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 جمع التبرعات أساسية لمتطلبات  مقدمة حول 

 متهيد:

لتطلبات وأدوات للقيام عملية مجع التربعات عملية ختصصصصية لهلها لهس ئصااأل ااعمال التيصصصصية إتا     

صصصصصصصصصات صصصصصصصصص صصصصصصصصص  ل  التي كلمصا دففألت امتطلبصات ف بهصا  ممصا د صد ل الصدول امتقصدلصة لهاصة ل  امه   وخت

دتمهس ل  امتطلباتوهذه اادوات و أدى ذلك    جناحها وإقيق ااهداف امألجفة لاها. هلا واادوات الضصألويةة

 التالي:

 أواًل: اجلهاز البشألي.

شصصصصصصايةة            ئصصصصصصت ضصصصصصصاا الل ان اال ضصصصصصصاا اجلم ية ال مفلية وأع ضصصصصصصاا دلر اوداية وبقية أع وةتكفن ل  أع

صصصصصصصصصة ل دامية ودطفةأل أعمال اجلم ية ومذلك لف  صصصصصصصصص ئصصصصصصصصتفادة امتطفعنيفي اجلم ية وامتي   هذه ل  ولال

 :تطلب ل  اجلم ية القيام باآلديال ااصأل ة

 وئبس االئتفادة لاها ل عملية مجع التربعات. فألد ل  هؤالاحماولة ل ألفة نقاط القفة ل مس  -أ

 على حدة. مس فألدأن دضع اجلم ية دفصيفا واضحا مهام  -ب

حماولة يبطه باجلم ية ل  خالل اطالعه على أهداف ونشاطات ولشألوعات اجلم ية وخططها  - 

 امستقبلية.

 :العالمثانيًا: ا

صصصال أهداف ةتط           شصصطةلب أن ةكفن االعالم لتمك  ل   ة ئصصااس     امتربعني اجلم ية وأن ل  خالل و

ئصصصصصصصص صس جلميع دربعصاده  دصال التقايصة امتصاحصة لكصس  ل تمصدة  على اصاعصدة بيصانصات ول لفلصات دففأل عافان امترب  و

شصصصصطة اجلم ية ضصصصصحة ان صصصصصااية دايقة ووا ضصصصصافة    دففأل بياات  ح سصصصصابقة وداالت دربعه  باو ل   متك  ال

 اشبا  يغبات امترب  ل التحقق ل  صحة أوجه الصألف.

 :ثالهًا: التقاية والت هيزات

صصصصصصب امال ا للفات ودففري           ئصصصصصااس التقاية ل دفثيق أعمال اجلم ية ل  خالل  أ ئصصصصصتيدام و ضصصصصصألوية ا ل  ال

  ومذلك دففري اانظمة وئصااس التفاصصس االجتماعي امتاحةاحلائصفب  والتفاصصس لع امتربعني ل  خالل دقاية 

 م ية.ا  اجل والاناآللاة اليت متك  امترب  ل  اةصال دربعه بيسأل وئهفلة  وااجهزة

 



 

 

 

 امالية:ميك  إفةله    ايمة لالية دصب ل دامية امفايد  الذي الدعم داالت* 

الي ام الدعم أنفا  خمتلف    لفهفلها ميتد بس فقط  امالي الدعم على دقتصصأل الامالية  امفايدف

 .وام افي وال يين

مصصالي .1 لصصدعم ا يصصة  :ا يصصة لل م  لصصال بصصالة  قصصدةم ل بصصاية د دصصاالت لت صصددة وهف ع ل  خالل 

 وغريها. مالزماة وال ضفةة والكفالة

هصصا  .2 لصصدعم ال يين: ول  أهم بصصات  ا اصصافاهل يصصة  و وااو دصصديةب يصصة و لصصة لا  د ليم اصصاب لفاد 

اابلة لالئصتهال،  ووئصااس  لفاد اابلة لالئصتيدام  ولفادأصصفل وو  للتسصييس الاقدي

شصصصصصصصصطصة  ئصصصصصصصصتيصدالهصا وبألاز أن وخصدلصات طبيصة  وخصدلصات  اجلم يصة  عالليصة ميك  ا

 ائتشايةة وغريها.

شصصصصصصصصطصة اجلم يصة ل  ابصس يلفز ا تمع اليت هلصا   .3 الصدعم ام افي: ول  الهلتهصا دزميصة ان

 لصدااية ودأثري على امترب .

 

 لتنمية املوارد املالية  ال الةالسياسات 

 
ئصصصات ااخالايةالأو سصصصيا ئصصصات : ال سصصصيا ضصصصم  هذه ال سصصصة لبادخ أخالاية ةابتي دف يفها ل مجيع عمليات  دت مخ

 مجع التربعات هي:

صصصصصصدي ل مجيع ااواات ول مجيع الظألوف  -1 االانة: وجيب على جال ي التربعات التزام االانة وال

سصصتفيدة  بأي ليس أو غش ضصصل  أجس احملافظة على ثقة اجلماهري  مما جيب عدم د اماحنني أو ام

 صفية ل  الصفي.

اليت ة ملفن بها  مما جيب  واجلم يةجيب على جال ي التربعات احرتام مس ة لهاتهم   االحرتام: -2

 احرتام مألالة اماحنني وامستفيدة  على حد ئفاا.

