
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة تنمية الموارد المالية
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 تمهيد
 إلى تحتاج التخصصية األعماؿ ائرس مثل مثلها يةتخصص عملية التبرعات جمع عملية

 من كتخصص المهن، من مهنة المتقدمة الدكؿ في تعد كما بها، للقياـ كأدكات متطلبات

 نجاحها ىإل ذلك لأد لها ركريةالض كاألدكات المتطلبات توفرت فكلما التخصصات

 :التالي في تتمثل كالمتطلبات األدكات كهذق. منها المرجوة األهداؼ كتحقيق

 

  البشري الجهاز: أواًل

 اللجاف اءضكأع العمومية الجمعية اءضأع كبقية اإلدارة مجلس اءأعض من كيتكوف

 الجمعية موظفي ككذلك الجمعية أعماؿ كتطوير تنمية في ةصالمتخص االستشارية

 :باآلتي القياـ الجمعية من يتطلب العناصر هذق من كلالستفادة كالمتطوعين،

 عملية في منها االستفادة كسبل هؤالء من فرد كل في القوة نقاط معرفة محاكلة.  أ

 .التبرعات جمع

 .حدة ىعل فرد كل لمهاـ حانكاض توصيفان الجمعية عضت أف.  ب

 الجمعية كمشركعات شاطاتكن أهداؼ على طالعهإ خالؿ من بالجمعية ربطه محاكلة.  ج

 .المستقبلية كخططها

 

  عالماإل: ثانيًا

 من المتبرعين ىإل الجمعية كأنشطة أهداؼ اؿإيص من انمتمكن عالـاإل يكوف أف يتطلب

مجاؿ، معتمدين على قاعدة بيانات كمعلومات توفر  لكل المتاحة التقنية كسائل خالؿ

ميع تبرعاته السابقة كمجاالت تبرعه، كسجل لج ك معلومات التواصل معه عنواف المتبرع

شباع ك تقارير دقيقة ألنشطة الجمعية تمكن من إ باإلضافة إلى توفر بيانات إحصائية

 رغبات المتبرع في التحقق من صحة أكجه الصرؼ.

 

 : التقنية والتجهيزات ثالثًا

ؿ توفيران للوقت كالماؿ أصبح من الضركرة استخداـ كسائل التقنية في توثيق أعما

سائل التواصل ك الجمعية من خالؿ الحاسوب، كالتواصل مع المتبرعين من خالؿ تقنية ك

االجتماعي المتاحة، ككذلك توفير األنظمة كاألجهزة اآلمنة التي تمكن المتبرع من 

 إيصاؿ تبرعه بيسر كسهولة كأماف إلى الجمعية.
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 السياسات العامة لتنمية الموارد المالية

خمسة مبادئ أخالقية ينبغي توظيفها في جميع عمليات التبرعات  تتضمن هذق السياسات

 كهي :

ميع األكقات األمانة : كيجب على جامعي التبرعات التزاـ األمانة كالصدؽ في ج .أ

جل المحافظة على ثقة الجماهير، كما يجب عدـ كفي جميع الظركؼ من أ

 ن أك المستفيدين بأم صورة من الصور.ل أك غش المانحيتضلي

احتراـ سمعة مهنتهم كالجمعية التي التبرعات تراـ : يجب على جامعي االح .ب

ك  .يعملوف بها كما يجب احتراـ كرامة المانحين كالمستفيدين على حد سواء

كحرية االختيار كاالختالؼ  المتبرعين خصوصيةكذلك احتراـ  يجب عليهم

 .بكل انواعه

ق بمسؤكليتهم تجاق ثقة : يجب على جامعي التبرعات الوضوح فيما يتعل النزاهة .ت

ب عليهم اإلفصاح على أم شكل من أشكاؿ تعارض المصالح سواء الجماهير كيج

ء التصرؼ سواء في الجانب كما يجب عليهم تجنب سو ك محتمالنأ كاف كاقعانأ

 .ك المهنيالشخصي أ

الشفافية : يجب على جامعي التبرعات اعداد تقارير كاضحة عن االعماؿ التي  .ث

خاصة مما يتعلق بالتبرعات ككيفية ادارتها اك التصرؼ فيها يقوموف بها ك

 كجميع التكاليف كالمصركفات المرتبطة بعملية جمع التبرعات.

