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 مقدمة حول متطلبات أساسية جلمع التربعات 
 متهيد:

الدول  عملية مجع التربعات عملية ختصصية مثلها مثل سائر األعمال التخصصية حتتاج إىل متطلبات وأدوات للقيام هبا، كما تعد يف  
املتقدمة مهنة من املهن، وختصص من التخصصات فكلما توفرت املتطلبات واألدوات الضرورية هلا أدى ذلك إىل جناحها وحتقيق  

 األهداف املرجوة منها. وهذه األدوات واملتطلبات تتمثل يف التايل: 
 أواًل: اجلهاز البشري. 

معية العمومية وأعضاء اللجان االستشارية املتخصصة يف تنمية وتطوير  ويتكون من أعضاء جملس اإلدارة وبقية أعضاء اجل          
 أعمال اجلمعية وكذلك موظفي اجلمعية واملتطوعني، ولالستفادة ن هذه العناصر يتطلب من اجلمعية القيام ابآليت: 

 حماولة معرفة نقاط القوة يف كل فرد من هؤالء وسبل االستفادة منها يف عملية مجع التربعات.  -1
 تضع اجلمعية توصيفا واضحا ملهام كل فرد على حدة.   أن -2
 حماولة ربطه ابجلمعية من خالل اطالعه على أهداف ونشاطات ومشروعات اجلمعية وخططها املستقبلية.  -3

 اثنياً: االعالم: 
ية املتاحة لكل  يتطلب أن يكون االعالم متمكن من إيصال أهداف وأنشطة اجلمعية إىل املتربعني من خالل وسائل التقن           

جمال، معتمدين على قاعدة بياانت ومعلومات توفر عنوان املتربع وسجل جلميع تربعاته السابقة وجماالت تربعه، ابإلضافة إىل توفر  
 بينات إحصائية دقيقة وواضحة ألنشطة اجلمعية متكن من اشباع رغبات املتربع يف التحقق من صحة أوجه الصرف. 

 زات: اثلثاً: التقنية والتجهي
توفريا للوقت واملال أصبح من الضرورة استخدام وسائل التقنية يف توثيق أعمال اجلمعية من خالل احلاسوب، والتواصل مع             

  املتربعني من خالل تقنية وسائل التواصل االجتماعي املتاحة، وكذلك توفري األنظمة واألجهزة اآلمنة اليت متكن املتربع من ايصال تربعه 
 وسهولة وامان اىل اجلمعية. بيسر  

 
 
 

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

مبالغ مالية للجمعية من خالل جماالت متعددة كالزكاة والعضوية والكفالة الدعم املايل: وهو عبارة تقدمي   .1
 وغريها. 
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الدعم العيين: ومن أمهها اهلبات واألوقاف منح تعليمية وتدريبية، ومواد قابلة للتسييل النقدي، وأصول    .2
إلبراز   استخدامها  ميكن  إعالمية  ووسائل  لالستهالك،  قابلة  ومواد  لالستخدام،  قابلة  أنشطة ومواد 

 اجلمعية، وخدمات طبية، وخدمات استشارية وغريها. 
الدعم املعنوي: ومن امثلتها تزكية انشطة اجلمعية من قبل رموز اجملتمع اليت هلا مصداقية وأتثري على    .3

 املتربع.
 

 لتنمية املوارد املالية  العامةالسياسات  
 

 القية ينبغي توظيفها يف مجيع عمليات مجع التربعات هي: أوال: السياسات األخالقية تتضمن هذه السياسات مخسة مبادئ أخ 
األمانة: وجيب على جامعي التربعات التزام األمانة والصدق يف مجيع األوقات ويف مجيع الظروف من أجل احملافظة على   -1

 ثقة اجلماهري، كما جيب عدم تضليل أو غش املاحنني أو املستفيدين أبي صورة من الصور. 
االحرتام: جيب على جامعي التربعات احرتام مسعة مهنتهم، واجلمعية اليت يعملون هبا، كما جيب احرتام كرامة املاحنني   -2

 واملستفيدين على حد سواء. 
السالمة: جيب على جامعي التربعات الوضوح التام فيما يتعلق مبسؤولياهتم جتاه ثقة اجلماهري، وجيب عليهم اإلفصاح   -3

كال تعارض املصاحل سواء أكان واقعاً أو حمتماًل، كما جيب عليهم جتنب سوء التصرف سواء يف  على أي شكل من أش
 اجلانب الشخصي أو املهين 

التعاطف: جيب على جامعي التربعات أن يعملوا بشكل يعزز أهدافهم، ويشجع اآلخرين التزام استخدام املعايري املهنية،   -4
 ختيار واالختالف بكل أنواعه   كما جيب عليهم احرتام اخلصوصية وحرية اال

الشفافية: جيب على جامعي التربعات إعداد تقارير واضحة عن األعمال اليت يقومون هبا، وخاصة مما يتعلق ابلتربعات   -5
 وكيفية إدارهتا أو التصرف فيها، ومجيع التكاليف واملصروفات املرتبطة بعملية مجع التربعات.  
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 ة الفصل األول السياسات العام
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 الفصل األول / السياسات العامة
 اجلزء األول / السياسات اخلاصة مبسؤويل تنمية املوارد )جامعي التربعات(. 

