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 الالئحة ةاجلزء األول / مقدم
 نطاق الالئحة:  ( 1 ) املادة

 لنظم الرمسيةمبا يتماشى مع ا ،اجلمعيةيف إجراءات تنمية املوارد املالية و  ُصممت هذه الالئحة حلوكمة سياسات
 .األعراف املرعيةو 

 غاايت الالئحة:  ( 2 ) املادة
 هتدف هذه الالئحة إىل التأكيد على:

  ومشاريعها. اجلمعيةإجياد موارد اثبتة ودائمة تتضمن استدامة برامج 
  هبا يف اململكة العربية السعودية املعمولحكام األو  للقوانني وفقا   تسري للجمعيةعمليات تنمية املوارد املالية أن. 
 الصرف منها.عمليات ، و للجمعيةتنمية املوارد املالية  عمليات شفافية ووضوح 
 مع  عالقات طويلة املدى ن توطيدع انمجةو  ،مستدامة إجراءاتهي  للجمعيةتنمية املوارد املالية  اتأن عملي

 .األطراف اخلارجية
 أذرعها البشرية واملادية والفنية.هلا  ،متخصصةتنظيمية وحدة خالل تنمية املوارد املالية تتم من  اتعملي 

 التعريفات الرئيسية:  ( 3 ) املادة
 (آابء)نطقة عسري مباأليتام  مجعية رعاية: اجلمعية. 
  واليت دخلت إىل حساابت ،وما يف حكمها ،املنقولةأو  الثابتة ،غري النقديةأو  املالية: هي املوارد النقديةاملوارد 

 .للجمعية نظام األساسيالوفق  ،كأمانة تصرف يف املصارف املخصصة هلا  اجلمعية
 :اجلمعيةبرامج ومشاريع اليت تستهدفها الفئات  املستفيد النهائي. 
 برامج اجلمعيةأو  دعم أنشطةختصيص ريعها يف اليت مت  اجلمعيةمن أصول  أصلكل   :الوقف. 
 يف األوجه اإلنسانية اليت حتددها أحكام الشريعة اإلسالمية. مقدار مفروض من املال، يوجه للصرف :الزكاة 
 اجلمعية لصاحل انحامل يقدمهحيدده و ، مقدار من املال :املنحة. 
 لوجه  حتديده دونمن  اجلمعيةلصاحل  انحمقدار من املال، حيدده ويقدمه امل :(املنح العام) غري املشروطةة نحامل

 .صرف هذا املال
 مع حتديده لوجه  اجلمعيةلصاحل  انحمقدار من املال، حيدده ويقدمه امل :(املنح املخصص) املشروطةة نحامل

 .وبراجمها اجلمعية أنشطةالصرف املنشود هلذا املال، ويكون على األغلب من أجل دعم 
  فعالياهتا أو  يف سبيل دعم إحدى براجمها للجمعيةغري نقدي تقدمه جهة اعتبارية أو  نقديتعويض  :الرعايةقيمة

 .معنوية واضحة وحمددةامتيازات مقابل حصوهلا على اجلماهريية، 
  اجلمعية نقدية لصاحلأو غري و/نقدية  موارد بتخصيصاجلهة االعتبارية اليت تقوم أو  الشخص :(الداعم)املانح. 
  رايل 200.000 .مساوية لـ   للجمعيةسنوية  منحتقدمي  ونيستطيع نالذي ونالداعم :(الداعمنياملاحنني )كبار 
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 .، بغض النظر عن نوع الدعممتعددة دفعاتعلى أو  ، على شكل دفعة واحدةأكثرأو  سعودي
  غري املباشرة خلدمات  ،اإلداريةالشؤون العامة و  تكاليفلتغطية اليت يتم صرفها  املبالغاملصاريف التشغيلية: هي

 املستفيد النهائي.
  املوجهة للمستفيد النهائي. اجلمعيةبرامج ومشروعات على يتم صرفها مصاريف املشاريع: هي املبالغ اليت 
 قيمته  كانتإذا   لتغطية مصاريف التشغيل، املخصص دعمال :للمصاريف التشغيليةموجه  يرئيس دعم

 .دفعة واحدةأكثر أو  سعوديرايل  300.000
 من أكثر أو  % 20قيمته  كانتإذا   ،ما لتغطية مصاريف مشروع املخصص دعمال :للمشاريعي موجه رئيس دعم

 .قيمة املشروع
 اجلمعية عن تنمية املوارد املالية يف ةاملسؤول وحدة التنظيميةال :تنمية املوارد املالية قسم. 
 تقدمي واعدا  ب ،اجلمعية أمام أحد ممثلياحملتمل على نفسه الداعم  يقطعهمكتوب أو  شفوي تعّهد :نحالتزام ابمل

 .ومبالغ حمددةملواعيد  وفقا   للجمعية الدعم ابملوارد املالية
 حتقيقه من  تنمية املوارد املالية قسم نتظر منيُ منشود، كهدف   سنواي   اجلمعية مايل تضعه سقف :املستهدف املايل

 .ملشاريعاب تلك املرتبطةالتشغيلية و  اجلمعية تغطية مصاريفأجل 
 الداعمنيخطته للتواصل مع تنمية املوارد املالية ضمن  قسمضعه يالذي احملتمل  الداعم :املستهدف الداعم، 

 .اجلمعيةدف استقطاب املوارد املالية اليت تدعم رسالة هب
 للجمعية بسبب دعمه ،للداعموامتناهنا عن شكرها  للتعبري اجلمعية اليت تقوم هبا اخلطوات :التقدير. 
  هلدف زايدة اإليرادات اخلاصة ابألوقاف. اجلمعيةتنمية املوارد املالية لألوقاف: هي جمموعة األنشطة اليت تقوم هبا 

 ةوترخيصها ساري للجمعية يف حال كان السجل التجاريإال  املوارد املالية،القيام أبنشطة تنمية  اجلمعيةال تستطيع   ( 4 ) املادة
 املفعول.

 .والصرف اعاإليدحركات يقبل دائما ، و  مفعال   للجمعيةاحلساب املصريف  إبقاءجيب   ( 5 ) املادة

مجيع أشكال تضارب املصاحل أثناء عمليات تنمية  اجلمعيةجتنيب مسؤولية  و والتدقيقجلنة الشؤون املالية تقع على   ( 6 ) املادة
 .املوارد املالية

 .احلوكمة املؤسسية، من نزاهة وشفافية وإفصاح ورقابةألعلى معايري  تتم مجيع عمليات تنمية املوارد املالية وفقا    ( 7 ) املادة
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 يف تنمية املوارد املالية الصالحيات واملسؤوليات / اجلزء الثاين
 .دارة، بيد جملس اإلللجمعيةتكون صالحية املوافقة على أساليب تنمية املوارد املالية   ( 8 ) املادة
 اللجنة التنفيذية.على عاتق  اجلمعيةتنمية املوارد املالية يف  دارةمسؤولية اعتماد ميزانية خمصصة إل تقع  ( 9 ) املادة
 .التنفيذيةاللجنة بيد  للجمعيةتكون صالحية املوافقة على مترير خطة تنمية املوارد املالية   ( 10 ) املادة
 .من أو  دارةمن رئيس جملس اإلدائما  موجهة  الداعمنياملوارد املالية من استقطاب  اتطلبتكون أن  جيب  ( 11 ) املادة

 

 موظفيهاو  تنمية املوارد املالية دارةالسياسات اخلاصة إب / الثالثاجلزء 
 

املسؤول  هو يعترب ذلك القسم لكنو  ،تنمية املوارد املالية بقسم اجلمعية يفاملالية املوارد ال تنحصر مسؤوليات تنمية    ( 12 ) املادة
 .هامتامإو حسن أدائها التأكد من عن األول 

 .املدير العام واللجنة التنفيذيةتقع مسؤولية اختيار رئيس قسم املوارد املالية على عاتق    ( 13 ) املادة
 بشكل املالية والتدقيق الشؤونجلنة وافقة مبإال  املاليةيف عملية تنمية املوارد  اجلمعية عضو من خارجال جتوز مشاركة أي    ( 14 ) املادة