 

 السياسات الخاصة بمسؤولي تنمية الموارد )جامعي التبرعات(

 مسؤولية جامعي التبرعات فيما يتعلق بالتبرعات:  

هداؼ ع، كينسجم مع أمن قبل المتبر التبرع إذا كاف اختياريان يقبل .أ

 الجمعية.

 .على من كلفة الحصوؿ عليهيكوف العائد من التبرع أ .ب

 ك الغاية التي يرغبها المتبرع إذا نص على ذلك.يصرؼ التبرع في الوجهة أ .ت

 عي التبرعات فيما يتعلق بالمتبرعين والمستفيدينمسؤولية جام : 

يع المعلومات بجم دقتبرعات حقوؽ المتبرع من خالؿ تزكياحتراـ جامعي ال .أ

 .المتعلقة بكيفية التصرؼ في التبرعات

 .الحفاظ على سرية المتبرع كتقدير رغبته .ب

 .احتراـ جامعي التبرعات حقوؽ المستفيد كالمحافظة على كرامته .ت

ك محتوياتها بشكل قد يمس بكرامة أال تستخدـ كسائل جمع التبرعات أ .ث

 .المستفيد



 

3     -الئحة تنمية الموارد المالية جمعية مكارم األخالق   
 

 

 ولية المعلوماتية:المسؤ 

 .الصادقة كالصحيحة كغير المضللة لتبرعات المعلوماتجامعي ا استخداـ .أ

 .التبرعات احتراـ قوانين حماية المعلومات في جميع األكقات على جامعي .ب

ن ك استخداـ المعلومات الخاصة بالمانحيعلى جامعي التبرعات عدـ تسريب أ .ت

 غراضها.التي تم جمعها بواسطة الجمعية إال في أ

ؼ اسمه من قائمة المتبرعين لدل الجمعية  ك المتبرع حذعند رغبة المانح أ .ث

  .يجب اإلسراع في تحقيق رغبته دكف إعاقة اك تأخير

 

 : التقارير اإلدارية : التمويل وتكلفة جمع التبرعات 

ف جميع التبرعات المنقولة كالمحسوبة على جامعي التبرعات أف يؤكدكا أ .أ

ف ممكن كأم شفافة ككاضحة بأقصى قدر كالمقيدة كالتي تقع ضمن مهامه

م كقت فيما يدخل في اختصاصهم من يكونوا على استعداد للمحاسبة في أ

 أعماؿ.

مة مع معايير المحاسبة كوف تقاريرها منسجلجمعية بأف تا ف تتأكدأ .ب

 .السعودية

ف يقدموا تقارير دكرية تتسم بالدقة كالمصداقية على جامعي التبرعات أ .ت

ف تقدـ هذق ت على أكالمسؤكلين عن جمع التبرعالجميع المساهمين 

 .التقارير في كقت معقوؿ

عن تكلفة جمع ف يكونوا كاضحين لجميع المساهمين على جامعي التبرعات أ .ث

 :التبرعات كالمصركفات كالرسوـ ككيف تم تحديدها كتخصيصها

 : العالقة المالية .1

 أك شهرم تبار أساس ىعل خدماتهم تقديم التبرعات جامعي ىعل.  أ

 .محددة برسوـ

 تااالمتياز أك العطايا من نوع أم التبرعات جامعو يقبل ال أف.  ب

 . الجمعية عن نيابة اراترق التخاذ وفضيفاك عندما

 من متاعان أك ماالن يقبلوا أك يسعوا ال أف التبرعات جامعي ىعلج . 

 التي التجارية ألعماؿكمكافأة على ا ائعالبض أك الخدمات مزكدم

 .ائعضالب أك مةالخد مزكدم مع بها االرتباط يتم
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 االلتزام بالقوانين الوطنية: .2

 الجمعية تلتزـ ال عندما همضاراعت التبرعات جامعو يبدم أف.  أ

 . الوطنية بالقوانين أجلها من يعملوف التي

 ضتتعار نشاطات أم في طرااالنخ عدـ التبرعات جامعي ىعل.  ب

 لوفيعم أك فيها يعملوف التيللجمعية  القانونية اماتزااللت مع

 .لمصلحتها

 أنواع من نوع أم حدكث يمنعوا أف التبرعات جامعي ىعل. ج

 استخداـ سوء أك جنائية أكانت سواء تاالتجاكز أك المخالفات

 .المهنية لنشاطاتهم

 