املادة  

 األوىل  

 مسؤولية جامعي التربعات فيما يتعلق ابلتربعات 
 يتم قبول التربع إذا كان اختيارايً من قبل املتربع، وينسجم مع أهداف اجلمعية   -1
 يكون العائد من التربع أعلى من كلفة احلصول عليه -2
 يصرف التربع يف الوجهة أو الغاية اليت يرغبها املتربع إذا نص على ذلك  -5

املادة  

  الثانية 

 العالقة ابملسامهني )ذوي العالقة( 
 التربعات حقوق املتربع من خالل تزويده ابلسرعة املمكنة جبميع املعلومات املتعلقة بكيفية التصرف يف التربعات.احرتام جامعي  -1
 احلفاظ على سرية املتربع وتقدير رغباته.  -2
 احرتام جامعي التربعات حقوق املستفيد، واحملافظة على كرامته.  -5
 .أال تستخدم وسائل مجع التربعات أو حمتوايهتا، للحط من كرامة املستفيد -8

املادة  

 الثالثة 

 املسؤولية املعلوماتية: 
 حترتم كرامة املستفيد. استخدام جامعي التربعات فقط املعلومات العامة الصادقة والصحيحة وغري املضللة، واليت  -1
 على جامعي التربعات احرتام قوانني محاية املعلومات يف مجيع األوقات.  -2
 على جامعي التربعات عدم تسريب أو استخدام املعلومات اخلاصة ابملاحنني اليت مت مجعها بواسطة اجلمعية إال يف أغراضها. -5
 املتربعني لدى اجلمعية، جيب اإلسراع يف حتقيق رغبته دون إعاقة أو أتخري. عند رغبة املانح أو املتربع حذف امسه من قائمة  -8

املادة  

 الرابعة 

 التقارير االدارية: التمويل وتكلفة مجع التربعات: 
ممكن،  على جامعي التربعات أن يؤكدوا أن مجيع التربعات املنقولة واحملسوبة واملقيدة واليت تقع ضمن مهامهم شفافة وواضحة أبقصى قدر   -1

 وأن يكونوا على استعداد للمحاسبة يف أي وقت فيما يدخل يف اختصاصهم من أعمال. 
 أن يشجعوا اجلمعية أن تكون تقاريرها منسجمة مع معايري األساليب احملاسبية الوطنية أو الدولية.  -2
سؤولني عن مجع التربعات، على أن تقدم هذه على جامعي التربعات أن يقدموا تقارير دورية تتسم ابلدقة واملصداقية جلميع املسامهني وامل -5

 التقارير يف وقت معقول. 
 .على جامعي التربعات أن يكونوا واضحني جلميع املسامهني عن تكلفة مجع التربعات واملصروفات والرسوم وكيف مت حتديدها وختصيصها -8

املادة  

 اخلامسة 

 املدفوعات والتعويضات: 
 خدماهتم، على أساس راتب شهري أو برسوم حمددة.على جامعي التربعات تقدمي  -1
 أال يقبل جامعي التربعات أي نوع من العطااي أو االمتيازات عند ما يفاوضون الختاذ قرارات نيابة عن اجلمعية. -2
اليت يتم    على جامعي التربعات أن ال يسعوا أو يقبلوا ماالً أو متاعاً من مزودي اخلدمات أو البضائع كمكافئة لألعمال التجارية -5

 االرتباط هبا مع مزودي اخلدمة أو البضائع. 
املادة  

 السادسة 

 االلتزام ابلقوانني الوطنية: 
 أن يبدي جامعوا التربعات اعرتاضهم عندما ال تلتزم اجلمعية اليت يعملون من أجلها ابلقوانني الوطنية.  -1
 االلتزامات القانونية اليت يعملون فيها أو يعملون ملصلحتها. على جامعي التربعات عدم االخنراط يف أي نشاطات تتعارض مع  -2
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استخدام   -5 أو سوء  أكانت جنائية  التجاوزات سواء  أو  املخالفات  أنواع  من  نوع  أي  مينعوا حدوث  أن  التربعات  على جامعي 
 لنشاطاهتم املهنية. 

 اجلزء الثاين / السياسات اخلاصة حبقوق املاحنني. 
على  إعالم   املادة األوىل  وقدرهتا  املمنوحة  املوارد  سلوكه الستخدام  املنظمة  تعتزم  الذي  واألسلوب  اجلمعية  برسالة  املانح 

 استخدم التربعات على حنو فعال لألغراض املقصودة منها. 
 صالحيات. إعالم املانح هبوية مجيع أعضاء جملس إدارة اجلمعية، ودورهم احملوري يف اإلشراف على املسئوليات وال املادة الثانية 

 للمانح حق االطالع على ميزانيات اجلمعية احلالية والسابقة.   املادة الثالثة 

 التأكد من ضمان استخدام املنحة على النحو املتفق عليه.  املادة الرابعة 

 ضرورة تقدمي الشكر والتقدير ابلشكل الالئق واملناسب للمانح.   املادة اخلامسة 

املادة  

 السادسة 

 التعامل مع املعلومات املتعلقة مبنحهم ومعاجلتها ابحرتام وسرية ومبا ال يتعارض مع السياسات والقوانني العامة. 

