  500.000من  □
 10.000000إذل  1000000من  □
 20.000000إذل  10.000000من  □
 أعلى من ذلك:.................................. □

 التزامات الداعم ادلالية
)كػػػػل مػػػػا ؽلكػػػػن معرفتػػػػو عػػػػن التزامػػػػات 
الػػداعم ذبػػاه عمػػل، أك أسػػرة، أك قضػػااي 

 أخرل، أك منممات أك صدقات(.

 أسرة □
 ذبارة □
 صدقات □
 قضااي كمنممات □
التزامات  □

................................................أخرل:........................
............. 
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 : ترتيب أولوية التواصل مع الداعمني احملتملني3/2منوذج رقم 
 تقييم األكلوية 

علػى أكثػر مػن  1/4ماضلػان مػن الػذين انطبقػت علػيهم عناصػر التقيػيم، كحصػلوا يف ظلػوذج التقيػيم  50لنفًتض أنك قمت بتحليل 
الضػػركرم بعػػد ربليػػل كػػل مػػانح علػػى حػػدة، أنػػك اطلعػػت علػػى العديػػد مػػن البيػػاانت كالمػػركؼ اخلاصػػة بكػػل مػػانح،  %، مػػن60

كؽلكنك إجػراء تقسػيم منطقػي يسػتند إذل عمػق معرفتػك أبكضػاع الػداعم كمػدل اسػتعداده للػدعم، لػذلك سػنقـو يف ىػذا النمػوذج 
عمل كاجلهد لكل رلموعة حبسب األكلوية، حىت ال يتم إىدار الوقت بتقسيم الداعمني إذل رلموعات منطقية، حبيث يتم التوجو ابل

 يف تثقيف مانح غري مستعد للبذؿ، أك الطلب يف كقت غري مناسب.
 

 أىداؼ ىذا النموذج:
 التوصل إذل الداعمني األكثر استعدادان للبذؿ اآلف. -1
ية. -2  تثقيف أكلئك الذين ػلتاجوف إذل ادلزيد من التوعية ابلقض 
 أك اإليقاؼ اآلمن كادلؤقت لبعض النشاطات مع بعض الداعمني غري ادلستعدين حاليان لدعمك.ؽلكن ذبميد  -3

 طريقة االستخداـ:
 تقييم االجٍنذاب: وىو عمق الصلة، واتصال حبل ادلودة، واالستعداد للدعم:

  إذا كاف الداعم يعتربؾ، كيتعامل مع قضيتك كمنممتك ضمن أىم قضيتني لديو. 3القيمة 
  لديو. 5إذل  3إذا كاف الداعم يعتربؾ، كيتعامل مع قضيتك كمنممتك ضمن أىم  2القيمة 
  ااي لديو. 1القيمة  إذا كاف الداعم يعرفك، كيدعمك معنواين، لكن ال يعترب قضيتك من أىم القض 
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 : تقييم التموضع ادلرحلي للماظح احملتمل4/2منوذج رقم 
 

 
 ، إخل.تقييم ادلرحلة: كىي ادلرحلة اليت ؽلر هبا الداعم يف حياتو، كرلاؿ عملو، كأسرتو

 
  إذا كػػاف الػػداعم مسػتقران يف عملػػو، كأبنػػاؤه قػػد زبرجػوا ككػػربكا كاسػػتقلوا عنػو، دل يػػرزؽ بذريػػة، حقػػق 3القيمػة :

 أحالمو، كراضي عن ثركتو ككضعو.
  إذا كاف لػدل الػداعم التزامػات معينػة، لكنهػا ليسػت ُمعضػلة، األكالد يف دراسػتهم، كال تػزاؿ لديػو  2القيمة

 ت اليت يرغب بتحقيقها لنفسو.بعض األحالـ كاإلصلازا
  إذا كاف يف مقتبل حياتو، أك يف بداية عملو التجارم كدل يصل للثركة اليت ػللػم هبػا بعػد، أكالده ال  1القيمة

 يزالوف يف مقتبل العمر، كالتزاماتو كثرية.

صلة
ق ال

كعم
ب 

صلذا
 اال

قييم
ت

 

3 

 9القيمة  6 القيمة 3القيمة 
منجذب إليك كقضيتك أكلوية 
 أكذل أك اثنية لو، كسيدعمك.