سصصصاللة: -3 سصصصؤوليادهم ةاه ثقة اجل ال ضصصصفل التام فيما ةت لق و ماهري  جيب على جال ي التربعات الف

وجيب عليهم اوفصال على أي شكس ل  أشكال د ايض امصاحل ئفاا أمان واا ًا أو حمتماًل  

 الشيصي أو امهين بمما جيب عليهم ةاب ئفا التصألف ئفاا ل اجلان



 

شصصصصصص ع اآلخألة  التزام  الت اطف: -4 شصصصصصصكس ة زز أهدافهم  وة جيب على جال ي التربعات أن ة ملفا ب

ئصصصتيدام ام اةري امهاي صصصصية وحألةة االختياي واالختالف بكس ا صصصصف ة  مما جيب عليهم احرتام اخل

 أنفاعه  

الشفافية: جيب على جال ي التربعات  عداد دقايةأل واضحة ع  ااعمال اليت ةقفلفن بها  وخاصة  -5

صصصصصألوفات صصصصصألف فيها  ومجيع التكاليف وام امألدبطة  مما ةت لق بالتربعات وميفية  دايدها أو الت

 تربعات. ب ملية مجع ال

 



 

  

 الفصل األول السياسات العامة 



 

 الفصل األول / السياسات العامة

 .)جامعي التربعات( سؤولي تنمية املوارداجلزء األول / السياسات اخلاصة مب

مصصصصصصصصصصصادة  ا

 ااو  

 لسؤولية جال ي التربعات فيما ةت لق بالتربعات

 ابفل الترب   ذا مان اختيايةًا ل  ابس امترب   وةاس م لع أهداف اجلم ية ةتم  -أ

 ةكفن ال ااد ل  الترب  أعلى ل  ملفة احلصفل عليه -ب

 صألف الترب  ل الفجهة أو التاةة اليت ةألغبها امترب   ذا ن  على ذلكة - 

مصصصصصصصصصصصادة  ا

  الهانية

 ال الاة( )ذوي ال الاة بامساهمني

التربعات حقفي امترب  ل  خالل دزوةده بالسألعة اممكاة جبميع ام لفلات امت لقة بكيفية التصألف احرتام جال ي  -أ

 ل التربعات.

 احلفا  على ئألةة امترب  ودقدةأل يغباده. -ب

  مألالته.احرتام جال ي التربعات حقفي امستفيد  واحملافظة على  - 

 .حمتفةادها  للحط ل  مألالة امستفيدأال دستيدم وئااس مجع التربعات أو  -د

مصصصصصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

 ام لفلادية:امسؤولية 

 للة  واليت إرتم مألالة امستفيد.ضجال ي التربعات فقط ام لفلات ال الة الصاداة والصحيحة وغري ام ائتيدام -أ

 .على جال ي التربعات احرتام افانني محاةة ام لفلات ل مجيع ااواات -ب

جال ي التربعات عدم دسألةب أو ائتيدام ام لفلات اخلاصة باماحنني اليت مت مج ها بفائطة اجلم ية  ال ل على  - 

 أغألاضها.

  جيب اوئألا  ل إقيق يغبته دون  عااة اجلم يةعاد يغبة امان  أو امترب  حذف امسه ل  ااامة امتربعني لدى  -د

 أو دأخري.

مصصصصصصصصصصصادة  ا

 الألاب ة

 االدايةة: التمفةس ودكلفة مجع التربعات:التقايةأل 

شصصصصفافة  -أ ضصصصصم  لهالهم  سصصصصفبة وامقيدة واليت دقع  على جال ي التربعات أن ةؤمدوا أن مجيع التربعات اماقفلة واحمل

صصصصهم ل   صصصصا ئصصصبة ل أي وات فيما ةدخس ل اخت ئصصصت داد للمحا صصصصى ادي ممك   وأن ةكفنفا على ا ضصصصحة بأا ووا

 أعمال.

 ن دكفن دقايةألها لاس مة لع ل اةري اائاليب احملائبية الفطاية أو الدولية.أ اجلم يةأن ةش  فا  -ب

سصصصصصؤولني ع  مجع  -  سصصصصصاهمني وام صصصصصصدااية جلميع ام سصصصصصم بالداة وام على جال ي التربعات أن ةقدلفا دقايةأل دويةة دت

 التربعات  على أن دقدم هذه التقايةأل ل وات ل قفل.

ئصصصصصفم على جال ي التربعات أن ةكفنفا  -د صصصصصصألوفات والأل سصصصصصاهمني ع  دكلفة مجع التربعات وام ضصصصصصحني جلميع ام وا

 .وميف مت إدةدها وختصيصها

مصصصصصصصصصصصادة  ا

 اخلالسة

 :امدففعات والت فةضات

   على أئاس يادب شهألي أو بألئفم حمددة.خدلادهمدقدةم على جال ي التربعات  -أ



 

ضصصصصصصصصفن الختصاذ األايات نيصابصة ع   أال -ب ةقبصس جصال ي التربعصات أي نف  ل  ال طصاةصا أو االلتيصازات عاصد لصا ةفصاو

 .اجلم ية

ضصصصصصصصصااع ممكاف ة  -  سصصصصصصصص فا أو ةقبلفا لااًل أو لتاعًا ل  لزودي اخلدلات أو الب على جال ي التربعات أن ال ة

 ع.لألعمال الت ايةة اليت ةتم االيدباط بها لع لزودي اخلدلة أو البضاا

مصصصصصصصصصصصادة  ا

 السادئة

 االلتزام بالقفانني الفطاية:

 .الفطاية اليت ة ملفن ل  أجلها بالقفانني اجلم يةجال فا التربعات اعرتاضهم عادلا ال دلتزم  يأن ةبد -أ

شصصصصاطات دت ايض لع االلتزالات القانفنية اليت ة ملفن فيها أو  -ب على جال ي التربعات عدم االخنألاط ل أي ن

 مصلحتها.ة ملفن 

ئصصصصصصصصفاا أمصانصت جاصاايصة أو  -  على جصال ي التربعصات أن ميا فا حصدوي أي نف  ل  أنفا  اميصالفصات أو الت صاوزات 

 ئفا ائتيدام لاشاطادهم امهاية.

 املاحنني. اجلزء الثاني / السياسات اخلاصة حبقوق

ئصصصصصصلفب الذي د تزم  امادة ااو  ئصصصصصصالة اجلم ية واا ئصصصصصصتيدام امفايد  عالم امان  بأل ئصصصصصصلفمه ال اماظمة 

 .اممافحة واديدها على ائتيدم التربعات على حنف ف ال لألغألاض امقصفدة لاها

شصصصصألاف على  امادة الهانية ضصصصصاا دلر  داية اجلم ية  ودويهم احملفيي ل او  عالم امان  بهفةة مجيع أع

 .امس فليات والصالحيات

 على ليزانيات اجلم ية احلالية والسابقة.  للمان  حق االطال  امادة الهالهة

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الألاب ة

 .التأمد ل  ضمان ائتيدام اماحة على الاحف امتفق عليه

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة  ا

 اخلالسة

 ضألوية دقدةم الشكأل والتقدةأل بالشكس الالاق واماائب للمان . 