إعالم املانح هبوية ممثلي اجلمعية يف مجع التربعات سواء من املتطوعني أم من موظفي اجلمعية أم من املتعاونني   املادة السابعة 
 مدفوعي األجر.  

 أن تكون مجيع العالقات مع األفراد املمثلني للجمعية مهنية واحرتافية وتعرب عن االحرتام املتبادل.  املادة الثامنة 

ذف حسب رغبتهم من قوائم املواد الربيدية اليت تنوي املنظمة مشاركتها بشكل   املادة التاسعة  إاتحة الفرصة ألمسائهم أن حتح
 دوري أو متقطع. 

 ة واالستفسارات املتعلقة ابجلمعية وتلقي إجابة فورية وصادقة وصرحية. حرية طرح األسئل املادة العاشرة
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 اجلزء الثالث / السياسات اخلاصة ابملنحة )التربع( 
 

املادة  

 األوىل 

 تنقسم املنح )التربعات( إىل نوعني رئيسيني من حيث أوجه الصرف وال حيق للجمعية صرفها إال حسب اختيار املانح  
 تربعات خمصصة.  -1
 تربعات غري خمصصة. )عامة(.  -2

املادة  

 الثانية 

 تنقسم التربعات )املنح( إىل نوعني رئيسيني من حيث نوع التربع  
 تربعات نقدية.   -1
 تربعات عينية )املذكورة يف مقدمة الالئحة يف أنواع املنح والتربعات(   -2

املادة  

 الثالثة 

 تنقسم التربعات من حيث نوع األداء الشرعي إىل ثالثة أنواع  
 الزكاة وجيب أن تصرف يف أوجه االستحقاق املنصوص عليها شرعا.   -1
 (  17الصدقات وجيب صرفها وفقا للمادة ) -2
 األوقاف وجيب صرفها وفقا لالئحة األوقاف املعتمدة من اجلمعية.  -3

املادة  

 الرابعة  

 ال حيق للجمعية التسويق ألي تربع لصاحل مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفقا لألنظمة املرعية يف الدولة.  

 
 اجلزء الرابع / السياسات اخلاصة حبقوق اجلمعية. 

  

املادة 

 األوىل 

 حلماية اجلمعية من أي أخطار حمتملة. حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتربع واملبلغ املتربع به وذلك 

املادة 

 الثانية 

حيق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التربعات حمددة ومعتمدة من قبل جملس اإلدارة ختصص للمصاريف العمومية  
 واإلدارية. 
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املادة 

 الثالثة

 حيق للجمعية رفض املنحة أو التربع يف حال وجود أي عوامل من شأهنا اإلضرار ابجلمعية  
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 اجلزء اخلامس / السياسات احلكومية اخلاصة بعملية مجع التربعات.
                    

 الدولة. ال يسمح للجمعية إبقامة محلة مجع التربعات إال بعد احلصول على تصريح من  املادة األوىل 

أن تقوم اجلمعية بتزويد من يباشر عملية اجلمعية ببطاقات تعريفية مغلفة، مبينا فيها اتريخ إصدارها  الثانية  املادة
 .وانتهائها ومعتمدة من اجلمعية ويلتزم هؤالء حبمل تلك البطاقات وإبرازها مىت طلب منهم ذلك

 .حساابت هلذا الغرض ابسم أي شخص مهما كان مركزهال يسمح أبي حال من األحوال فتح  املادة الثالثة 

ال يسمح للجمعية استعمال األموال يف غري الغرض الذي مجعت من أجلها ال مبوافقة خطية من املتربع   املادة الرابعة 
 .ان كان غرض املتربع حمدد او ان مل يتيسر ذلك فمن اجلهة املشرفة 

التربعات ملدة حمددة فور انتهاء مهمة اجلمعية يف حال إقامة محلة مجع  على كل جهة مصرح هلا جبمع  املادة اخلامسة 
اجلمع   حصيلة  فيه  تبني  هلم،  املرخص  القانونيني  حملاسبني  أحدا  من  معتمد  تقرير  اعداد  التربعات، 
ومفردات ايراداته ومصروفاته مؤيدا ابملستندات الدالة على صحته، ورفعه اىل اجلهة املشرفة خالل مدة  

 وإذا كان التصريح غري حمدد املدة فيكتفى إبدراج التقرير ضمن امليزانية السنوية.  اجلمع، 

 

 
 
 

  

 الفصل الثاني العضويات
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 العضوايت الفصل الثاين / 
 اجلزء األول / السياسات اخلاصة بشروط وأنواع العضوية وأشكال االنتفاع.