 .املعايري ةإجراءات واضحو  وفق نظام عملياتو  ،خطي
 تنمية املوارد املالية. دارةمسؤولية مراجعة واعتماد اخلطط التشغيلية إل  اللجنة اإلداريةتتوىل    ( 15 ) املادة
 :ةاملتلقا املوارد املاليةجتاه  املالية املوارد تنمية يموظفمسؤولية    ( 16 ) املادة 

 .نحاملمجيع قبول  موظف تنمية املوارد املاليةعلى  -أ
عن  اجلمعيةأهداف مع  -إن وجدت– انحالتأكد من انسجام شروط امل موظف تنمية املوارد املاليةعلى  -ب

 .املخصصة نحاملمجيع طريق أخذ املوافقة املكتوبة من رئيس قسم تنمية املوارد املالية قبل قبول 
بشكل  انحامل حيددهاالغاية اليت أو  لوجهةل خيصص املورد املايل املمنوح، املنح املخصصيف حاالت  -ج

 عند طلبه. خطيبشكل ، وجيب أتكيد ذلك له حصري
 :نياحنالعالقة ابمل   ( 17 ) املادة

من  ني احملتملني واملتكررين،احناملمع  االهتمام ابحملافظة على عالقات طيبة وحمرتفة تنمية املوارد املاليةموظفي على 
 :خالل
 ني ابملعلومات الصحيحة، غري املضللة وغري املبالغ فيها.احنالتواصل مع امل -أ

 ، ابلسرعة املمكنة.هممنحكيفية التصرف يف على   نياحنامل اطالع -ب
 تفضيالته.أو  ، وعدم تسريب أي من معلوماتهاحرتام شروطهو  ،انحاحلفاظ على سرية امل -ج



 لجمعيات األيتام المتخصصةلمشروع تفعيل ونشر النمذجة –الئحة تنمية الموارد المالية  41 من 7 صفحة

 

 

 .أتخريأو  دون إعاقة من، ، يف حال طلب ذلكمن قائمة الداعمني انححذف اسم امل -د
 :التقارير اإلداريةجتاه  املالية املوارد تنمية يموظفمسؤولية   ( 18 ) املادة

حتـت  ةيشـفافبكـل  ، حبسـب اإلجـراءات املعمـول هبـا،يسـتدرجهااليت  نحمجيع املبتقييد  موظف تنمية املوارد املاليةيلتزم 
 طائلة املساءلة اإلدارية والقانونية.

 املزااي:أو  ملدفوعات والتعويضاتاب املالية املوارد تنمية يموظف: عالقة ومسؤولية والتعويضاتاملدفوعات   ( 19 ) املادة
 يف مقابل أداء عمله على: موظف تنمية املوارد املاليةيتحصل  (أ

 .دارة، حبسب سلم الرواتب األساسية الذي يقره جملس اإلشهريأساسي راتب  (1
هيكــل التعويضــات الــذي يقــره جملــس  هــو دبــدل املواصــالتد حبســب، اثبــت شــهريتعــويض  (2

 .دارةاإل
السـفر داخـل اململكـةد حبسـب هيكـل التعويضـات بـدل تعويض حلظي عنـد اسـتحقاقه، هـو د (3

 .دارةالذي يقره جملس اإل
حيــدد ســقف تغطيتــه حبســب هيكــل املــزااي  جــوال مــع شــرحيةدهــاتف ميــزة وظيفيــة اثبــت، هــي د (4

 وذلك حسب حاجة العمل. دارةاإلالوظيفية الذي يقره جملس 
يف حــال كانــت هنــا  خطــة  مــن األداء عــن كــل ســتة أشــهرواحــدة تــدفع مــرة مكافــأة حتفيزيــة  (5

 ، كما يلي:أبهداف مالية واضحة

 :موظف تنمية املوارد املاليةإذا حقق 
 وظف تنمية املوارد املاليةنسبة املكافأة التحفيزية مل

 من قيمة املوارد املالية اليت مجعها
من قيمة املستهدف املايل  %50دون الـ  ما

 %0.0 لفرتة ستة أشهر الذي مت حتديده له

من قيمة املستهدف املايل  %64.99إىل  50%
 %0.6 لفرتة ستة أشهر الذي مت حتديده له

من قيمة املستهدف املايل  %79.99إىل  65%
 %0.8 لفرتة ستة أشهر الذي مت حتديده له

املستهدف املايل من قيمة  %94.99إىل  80%
 %1.0 لفرتة ستة أشهر الذي مت حتديده له

فأكثر من قيمة املستهدف املايل الذي مت  95%
 %1.2 لفرتة ستة أشهر حتديده له
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االمتيــازات اخلاصــة الــيت قــد يعرضــها علــيهم أو  وع مــن العطــاايأي نــ قبــول وظــف تنميــة املــوارد املاليــةال جيــوز مل (ب
 .اجلمعيةلصفتهم الشخصية، ويتحتم عليه يف تلك احلالة إخطار  وإحالة تلك اهلبة مباشرة إىل  نياحنبعض امل

 ني:القوانألنظمة و جتاه االلتزام اب املالية املوارد تنمية يموظفمسؤولية   ( 20 ) املادة
مؤسســية أخــرى ســواء أو  العمــل يف تنميــة املــوارد املاليــة ألي جهــة فرديــة تنميــة املــوارد املاليــةمــوظفي حيظــر علــى  -أ

 .اجلمعيةخارجها، أثناء عملهم لدى أو  أثناء ساعات الدوام الرمسي
 .اجلمعيةتسيء إىل مسعة االخنراط يف أي نشاطات  موظفي تنمية املوارد املاليةحيظر على  -ب

 جتاه السندات والتوريدات املالية: املالية املوارد تنمية يموظفمسؤولية   ( 21 ) املادة
  .، معبأة بشكل واضحبسندات استالم نحتوثيق مجيع امل املالية املوارد تنمية موظفيعلى  -أ

 .حبسب اإلجراءات املعمول هبا اجلمعيةإىل املالية  نحتوريد مجيع امل -ب
 

 الداعمني / السياسات اخلاصة حبقوق الرابعاجلزء 
 :إعالم الداعمني مبا يليتتضمن عمليات تنمية املوارد املالية يف حدها األدىن أن  جيب  ( 22 ) املادة

علـى  نحواألسلوب الذي تعتزم سلوكه الستخدام املوارد املمنوحة وقدرهتا علـى اسـتخدمات املـ اجلمعية رسالة (أ
 حنو فعال لألغراض املقصودة منها.

 ، ودورهم احملوري يف اإلشراف على املسؤوليات والصالحيات.اجلمعيةإدارة  هوية مجيع العاملني مبجلس (ب
 .املنحةاستالم  (ج
 .ملسامهاهتم اجلمعية تقدير (د
 .على أرض الواقع املنحةاستخدام أوجه  (ه

 ابحلقوق التالية: احنونيتمتع امل  ( 23 ) املادة
 .على النحو املتفق عليه مسامهاهتمحق التأكد من استخدام  (أ

 .على وجه السرعة صحيحةوتلقي إجابة  جلمعيةحق طرح األسئلة واالستفسارات املتعلقة اب (ب

 نحملاب/ السياسات اخلاصة  اخلامساجلزء 
  :إىل نوعني رئيسيني انححبسب رغبة امل من حيث أوجه الصرف اجلمعيةاليت تقبلها  نحتنقسم امل  ( 24 ) املادة

 .انححيددها امليف األوجه اليت إال  صرفها للجمعية، ال حيق خمصصة منح .أ
أكثر من أصناف العمل بقدر احلاجة، بسبب عدم أو  صرفها يف واحد للجمعية، حيق عامة منح .ب

 لنوعية وجه الصرف. انحاشرتاط امل
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 :قسامأ ثالثةإىل نوع ال من حيث اجلمعيةاليت تقبلها  نحاملتنقسم   ( 25 ) املادة
 نقدية منح .أ