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة  ا

 السادئة

هصصا  قصصة واحهم ول صصاجلت لصصات امت ل لصصس لع ام لف وصصا ال ةت صصايض لع الت صصا ةصصة و ئصصصصصصصصأل بصصاحرتام و

 .السيائات والقفانني ال الة

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الساب ة

ئصصصصصصصصفاا ل  امتطفعني أم ل  لف في  عصصات  يصصة ل مجع الترب ةصصة ممهلي اجلم  مصصان  بهف  عالم ا

  .اجلم ية أم ل  امت اونني لدففعي ااجأل

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الهالاة

يصة واحرتافيصة ود رب ع  االحرتام أن دكفن مجيع ال الاصات لع اافألاد  اممهلني لل م يصة لها

 امتبادل.

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة  ا

 التائ ة

 داحة الفألصة امسااهم أن ُدحذف حسب يغبتهم ل  افاام امفاد الربةدةة اليت دافي اماظمة 

 .لشايمتها بشكس دويي أو لتقطع



 

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة  ا

 ال اشألة

 .دلقي  جابة ففيةة وصاداة وصألحيةحألةة طألل اائ لة واالئتفسايات امت لقة باجلم ية و

 

 

 

 

 

 

 التربع() املنحة/ السياسات اخلاصة ب الثالثاجلزء 

 

مصصصصصصصصصصادة  ا

 ااو 

صصصألفها  ال  صصصألف وال حيق لل م ية  سصصيني ل  حيج أوجه ال سصصم اما  )التربعات(    نفعني ياي داق

 حسب اختياي امان  

 دربعات خمصصة. -أ

 دربعات غري خمصصة. )عالة(. -ب

مصصصصصصصصصصادة  ا

 الهانية

 نف  الترب  (    نفعني يايسيني ل  حيج داقسم التربعات )اما 

 دربعات نقدةة.  -أ

 دربعات عياية )امذمفية ل لقدلة الالاحة ل أنفا  اما  والتربعات(  -ب

مصصصصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

 نف  ااداا الشألعي    ثالثة أنفا  داقسم التربعات ل  حيج 

 الزماة وجيب أن دصألف ل أوجه االئتحقاي اماصفص عليها شألعا.  - أ

 ( 17الصداات وجيب صألفها وفقا للمادة ) -ب

 ااوااف وجيب صألفها وفقا لالاحة ااوااف ام تمدة ل  اجلم ية. -  

مصصصصصصصصصصادة  ا

 الألاب ة 

شصصصصصصصصألو   ال ب صد أخصذ امفافقصات الالزلصة لصذلصك وفقصا  صصصصصصصصصاحل ل سصصصصصصصصفةق اي درب  ل ال حيق لل م يصة الت

 لألنظمة امألعية ل الدولة. 

 

 .اجلمعية / السياسات اخلاصة حبقوق الرابعاجلزء 

  



 

مصصصصصصصادة  ا

 ااو 

سصصصاللة القانفنية للمترب  وامبلة امترب  به وذلك  حلماةة اجلم ية ل  أي حيق لل م ية التأمد ل  ال

 .أخطاي حمتملة

مصصصصصصصادة  ا

 الهانية

صصص   سصصبة ل فةة ل  التربعات حمددة ول تمدة ل  ابس دلر اوداية خت ئصصتقطا  ن حيق لل م ية ا

 .للمصايةف ال مفلية واودايةة

مصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

 حيق لل م ية يفض اماحة أو الترب  ل حال وجفد أي عفالس ل  شأنها اوضألاي باجلم ية 

 

 

 

 .اجلزء اخلامس / السياسات احلكومية اخلاصة بعملية مجع التربعات

                    

امادة 

 ااو 

ال ةسم  لل م ية بإاالة محلة مجع التربعات  ال ب د احلصفل على دصألة  ل  

 الدولة.

 امادة

 الهانية

 فيهاا لبيا لتلفة  د ألةفية طاااتبب اجلم ية عملية ةباشأل ل  زوةدبتأن دقفم اجلم ية 

 البطااات دلك حبمس هؤالا وةلتزم ل  اجلم ية ول تمدة وانتهااها  صدايها دايةخ

 .ذلك لاهم طلب لتى و بألازها

 مان لهما شي ي أ بائم التألض هلذا حسابات فت  ااحفال ل  حال ال ةسم  بأي امادة الهالهة

 .لألمزه

 وفافقة ال أجلها ل  مج ت الذي التألض غري لاالفال  لل م ية ائت مال ةسم  ال امادة الألاب ة

 .امشألفة اجلهة فم  ذلك ةتيسأل مل ان او حمدد امترب  غألض مان ان امترب  ل  خطية

امادة 

 اخلالسة

لهمة اجلم ية ل  انتهاا ففي حمددة مدة التربعات جبمع هلا لصألل جهة مس على

 القانفنيني حملائبنياأحدا  ل  ل تمد دقألةأل التربعات  اعدادحال  االة محلة مجع 

 لؤةدا ولصألوفاده اةألاداده ولفألدات اجلمع حصيلة فيه دبني هلم  امألخ 



 

و ذا  اجلمع  لدة خالل امشألفة اجلهة ا  ويف ه صحته  على الدالة بامستادات

 مان التصألة  غري حمدد امدة فيكتفى بإديا  التقألةأل ضم  اميزانية السافةة. 

 

 

 
 

  

 الفصل الثاني العضويات



 

 ال ضفةاتالفصل الثاني / 

 .االنتفاعشروط وأنواع العضوية وأشكال باجلزء األول / السياسات اخلاصة 

 أنفا  ال ضفةة وشألوطها وأشكال االنتفا  بهال الاظام االئائي لل م ية مت دفضي     

 .االلتزام وا ن  عليه الاظام وجيبل الاظام اائائي لل م ية  بالتفصيس

 

 

  

 



 

  

 الفصل الثالث الكفاالت



 

 الفصل الثالث / الكفاالت

 اجلزء األول / السياسات اخلاصة الكفاالت

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

  ااو 

 : هي أن ةساهم امترب  وبلة حمدد لكفالة ةتيم )حمدد أو غري حمدد( د ألةف الكفالة

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الهانية

 انفا  الكفاالت

ئصصصصصافةا او .1 ئصصصصصفاا   مفالة عالة: وهي ان ةقفم الكافس بدفع لبلة الكفالة احملدد لبلتها ل  ابس اجلم ية 

 شهألةا دون إدةد لكففل ب ياه.