يف النظام االساسي للجمعية مت توضيح أنواع العضوية وشروطها وأشكال االنتفاع هبا ابلتفصيل يف النظام     
 األساسي للجمعية وجيب االلتزام مبا نص عليه النظام. 
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 الفصل الثالث الكفاالت



 الصفحة  12  من 29
 

 الفصل الثالث / الكفاالت 
 اجلزء األول / السياسات اخلاصة الكفاالت 

املادة 

 األوىل 

 : هي أن يساهم املتربع مببلغ حمدد لكفالة يتيم )حمدد أو غري حمدد(  تعريف الكفالة 

املادة 

 الثانية 

 انواع الكفاالت 
كفالة عامة: وهي ان يقوم الكافل بدفع مبلغ الكفالة احملدد مبلغها من قبل اجلمعية سواء سنواي او شهراي دون حتديد مكفول   .1

 بعينه.
الكفالة اخلاصة: ختتلف عن الكفالة العامة بتحديد اسم وجنس املكفول، وحيق للكافل املسامهة يف أتمني االحتياجات اإلضافية   .2

 للمكفول، كما يتم تزيد الكافل بتقارير دورية عن مكفوله. 
يستثمر ويصرف من ارابحه  ( ستون الف رايل وهذا املبلغ يعترب وقف  60,000كفالة دائمة: وهي ان يقوم الكافل بدفع مبلغ ) .3

يتم استبداله كلما جتاوز املكفول السن النظامية للكفالة، على أن يبدأ صرف مبلغ الكفالة بعد مرور سنة من    كفيفعلى كفالة  
 اتريخ ايداع املبلغ يف حساب اجلمعية. 

 أوجه الصرف:   
 يتم صرف مبلغ الكفالة لليتيم وفق اآليت:

 % من مبلغ الكفالة تصرف عينية متثل قيمة مواد غذائية يقوم اليتيم ابختيارها عن طريق متعهد حتدده اجلمعية.60  .1
 ابختيارها عن طريق متعهد حتدده اجلمعية. كفيف % من مبلغ الكفالة تصرف عينية متثل قيمة مالبس يقوم ال20  .2
 دد من قبل اجلمعية.  % من مبلغ الكفالة تصرف نقدا عن طريق أحد البنوك احمل20 .5

املادة 

 الثالثة

 طرق استقبال التربعات والكفاالت  
 نقدا عرب إحدى فروع اجلمعية أو مراكزها اإلعالمية أو احدى البنوك احمللية.  .1
 شيك مصريف ابسم اجلمعية.  .2
 عرب نقاط البيع املوجودة يف فروع اجلمعية. .5
 االستقطاع من خالل البنوك احمللية حلساابت اجلمعية   .8

 التحويل حلساب اجلمعية عن طريق اهلاتف املصريف أو االنرتنت أو غريه.  .27
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املادة 

 الرابعة

يتم حتديد خطة للتواصل الشهري مع الكفالء من قبل إدارة الكفاالت، ويفضل املناسبات خالل العام اهلجري  خطة التواصل / 
 مثال ذلك: 

 السنة اهلجرية اجلديدة  -1
 العام الدراسي اجلديد  -2
 شهر رمضان  -3
 شهر ذواحلجة  -4
 املناسبات الطارئة  -5

املادة 

 اخلامسة 

 يعمل برانمج الكفالة من خالل جمموعة من اإلجراءات واملهام على النحو التايل :  
 إعداد خطة الكفاالت.  -1
 اعتماد خطة الكفاالت من قبل ذوي االختصاص.   -2
 اعداد واعتماد خطة التواصل مع الكافلني. -3
 تدريب املوظفني اجلدد.  -4
 متابعة استقطاب الكفالء اجلدد عن طريق الفروع املراكز اإلعالمية وغريها من منافذ التسويق ابلتنسيق مع إدارة العالقات العامة. -5
 متابعة سداد الكفالء.   -6
 ت الكفالء وحتديثها.  إعداد ملفا -7
 إقناع الكافلني وتسجيلهم ككفالء   -8
 التواصل مع الراغبني يف الكفالة وتعريفهم ابلربانمج وإجراءاته   -9

 اختيار نوع الكفالة وتعبئة النماذج اخلاصة بذلك.   -10
 سداد مبلغ الكفالة.  -11
 إصدار الفاتورة أو اإليصال.  -12
 إصدار رسالة الربط للكافل ابليتيم.  -13
 حتويل الفواتري واإليصاالت لإلدارة املالية   -14
 التواصل الشهري مع الكافل.  -15
 تقييم أداء موظفي الكفاالت يف الفروع. -16

 استقبال اقرتاحات ومشاكل الكافلني وحلها واإلجابة عن االستفسارات اإللكرتونية ورفع ما يلزم منها لإلدارة العليا.    -17
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 اجلزء الثاين / السياسات اخلاصة ابالستقطاع الشهري 
املادة 

 األوىل 

تعريف االستقطاع: هو عبارة عن مبلغ مايل يقوم املتربع بتفويض البنك بتحويله آليا حلساب اجلمعية وملدة حمددة وفق  
 جدول حمدد.  

 أنواع االستقطاع   املادة الثانية
 استقطاع خاص ابلكفالة اخلاصة.   -1
 استقطاع خاص ابلكفالة العامة.  -2

 التسويق ألي استقطاع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفق األنظمة املرعية يف الدولة ال حيق للجمعية  املادة الثالثة 

املادة 

 الرابعة

 حيق للمستقطع إلغاء االستقطاع يف أي حلظة ودون سابق إعالم. 