 السياسات الخاصة بحقوق المانحين

 الستخداـ سلوكه الجمعية تعتزـ الذم كاألسلوب الجمعية برسالة المانح إعالـ -

 اضلألغر فعاؿ نحو ىعل التبرعات استخدـ ىعل كقدرتها منوحةالم الموارد

 .منها المقصودة

 في المحورم كدكرهم الجمعية، إدارة بمجلس العاملين جميع بهوية المانح إعالـ -

 . كالصالحيات المسئوليات ىعل اؼراإلش

 .كالسابقة الحالية الجمعية نياتاميز ىعل االطالع حق للمانح -

 .عليه المتفق النحو ىعل المنحة ـاستخدا مافض من التأكد -

 . للمانح كالمناسب الالئق بالشكل كالتقدير الشكر تقديم ركرةض -

 ال كبما كسرية ـاباحتر معالجتها ك بمنحهم المتعلقة المعلومات مع التعامل -

 . العامة كالقوانين السياسات مع يتعارض

 من أـ المتطوعين من سواء التبرعات جمع في الجمعية ممثلي بهوية المانح إعالـ -

 . األجر مدفوعي المتعاكنين من أـ الجمعية موظفي

 عن كتعبر فيةاكاحتر مهنية للجمعية الممثلين ادراألف مع العالقات جميع تكوف أف -

 . المتبادؿ ـااالحتر

 التي البريدية المواد قوائم من رغبتهم حسب تحذؼ أف ألسمائهم الفرصة إتاحة -

 .متقطع أك كرمد بشكل مشاركتها الجمعية تنوم

 كصادقة فورية إجابة كتلقي بالجمعية المتعلقة تاكاالستفسار األسئلة حطر حرية -

 .كصريحة
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 السياسات الخاصة بالمنحة )التبرع(

 تنقسم المنح )التبرعات( من حيث نوع التبرع إلى: -

الدعم المالي : كهو عبارة عن تقديم مبالغ مالية للجمعية من خالؿ مجاالت  .أ

 قة كالعضوية كالكفالة كغيرها.متعددة كالصد

الدعم العيني : كمن أهمها الهبات كاألكقاؼ كالمنح التعليمية كالتدريبية،  .ب

كمواد للتسييل النقدم، كأصوؿ كمواد قابلة لالستخداـ، كمواد قابلة 

لالستهالؾ، ككسائل إعالمية يمكن استخدامها إلبراز أنشطة الجمعية، كخدمات 

 استشارية كغيرها.

م المعنوم : كمن أمثلتها تزكية أنشطة الجمعية من قبل رموز الدعج. 

 المجتمع التي لها تأثير على المتبرع.

 

للجمعية  وال يحق إلى نوعين رئيسيين تنقسم المنح )التبرعات( من حيث أوجه الصرف -

 صرفها إال حسب اختيار المانح :

 .مخصصة تبرعات.  أ

 .(عامة) مخصصة غير تبرعات  .ب

 

 :رعات من حيث نوع األداء الشرعي إلى ثالثة أنواعتنقسم التب -

 . شرعان عليها المنصوص االستحقاؽ أكجه في تصرؼ أف كيجب الزكاة.  أ

 لطلب المانح. كفقان صرفها كيجب الصدقات.  ب

 .الجمعية من المعتمدة األكقاؼ لالئحة كفقا صرفها كيجب األكقاؼ. ج

 الالزمة الموافقات أخذ بعد إال مشركع لصالح تبرع ألم التسويق للجمعية يحق ال -

 .المملكة في المرعية لألنظمة كفقان لذلك

 

 السياسات الخاصة بحقوق الجمعية

 كذلك به المتبرع كالمبلغ للمتبرع القانونية السالمة من التأكد للجمعية يحق -

 .محتملة مخاطر أم من الجمعية لحماية

 مجلس قبل من كمعتمدة محددة التبرعات من مئوية نسبة استقطاع للجمعية يحق -

 .كاإلدارية العمومية للمصاريف صتخص اإلدارة

 راراإلض شأنها من عوامل أم كجود حاؿ في التبرع أك المنحة ضرف للجمعية يحق -

 .بالجمعية



 

6     -الئحة تنمية الموارد المالية جمعية مكارم األخالق   
 

 