صصصصة: ختتلف ع  الكفالة  .2 ئصصصم وجار امكففلالكفالة اخلا سصصصاهمة   ال الة بتحدةد ا وحيق للكافس ام

 ةد الكافس بتقايةأل دويةة ع  لكففله.ول دألني االحتياجات اوضافية للمكففل  مما ةتم دز

مصصة .3 لصصة داا فصصا بصصدفع لبلة ) :م فصصس  كصصا هصصذا امبلة ة ترب واف 60,000وهي ان ةقفم ال ةصصال و ئصصصصصصصصتفن الف ي  )

صصصصصصصصألف ل  ايباحه على مفالة سصصصصصصصتهمأل وة سصصصصصصص  الاظالية  ة ئصصصصصصصتبداله ملما ةاوز امكففل ال ةتيم ةتم ا

 .على أن ةبدأ صألف لبلة الكفالة ب د لألوي ئاة ل  دايةخ اةدا  امبلة ل حساب اجلم ية  للكفالة

 أوجه الصألف:  

 :ةتم صألف لبلة الكفالة لليتيم وفق اآلدي

صصصصصصصصصألف عيايصة متهصس ايمصة لفاد غصذاايصة ةقفم ال60  .أ يتيم بصاختيصايهصا ع  طألةق لت هصد % ل  لبلة الكفصالصة د

 إدده اجلم ية.

صصصصصصصصصألف عياية متهس ايمة لالبر ةقفم اليتيم باختيايها ع  طألةق لت هد إدده 20  .ب % ل  لبلة الكفالة د

 اجلم ية.

 الباف، احملدد ل  ابس اجلم ية.  أحدل  لبلة الكفالة دصألف نقدا ع  طألةق % 20 . 

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

 طألي ائتقبال التربعات والكفاالت 

 .أو احدى الباف، احمللية نقدا عرب  حدى فألو  اجلم ية أو لألامزها اوعاللية .أ

 ."مج ية  امكفففني االهلية واطقة الألةاض مفيفشيك لصألل بائم اجلم ية  .ب

 .عرب نقاط البيع امفجفدة ل فألو  اجلم ية . 

 االئتقطا  ل  خالل الباف، احمللية حلسابات اجلم ية  .د

 .التحفةس حلساب اجلم ية ع  طألةق اهلادف امصألل أو االنرتنت أو غريه .و



 

 امادة

 الألاب ة

صصصصصصس خطة صصصصصصصصس خطة إدةد ةتم/  التفا شصصصصصصصهألي للتفا ضصصصصصصصس الكفاالت   داية ابس ل  الكفالا لع ال  وةف

 :ذلك لهال اهل ألي ال ام خالل اماائبات

 اجلدةدة اهل ألةة الساة -أ

 اجلدةد الديائي ال ام -ب

 يلضان شهأل -ت

 ذواحل ة شهأل -ي

 الطاياة اماائبات - 

 امادة

 اخلالسة

 الاحف التالي :  وامهام علىة مس بألنالج الكفالة ل  خالل دمفعة ل  اوجألااات 

 . عداد خطة الكفاالت -أ

  االختصاص.اعتماد خطة الكفاالت ل  ابس ذوي  - ب

 الكافلني.خطة التفاصس لع اعداد واعتماد  - 

 اجلدد.دديةب امف فني  -د

سصصصصصصصصفةق  -ه ئصصصصصصصصتقطصاب الكفالا اجلصدد ع  طألةق الفألو  امألامز اوعالليصة وغريهصا ل  لاصافصذ الت لتصاب صة ا

 ال الة.بالتاسيق لع  داية ال الاات 

  الكفالا.لتاب ة ئداد  -و

  وإدةهها. عداد للفات الكفالا  -ز

 مكفالا  ودس يلهم ااا  الكافلني  -ل

  و جألااادهالتفاصس لع الألاغبني ل الكفالة ود ألةفهم بالربنالج  -ط

  بذلك.اختياي نف  الكفالة ود ب ة الاماذ  اخلاصة  -ي

 الكفالة.ئداد لبلة  -،

 اوةصال. صداي الفادفية أو  -ل

 باليتيم. صداي يئالة الألبط للكافس  - م

 إفةس الففادري واوةصاالت لإلداية امالية  -ن

 الكافس. التفاصس الشهألي لع - س

 الفألو .دقييم أداا لف في الكفاالت ل  - 

ائصتقبال اارتاحات ولشصامس الكافلني وحلها واوجابة ع  االئصتفسصايات اولكرتونية ويفع لا ةلزم لاها  -ف

   ال ليا.لإلداية 



 

 

 

 الثاني / السياسات اخلاصة باالستقطاع الشهرياجلزء 

 امادة

 ااو 

سصصصصصصصصاب  ئصصصصصصصصتقطصا : هف عبصاية ع  لبلة لصالي ةقفم امترب  بتففةض الباصك بتحفةلصه  ليصا حل د ألةف اال

 اجلم ية ومدة حمددة وفق جدول حمدد. 

 امادة

 الهانية

 أنفا  االئتقطا  

 ائتقطا  خاص بالكفالة اخلاصة.  -أ

 ائتقطا  خاص بالكفالة ال الة. -ب

 امادة

 الهالهة

سصصفةق لل م ية حيق ال ئصصتقطا   اي الت  امألعية اانظمة وفق لذلك الالزلة امفافقات أخذ ب د  الا

 الدولة ل

 امادة

 الألاب ة

 االئتقطا  ل أي حلظة ودون ئابق  عالم. لتاا للمستقطع حيق 

 امادة

 اخلالسة

ئصصصتقطا  وذلك حلماةة اجلم ية  سصصصتقطع ولبلة اال سصصصاللة القانفنية للم حيق لل م ية التأمد ل  ال

 حمتملة. أخطايل  أي 

 امادة
 السادئة

 :د مس اجلم ية للحصفل على دعم لستمأل عرب االئتقطا  الشهألي ل  حساب امتربعني ل  خالل

 عمس ااامة باجلهات امستهدفة  -أ

 عألض القاامة على اوداية العتمادها  -ب

 التاسيق لع لفتال اجلهة امستهدفة لالئتقطا   -ت

 زةاية اجلهة والتاسيق لتفزةع الاماذ   -ي

 لتاب ة اجلهات جلمع الاماذ   - 

 لألاج ة الباك العتماد مناذ  االئتقطا  وائتالم الاماذ  ام تمدة   -ل

سصصصب الفألو   -خ ئصصصتقطاعات ح صصصصايف اال سصصصتقط ني ل الربنالج اولكرتوني. ود سصصص يس بيانات ام د

 وإدةهها بشكس ةفلي.