املادة 

 اخلامسة 

 اجلمعية من أي أخطار حمتملة. حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمستقطع ومبلغ االستقطاع وذلك حلماية  

املادة  

 السادسة 

 تعمل اجلمعية للحصول على دعم مستمر عرب االستقطاع الشهري من حساب املتربعني من خالل: 
 عمل قائمة ابجلهات املستهدفة   -1
 عرض القائمة على اإلدارة العتمادها   -2
 التنسيق مع مفتاح اجلهة املستهدفة لالستقطاع   -3
 زايرة اجلهة والتنسيق لتوزيع النماذج   -4
 متابعة اجلهات جلمع النماذج   -5
 مراجعة البنك العتماد مناذج االستقطاع واستالم النماذج املعتمدة    -6
 ثها بشكل يومي.تسجيل بياانت املستقطعني يف الربانمج اإللكرتوين. وتصنيف االستقطاعات حسب الفروع وحتدي -7
 متابعة الكشوف احملاسبية والكشوف البنكية شهراي ملتابعة االستقطاعات.   -8
 متابعة املتوقفني والتواصل معهم   -9
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 خطاابت ورسائل جوال شكر للمستقطعني  -10
 متابعة املندوبني وإصدار تقارير شهرية ابستقطاعات الكفالة اخلاصة والعامة.   -11
املستمرين واملنقطعني ومبلغهم يف كل فرع من فروع اجلمعية وإرسال صورة منها  عمل تقارير شهرية بعدد املستقطعني   -12

 للفرع.
 للرد على استفسارات الفروع يف كل ما يتعلق ابالستقطاع واملستقطعني.   -13
 متابعة الفروع وعمل زايرات هلا ملتابعة االلتزام ابلتعاميم اخلاصة ابالستقطاع.  -14
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 الرابع المراكز اإلعالمية الفصل 
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 الفصل الرابع/ املراكز االعالمية 
 اجلزء األول/السياسات اخلاصة خبدمة املراكز اإلعالمية

 
 

املادة 

 األوىل 

املراكز اإلعالمية هي مراكز يتم من خالهلا التعريف ابجلمعية ورؤيتها ورسالتها واهدافها والربامج واخلدمات اليت تقدمها  
 حلث اجلمهور على التربع للجمعية واستالم التربعات.  

املادة 

 الثانية 

 أهداف املراكز اإلعالمية تتلخص يف اآليت: 
 اجملتمع املختلفة. التعريف ابجلمعية لدى شرائح  -1
 تعريف اجملتمع أبنشطة وبرامج اجلمعية اليت تقدمها للمستفيدين.  -2
 زايدة املوارد املالية للجمعية من خالل زايدة نوافذ التربع.  -3
 الوصول للمتربع يف أماكن تواجده.  -4

املادة 

 الثالثة  

 ختتص إدارة تنمية املوارد املالية يف خدمة املراكز اإلعالمية ابلعمليات التالية  
 تزويد املراكز ابملواد اإلعالمية اليت حتفز اجلمهور على تنمية املوارد املالية بعد االتفاق عليها مع إدارة العالقات العامة.  -1
 تزويد املراكز اإلعالمية أبوراق اإليداعات واالستقطاع للراغبني يف الكفاالت أو التربع ألي برانمج آخر.   -2
قسم   -3 معهم  يتواصل  املنتجات حبيث  من  غريها  أو  الكفالة  ابلراغبني يف  اخلاصة  واملعلومات  التقارير  على  احلصول 

 الكفاالت إلهناء عملية الكفالة. 
 إعالمية جديدة. وضع اخلطط الفتتاح مراكز  -4
 رفع التقارير الدورية والسنوية عن أداء املراكز.  -5
 إعداد واقرتاح امليزانية السنوية للمراكز اإلعالمية.  -6
 وضع معايري حمددة الختيار موظفي املراكز  -7
أتهيل وتدريب موظفي املراكز اإلعالمية من خالل عقد اجتماعات مكثفة ودورات متعددة لتطوير املهارات   -8

 لالزمة. واملعارف ا 
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 الفصل الخامس حمالت كبار المتبرعين   
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 الفصل اخلامس/ محالت كبار املتربعني
 هذه العبارة املفرتض حتذف فال وجود جلزء اثين( اجلزء األول / محلة زايرة كبار املتربعني )

 

املادة 

 األوىل 

 تصميم محلة لزايرة املتربعني من خالل اإلجراءات التالية: 
 مراجعة قاعة البياانت واختيار جمموعة من املاحنني.  -1
 عرض اجملموعة على إدارة اجلمعية والتنسيق لزايرهتم.  -2

املادة 

 الثانية  

 للماحنني من خالل اإلجراءات التالية:    البحث والتحديد
 تصنيف املاحنني احملتملني وحتديد املاحنني املتوقع استجابتهم.  -1
الصادرة عن اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف جمال شبيه أبهداف اجلمعية، للتعرف على املاحنني البحث يف التقارير   -2

 املهتمني برسالة اجلمعية. 
 البحث ابستخدام املصادر األخرى )انرتنت، صحف وجمالت، أدلة إلكرتونية أو مطبوعة، العالقات العامة(.  -3
 اي مشاهبة لنشاط اجلمعية.حتديد البحث ضمن املاحنني الذين سبق هلم املنح لقضا -4
 البحث يف صفات تقييم املاحنني.  -5
 .تصنيف املاحنني الذين مت تقييمهم  -6

املادة 

 الثالثة

 حتليل املاحنني احملتملني كال على حدة. وترتيب أولوية املاحنني للتثقيف، والطلب من خالل اإلجراءات التالية: 
التقييم رقم   -1 نتائج منوذج  الذين حصلوا على نسبة أعلى من  ،  1/ 4استخدام  املاحنني  للبدء  60وحتديد مجيع   %