 السياسات الحكومية الخاصة بعملية جمع التبرعات

 من تصريح ىعل الحصوؿ بعد إال التبرعات جمع حملة بإقامة للجمعية يسمح ال -

 .الجهات الرسمية

 مغلفة، تعريفية ببطاقات الجمع عملية يباشركف من بتزكيد الجمعية تقوـ أف -

 بحمل هؤالء كيلتزـ الجمعية، من كمعتمدة كانتهائها إصدارها تاريخ فيها مبين

 .ذلك منهم طلب ىمت ازهاركاب البطاقات تلك

 مهما صشخ أم اسمب ضالغر لهذا حسابات فتح األحواؿ من حاؿ بأم يسمح ال -

 . مركزق كاف

 الإ أجله من جمعت الذم ضالغر غير في مواؿاأل استعماؿ للجمعية يسمح ال -

 ذلك يتيسر لم فكإ محددان المتبرع ضغر كاف فإ المتبرع من خطية بموافقة

 .المشرفة الجهة فمن

 فور-فيجب على الجمعية  محددة مدةمحددان ب التبرعات بجمعإذا كاف التصريح  -

 القانونيين المحاسبين حدأ من معتمد تقرير عدادإ -حملة جمع التبرعات ءانتها

 مؤيدان كمصركفاته داتهرايإ كمفردات الجمع حصيلة فيه تبين لهم، صالمرخ

 غير التصريح كاف ذاكإ .المشرفة الجهة ىلإ كرفعه صحته، ىعل الدالة بالمستندات

 .لسنويةا نيةزاالمي منض التقرير اجربإد ىفيكتف المدة محدد

 

 السياسات الخاصة باالستقطاع الشهري

 البنك ضبتفوي المتبرع يقوـ مالي مبلغ عن عبارة هو: االستقطاع تعريف -

 . محدد جدكؿ كفق محددة كلمدة الجمعية لحساب ليانآ بتحويله

 :  أنواع االستقطاع -

 خاص بالمشاريع استقطاع.  أ

 خاص بتشغيل الجمعية استقطاع. ب

 كقاؼ الجمعيةج. استقطاع خاص بأ

 كفقا لذلك الالزمة الموافقات أخذ بعد إال استقطاع ألم التسويق للجمعية يحق ال -

 . الدكلة في المرعية لألنظمة

 . إعالـ سابق كدكف لحظة أم في االستقطاع إلغاء للمستقطع يحق -

 كذلك االستقطاع كمبلغ للمستقطع القانونية السالمة من التأكد للجمعية يحق -

 . محتملة مخاطر أم من يةالجمع لحماية
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دعم مستمر عبر االستقطاع الشهري من حساب المتبرعين من  علىتعمل الجمعية للحصول  -

 : خالل

 . المستهدفة بالجهات قائمة عمل.  أ

 . العتمادها اإلدارة ىعل القائمة ضعر.  ب

 .المستهدفةالجهة شخص يكوف مدخالن لتسهيل التواصل مع  مع التنسيق.  ج

 . النماذج لتوزيع كالتنسيق الجهة زيارة.  د

 . النماذج لجمع الجهات متابعة. ػه

 . المعتمدة النماذج كاستالـ االستقطاع نماذج العتماد البنك جعةرام.  ك

 االستقطاعات كتصنيف اإللكتركني البرنامج في المستقطعين بيانات تسجيل.  ز

 .دكرم بشكل كتحديثها

 . االستقطاعات لمتابعة شهريان البنكية كشوؼال ك المحاسبية الكشوؼ متابعة . ح

 . معهم كالتواصل المتوقفين متابعة . ط

 . للمستقطعين شكر جواؿ كرسائل خطابات . م

 .باالستقطاعات شهرية تقارير صدارإك المندكبين متابعة . ؾ

 مبلغهم ك كالمنقطعين تمرينالمس تقطعينلمسا بعدد هريةش تقارير عمل . ؿ

 . للفرع منها صورة رساؿإ ك الجمعية كعفر من فرع كل في

 . كالمستقطعين باالستقطاع يتعلق ما كل في الفركع ترااستفسا ىعل الرد . ـ

 الخاصة بالتعاميم ـزاااللت لمتابعة لها تارازي كعمل الفركع متابعة .ف

 . باالستقطاع

 

 اإللكترونية :المالية السياسات الخاصة بالتعامالت 

امالت اإللكتركنية المتعلقة بتنمية الموارد المالية )متجر كيقصد بها كافة التع

إلكتركني، تطبيقات تنمية الموارد المالية التقنية( ككل ماله عالقة إلكتركنية بتنمية 

 الموارد المالية.