 لتاب ة الكشفف احملائبية والكشفف الباكية شهألةا متاب ة االئتقطاعات.  -د

 ل هم لتاب ة امتفافني والتفاصس  -ذ

 خطابات ويئااس جفال شكأل للمستقط ني  -ي



 

 لتاب ة امادوبني و صداي دقايةأل شهألةة بائتقطاعات الكفالة اخلاصة وال الة.  -ز

سصصصصصصتمألة  واماقط ني ولبلتهم ل مس فأل  ل  فألو   -س سصصصصصصتقط ني ام شصصصصصصهألةة ب دد ام عمس دقايةأل 

 اجلم ية و يئال صفية لاها للفأل .

 باالئتقطا  وامستقط ني.  قس لا ةت لألد على ائتفسايات الفألو  ل ملل -ش

 بالت اليم اخلاصة باالئتقطا . ملتاب ة الفألو  وعمس زةايات هلا متاب ة االلتزا -ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 الفصل الرابع املراكز اإلعالمية



 

 املراكز االعالمية /الرابعالفصل 

 اإلعالميةدمة املراكز السياسات اخلاصة خب/األولاجلزء 

 

 

مصصصصصصصادة  ا

  ااو 

هصا واهصدافهصا  ئصصصصصصصصصالت هصا وي بصاجلم يصة وياةت امألامز اوعالليصة هي لألامز ةتم ل  خالهلصا الت ألةف 

 والربالج واخلدلات اليت دقدلها حلج اجلمهفي على الترب  لل م ية وائتالم التربعات. 

مصصصصصصصادة  ا

 الهانية

 أهداف امألامز اوعاللية دتلي  ل اآلدي:

 ا تمع اميتلفة.الت ألةف باجلم ية لدى شألاا   -أ

 د ألةف ا تمع بأنشطة وبألالج اجلم ية اليت دقدلها للمستفيدة . -ب

 زةادة امفايد امالية لل م ية ل  خالل زةادة نفافذ الترب . -ت

 الفصفل للمترب  ل ألام  دفاجده. -ي

مصصصصصصصادة  ا

  الهالهة

 ختت   داية دامية امفايد امالية ل خدلة امألامز اوعاللية بال مليات التالية 

دزوةصد امألامز بصامفاد اوعالليصة اليت إفز اجلمهفي على داميصة امفايد امصاليصة ب صد االدفصاي عليهصا  -أ

 لع  داية ال الاات ال الة.

ئصصصصصصصصتقطصا  للألاغبني ل الكفصاالت أو الترب  اي  -ب دزوةصد امألامز اوعالليصة بصأوياي اوةصداعصات واال

 بألنالج  خأل. 

صصصصصة بالألاغبني ل الكفالة أو غريها ل  امات ات حبيج  -ت صصصصصفل على التقايةأل وام لفلات اخلا احل

 ةتفاصس ل هم اسم الكفاالت ونهاا عملية الكفالة.

  عاللية جدةدة.وضع اخلطط الفتتال لألامز  -ي

 يفع التقايةأل الدويةة والسافةة ع  أداا امألامز. - 

  عداد واارتال اميزانية السافةة للمألامز اوعاللية. -ل

 وضع ل اةري حمددة الختياي لف في امألامز -خ

فصصة ودويات  -د عصصات لكه مصصا قصصد اجت يصصة ل  خالل ع ةصصب لف في امألامز اوعالل دصصدي يصصس و دصصأه

 لالزلة.لت ددة لتطفةأل امهايات وام ايف ا

 

 

  



 

 

  

 الفصل اخلامس محالت كبار املتربعني  



 

 محالت كبار املتربعني /اخلامسالفصل 

 

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

 ااو 

 دصميم محلة لزةاية امتربعني ل  خالل اوجألااات التالية:

 لألاج ة ااعة البيانات واختياي دمفعة ل  اماحنني. -أ

 والتاسيق لزةايدهم.عألض ا مفعة على  داية اجلم ية  -ب

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

  الهانية

 للماحنني ل  خالل اوجألااات التالية:  البحج والتحدةد

 دصايف اماحنني احملتملني وإدةد اماحنني امتفاع ائت ابتهم. -أ

شصصصصصصصصبيصه بأهداف  -ب سصصصصصصصصات ال صاللصة ل دال  ئصصصصصصصص صصصصصصصصصادية ع  اجلم يصات وامؤ البحصج ل التقصايةأل ال

 اماحنني امهتمني بألئالة اجلم ية.اجلم ية  للت ألف على 

صصصصصصحف ودالت  أدلة  لكرتونية أو لطبفعة   -ت صصصصصصادي ااخألى )انرتنت   ئصصصصصتيدام ام البحج با

 .ال الاات ال الة(

 .إدةد البحج ضم  اماحنني الذة  ئبق هلم اما  لقضاةا لشابهة لاشاط اجلم ية -ي

 .البحج ل صفات دقييم اماحنني - 

 .دقييمهم دصايف اماحنني الذة  مت -ل

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

لصصب ل  خالل  مصصاحنني للتهقيف  والط ةصصة ا يصصب أولف حصصدة. ودألد مصصاحنني احملتملني مال على  يصصس ا إل

 :اوجألااات التالية

  وإدةد مجيع اماحنني الذة  حصصلفا على نسصبة أعلى 4/1ائصتيدام نتااج منفذ  التقييم يام  -أ

 .2/2% للبدا بتحليلهم بائتيدام منفذ  60ل  

صصصصصصلني على  2/2د ب ة منفذ  يام  -ب % فأعلى ل 60لتحليس امان . االمتفاا بتحليس اماحنني احلا

 .4/1منفذ  

 .3/2دقسيم اماحنني    دمفعات حبسب ااولفةة بائتيدام منفذ  يام  -ت

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الألاب ة

حصصة ل  خالل  لصصب اما لصصة.ط منصصاذ  التقييم امكتم ةصصد و دففري  إصصد منصصاذ   مصصاحنني احملتملني دففري  ا

 لكتملة ل  خالل اخلطفات التالية.