 عينية منح .ب
 (أصول غري منقولةعقارية ) منح .ج

 أنواع:ع األداء الشرعي إىل ثالثة نو  من حيث اجلمعيةاليت تقبلها  نحتنقسم امل  ( 26 ) املادة
 .تصرف يف أوجه االستحقاق املنصوص عليها شرعا  و  :الزكاة .أ

 .اجلمعية تقدمهاتغطية نفقات الربامج واملشروعات االجتماعية اليت : وتصرف على اهلبات .ب
، ابإلضافة إىل للجمعيةويتم تشغيلها واالستفادة من ريعها يف تغطية املصاريف العامة واإلدارية  :األوقاف .ج

 .اجلمعيةدعم نفقات الربامج واملشروعات االجتماعية اليت تطلقها 
الرتاجع  مانح، حيث حيق للاأايم على استالمه (3ثالثة )بعد مرور إال  أي منحة ماليةاالنتفاع من  للجمعيةال حيق   ( 27 ) املادة

 .فقط خالل تلك الفرتة هتاواستعاد املنحةعن 
يتم عليها أن  وقبل فور دخوهلا إدارة الشؤون املاليةغري النقدية لدى أو  يتم تسجيل مجيع املوارد املالية النقديةأن  جيب  ( 28 ) املادة

 آخر، ابستخدام نظام حماسيب مناسب وحمدث ابستمرار.أي إجراء 

مثل ، ارس أنشطة تضر ابجملتمعمن جهات متمقدمة أو  مشكو  يف نزاهة مصدرها، منح ةأيقبول  للجمعيةحيق ال   ( 29 ) املادة
 .شركات التبغ

من قبل  تقدميهافواتري بقيمتها حال غريها( وجود أو  ،سيارات، جتهيزاتالعينية )مثال:  نحمجيع املتتضمن أن  جيب   ( 30 ) املادة
ويثبت تقييمها يف حمضر  ،نحمن اجلهات املختصة يف مثل هذه األنواع من املسعري احلصول على تقييم أو  ،انحامل

 خاص بذلك.

 .ويثبت تقييمها يف حمضر خاص بذلك ،مكتب تقييم معتمدقبل مة من العقارية مقيّ  نحتكون املأن  جيب   ( 31 ) املادة

 . ا املصريفحساهبأو  اجلمعيةصندوق إىل حلني دخوهلا  (املوعود هبا)اآلجلة  نحال يتم إثبات امل   ( 32 ) املادة

 اإلعالمية: املراكز   ( 33 ) املادة
 على اجلمهور حلث تقدمها اليت واخلدمات والربامج هدافهاأو  ورسالتها ورؤيتها ابجلمعية التعريف خالهلا من يتم مراكز
 ختتص إدارة تنمية املوارد املالية يف خدمة املراكز اإلعالمية ابلعمليات التالية:، و التربعات واستالم للجمعية التربع

إدارة العالقـات تزويد املراكز ابملواد اإلعالمية اليت حتفز اجلمهور على تنمية املوارد املالية بعـد االتفـاق عليهـا مـع  .1
 العامة.

 كفاالت أو التربع ألي برانمج آخر.تزويد املراكز اإلعالمية أبوراق اإليداعات واالستقطاع للراغبني يف ال .2
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م ابلراغبني يف الكفالة أو غريها من املنتجات حبيث يتواصل معهم قس احلصول على التقارير واملعلومات اخلاصة .3
 الكفاالت إلهناء عملية الكفالة.

 

 تنمية املوارد املاليةبعملية اخلاصة احلكومية السياسات  /دسالسااجلزء 
 
بعــد احلصــول علــى إال  تنميــة املــوارد املاليــةل تحمــالمنصــات تروجييــة لرباجمهــا ومشــروعاهتا ك اجلمعيــةتقــيم أن  جيــبال   ( 34 ) املادة 

 .وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات ذات االختصاصتصريح من 
وإبرازهـا مـط طلـب  ،اجلمعيـة نعـة الصـادر غلفـة املتعريفيـة ال مبطاقـاهتااللتزام حبمـل  املوارد املاليةموظفي تنمية جيب على   ( 35 ) املادة

 .منهم ذلك

ت ابسـم أي شـخص مهمـا كانـ املاليـةتنميـة املـوارد غـرض بمصـرفية حسـاابت أي أبي حال من األحوال فتح  ال يسمح  ( 36 ) املادة
 .اجلمعيةمنصبه يف  طبيعة
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 الفصل الثاين: محالت كبار املاحنني  
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 اجلزء األول / السياسات
 .يفوضه جملس اإلدارة لذلكمن أو  اجلمعيةإدارة  هو جملس املاحننيكبار   املسؤول الرئيس عن العالقة مع   ( 37 ) املادة 

 ساعة حبد أقصى. 72خالل  ،منحتهستالم اب انحامليتم إعالم أن  جيب   ( 38 ) املادة 

للجـدول  من حيث احلجم والنوعية وفقا   الداعمسب مستوى ملكتبه حب زايرةترتيب أو  للمانحرسالة شكر إرسال جيب    ( 39 ) املادة 
 :التايل

 

 م

املبلغ
 

بريد إلكرتوين
رسالة جوال 
خطاب شخصي 

اتصال مدير تنمية املوارد 
 

املالية
اتصال  

 

اتصال رئيس جملس 
اإل

دارة
زايرة  
 

زايرة رئيس جملس اإل
دارة

مع أعضاء من اجمللس 
عشاء تكرمي شخصي 
 

الدعوة 
للفعاليات

 

1 
10000- 

49999               

2 
50000-

149999                

3 
150000- 

299999 
                 

4 
300000- 

                  فأكثر
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 املاحننيمحلة زايرة كبار إجراءات و  عمليات /الثايناجلزء 
 

 تلك الزايرات.سيق نتقبل البدء ب  جيب على رئيس قسم تنمية املوارد املالية طلب موافقة ،نياحناملكبار ل اتزاير  لتنظيم   ( 40 ) املادة 

 :احننيحتليل امل   ( 41 ) املادة 
عــن  للتثقيــف املــاحننيترتيــب أولويــة و  ،احملتملــني كــال علــى حــدة املــاحننيخلفيــات حتليــل علــى قســم تنميــة املــوارد املاليــة 

 :من خالل اإلجراءات التالية قبل تنسيق زايرهتم،، ورسالتها اجلمعية
للبدء  %60الذين حصلوا على نسبة أعلى من  املاحننيوحتديد مجيع  ،4/1استخدام نتائج منوذج التقييم رقم  -1

 .2/2بتحليلهم ابستخدام منوذج 
 .4/1فأعلى يف منوذج  %60احلاصلني على  املاحننياالكتفاء بتحليل  .املانحلتحليل  2/2رقم  تعبئة منوذج -2
 .3/2األولوية ابستخدام منوذج رقم  إىل جمموعات حبسب املاحننيتقسيم  -3

 :املنحةاحلصول على    ( 42 ) املادة 
 ابتباع اإلجراءات التالية: اتوثيقهجيب  نحةيف حال استالم امل

 إثبات االستالم مع تقدمي الشكر. -1
ساعة مـن وقـت  72خالل وقت ال يتجاوز  1/5ابستخدام منوذج رقم  انحاملإرسال أتكيد االستالم إىل  -2

 االستالم.
 وإدراج رسالة التأكيد يف امللف. ،مانحللإنشاء ملف خاص  -3

 :انحمع امل املتابعة   ( 43 ) 
 :من خالل اخلطوات التاليةعلى املستجدات  وإطالعه انحتتم عمليات املتابعة مع امل

لديه منوذج معني لكتابة التقارير فيجب  انحاملإرسال التقرير الدوري يف الوقت املتفق عليه. يف حالة كان  -1
ال يفرض منوذجا  معينا  لكتابة التقارير أو  فردا ، انحاملكانت جهة ماحنة، ويف حالة كان إذا   اتباعه، خاصة
 .1/7استخدام منوذج رقم إليه، فيمكن 