 . 2/2بتحليلهم ابستخدام منوذج 
 . 4/1% فأعلى يف منوذج 60لتحليل املانح. االكتفاء بتحليل املاحنني احلاصلني على  2/2تعبئة منوذج رقم  -2
 . 2/ 3تقسيم املاحنني إىل جمموعات حبسب األولوية ابستخدام منوذج رقم  -3

دة املا

 الرابعة

توفري مناذج حتديد املاحنني احملتملني مكتملة من خالل اخلطوات  و   توفري مناذج التقييم املكتملة.طلب املنحة من خالل  
 التالية. 
 جيب أن يكون الطلب مباشراً.  -1
 االلتزام ابملصداقية.  -2
 اختيار الوقت املناسب.  -3

املادة 

 اخلامسة 

 يف حالة االستجابة وتلقي املنحة:  االستالم احلصول على الدعم، وتوثيق 
 التأكد من استالم املنحة، وإثبات االستالم مع تقدمي الشكر.  -1
 ساعة من وقت االستالم.   48خالل وقت ال يتجاوز    1/5إرسال أتكيد االستالم إىل املانح ابستخدام منوذج رقم  -2
 إنشاء ملف خاص للمانح، وإدراج رسالة التأكيد يف امللف..  -3
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املادة 

 السادسة 

 شكر وتقدير املانح  
مثة طرق خمتلفة لتقدمي الشكر والتقدير للمانح، ميكنك االبتكار إلجياد وسائل أكثر فاعلية، وأكثر أتثرياً  -1

 للحالة اخلاصة للمانح، وهناك إجراءات عامة يحستحسن اتباعها: 
 إرسال رسالة شكر من خالل الربيد اإللكرتوين، أو طباعتها طباعة فاخرة، وتسليمها يًدا بيد.  -2
 اتصال من أعضاء جملس اإلدارة لتقدمي الشكر بشكل مباشر خالل األسبوع األول.  -3
 ي. إضافة املانح إىل القائمة الربيدية للجمعية، وعمل إمييل له، وحساب خاص، على دومني وسريفر املوقع الرمس -4
يف حالة موافقة املانح على اإلعالن عن نفسه، قم بكتابة خرب املنحة على الصفحة الرئيسية للموقع الرمسي، وإرسال  -5

 رابط اخلرب للمانح. 
قم إبرسال خرب املنحة إىل الصحافة احمللية، أو اجملالت املتخصصة، وإرسال نسخة من أي أخبار يتم نشرها عن  -6

 املنحة إىل بريد املانح. 
 دراج نسخة من كل ما يتعلق خبرب املنحة، أو الرسائل والتقارير اليت يتم إرساهلا للمانح يف امللف اخلاص به. قم إب -7
 املتابعة واإلشراف، والتثقيف املستمر، أحد أساليب إظهار التقدير للمانح.  -8

املادة 

 السابعة

 املتابعة واإلشراف من خالل اخلطوات التالية 
الدوري يف الوقت املتفق عليه. يف حالة كان املانح لديه منوذج معني لكتابة التقارير فيجب اتباعه،  إرسال التقرير   -1

إليه، فيمكن  التقارير  لكتابة  معيناً  خاصة إذا كانت جهة ماحنة، ويف حالة كان املانح فرداً، أو ال يفرض منوذجاً 
 . 1/7استخدام منوذج رقم  

 ض القرارات اليت يتم اختاذها ضمن خطة إنفاق منحته. إشراك املانح يف بعض ورش العمل، وبع -2
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 )يصلح استخدام الالئحة لجميع الصناديق التي تستحدثها الجمعية( الفصل السادس: األوقاف 
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 الفصل السادس / األوقـــــاف 
 اجلزء األول /تعريف األوقاف 

  

املادة 

 األوىل 

 . كفيفاألوقاف: هي جمموعة من األصول احملبسة، واملسبلة منفعتها لصاحل برامج ومشاريع واحتياجات وخدمات مجعية  

 
 

 اجلزء الثاين/السياسات العامة لألوقاف
 

املادة 

 األوىل 

قبل جملس اإلدارة واهليئة   املعتمدة يف اجلمعية من  القانونية  الشرعية واللوائح  التعامل مع األوقاف وفقا لألصول  يتم 
  الشرعية.  

املادة 

 الثانية 

 خيتص قسم األوقاف إمجاال يف األمور التالية: 

 استقطاب التربعات الوقفية.  -1
 توثيق األوقاف،  -2
 إدارة األمالك الوقفية.  -3
 االستثمارات الوقفية. إدارة  -4

املادة 

 الثالثة

 قسم األوقاف هو املسؤول أمام السلطات العليا يف اجلمعية عن  

 رسم السياسات العامة إلدارة واستثمار األوقاف.  -1
 وضع اللوائح الكفيلة بتنمية اإليرادات وحتصيلها بصفة منتظمة وصيانة األوقاف واحملافظة عليها.  -2
 واللوائح الداخلية لألوقاف.التوصية ابلنظم   -3
 إعداد خطط وتقارير اإليرادات واملصروفات السنوية ألموال األوقاف وحساابهتا اخلتامية.  -4
 بناء الشراكات مع اجلهات األخرى اليت ميكن أن تسهم يف الوقف.   -5
 تصميم املنتجات الوقفية مثل )الصدقة اجلارية لليتيم(.  -6
 تطبيق اخلطة االسرتاتيجية.  -7
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 اجلزء الثالث/ استقطاب وتنمية املوارد املالية لألوقاف 
 

املادة 

 األوىل 

 تنمية املوارد املالية لألوقاف: هي جمموعة األنشطة اليت تقوم هبا اجلمعية هلدف زايدة اإليرادات اخلاصة ابألوقاف. 