 .جيب أن ةكفن الطلب لباشألًا -أ

 .االلتزام بامصدااية -ب

 ب.اختياي الفات اماائ -ت

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

  اخلالسة

 ل حالة االئت ابة ودلقي اماحة: احلصفل على الدعم  ودفثيق االئتالم

 دقدةم الشكأل.التأمد ل  ائتالم اماحة  و ثبات االئتالم لع  -أ



 

ئصصتيدام منفذ  يام  -ب ئصصتالم    امان  با ئصصال دأميد اال ئصصاعة  48خالل وات ال ةت اوز  1/5 ي

 ل  وات االئتالم.

  نشاا للف خاص للمان   و ديا  يئالة التأميد ل املف.. -ت

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

  السادئة

 شكأل ودقدةأل امان  

شصصصصصصصكأل والتقدةأل للمان    -أ ئصصصصصصصااس مثة طألي خمتلفة لتقدةم ال ميكاك االبتكاي وجياد و

سصصصص   سصصصصتح صصصصصة للمان   وهاا،  جألااات عالة ُة أمهأل فاعلية  وأمهأل دأثريًا للحالة اخلا

 ادباعها:

سصصصليمها ة دا  -ب شصصصكأل ل  خالل الربةد اولكرتوني  أو طباعتها طباعة فاخألة  ود ئصصصالة  ئصصصال ي  ي

 بيد.

 اائبف  ااول.ادصال ل  أعضاا دلر اوداية لتقدةم الشكأل بشكس لباشأل خالل  -ت

ضصصصصصصصصافصة امصان     القصاامصة الربةصدةصة -ي سصصصصصصصصاب خصاص  على دولني    لل م يصة  وعمصس  مييصس لصه  وح

 وئريفأل امفاع الألمسي.

سصصصصية  -  صصصصصفحة الألاي سصصصصه  ام بكتابة خرب اماحة على ال ل حالة لفافقة امان  على اوعالن ع  نف

 للمفاع الألمسي  و يئال يابط اخلرب للمان .

ئصصصال خرب ا -ل سصصصية ل  أي ام بإي ئصصصال ن صصصصة  و ي صصصص صصصصحافة احمللية  أو ا الت امتي ماحة    ال

 أخباي ةتم نشألها ع  اماحة    بألةد امان .

ام بإديا  نسية ل  مس لا ةت لق خبرب اماحة  أو الألئااس والتقايةأل اليت ةتم  يئاهلا للمان  ل  -خ

 املف اخلاص به.

 أئاليب   هاي التقدةأل للمان . امتاب ة واوشألاف  والتهقيف امستمأل  أحد -د

مصصصصصصصصصصصصادة  ا

 الساب ة

 امتاب ة واوشألاف ل  خالل اخلطفات التالية

ئصصصصصصصصال التقألةأل الصدويي ل الفاصت امتفق عليصه. ل حصالصة مصان امصان  لصدةصه منفذ  ل ني لكتصابصة  -أ  ي

ةفألض التقايةأل في ب ادباعه  خاصصة  ذا مانت جهة لاحنة  ول حالة مان امان  فألدًا  أو ال 

 .1/7منفذجًا ل ياًا لكتابة التقايةأل  ليه  فيمك  ائتيدام منفذ  يام 

  شألا، امان  ل ب ض ويش ال مس  وب ض القألايات اليت ةتم اختاذها ضم  خطة  نفاي لاحته. -ب

  



 

  

 )يصلح استخدام الالئحة جلميع الصناديق اليت تستحدثها اجلمعية( الفصل السادس: األوقاف 



 

 األوقـــــاف /السادس الفصل 

 األوقاف تعريفاجلزء األول /
  

مصصصصصصصادة  ا

 ااو 

ااوااف: هي دمفعة ل  ااصصفل احملبسصة  وامسصبلة لاف تها لصصاحل بألالج ولشصايةع واحتياجات 

 امكفففني االهلية واطقة الألةاض )مفيف (وخدلات مج ية 

 

 العامة لألوقافالسياسات اجلزء الثاني/
 

مصصصصصصصادة  ا

 ااو 

شصصصصصصصصألعيصة واللفاا  القصانفنيصة ام تمصدة ل اجلم يصة ل  ابصس  صصصصصصصصصفل ال ةتم الت صالصس لع ااواصاف وفقصا لأل

  دلر اوداية واهلي ة الشألعية. 

مصصصصصصصادة  ا

 الهانية

 خيت  اسم ااوااف  مجاال ل االفي التالية:

 ائتقطاب التربعات الفافية. -أ

 دفثيق ااوااف  -ب

  داية االال، الفافية. -ت

 االئتهمايات الفافية. داية  -ي

مصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

 اسم ااوااف هف امسؤول ألام السلطات ال ليا ل اجلم ية ع  

 يئم السيائات ال الة وداية وائتهماي ااوااف. -أ

صصصصصيانة ااوااف واحملافظة  -ب صصصصصفة لاتظمة و صصصصصيلها ب ضصصصصع اللفاا  الكفيلة بتامية اوةألادات وإ و

 عليها.

 واللفاا  الداخلية لألوااف.التفصية بالاظم  -ت

  عداد خطط ودقايةأل اوةألادات وامصألوفات السافةة الفال ااوااف وحسابادها اخلتالية. -ي

 بااا الشألامات لع اجلهات ااخألى اليت ميك  أن دسهم ل الفاف.  - 

 دصميم امات ات الفافية لهس )الصداة اجلايةة لليتيم(. -ل

 دطبيق اخلطة االئرتادي ية. -خ

  



 

 استقطاب وتنمية املوارد املالية لألوقافالثالث/ اجلزء 
 

مصصصصصصصادة  ا

 ااو 

شصصصصصصصصطصة اليت دقفم بهصا اجلم يصة هلدف زةادة اوةألادات  داميصة امفايد اماليصة لألوااف: هي دمفعة اان

 اخلاصة بااوااف.