 يف بعض ورش العمل، وبعض القرارات اليت يتم اختاذها ضمن خطة إنفاق منحته. انحاملإشرا   -2
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 الفصل الثالث: األوقاف 
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 وقافلأل السياسات العامة / األولاجلزء 
 

 .الدولة لألصول الشرعية واللوائح القانونية املعتمدة يف يتم التعامل مع األوقاف وفقا     ( 44 ) املادة 

 عن: ةاملسؤول بتشكيل دجلنة األوقاف االستثماريةد دارةيقوم جملس اإل   ( 45 ) املادة 
 .وإدارهتا األوقاف ستثمارالرسم السياسات العامة  -أ

وصيانة األوقاف  ،وحتصيلها بصفة منتظمةمن تشغيل األوقاف وضع اللوائح الكفيلة بتنمية اإليرادات  -ب
 .واحملافظة عليها

 .ألوقافلتشغيل اابلنظم الداخلية  التوصية -ج
 .إعداد خطط وتقارير اإليرادات واملصروفات السنوية ألموال األوقاف وحساابهتا اخلتامية -د
 .وإدارته وصيانته الوقفتشغيل تسهم يف أن  راكات مع اجلهات األخرى اليت ميكنبناء الش -ه
 دراسة جدوى األوقاف االستثمارية. -و

 

 املوارد املالية لألوقاف استقطاب وتنمية /يناجلزء الثا
 املالية لألوقاف:أنواع املوارد    ( 46 ) املادة 

 .موارد نقدية -أ
 .موارد عينية -ب

 ملستهدفة لتنمية املوارد الوقفية:الفئات ا   ( 47 ) املادة 
 .من ذوي الدخل اجليد املرتبطني أبسرأو  املستقلني األفرادوتشمل  األفرادفئة  -أ

 .واألسر التجارية عالية الدخل األفرادفئة رجال األعمال وتشمل  -ب
 .ةاحناملاملؤسسات اخلريية  -ج
 .شركات ومؤسسات القطاع اخلاص -د
 .القطاع احلكومي -ه
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 التوثيق  /الثالثاجلزء  
 

 , وإمنـا يسـندون ذلـك إىلتـارون االسـتثمارات اخلاصـة بـهال يباشـرون إدارتـه وال خي ،مسامهون يف الوقـف لكـنهمقفون او ال   ( 48 ) املادة 
 .اجلمعيةجملس إدارة 

 :إجراءات التوثيق   ( 49 ) املادة 
 أسهما  أو  مبلغا  نقداي  أو  منقوال  أو  وقف مال ميتلكه عقارا   اجلهات رغبته يفأو  األفرادوتكون إببداء أحد  -1

 .غري ذلك مما يسوغ وقفهأو 
 .اجلمعية منوذجا  حيتوي على األوراق الثبوتية املطلوبة منه حسب قرارات انحتسليم امل -2
وإخبــاره  بــهوحتديــد موعــد لالتصــال  ،ســند ابســتالم مبــا أوقفــه قــف فــورا  او بعــد تعبئــة االســتمارة يــتم تســليم ال -3

 .إلهناء ابقي إجراءات الوقف اجلمعية ابنتهاء إجراءاته وحتديد موعد حلضوره إىل
إذا   إرسـال األوراق الالزمـة لـثالث جهـات للتقيـيم وتثمـني الوقـف جلمعيـةاب إدارة األوقاف واالسـتثمارتوىل ت -4

 .منقول   يستلزم تثمينهأو  كان الوقف بعقار  
مث يــتم االتصــال علــى  ،للوقــف مــن اجلهــات املختصــة حتــدد القيمــة الفعليــة لــهبعــد اســتالم التقيــيم والتثمــني  -5

 املوقف لتحديد موعد معه إلبالغه بقيمة الوقف وإهناء اإلجراءات بتوقيعه.
 يتم حتويل األوراق كاملة إىل  اجلهة املختصةأو  على األوراق املطلوبة لدى كاتب العدلالواقف بعد توقيع  -6
 .اليت بدورها حتدد االستخدام األمثل هلا جلمعيةاب مارإدارة األوقاف واالستث -7
 .خرّي  عمل  شهادة شكر على ما قام به من الواقف يتم تسليم  -8
 .وثيقة الوقف املوثقة قانونيا  وشرعيا  حلفظ حقوق الطرفنيالواقف يتم تسليم  -9

  

 األوقافإدارة  /الرابعاجلزء  
  :ابملهام التالية إمجاال  د جلنة األوقاف االستثماريةدختتص    ( 50 ) املادة 

 .األوقافتشغيل -أ
 .األوقافصيانة -ب
  .متابعة اإليرادات وحتصيلها-ج
  .لألوقافالتقييم املايل -د
 .األوقاف إيراداتتنمية  -هـ
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 راالستثماإدارة  /اخلامسجلزء ا
لشــراء أصــول منوعــة لتحقيــق أعلــى عائــد ممكــن ضــمن مقــدار ني احناملــســتخدام أمــوال اب اجلمعيــةيف االســتثمار ينحصــر    ( 51 ) املادة 

 .دارةواملوافق عليه من جملس اإل املخاطر املقبول
 املسؤولة عن:بتشكيل دجلنة االستثمارد  دارةيقوم جملس اإل    ( 52 ) املادة

 .من نتائج االستثمار للمنشود اقرتاح السياسات االستثمارية وفقا   -أ
 .واجلهات االستثمارية القنواتحتديد طرق توزيع األصول يف  -ب
 .الشرعية اآلمنة لالستثمار قنواتالفرص والالبحث عن  -ج
  .اختيار مديري االستثمار -د
 .تقييم أداء االستثمارات -ه
 رفع التقارير الدورية. -و

 :االستثمارية القنواتسياسات اختيار    ( 53 ) املادة
 .ضوابط الشريعة اإلسالميةاختيار االستثمار املتوافق مع  -أ

 اختيار االستثمار اآلمن الذي تكون نسبة املخاطرة به منخفضة. -ب
 يف األنشطة املرتبطة ابملضاربة ابألسهم. ستثمار الوقفيتم اال  -ج
 سنوية.أو  نصف سنوية ،العائد املنتظم: حيث مينح االستثمار الذي يتم اختياره أرابحا  شهرية ربع سنوية -د
 حيث يوفر االستثمار أكرب مرونة ممكنة السرتداد املبلغ املستثمر واحلصول على سيولة. :املرونة -ه

 :اجلمعية أوقاف أموالإدارة  سياسات االستثمار يف   ( 54 ) املادة
 اختيار أعضاء جلنة االستثمار وتقييم أدائهم. -أ

 أهداف استثمارية مناسبة تقي من أخطار التقلبات االقتصادية احلادة.حتديد  -ب
 املوازنة بني احلاجة إىل األمان واحلاجة إىل النمو. -ج
 مراقبة أداء ونتائج االستثمارات. -د
 تعديل السياسات االستثمارية وفقا  لنتائج االستثمار، وتغري ظروف السوق، وتغري االحتياجات. -ه
 ستثمارية ألصول الوقف وخباصة الصناديق الوقفية.تنويع مكوانت احملفظة اال -و
 فال يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد. ،تنويع أنشطة الوقف االستثمارية -ز
، حبيـــث تناســـب أســـلوب (.. إخل.، نقـــدأســـهمحتديـــد أصـــول الوقـــف، وحتديـــد نســـبة كـــل أصـــل )عقـــارات،  -ح

 االستثمار املتبع.
رية، فــال تسـتخدم يف تغطيــة النفقـات اجلاريــة، بـل تســتثمر ويســتخدم التعامـل مــع النقـود مبثابــة أصـول اســتثما -ط

 العائد يف متويل اإلنفاق اجلاري.
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 :أوقاف سياسات اإلنفاق من أموال   ( 55 ) املادة
 االستثمار اتباع ما يلي:إدارة  يتعني على

 اإلنفاق من عوائد استثمار أصول الوقف.حصر األصول يف اإلنفاق، و عدم استخدام  -أ
وضــع سياســة مناســبة يتحقــق مــن خالهلــا التــوازن بــني عنصــرين: مهــا تنميــة القيمــة احلقيقيــة ألصــول الوقــف  -ب

 واألخذ بعني االعتبار عامل التضخم والتقلبات السوقية.
يكـون اإلنفــاق يف أن  أي ،مــن النفقـات اجلاريــةإنفـاق مقـدار كــاف مـن عوائــد االسـتثمار لتغطيــة جـزء معـني  -ج

حدود العائد من استثمار أصول الوقف احملققة حط ال يؤدي اإلنفاق الزائد عن اإليرادات إىل إنفاق أصـول 
 الوقف.