املادة 

 الثانية  

 أنواع املوارد املالية لألوقاف  
 موارد نقدية.  -1
 موارد عينية.  -2

املادة 

 الثالثة

 الفئات املستهدفة لتنمية املوارد الوقفية  
 فئة االفراد وتشمل االفراد املستقلني او املرتبطني أبسر من ذوي الدخل اجليد.  -1
 فئة رجال األعمال وتشمل األفراد واألسر التجارية عالية الدخل.  -2
 املؤسسات اخلريية املاحنة.  -3
 شركات ومؤسسات القطاع اخلاص.  -4
 مي. القطاع احلكو  -5

املادة 

 الرابعة  

 إجراءات تنمية املوارد الوقفية للفئات املستهدفة  
واملراكز االعالمية واملنتجات الوقفية واليت يتم تصميمها من قبل قسم   الفروعفئة األفراد: ويتم ذلك من خالل   -1

 األوقاف. 
 الالئحة. رجال األعمال: ويتم من خالل املنهجية املستخدمة يف الفصل اخلامس من هذه  -2
 املؤسسات اخلريية املاحنة: ويتم من خالل املنهجية املستخدمة يف الفصل اخلامس من هذه الالئحة.  -3
 القطاع احلكومي: ويتم من خالل املنهجية املستخدمة يف الفصل اخلامس من هذه الالئحة.  -4
 الشركات ويتم من خالل اإلجراءات التالية   -5

 حتديد املبالغ املستهدفة من فئة الشركات.   .1
 تصميم اخلطة السنوية للشراكة مع القطاع اخلاص واعتمادها   .2
 حتديد معايري الشراكات.  .3
 اختيار جهات الشراكة   .4
 دراسة اجلهات وحتديد نوع الشراكة.  .5
 زايرة اجلهات والتفاوض معها.   .6
 ات وتوقيعها. إعداد االتفاقي .7
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 متابعة إيرادات الشراكة.  .8
 إعداد التقارير.  .9
 تقييم العائد من الشراكة.  .10
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 اجلزء الرابع/ التوثيق 
 

املادة 

 األوىل 

التوثيق هو تقنني العالقة بني اجلمعية واملوقف إلضفاء صبغة شرعية قانونية هلذه العالقة وتنظيمها من أجل حفظ حقوق  
 النتائج املرجوة من العالقة. الطرفني، وحتقيق أفضل 

املادة 

 الثانية 

املوقفون مسامهون يف الوقف لكنهم، ال يباشرون إدارته وال خيتارون االستثمارات اخلاصة به، وإمنا يسندون ذلك إىل  
 إدارة اجلمعية. فاجلمعية حيل حملهم يف ذلك. 

املادة 

 الثالثة

 إجراءات التوثيق   
األفراد أو اجلهات رغبته يف وقف مال ميتلكه عقاراً أو منقوالً أو مبلغاً نقدايً أو أسهماً أو غري وتكون إببداء أحد   .1

 ذلك مما يسوغ وقفه. 
 تسليم املتربع منوذجاً حيتوي على األوراق الثبوتية املطلوبة منه حسب قرارات اجلمعية.    .2
أوقفه، وحتديد موعد لالتصال عليه وإخباره ابنتهاء   .3 املوقف فورا سند ابستالم مبا  يتم تسليم  تعبئة االستمارة  بعد 

 إجراءاته وحتديد موعد حلضوره إىل اجلمعية إلهناء ابقي إجراءات الوقف. 
يتوىل قسم إدارة األمالك ابجلمعية إرسال األوراق الالزمة لثالث جهات للتقييم وتثمني الوقف إذا كان الوقف بعقاٍر   .4

 أو منقولٍ  يستلزم تثمينه.                       
قف لتحديد بعد استالم التقييم والتثمني للوقف من اجلهات املختصة حتدد القيمة الفعلية له، مث يتم االتصال على املو  .5

 موعد معه إلبالغه بقيمة الوقف وإهناء اإلجراءات بتوقيعه.   
بعد توقيع املوقف على األوراق املطلوبة لدى كاتب العدل أو اجلهة املختصة   يتم حتويل األوراق كاملة إىل قسم إدارة  .6

 األمالك ابجلمعية اليت بدورها حتدد االستخدام األمثل هلا.   
 ة شكر على ما قام به من أعمال اخلري.  يتم تسليم املوقف شهاد .7
 يتم تسليم املوقف وثيقة الوقف املوثقة قانونياً وشرعياً حلفظ حقوق الطرفني.  .8
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 اجلزء اخلامس / إدارة األمالك )املقصود إبدارة هنا العملية وليس مسمى  هيكل إداري ( 
 