مصصصصصصصادة  ا

  الهانية

 أنفا  امفايد امالية لألوااف 

 لفايد نقدةة. -أ

 لفايد عياية. -ب

مصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

 الف ات امستهدفة لتامية امفايد الفافية 

 .ف ة االفألاد ودشمس االفألاد امستقلني او امألدبطني بأئأل ل  ذوي الدخس اجليد -أ

 .ف ة يجال ااعمال ودشمس اافألاد واائأل الت ايةة عالية الدخس -ب

 .امؤئسات اخلريةة اماحنة -ت

 شألمات ولؤئسات القطا  اخلاص. -ي

 .احلكفليالقطا   - 

مصصصصصصصادة  ا

  الألاب ة

  جألااات دامية امفايد الفافية للف ات امستهدفة 

وامألامز االعالليصة وامات صات الفافيصة واليت ةتم  الفألو ف صة اافألاد: وةتم ذلصك ل  خالل  -أ

 .دصميمها ل  ابس اسم ااوااف

 يجال ااعمال: وةتم ل  خالل اماه ية امستيدلة ل الفصس اخلالر ل  هذه الالاحة. -ب

 هذه ل  اخلالر الفصس ل امستيدلة اماه ية خالل ل  امؤئسات اخلريةة اماحنة: وةتم -ت

 .الالاحة

سصصصصصصصصتيصدلصة اماه يصة خالل ل  وةتم: ليالقطصا  احلكف -ي صصصصصصصصصس ل ام  هصذه ل  اخلصالر الف

 .الالاحة

 الشألمات وةتم ل  خالل اوجألااات التالية  - 

  الشألمات.إدةد امبالة امستهدفة ل  ف ة  .1

 دصميم اخلطة السافةة للشألامة لع القطا  اخلاص واعتمادها  .2

 الشألامات.إدةد ل اةري  .3

 ختياي جهات الشألامة ا .4

 الشألامة.ديائة اجلهات وإدةد نف   .5

  ل ها.ةاية اجلهات والتفاوض ز .6



 

 . عداد االدفاايات ودفاي ها .7

 .لتاب ة  ةألادات الشألامة .8

 أل. عداد التقاية .9

 .الشألامةدقييم ال ااد ل   .10

 

 التوثيقاجلزء الرابع/ 
 

مصصصصصصصادة  ا

 ااو 

التفثيق هف دقاني ال الاة بني اجلم ية وامفاف وضفاا صبتة شألعية اانفنية هلذه ال الاة وداظيمها 

 وإقيق أفضس الاتااج امألجفة ل  ال الاة.  ل  أجس حفظ حقفي الطألفني

مصصصصصصصادة  ا

 الهانية

سصصاهمفن ل  امفاففن شصصألون  دايده وال خيلكاهم   الفافل صصصة به  ال ةبا ئصصتهمايات اخلا تايون اال

 فاجلم ية حيس حملهم ل ذلك. اجلم ية.     داية منا ةسادون ذلك و

مصصصصصصصادة  ا

 الهالهة

  جألااات التفثيق  

تصصًا  .1 كصصه عقصصايًا أو لاقفاًل أو لبل لصصال ميتل تصصه ل واف  هصصات يغب حصصد اافألاد أو اجل بصصداا أ بصصإ ودكفن 

 أئهمًا أو غري ذلك مما ةسفغ وافه.نقدةًا أو 

 دسليم امترب  منفذجًا حيتفي على ااوياي الهبفدية امطلفبة لاه حسب األايات اجلم ية.   .2

صصصصال  دب  .3 ئصصصتالم وا أوافه  وإدةد لفعد لالد ئصصصاد با سصصصليم امفاف ففيا  ئصصصتماية ةتم د د ب ة اال

 عليه و خبايه بانتهاا  جألاااده وإدةد لفعد حلضفيه    اجلم ية ونهاا بااي  جألااات الفاف.

 ذا  ةتف  اسم  داية االال، باجلم ية  يئال ااوياي الالزلة لهالي جهات للتقييم ودهمني الفاف .4

 مان الفاف ب قاٍي أو لاقفلٍ  ةستلزم دهمياه.                      

ب د ائتالم التقييم والتهمني للفاف ل  اجلهات اميتصة إدد القيمة الف لية له  ثم ةتم االدصال  .5

 على امفاف لتحدةد لفعد ل ه وبالغه بقيمة الفاف و نهاا اوجألااات بتفاي ه.  

صصصصة   ةتم إفةس ااوياي  ب د دفايع امفاف على .6 ااوياي امطلفبة لدى مادب ال دل أو اجلهة اميت

 ماللة    اسم  داية االال، باجلم ية اليت بدويها إدد االئتيدام االهس هلا.  

 ةتم دسليم امفاف شهادة شكأل على لا اام به ل  أعمال اخلري.  .7

 يًا حلفظ حقفي الطألفني.ةتم دسليم امفاف وثيقة الفاف امفثقة اانفنيًا وشألع .8

 



 

 بإدارة هنا العملية وليس مسمى  هيكل إداري ( األمالك )املقصوداجلزء اخلامس / إدارة 

مصصصصصصصادة  ا

 ااو 

صصصصصفد  االلال، هي  داية مجيع االال، ال ياية الفافية لل م ية ل  )لباني أو عقايات او  بإدايةامق

 ل دات أو غريها( 

امادة 

 الهانية

 ختت   داية االلال،  مجاال بامهام التالية 

 دشتيس االلال،. -أ

 صيانة االال،. -ب

 لتاب ة اوةألادات وإصيلها.  -ت

 التقييم امالي لأللال،.  -ي

امادة 

 الهالهة

 اوجألااات )امقرتحة( اداا لهام  داية االال،:

سصصصصبة  -أ صصصصصي  ن صصصصصيانة: خت صصصصصيانة 2.5ال ئصصصصافةا وح زها ل ملية ال % ل   ةألادات ااوااف 

 الدويةة ودكليف شألمات صيانة بامهمة وفقا لالاحة ال قفد وامشرتةات.