استخدام جزء من اإليرادات لتغطية النفقات اجلارية، وإعادة استثمار اجلزء الباقي لتنمية أصول الوقـف علـى  -د
 ل.املدى الطوي

 يتماشى مقدار اإلنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمار أصول الوقف. -ه
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 الفصل الرابع: الكفاالت
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 ابلكفاالت اخلاصة السياسات / اجلزء األول
 

 :الكفالةمفهوم    ( 56 ) املادة 
 أي يتيم من دون تعيني.أو  بعينهمببلغ حمدد لكفالة يتيم ما متربع  مسامهةالكفالة هي 

 :نواع الكفاالتأ   ( 57 ) املادة
بشـرط أن يـتم  ،أو شـهراي   سـنواي   الـذي حتـدده اجلمعيـة،وهي أن يقوم الكافل بدفع مبلـغ الكفالـة الكفالة اخلاصة:  .1

يـتم  علـى أنيف أتمني االحتياجات اإلضافية للمكفول، االختيارية حيق للكافل املسامهة و  ،بعينهملكفول ختصيصه 
 يد الكافل بتقارير دورية عن مكفوله.و تز ب

كفالـة اجلنـني: و ـي أد يــدفع كفالـة لليتـيمل الــ ن س يولـد نفـس مبلـش الكفالــة الابـهرية لأليتـام  ابال ــافة إ   .2
 رايل(.  3000 دية الوالدة )مبلش   مبلش

 من الكفالء: الكفاالتأموال طرق استقبال    ( 58 ) املادة
 .حدى البنو  احملليةإأو  مراكزها اإلعالميةأو  عرب إحدى فروع اجلمعية نقدا   .أ

 .شيك مصريف ابسم اجلمعية .ب
 .لبيع املوجودة يف فروع اجلمعيةاعرب نقاط  .ج
 .البنو  احمللية حلساابت اجلمعية االستقطاع من خالل .د
 .غريهأو  نرتنتاإلأو  حلساب اجلمعية عن طريق اهلاتف املصريف التحويل .ه

 :خطة التواصل   ( 59 ) املادة
على أحسن  وتنفيذهامع الكفالء  ةلتواصل الشهرياخطة مسؤولية إصدار   إدارة الرعايةيتوىل رئيس قسم الكفاالت يف 

 .وجه

 برانمج الكفالة:   ( 60 ) املادة
 :على ما يليبرانمج الكفالة  تشتمل عملية إدارة

 واعتمادها. خطة الكفاالت إعداد .1
 واعتمادها. خطة التواصل مع الكافلنيعداد إ .2
تنســـيق مـــع إدارة متابعـــة اســـتقطاب الكفـــالء اجلـــدد عـــن طريـــق املراكـــز اإلعالميـــة وغريهـــا مـــن منافـــذ التســـويق ابل .3

 .العالقات العامة
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 .متابعة سداد الكفالء .4
 .الكفالء وحتديثها إعداد ملفات .5
 .تسجيلهمو احملتملني إقناع الكافلني  .6
 .إجراءاتهو  ة وتعريفهم ابلربانمجالتواصل مع الراغبني يف الكفال .7
 .لة وتعبئة النماذج اخلاصة بذلكاختيار نوع الكفا .8
 .إيصاالت االستالمإصدار ، و مبلغ الكفالة استقبال .9

 .دار رسالة الربط للكافل ابليتيمإص .10
 .إليصاالت لإلدارة املاليةاحتويل  .11
 .مع الكافل الشهري التواصل .12
 .ما يلزم منها لإلدارة العليا مشاكل الكافلني وحلها واإلجابة عن االستفسارات ورفعو  استقبال اقرتاحات .13
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 اجلزء الثاين / السياسات اخلاصة ابالستقطاع الابهرن
 

 :االستقطاع مفهوم   ( 61 ) املادة 
حتويله حلساب بشكل تلقائي، و  -منهكتايب بتفويض  –ما متربع حساب  شهري منمبلغ مايل هو قيام البنك ابستيفاء 

 .لعدد حمدد من األشهرعية اجلم

 :أنواع االستقطاع   ( 62 ) املادة 
 ابلكفالة اخلاصة متعلقاستقطاع  -أ

 ابلكفالة العامة متعلقاستقطاع  -ب

 .لألنظمة املرعية يف الدولة إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفقا   ال حيق للجمعية التسويق ألي استقطاع   ( 63 ) املادة 

 نذار.طاع يف أي حلظة ودون سابق إإلغاء االستق حيق للمستقطع   ( 64 ) املادة 

 .اية اجلمعية من أي خماطر حمتملةوذلك حلم ومبلغ االستقطاع حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمستقطع   ( 65 ) املادة 

 :تعمل اجلمعية للحصول على دعم مستمر عرب االستقطاع الشهري من خالل   ( 66 ) املادة 
 عمل قائمة ابجلهات املستهدفة .1
 العتمادهاض القائمة على اإلدارة عر  .2
 مفتاح اجلهة املستهدفة لالستقطاعالتنسيق مع  .3
 االستقطاعزايرة اجلهة والتنسيق لتوزيع مناذج  .4
 متابعة اجلهات جلمع النماذج .5
 تقطاع واستالم النماذج املعتمدةمراجعة البنك العتماد مناذج االس .6
الفــروع وحتــديثها بشــكل حســب وتصــنيف االســتقطاعات ســتقطعني يف الــربانمج اإللكــرتوين تســجيل بيــاانت امل .7

 يومي
 كية شهراي ملتابعة االستقطاعاتالكشوف البنو  متابعة الكشوف احملاسبية .8
 اصل معهممتابعة املتوقفني والتو  .9

 اابت ورسائل جوال شكر للمستقطعنيخط .10



 لجمعيات األيتام المتخصصةلمشروع تفعيل ونشر النمذجة –الئحة تنمية الموارد المالية  41 من 23 صفحة

 

 

 قطاعات الكفالة اخلاصة والعامةوإصدار تقارير شهرية ابست متابعة املندوبني .11
غهم يف كل فرع من فروع اجلمعية وإرسال صورة مبلطعني املستمرين واملنقطعني و ملستقعمل تقارير شهرية بعدد ا .12

 منها للفرع
 ابالستقطاع واملستقطعني الرد على استفسارات الفروع يف كل ما يتعلق .13
 ابلتعاميم اخلاصة ابالستقطاع هلا ملتابعة االلتزام متابعة الفروع وعمل زايرات .14
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 مالحق  النماذج  
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 اجلهات املاحنة احملتملةسجل  :1/1رقمل منوذج 
مطبوعــــة، أو  ، صــــحف وجمــــالت، أدلــــة إلكرتونيــــةإنرتنــــت)ابســــتخدام املصــــادر املتاحــــة  نيمــــاحنالبحــــث عــــن 

 وتعبئة هذا النموذج. (إخلالعالقات العامة 
 

 ةاحناملاسم اجلهة 
 النوع

فرد، مؤسسة، جهة )
 (إخل حكومية

 جماالت الدعم
 القدرة التمويلية

أو  مبلغ قام مبنحه،أكرب )
 (أكرب مبلغ ُمعلن

من انتهاء  اتريخ
 تقدمي الطلبات

املستندات  الشروط املطلوبة
 املطلوبة

 طريقة
 التواصل
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 1 -ا تمامات املاحنني احملتملني  : حتليل2/1منوذج رقمل 
 ابلــدعم يف جمــاالتقــاموا  نيمــاحنمصــادر أخــرى لتحديــد أو  ابســتخدام تقــارير منظمــات شــبيهة، 1/1بعــد تعبئــة منــوذج 