 مثاؿ:
 الدكتور / دمحم بن خالد

 الشيخ / عبدالعزيز بن دمحم

2 

 2القيمة 
منجذب إليك لكن ال يستطيع 

 دعمك اآلف.
 مثاؿ:

 الدكتور فاحل
 ادلهندس فاضل.

 4القيمة 
منجذب إليك كقضيتك أكلوية 

 دعمك.اثلثة أك خامسة، كقد ي
 مثاؿ:

 الشيخ محد.
 الدكتور حسن.

 6القيمة 

1 
 1القيمة 

يعرفك كتعرفو، كيدعمك معنواين، 
 لكن ال يستطيع الداعم اآلف.

 3القيمة  2القيمة 

 
 

1 2 3 

 تقييم ادلرحلة اليت ؽلر هبا الداعم  
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 النتائج:
 

ألف يدعموؾ دعامان جيدَا الذم  : ىم الداعمني الذين غلب أف تبدأ هبم فوران، كىم أكثر ادلرشحني9أكالن: القيمة 
 تريده.

: أتيت ىذه اجملموعة من الداعمني يف ادلرتبة الثانية يف ترتيب األكلوية، ؽلكن العمل على تثقيفهم 6اثنيان: القيمة 
 .9كتعميق أكاصر العالقة معهم بعد االنتهاء من اجملموعة 

قت كاجلهد كاالنتمار، لكن ال ربذفهم من : ىذه اجملموعة ستحتاج منك إذل بعض الو 3ك 4اثلثان: القيمة 
 قائمتك، بل ضعهم دائمان يف االعتبار، ألهنم يف النهاية ماضلني زلتملني بدرجة عالية.

: ال تبذؿ أك تضيع كقتان مع ىذه اجملموعة، فهي حبكم ادلرحلة اليت سبر هبا، لن تستطيع دعمك 1ك 2رابعان: القيمة 
ذلك ال تبدأ أم جهود للتثقيف مع ىذه اجملموعة إال بعد االنتهاء من يف خالؿ ادلدل ادلتوسط القريب، ل

 اجملموعات السابقة كافة.
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 ارفية مع الداعمني احملتملنيأظواع األساليب التع :1/3منوذج رقم 
 الوصف احلركة

 .وؽلكن أف يكوف يف منزؿ الداعم، أك يف مكتب - لقاء شخصي
 دلسجد.ؽلكن أف يكوف يف مطعم، أك اندم، أك يف ا -
 مقر ادلنممة. داخلؽلكن أف يكوف يف مكتبك،  -

 يتم دعوة الداعم إذل كرشة العمل إذا كانت مناسبة حلضوره. - كرشة عمل
ؽلكن تنسيق كرشة عمل خاصة الستضافة الداعم، كاستعراض نشاطات ادلنممة، كاستعراض  -

 أسلوب العمل، هبدؼ تثقيفو كإطالعو على مسار العمل.
 ثمار االحتفاليات، أك ادلناسبات اليت ستحتفل فيها ادلنممة لدعوة الداعم إذل احلضور.ؽلكن است - احتفالية
، خاصة إذا كاف، يدعم جلمعيةؽلكن ترتيب ندكة كاستضافة الداعم ضمن ادلتحدثني عن قضية ا - الندكة

 قضااي مشاهبة.
دة التعارؼ الشخصي كالسؤاؿ عن ؽلكن استثمار بعض ادلكادلات اذلاتفية يف ادلناسبات لزاي - ادلكادلة اذلاتفية

 األحواؿ كالتهنئة ابدلناسبة احلالية.
ادلكادلات اذلاتفية اليت تكوف بغرض الدعوة لفعالية، أك كرشة، أك ترتيب لقاء شخصي، ؽلكن  -

استثمارىا الستقراء انطباع الداعم عن ادلنممة كمدل تقبلو جملاؿ كأسلوب عملها، كفتح مواضيع 
 للنقاش.

 ؽلكن دائمان إرساؿ رسائل تثقيفية للمانح عرب الربيد اإللكًتكين. - لكًتكينالربيد اإل
 ربتوم رسائل التثقيف على مواد من إنتاج ادلنم مة، أك مواد متعلقة دبجاؿ العمل. -
 ؽلكن إضفاء بعض اللمسات الشخصية على رسائل الربيداإللكًتكين لتعميق أكاصر العالقة. -

الشبكات االجتماعية 
 كاإلنًتنت

قم إبضافة الداعم إذا كاف فردان، إذل قائمة عالقاتك يف الشبكات االجتماعية للتعرؼ على أخباره،  -
 كالتفاعل معو.