اعتماد كافة اللوائح كاألنظمة الخاصة بالتعامالت اإللكتركنية في المملكة العربية  -

 السعودية.

عمليات اإللكتركنية بصورة نظامية كيتم الرفع بتقارير دكرية توثيق كافة ال  -

 خاصة بذلك.

 ال يتم تسويق أم منتجات خاصة بالجمعية دكف اعتماد رسمي من إدارة الجمعية. -

يتم عمل مصفوفة خاصة بالتطبيقات التي يتم االستفادة منها كالتي تتسق مع  -

 األنظمة كاللوائح المحلية.
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 المتعلقة بتنمية الموارد ز االتصال المؤسسيبمراكالسياسات الخاصة 

 هدافهاأ ك كرسالتها كرؤيتها بالجمعية التعريف خاللها من يتم التيالمراكز  هيك -

 استالـ ك للجمعية التبرع على لحث الجمهور تقدمها التي كالخدمات كالبرامج

 . التبرعات

 : تتلخص في اآلتيها أهداف -

 . المختلفة المجتمع شرائح لدل بالجمعية التعريف.  أ

 . للمستفيدين تقدمها التي الجمعية كبرامج بأنشطة المجتمع تعريف.  ب

 .التبرع نوافذ زيادة خالؿ من للجمعية المالية الموارد زيادة.  ج

 .تواجدق أماكن في للمتبرع الوصوؿ.  د

 اإلعالمية بالعمليات التالية:الخدمات تختص إدارة تنمية الموارد المالية في  -

 بعد المالية الموارد تنمية على الجمهور تحفز التي اإلعالمية بالمواد تزكيد.  أ

 . العامة العالقات إدارة مع عليها االتفاؽ

 أك الكفاالت في للراغبين كاالستقطاع اإليداعات بأكراؽ المراكز تزكيد.  ب

 . خرآ برنامج ألم التبرع

 غيرها أك التبرع في اغبينبالر الخاصة كالمعلومات التقارير على الحصوؿ.  ج

 . التبرع عملية التبرع إلنهاء قسم معهم يتواصل بحيث المنتجات من

 . جديدة مراكز الفتتاح الخطط كضع.  د

 .أداءها عن كالسنوية الدكرية التقارير رفع. ػه

 .للمراكز السنوية الميزانية كاقتراح إعداد.  ك

 . هاموظفي الختيار محددة معايير كضع.  ز

 كدكرات مكثفة اجتماعات عقد خالؿ من المراكز موظفي كتدريب لتأهي.  ح

 . كالمعارؼ الالزمة المهارات لتطوير متعددة

 

 كبار المتبرعينالسياسات الخاصة بالعناية ب

 : تصميم حملة لزيارة المتبرعين من خالل اإلجراءات التالية -

 . المانحين من مجموعة كاختيار البيانات قاعدة جعةامر.  أ

 . لزيارتهم كالتنسيق الجمعية إدارة على المجموعة ضعر. ب

 : التالية ءاتااإلجر خالؿ من للمانحين كالتحديد البحث -

 . استجابتهم المتوقع المانحين تحديد ك المحتملين المانحين تصنيف.  أ
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 مجاؿ في العاملة اتسكالمؤس الجمعيات عن الصادرة التقارير في البحث.  ب

 .الجمعية برسالة المهتمين المانحينعلى  للتعرؼ عية،الجم بأهداؼ شبيه

 إلكتركنية أدلة كمجالت، صحف انترنت،) لاألخر المصادر باستخداـ البحث.  ج

 .) العامة العالقات مطبوعة، أك

 لنشاط مشابهة ايالقض المنح لهم سبق الذين المانحين منض البحث تحديد.  د

 . الجمعية

 . كتقويمهم تصنيفهمك نالمانحي خصائص في البحث.  ػه

 

 للتثقيف، المانحين أكلوية ترتيب ك. حدة على كالن المحتملين المانحين تحليل -

 نماذج تنمية الموارد المالية الخاصة بذلك. خالؿ من كالطلب

 المانحين تحديد نماذج توفير ك. المكتملة التقييم نماذج توفير خالؿ من المنحة طلب -

 : التالية الخطوات خالؿ من مكتملة المحتملين

 .رانمباش الطلب يكوف أف يجب.  أ

 . بالمصداقية ـاااللتز.  ب

 . المناسب الوقت اختيار. ج

 