 ، يُرجى استخدام املعلومات اليت حصلت عليها وتعبئة هذا النموذج:جملاالتكمشاهبة 
 

 انحاملمقدار  انحاملاسم  النشاطالقضية / اجملال /   املنظمة اسم اجلهة /
ضمن دائرة 

 معارفك؟
 ال نعم

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

    □  □ 
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 2 -: حتليل ا تمامات املاحنني احملتملني 4/1منوذج رقمل 
 .وتفاصيل صفات التقييم نياحناملالرجاء تعبئة هذا النموذج أبمساء 

 
 %100لتقييم كل عنصر، وإمجايل العناصر األربعة =  %25النسبة املئوية هي   

 إمجايل النسبة الدافع اخلريي العالقة االهتمام الثراء  انحاملاسم 
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 3 -حتليل ا تمامات املاحنني احملتملني  :5/1منوذج رقمل 
حمتمــل علــى أســاس العالقــة، وهــي أهــم نقطــة يف  مــانحوفقــا  لصــفات التقيــيم، ميكــن التعامــل مــع كــل  نياحناملــبعــد تصــنيف 

 صفات التقييم، لذا ميكن تطبيق إجراءات حمددة وفقا  لنوع العالقة ابستخدام هذا النموذج.
 اهلدف اإلجراءات املطلوبة نوع العالقة

 
ـــــــــــرة عالقاتـــــــــــك  مـــــــــــاحنون ضـــــــــــمن دائ
الشخصـــــــــــية، ومســـــــــــتوفون لصـــــــــــفات 

 التقييم، ومستعدون ملنحك.

العالقــة وتوثيقهــا، وإبــداء تعزيــز أواصــر 
 االهتمام ابلتواصل الدائم.

 .التهيئة ألن يكونوا ماحنني حمتملني بدرجة عالية

السؤال عن ماحنني آخرين ضمن دائرة 
 معارفهم الشخصية.

احملتملـــــــني ابســــــــتخدام قــــــــوة  نياحناملــــــــتوســـــــيع دائــــــــرة 
 العالقات العامة.

مـــــــــــاحنون خــــــــــــارج دائــــــــــــرة عالقاتــــــــــــك 
 مستعدين ملنحك.الشخصية، وغري 

حماولــة التقــرب إلــيهم، وإعــادة التعــرف 
علـــــــيهم لتحويــــــــل العالقــــــــة إىل معرفــــــــة 

 شخصية.

التهيئة ألن يكونوا مـاحنني حمتملـني بدرجـة متوسـطة، 
 يف املستقبل.أو  اآلن

ماحنون ال يعرفونك، وال تعرفهم، لكن 
 تك.لديهم استعداد لدعم قضي  

اســــــــتثمار الوقــــــــت واجلهــــــــد يف إقامــــــــة 
 شخصية والتعارف. عالقات

 التهيئة ألن يكونوا ماحنني حمتملني يف املستقبل.

 
 املُخرجات املتوقعة من   ه العملية:

 احملتملني نياحنملتعبئة منوذج قائمة اب -1
 الذين دعموا قضااي شبيهة. نياحناملتعبئة منوذج  -2
 احملتملني. نياحناملتعبئة منوذج عناصر تقييم  -3
املطلوبة وفقا  لنوع العالقة مع كل مـانح حمتمـل حصـل علـى أكثـر مـن خطة عمل لتطبيق اإلجراءات  -4

 يف منوذج التقييم. 60%
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 : مصادر البحث املستخدمة لتحليل املانح1/2منوذج رقمل 
 (حدد كل ما ينطبق)مصادر للبحث حبسب توفرها 

 
 العالقة الشخصية□ نرتنتاإل □

  انحاملالتحدث مع املوظفني لدى □ املذكرات□

 التحدث مع املساعدين الشخصيني□ متعلقة كتب□

 التحدث مع املستشارين□ مقاالت صحفية□

  انحاملالتحدث مع أقارب □ اتريخ العائلة□

  انحاملالتحدث مع أصدقاء □ برامج تلفزيونية□

 

 
 
 
 



 لجمعيات األيتام المتخصصةلمشروع تفعيل ونشر النمذجة –الئحة تنمية الموارد المالية  41 من 30 صفحة

 

 

 : تقييمل املانح2/2منوذج رقمل 
 .......................................................الوظيفة: ...................................مت التقييم بواسطة:

 أواًل: البياانت الابخصية
   وامسه الكامل انحامللقب 

  انحاملصورة 
  جمال العمل / املهنة ةاحناملأو شعار اجلهة 

  عنوان العمل

  انحاملاتريخ 
 مكان الوالدة، النشأة، العائلة، 

 (مشوار الكفاح)

 

ابلعمــل  انحاملــكيــف تقــيم اهتمــام هــذا 
 العمل اخلريي؟أو  العام،

 ضعيف□ متوسط□ عايل □

 أعلى من ذلك□ جامعي□ اثنوي □ متوسط□ ابتدائي □ مستوى التعليم
 انحاملـما هـي العالقـة الـيت تربطـك هبـذا 

 ؟
  من خالل املسجد□ شراكة□ قرابة□ جرية□ عمل □
 خالل األطفالمن □ صديق مشرت  □من خالل الدراسة □

ما مدى عمـق العالقـة بينـك وبـني هـذا 
 ؟ انحامل

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

إىل فريــق  انحاملــهــل ميكنــك تقــدمي هــذا 
 عملك واعتباره شريكا  يف منظمتك؟

  ال □ نعم □
يعتمد □

...........................................................................على
....... 
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 اثنيا : التحليل املعلومايت (2/2)اتبع منوذج رقم 

ما هي أهم القضااي الـيت تشـغل اهتمـام 
 ؟ انحاملهذا 

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

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

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

 انحاملـــمــا الكلمـــة الـــيت تصــف هبـــا هـــذا 
 من انحية الدين؟

 غري متدين□ متحفظ□ متدين ابعتدال□ متدين جدا   □

ل اعمــــــيف األ املشــــــاركةهــــــل ســــــبق لــــــه 
 ؟ةاخلريي

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

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

وسائل التواصل االجتماعي مع هذا 
 .انحامل

 (حدد كل ما ينطبق)

فـــــــيس بــــــــو ، )شـــــــبكات اجتماعيـــــــة  □
 (تويرت

 اإلمييل□
 النادي □
 العمل □
 املسجد □
 االسرتاحات □
 السوق □
 

 املناسبات العامة □
 الندوات الثقافية □
 أمسيات شعرية □
 اجتماعات العمل □
 من خالل صديق □
 حفالت عائلية □
اخرى  □

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

 
 اثلثاً: التحليل املايل

علــــــى  انحاملــــــكيــــــف تقــــــيم قــــــدرة هــــــذا 
 العطاء؟

 ضعيفة□ متوسطة□ عالية □
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  انحاملمصادر الثروة هلذا 
 (ينطبق حدد كل ما)

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

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

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

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

 املالية انحاملالتزامات 
كــــل مــــا ميكــــن معرفتــــه عــــن التزامــــات )

قضـــااي أو  أســـرة،أو  جتـــاه عمـــل، انحاملـــ
 .(صدقاتأو  منظماتأو  أخرى،

 أسرة □
 جتارة □
 صدقات □
 قضااي ومنظمات □
التزامات  □

........................................................................أخرى:
............. 
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 ترتيب أولوية التواصل مع املاحنني احملتملني: 3/2منوذج رقمل 
 تقييم األولوية 

علـى أكثـر مـن  1/4ماحنـا  مـن الـذين انطبقـت علـيهم عناصـر التقيـيم، وحصـلوا يف منـوذج التقيـيم  50لنفرتض أنك قمت بتحليل 
 ،مــانح، مــن الضــروري بعــد حتليــل كــل مــانح علــى حــدة، أنــك اطلعــت علــى العديــد مــن البيــاانت والظــروف اخلاصــة بكــل 60%