 قم ابالشًتاؾ يف صفحات الداعم إذا كاف جهة أك مؤسسة للتعرؼ على آخر األخبار كالنشاطات. -
االت للنقاش كلما إذا كاف لدل الداعم موقعان شخصيان، أك منتدل، قم بدراسة ادلوقع كفتح رل -

 سنحت فرصة للقاء.
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 : ملخص أبرز الداعمني احملتملني2/3منوذج رقم 
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 : طلب دعم1/4منوذج رقم 
 رسالة الطلب ألكؿ مرة، صياغة )أ(

 * قم بتغيري ما بني األقواس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اجلمعية وشعارىااسم 

 عنوان الرسالة وموضوعها ) طلب دعم أو منحة، مذكرة عرض، موقعة من قبل .............. (
 يخ:    /     /التار 

 سعادة )األستاذ / ادلدير / الدكتور ( ............................................. حفمو هللا،،
ابلنسأبة مجعيتنأا مأن أىأم اجلمعيأات ادلتخصصأة يف مدينأة بريأدة. وىأذا ، قد كافأانان هللا نن صأارت عندما بدأان عملنا يف اجلمعية

، وعلأى جلمعيأةبعض النتأائج اإلاابيأة، الأع تعأود علأى ا لتحقيقكل ما ظستطيع من جهود   وظبذل ىدف كبري ظعيش ألجلو،لنا، 
وعأن عنأل  ظعملأوإىل إحأداث التغيأري اإلاأاو، و أا ومدينتنا ابلفائدة، ودلأد  معرفتنأا حببأل  لأليتأام ورعأايتهم، وحلبأل اجملتمع، 

حيأث ) برانجمنأا   ( ادلسأانيني والأداعمني  يف  أحأد كبأار ن تكأونظدعوك أل نافانظ األرامل واأليتامللعطاء اإلااو، وخدمة  حبل
 هبا أيضا. ادلؤمنأظل  ظعلم) ىذا الدعم ( خري معني لنا على حتقيق رؤيتنا، وإيصال الرسالة الع  سيكون

تشرف نن تكون وكما أن كل عمل قيم يف ىذا العامل، يستند يف النهاية على أشخاص يدعموظو، ويؤمنون جبدواه، فإن منممتنا ت
أحد أركاهنا وداعميها األساسيني، وىذه )  القضية ( حتتاج إىل دعمنا مجيعًا، بعضنا يبذل جهود اإلدارة والتنميم، والبعض يبذل 

 التمويل ابدلال واألفكار.
تشأارك  ىأذا  غايأة احلمأاس ألن وحنن يف، من جهد يف سبيلها، حنن مؤمنون ابلقضية وسنبذل كل ما يوسعنا، موأعود ألذكر لك

 النجاح الذي أدعو هللا أن يوفقنا مجيعاً إليو.
 مع التحية

 ) االسم ( 
 ) ادلنصب (



 للجمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( تنمية املوارد املالية وسياسات الئحة

 

 
33 

 : شكر على دعم1/5منوذج رقم 
 )يتم تغيري ما بني األقواس( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يف حالة الرفض:اإلجراءات 

 االستجابة.لتحليل موقف عدـ  2/5استخداـ ظلوذج رقم  -1
 إنشاء ملف خاص للداعم، كإدراج ظلوذج التحليل يف ادللف للرجوع إليو الحقان. -2

 
 اسم ادلنممة والشعار

 .............. (عنوان الرسالة وموضوعها ) أتكيد استالم ادلنحة، موقعة من قبل 
 التاريخ:    /     /

 .................................... حفمو هللا،،سعادة  ) األستاذ / ادلدير / الدكتور ،( .........
، كمػن لألرامػل كاأليتػاـبك ضمن أسػرتنا، بصػفتك داعمػان  نرحبأف  اجلمعية اخلريية لرعاية األيتاـ بربيدة )أبناء( نودنيابة عن فريق عمل 