 دشتيس بامهمة وفقا لالاحة ال قفد وامشرتةات.التشتيس: دكليف شألمات  -ب

 التقييم: دكليف شألمات دقييم بامهمة وفقا لالاحة ال قفد وامشرتةات  -ت

 لتاب ة اوةألادات: وفقا لالاحة امالية لل م ية.  -ي

 

 إدارة االستثمار ) املقصود بإدارة هنا العملية وليس مسمى  هيكل إداري ( اجلزء السادس  / 

 امادة

 و اا

االئصتهماي هف عباية ع  ائصتيدام ألفال امتربعني للفاف لشصألاا أصصفل لافعة لتحقيق 

 أعلى عااد ممك  ضم  لقداي امياطأل امقبفل وامفافق عليه ل  دلر اوداية. 

ة اماد

 الهانية

 ختت   داية االئتهماي  مجاال بامهام التالية  

 تااج االئتهماي.اارتال السيائات االئتهمايةة وفقا للمألغفب ل  ن -أ

 إدةد طألي دفزةع ااصفل ل ااوعية واجلهات االئتهمايةة. -ب

 البحج ع  الفألص وااوعية الشألعية واآللاة لالئتهماي. -ت

 اختياي لدةألي االئتهماي.  -ي

 دقييم أداا االئتهمايات. - 

 يفع التقايةأل الدويةة. -ل

 هلا ل  صيانة ودشتيس وغريه. عاارتال االنفاي السافي وداية االوااف ولا ةتب -خ



 

 امادة

 الهالهة

 ئيائات اختياي ااوعية االئتهمايةة:

 اختياي االئتهماي امتفافق لع ضفابط الشألة ة اوئاللية. -أ

 اآلل  والذي دكفن نسبة امياطألة به لايفضة.( )الشألعي اختياي االئتهماي -ب

 ل اانشطة امألدبطة بامضايبة باائهم. فال ةستهمأل الفا -ت

شصصصصصصصصهألةصة يبع : ال صااصد اماتظم -ي ئصصصصصصصصتهمصاي الصذي ةتم اختيصايه أيبصاحصًا  حيصج ميا  اال

 .ئافةة  نصف ئافةة أو ئافةة

سصصصصتهمأل  امألونة: -  ئصصصصرتداد امبلة ام ئصصصصتهماي أمرب لألونة ممكاة ال حيج ةففأل اال

 .واحلصفل على ئيفلة

امادة 

 الألاب ة

 :مج ية امكفففني االهليةئيائات االئتهماي ل  داية ألفال أوااف 

 .إدةد أهداف ائتهمايةة لاائبة دقي ل  أخطاي التقلبات االاتصادةة احلادة -أ

 .امفازنة بني احلاجة    االان واحلاجة    الامف -ب

 .لألاابة أداا ونتااج االئتهمايات -ت

ئصصتهمايةة وفقًا  -ي ئصصات اال سصصيا سصصفي  د دةس ال ئصصتهماي  ودتري  ألوف ال لاتااج اال

 .ودتري االحتياجات

شصصصصصصصصكصس اوداية وعصدد  -  ئصصصصصصصصتهمصاي ل  حيصج  إصدةصد اهليكصس اودايي وداية اال

 .أعضااها

ئصصصصصصتهمايةة احملفظة لكفنات دافةع -ل صصصصصصصفل اال صصصصصصصة الفاف ا صصصصصصصاادةق وخبا  ال

 .الفافية

شصصصطة دافةع -خ ئصصصتهمايةة  أن صصصصأل فال الفاف اال شصصصاطه ةقت صصصصا اطا  على ن  دياات

 .واحد

صصصصصفل إدةد -د سصصصصبة وإدةد الفاف  أ صصصصصس مس ن ئصصصصهم  عقايات ) أ ...  نقد أ

 .امتبع االئتهماي أئلفب داائب حبيج  ( خل

صصصصصفل وهابة الاقفد لع الت الس -ذ ئصصصصتهمايةة  فال أ سصصصصتيدم ا  الافقات دتطية ل د

 .اجلايي اونفاي متفةس ل ال ااد وةستيدم دستهمأل بس اجلايةة 



 

امادة 

 اخلالسة

 :مج ية امكفففني  ألفال أواافئيائات اونفاي ل  

 لا ةلي:  داية االئتهماي ادبا ةت ني على  -أ

عدم ائصتيدام ااصصفل الاقدةة ل اونفاي  واونفاي ل  عفااد ائصتهماي أصصفل  -ب

 الفاف.

ئصصصصبة  -ت ئصصصصة لاا ئصصصصيا ضصصصصع  صصصصصألة تحقق ل  خالهلا التفازن بني ةو : هما دامية عا

وااخذ ب ني االعتباي عالس التضيم والتقلبات  الفافالقيمة احلقيقية اصفل 

 السفاية.

اصصد  -ي مصصاف ل  عفا قصصداي  فصصاي ل مصصاي ن ئصصصصصصصصته قصصات  اال يصصة جزا ل ني ل  الاف لتتط

صصصصصصصصفل الفافأي أن ةكفن اونفاي ل حدود  اجلايةة  ئصصصصصصصتهماي أ  ال ااد ل  ا

 اوةألادات     نفاي أصفل الفاف. احملققة حتى ال ةؤدي اونفاي الزااد ع 

ئصصصتيدام جزا ل  اوةألادات لتتطية الافقات اجلايةة  و -  ئصصصتهماي اجلزا  ةعاد ا ا

 على امدى الطفةس. الفافالبااي لتامية أصفل 

 الفاف .ح م ال ااد ل  ائتهماي أصفل ةتماشى لقداي اونفاي السافي لع  -ل

 املراجع
  03/  03    ف  السياسة  هذه   (        الرابعة     )  دورته  ف   ( اخلامس )  االجتماع   ف   اجلمعية   إدارة  جملس  اعتمد 

 .سابقا  املوضوعة   السياسة  حمل   السياسة  هذه وحتل  .    م2020- 10- 20  املوافق  هـ1442/
 

 