ومــدى اســتعداده للمــنح، لــذلك ســنقوم يف هــذا النمــوذج  انحاملــأبوضــاع وميكنــك إجــراء تقســيم منطقــي يســتند إىل عمــق معرفتــك 
الوقـت  يـتم إهـدارإىل جمموعات منطقية، حبيث يتم التوجه ابلعمل واجلهد لكل جمموعة حبسـب األولويـة، حـط ال  نياحناملبتقسيم 

 الطلب يف وقت غري مناسب.أو  ،للبذلغري مستعد  مانحيف تثقيف 
 

 أهداف هذا النموذج:
 اآلن. للبذلاألكثر استعدادا   نياحناملالتوصل إىل  -1
 ية.تثقيف أولئك الذين حيتاجون إىل املزيد من التوعية ابلقض   -2
 غري املستعدين حاليا  لدعمك. نياحناملاإليقاف اآلمن واملؤقت لبعض النشاطات مع بعض أو  ميكن جتميد -3

 طريقة االستخدام:
 حبل املودة  واالستعداد للمنح:  اب: و و عمق الصلة  واتصالتقييمل االنج 

  قضيتك ومنظمتك ضمن أهم قضيتني لديه يعترب ، ويتعامل مع انحاملكان إذا   3القيمة. 
  لديه 5إىل  3يعترب ، ويتعامل مع قضيتك ومنظمتك ضمن أهم  انحاملكان إذا   2القيمة. 
  لديهااي قض  اليعرفك، ويدعمك معنواي ، لكن ال يعترب قضيتك من أهم  انحاملكان إذا   1القيمة. 
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 تقييمل التمو ع املرحلي للمانح احملتمل: 4/2منوذج رقمل 
 

 
 يف حياته، وجمال عمله، وأسرته، إخل. انحاملتقييم املرحلة: وهي املرحلة اليت مير هبا 

 
  حقــق مل يــرزق بذريــةقــد خترجــوا وكــربوا واســتقلوا عنــه،  وأبنــاؤهمســتقرا  يف عملــه،  انحاملــكــان إذا   :3القيمــة ،

 أحالمه، وراضي عن ثروته ووضعه.
  التزامــات معينــة، لكنهــا ليســت ُمعضــلة، األوالد يف دراســتهم، وال تــزال لديــه  انحاملــكــان لــدى إذا   2القيمــة

 بعض األحالم واإلجنازات اليت يرغب بتحقيقها لنفسه.

صلة
ق ال

وعم
ب 

جنذا
 اال

قييم
ت

 

3 

 9القيمة  6القيمة  3القيمة 
منجــــذب إليــــك وقضــــيتك أولويــــة 

 اثنية له، وسيدعمك.أو  أوىل
 مثال:

 الدكتور / حممد بن خالد 
 الشيخ / عبدالعزيز بن حممد

2 

 2القيمة 
منجــــذب إليــــك لكــــن ال يســــتطيع 

 دعمك اآلن.
 مثال:

 الدكتور فاحل
 املهندس فاضل.

 4القيمة 
منجــــذب إليــــك وقضــــيتك أولويــــة 

 خامسة، وقد يدعمك.أو  اثلثة
 مثال:

 الشيخ محد.
 حسن. الدكتور

 6القيمة 

1 
 1القيمة 

يعرفــك وتعرفــه، ويــدعمك معنــواي ، 
 اآلن. انحامللكن ال يستطيع 

 3القيمة  2القيمة 

 
 

1 2 3 

  انحاملتقييم املرحلة اليت مير هبا  
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  يف بداية عمله التجاري ومل يصل للثروة اليت حيلـم هبـا بعـد، أوالده ال أو  ته،كان يف مقتبل حياإذا   1القيمة
 ، والتزاماته كثرية.يف مقتبل العمريزالون 

 النتائج:
 

 دعاما  جيدَا الذيتبدأ هبم فورا ، وهم أكثر املرشحني ألن مينحو  أن  الذين جيب نياحناملهم  :9أوال : القيمة 
 .هتريد

يف املرتبة الثانية يف ترتيب األولوية، ميكن العمل على تثقيفهم ني احنامل: أتيت هذه اجملموعة من 6اثنيا : القيمة 
 .9وتعميق أواصر العالقة معهم بعد االنتهاء من اجملموعة 

هذه اجملموعة ستحتاج منك إىل بعض الوقت واجلهد واالنتظار، لكن ال حتذفهم من  :3و 4اثلثا : القيمة 
 يف االعتبار، ألهنم يف النهاية ماحنني حمتملني بدرجة عالية.دائما  قائمتك، بل ضعهم 

 عمكدتضيع وقتا  مع هذه اجملموعة، فهي حبكم املرحلة اليت متر هبا، لن تستطيع أو  ال تبذل :1و 2رابعا : القيمة 
بعد االنتهاء من إال  يف خالل املدى املتوسط القريب، لذلك ال تبدأ أي جهود للتثقيف مع هذه اجملموعة

 اجملموعات السابقة كافة.
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 ارفية مع املاحنني احملتملنياألساليب التعأنواع  :1/3منوذج رقمل 
 الوصف احلركة

 يف مكتبة.أو  ،انحامليكون يف منزل أن  ميكن - لقاء شخصي
 يف املسجد.أو  اندي،أو  يكون يف مطعم،أن  ميكن -
 مقر املنظمة. داخليكون يف مكتبك، أن  ميكن -

 كانت مناسبة حلضوره.إذا   إىل ورشة العمل انحامليتم دعوة  - ورشة عمل
واستعراض نشاطات املنظمة، واستعراض أسلوب  ،انحاملميكن تنسيق ورشة عمل خاصة الستضافة  -

 العمل، هبدف تثقيفه وإطالعه على مسار العمل.
 إىل احلضور. انحاملاملناسبات اليت ستحتفل فيها املنظمة لدعوة أو  ميكن استثمار االحتفاليات، - احتفالية
يدعم  ،كانإذا   خاصةقضية املنظمة،  ضمن املتحدثني عن انحاملميكن ترتيب ندوة واستضافة  - الندوة

 قضااي مشاهبة.
ميكن استثمار بعض املكاملات اهلاتفية يف املناسبات لزايدة التعارف الشخصي والسؤال عن  - املكاملة اهلاتفية

 األحوال والتهنئة ابملناسبة احلالية.
ترتيب لقاء شخصي، ميكن أو  ورشة،أو  املكاملات اهلاتفية اليت تكون بغرض الدعوة لفعالية، -

عن املنظمة ومدى تقبله جملال وأسلوب عملها، وفتح مواضيع  انحاملاستثمارها الستقراء انطباع 
 للنقاش.

 .الربيد اإللكرتوينعرب  مانحللإرسال رسائل تثقيفية دائما  ميكن  - الربيد اإللكرتوين
 متعلقة مبجال العمل.مواد أو  مة،حتتوي رسائل التثقيف على مواد من إنتاج املنظ   -
 لتعميق أواصر العالقة. الربيداإللكرتوينميكن إضفاء بعض اللمسات الشخصية على رسائل  -

الاببكات 
االجتماعية 

 نرتنتواإل

كان فردا ، إىل قائمة عالقاتك يف الشبكات االجتماعية للتعرف على أخباره، إذا   انحاملقم إبضافة  -
 والتفاعل معه.