كتابػػة ×××××× ( ) كانػػت دبقػػدار ) رقمػػان: إبفادتػػك أنػػو مت اسػػتالـ ادلنحػػة اخلاصػػة بكػػم بتػػاريخ    /   /    ك نرغػػب ادلتحمسػػني ذلػػا، ك 
.) ××××××××× 

كأنت دبثل ىذا الدعم، أصبحت أحد األشػخاص األكثػر أتثػريان يف ربقيػق أىػدافنا النبيلػة، كنقػدر لػك ىػذا الػدكر الػذم تقػـو بػو يف دعػم  
 األرامل كاأليتاـ
خلطػة التفصػيلية لإلشػراؼ علػى إنفػاؽ ىػذه ادلنحػة كمػا يومان ( من اآلف، تقرير كامػل حػوؿ ا 30أبنو سيصلك خالؿ )  كنفيد سعادتكم

 .العمل كأبرز الربامج يف اجلمعيةأشهر ( حوؿ  6سيصلك إف شاء هللا تقريران دكراين  تفصيليان كل ) 
بتػاريخ    لدينا خالؿ الفًتة ادلقبلػة العديػد مػن الفعاليػات ككرش العمػل، لػذلك امسػح رل بػدعوتك إذل ) احتفاليػة، لقػاء، نػدكة، كرشػة عمػل 

/    /   يف مقػر ادلنممػػة / يف قاعػة خاصػػة (. كمػا أف لػػدينا بعػض الفعاليػػات الكػربل السػػنوية، سػنكوف أكثػػر مػن سػػعداء إبرسػاؿ دعػػوة 
 خاصة إليك يف كقتها، كسنسعد أكثر حبضورؾ بيننا.

ى تقارير العمل يف غري ادلواعيد الدكرية أكرر شكرم لك ابمسي، كابسم فريق العمل، كيف حالة كجود أم استفسار، أك رغبة ابالطالع عل
كسأكوف أان، أك أحد الزمالء يف فريق العمل، أكثر من سعداء إبطالعك ××××××× ( احملددة، أرجو أال تًتدد يف االتصاؿ يب على ) 

 على كل ما ترغب.
 شكران جزيالن، كجزاؾ هللا خريان، كجعل هللا ىذه ادلنحة يف موازين حسناتك.

 
 ) االسم (

 ادلنصب( )
 بياانت التواصل:
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 : أسباب رفض دعم2/5منوذج رقم 
 اذلدؼ: معرفة سبب ككاقع الرفض للمساعدة يف تقييم الذات كمعاكدة عملية التعريف مرة أخرل

استجابة الداعم الدالة على 
 الرفض

 

 اإلجراء ادلطلوب اتباعو

غلب معرفة الوقت ادلناسب. خالؿ بضعة أشػهر، أـ بعػد سػنة؟ ىػل تفضػل كقتػا معينػان ؽلكننػا معػاكدة الطلػب  س اآلفلي
منػػػك؟ )يف حالػػػة ربديػػػد كقػػػت معػػػني، يبقػػػى ىػػػذا الػػػداعم يف أعلػػػى قائمػػػة الػػػداعمني ذكم األكلويػػػة للطلػػػب، 

 كتستمر عملية التثقيف.
 كنو ادلساعدة؟ )الداعم كف تربطهم عالقات يف العادة(غلب معرفة: من؟ ىل ترشح ماضلان آخر ؽل ليس أان

ىل كنت تفضل لو كانت القضية سلتلفة )بعض الداعمني يدعم القضية اليت تعمل عليها بشكل عاـ،  ليس أنت، ليست القضية
لكنو يفضل توجهان معينان داخل القضية، يف ىذه احلالة ؽلكن االستعانة بو يف دعم مشركعات متخصصة 

 اؿ الذم يفضلو داخل القضية الكربل.(يف اجمل
رؤيتنا عميمة، كأىدافنا قيمة، كادلشركع يتطلب ىذا ادلبلػغ. )مالحمػة: خفػض قيمػة الػداعم يُعتػرب يف حػاالت   الداعم كبرية جدان 

كثرية خطوة سلبية، ألهنا توصل رسػالة إذل الػداعم مفادىػا أف ادلنممػة كانػت لتكتفػي بدعمػة أقػل يف حػني مت 
 د(.طلب ادلزي

 .معرفة السبب، ردبا خلل ما يف حالتك، أك حالة منممتك سبب آخر
 

 
 