املادة 

 األوىل 

 املقصود إبدارة االمالك هي إدارة مجيع األمالك العينية الوقفية للجمعية من )مباين أو عقارات او معدات أو غريها(  

املادة 

 الثانية 

 ختتص إدارة االمالك إمجاال ابملهام التالية  
 تشغيل االمالك.  -1
 صيانة األمالك.  -2
 متابعة اإليرادات وحتصيلها.   -3
 التقييم املايل لألمالك.   -4

املادة 

 الثالثة

 اإلجراءات )املقرتحة( ألداء مهام إدارة األمالك: 
% من إيرادات األوقاف سنواي وحجزها لعملية الصيانة الدورية وتكليف شركات  2.5الصيانة: ختصيص نسبة   -1

 صيانة ابملهمة وفقا لالئحة العقود واملشرتايت. 
 تشغيل ابملهمة وفقا لالئحة العقود واملشرتايت. التشغيل: تكليف شركات  -2
 التقييم: تكليف شركات تقييم ابملهمة وفقا لالئحة العقود واملشرتايت   -3
 متابعة اإليرادات: وفقا لالئحة املالية للجمعية.   -4

 
 

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

 األوىل 

االستثمار هو عبارة عن استخدام أموال املتربعني للوقف لشراء أصول منوعة لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار  
 املخاطر املقبول واملوافق عليه من جملس اإلدارة.  

املادة 

 الثانية 

 ختتص إدارة االستثمار إمجاال ابملهام التالية   
 للمرغوب من نتائج االستثمار. اقرتاح السياسات االستثمارية وفقا   -1
 حتديد طرق توزيع األصول يف األوعية واجلهات االستثمارية.  -2
 البحث عن الفرص واألوعية الشرعية واآلمنة لالستثمار.  -3
 اختيار مديري االستثمار.   -4
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 تقييم أداء االستثمارات.  -5
 رفع التقارير الدورية.  -6
 ن صيانة وتشغيل وغريه. اقرتاح االنفاق السنوي إلدارة االوقاف وما يتبع هلا م  -7

املادة 

 الثالثة

 سياسات اختيار األوعية االستثمارية: 
 اختيار االستثمار املتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية.  -1
 اختيار االستثمار )الشرعي( اآلمن والذي تكون نسبة املخاطرة به منخفضة.  -2
 ابألسهم. ال يستثمر الوقف يف األنشطة املرتبطة ابملضاربة  -3
 العائد املنتظم: حيث مينح االستثمار الذي يتم اختياره أرابحاً شهرية ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.  -4
 .املرونة: حيث يوفر االستثمار أكرب مرونة ممكنة السرتداد املبلغ املستثمر واحلصول على سيولة  -5

املادة 

 الرابعة

 : كفيف سياسات االستثمار يف إدارة أموال أوقاف  
 حتديد أهداف استثمارية مناسبة تقي من أخطار التقلبات االقتصادية احلادة. -1
 املوازنة بني احلاجة إىل األمان واحلاجة إىل النمو.  -2
 مراقبة أداء ونتائج االستثمارات.  -3
 وتغري ظروف السوق، وتغري االحتياجات. تعديل السياسات االستثمارية وفقاً لنتائج االستثمار،   -4
 حتديد اهليكل اإلداري إلدارة االستثمار من حيث شكل اإلدارة وعدد أعضائها.  -5
 تنويع مكوانت احملفظة االستثمارية ألصول الوقف وخباصة الصناديق الوقفية. -6
 تنويع أنشطة الوقف االستثمارية، فال يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد. -7
ل الوقف، وحتديد نسبة كل أصل )عقارات، أسهم، نقد ... إخل(، حبيث تناسب أسلوب االستثمار حتديد أصو  -8

 املتبع.
التعامل مع النقود مبثابة أصول استثمارية، فال تستخدم يف تغطية النفقات اجلارية، بل تستثمر ويستخدم العائد يف   -9

 متويل اإلنفاق اجلاري. 
املادة 

 اخلامسة 

 : كفيفسياسات اإلنفاق من أموال أوقاف  
 يتعني على إدارة االستثمار اتباع ما يلي:  -1
 عدم استخدام األصول النقدية يف اإلنفاق، واإلنفاق من عوائد استثمار أصول الوقف.  -2
بعني وضع سياسة مناسبة يتحقق من خالهلا التوازن بني عنصرين: مها تنمية القيمة احلقيقية ألصول الوقف واألخذ  -3

 االعتبار عامل التضخم والتقلبات السوقية. 
إنفاق مقدار كاف من عوائد االستثمار لتغطية جزء معني من النفقات اجلارية، أي أن يكون اإلنفاق يف حدود  -4

 العائد من استثمار أصول الوقف احملققة حىت ال يؤدي اإلنفاق الزائد عن اإليرادات إىل إنفاق أصول الوقف. 
اإليرادات لتغطية النفقات اجلارية، وإعادة استثمار اجلزء الباقي لتنمية أصول الوقف على املدى   استخدام جزء من -5

 الطويل.
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 يتماشى مقدار اإلنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمار أصول الوقف . -6

 
 
 

 

 

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

 م   . وحتل هذه السياسة حمل السياسة املوضوعة سابقا. 2020- 10- 20هـ املوافق  1442/
 

 