 مؤسسة للتعرف على آخر األخبار والنشاطات.أو  كان جهةإذا   انحاملقم ابالشرتا  يف صفحات  -
منتدى، قم بدراسة املوقع وفتح جماالت للنقاش كلما أو  موقعا  شخصيا ، انحاملإذا كان لدى  -

 سنحت فرصة للقاء.
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 ملخص أبرز املاحنني احملتملني: 2/3منوذج رقمل 
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 : طلب منحة1/4منوذج رقمل 
 (أ)رسالة الطلب ألول مرة، صياغة 

 * قم بتغيري ما بني األقواس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اسمل املنظمة والابعار

 عنواد الرسالة ومو وعها ) طلب دعمل أو منحة  م كرة عرض  موقعة من قبل .............. (
 التاريخ:    /     /

 سعادة )األستاذ / املدير / الدكتور ( ............................................. حفظه هللا  
أان هللا أبد صـارت املنظمـة مـن أ ـمل ) ثـالب  أربـع  وـس ( أو )املنظمـات الرائـدة ( يف عندما بدأان عملنـا يف املنظمـة   قـد كافـ

 قضية )التنمية االجتماعية (.
ابلنسبة لنا  )   ه القضية (  ي قضية كربى  نعيش ألجلها  ونبـ ل كـل مـا نسـتطيع مـن جهـود اخلقـق بعـج النتـائج اإل ابيـة  

 لفائدة  وملدى معرفتنا بتحمسك .اليت تعود على املنظمة  وعلى اجملتمع  اب
للعطاء اإل ايب  وخدمة )   ه القضية  وعن حبكعنك  نعمله) ملثل   ه القضية (  وتسعى إ  إحداب التغيري اإل ايب  ومبا  

 مـن خـالل ( ) دعـمل املنظمـة مـادايً  تنميـة املـوارد املاليـة( فأد ندعوك ألد تكود كبري املسامهني والـداعمني  يف ) حفلنـا اخلـرين ل
منحــة مقــدار ا .......... رايل ( حيــث ســتكود )  ــ ه املنحــة ( )  ــ ا الــدعمل ( خــري معــني لنــا علــى حتقيــق ر يتنــا  وإيصــال 

( )  ــ ه  املنحــةهبــا أيضــًا  إ  املزيــد مــن األشــخاا الــ ين هتــاجود إ  )  ــ ا العمــل ( )  ــ ه  املــؤمنالرســالة الــيت أعلــمل أنــك 
 اخلدمات (.

مل قيمل يف   ا العاس  يستند يف النهاية على أشخاا يدعمونه  ويؤمنود جبدواه  فإد منظمتنا تتابرف أبد تكود وكما أد كل ع
أحد أركاهنا وداعميها األساسيني  و  ه )  القضية ( حتتاج إ  دعمنا مجيعًا  بعضنا يب ل جهود اإلدارة والتنظيمل  والبعج يب ل 

 التمويل ابملال واألفكار.
غايـة احلمـاس ألد تابـاركذ  ـ ا  وحنن يف  من جهد يف سبيلها  حنن مؤمنود ابلقضية وسنب ل كل ما يوسعنا  مللك وأعود ألذكر

 النجاح ال ن أدعو هللا أد يوفقنا مجيعاً إليه.
 مع التحية

 ) االسمل ( 
 ) املنصب (
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 : شكر على منحة1/5وذج رقمل من
 (يتم تغيري ما بني األقواس) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 اسمل املنظمة والابعار

 .............. (عنواد الرسالة ومو وعها ) أتكيد استالم املنحة  موقعة من قبل 
 التاريخ:    /     /

 سعادة  ) األستاذ / املدير / الدكتور ،( ............................................. حفظه هللا،،
ك ضمن أسرتنا، بصفتك داعما  للقضية، ومن املتحمسـني هلـا، وأرغـب إبفادتـك أنـه مت نيابة عن فريق عمل ) املنظمة ( أود أن أرحب ب

 ××××××××× (.كتابة ×××××× ( ) استالم املنحة اخلاصة بكم بتاريخ    /   /    وكانت مبقدار ) رقما : 
ر لك هذا الدور الذي تقـوم بـه يف دعـم ) وأنت مبثل هذا الدعم، أصبحت أحد األشخاص األكثر أتثريا  يف حتقيق أهدافنا النبيلة، ونقد 

 املنظمة (.
يومــا  ( مــن اآلن، تقريــر كامــل حــول اخلطــة التفصــيلية لإلشــراف علــى إنفــاق هــذه املنحــة  30وأحــب إفادتــك، أبنــه سيصــلك خــالل ) 

 العمل يف املنظمة. أشهر ( حول تقدم 6لتحقيق ) اآلاثر املطلوبة (، كما سيصلك إن شاء هللا تقريرا  دوراي   تفصيليا  كل ) 
لدينا خالل الفرتة املقبلـة العديـد مـن الفعاليـات وورش العمـل، لـذلك امسـح يل بـدعوتك إىل ) احتفاليـة، لقـاء، نـدوة، ورشـة عمـل بتـاريخ    

دعــوة /   يف مقـر املنظمــة / يف قاعـة خاصــة (. كمـا أن لــدينا بعـض الفعاليــات الكـربى الســنوية، سـنكون أكثــر مـن ســعداء إبرسـال     /
 خاصة إليك يف وقتها، وسنسعد أكثر حبضور  بيننا.

أكرر شكري لك ابمسي، وابسم فريق العمل، ويف حالة وجود أي استفسار، أو رغبة ابالطالع على تقارير العمل يف غري املواعيد الدورية 
فريق العمل، أكثر من سعداء إبطالعك  وسأكون أان، أو أحد الزمالء يف××××××× ( احملددة، أرجو أال ترتدد يف االتصال يب على ) 

 على كل ما ترغب.
 شكرا  جزيال ، وجزا  هللا خريا ، وجعل هللا هذه املنحة يف موازين حسناتك.

 
 ) االسم (

 ) املنصب(
 بياانت التواصل:
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 يف حالة الرفج:اإلجراءات 

 لتحليل موقف عدم االستجابة. 2/5استخدام منوذج رقم  -1
 وإدراج منوذج التحليل يف امللف للرجوع إليه الحقا . ،للداعمإنشاء ملف خاص  -2

 

 : أسباب رفج منحة2/5منوذج رقمل 
 مرة أخرى التعريفواقع الرفض للمساعدة يف تقييم الذات ومعاودة عملية و  اهلدف: معرفة سبب

الدالة على  الداعماستجابة 
 الرفض

 

 اإلجراء املطلوب اتباعه

خالل بضعة أشـهر، أم بعـد سـنة؟ هـل تفضـل وقتـا معينـا  ميكننـا معـاودة الطلـب  معرفة الوقت املناسب. جيب ليس اآلن
ذوي األولويـــة للطلـــب،  الـــداعمنيقائمـــة  يف أعلـــى الـــداعميف حالـــة حتديـــد وقـــت معـــني، يبقـــى هـــذا )منـــك؟ 

 وتستمر عملية التثقيف.
 (ون تربطهم عالقات يف العادةالداعم )جيب معرفة: من؟ هل ترشح ماحنا  آخر ميكنه املساعدة؟  ليس أان

يدعم القضية اليت تعمل عليها بشكل عام،  الداعمنيبعض ) كنت تفضل لو كانت القضية خمتلفة  هل ليس أنت، ليست القضية
االستعانة به يف دعم مشروعات متخصصة لكنه يفضل توجها  معينا  داخل القضية، يف هذه احلالة ميكن 

 (يف اجملال الذي يفضله داخل القضية الكربى.
يُعتـرب يف حـاالت   الـداعممالحظـة: خفـض قيمـة ) رؤيتنا عظيمة، وأهدافنا قيمة، واملشروع يتطلب هذا املبلـغ. كبرية جدا    الداعم

كانــت لتكتفـي مبنحــة أقـل يف حــني مت   املنظمـةأن  مفادهــا الـداعمكثـرية خطــوة سـلبية، ألهنــا توصـل رســالة إىل 
 .(طلب املزيد

 .حالة منظمتكأو  معرفة السبب، رمبا خلل ما يف حالتك، سبب آخر
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 لمزيد من المعلومات 

 شركة وايف العاملية 
  33  مكتب 3مبىن رايض العليا  الدور 

 شارع العليا العام 
  11444  الرايض 15192ا.ب. 

 اململكة العربية السعودية 
 + 966 11 450 2990 اتف: 
 + 966 11 450 7992 اتف: 
 + 966 11 450 9221فاكس: 

 info@waficorp.com الربيد اإللكرتوين :
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