 :المنحة كتلقي االستجابة حالة في االستالـ كتوثيق ، الدعم على الحصوؿ -

 .الشكر تقديم مع االستالـ ثباتكإ المنحة، استالـ من التأكد. أ

 كقت من ساعة ٤٨ يتجاكز ال كقت خالؿ المانح ىلإ االستالـ تأكيد إرساؿ. ب

 . االستالـ

 .الملف في التأكيد رسالة جادركإ ، للمانح صخا ملف إنشاء. ج

 

 :  المانح كتقدير شكر -

 أكثر كسائل إليجاد االبتكار ك يمكن للمانح، كالتقدير الشكر لتقديم مختلفة طرؽ ثمة

 :اتباعها يستحسن عامة ءاتاإجر هناؾك ،حسب حالة كل مانح انتأثير كأكثر فاعلية،

 فاخرة، طباعة طباعتها أك اإللكتركني، البريد خالؿ من شكر رسالة إرساؿ. أ

 .بيد يدان كتسليمها

 األسبوع خالؿ مباشر بشكل الشكر لتقديم اإلدارة مجلس اءأعض من اتصاؿ. ب

 .األكؿ

 له، كتركنيإل بريد كعمل للجمعية، البريدية القائمة إلى المانح افةإض. ج

 .الرسمي الموقع كسيرفر دكمين ىعل ،صخا كحساب
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 على المنحة خبر يكتب نفسه، عن اإلعالف ىعل المانح موافقة حالة في. د

 .للمانح الخبر بطار كيرسل الرسمي، للموقع الرئيسية الصفحة

 رساؿكإ صة،المتخص المجالت أك المحلية، حافةالص ىإل المنحة خبر يرسل. ػه

 .المانح بريد إلى المنحة عن نشرها يتم أخبار أم من نسخة

 التي كالتقارير الرسائل أك المنحة، بخبر يتعلق ما كل من نسخة تدرج. ك

 .به الخاص الملف في للمانح ترسل

 .للمانح التقدير إظهار أساليب أحد المستمر، كالتثقيف ،راؼكاإلش المتابعة. ز

 : التالية الخطوات خالؿ منكيكوف ذلك 

 المانح كاف حالة في. عليه المتفق الوقت في الدكرم التقرير اؿإرس .١

 ةجه تكان إذا اصةخ اتباعه، فيجب التقارير لكتابة معين نموذج لديه

 لكتابة معينان نموذجان ضيفر ال أك ،فردان انحالم افك ةحال كفي ة،مانح

 .التقرير الدكرم إلدارة المشاريع نموذج استخداـ فيمكن إليه، التقارير

 اتخاذها يتم التي رتاالقر ضكبع العمل، كرش ضبع في المانح ؾاإشر. ٢

 .منحته إنفاؽ خطة منض

 

 األوقاف

 كمشاريع مجابر لصالح منفعتها كالمسبلة المحبسة، األصوؿ من مجموعة هي

 .الجمعية كخدمات كاحتياجات

 

 السياسات العامة لألوقاف

 في المعتمدة القانونية للوائحكا الشرعية لألصوؿ كفقا األكقاؼ مع التعامل يتم -

 .الشرعية كالهيئة اإلدارة مجلس قبل من الجمعية

 :التالية األمورب إجماالن األكقاؼ قسم يختص -

 . الوقفية التبرعات استقطاب.  أ

 . األكقاؼ توثيق.  ب

 . الوقفية األمالؾ إدارة.  ج

 . الوقفية تااالستثمار إدارة. د

 

 

 عن :الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة م قسم األوقاف هو المسؤول أما -

 . األكقاؼ كاستثمار إلدارة العامة السياسات رسم.  أ
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 كصيانة منتظمة بصفة كتحصيلها داتااإلير بتنمية الكفيلة اللوائح عكض.  ب

 . عليها كالمحافظة األكقاؼ

 . لألكقاؼ الداخلية كاللوائح بالنظم التوصية.  ج

 األكقاؼ ألمواؿ السنوية كالمصركفات داتاراإلي كتقارير خطط إعداد.  د

 . الختامية كحساباتها

 . الوقف في تسهم أف يمكن التي لاألخر الجهات مع كاتاالشر بناء. ػه

 .الوقفية المنتجات تصميم.  ك

 . تيجيةااالستر الخطة تطبيق. ز

 

 استقطاب وتنيمة الموارد المالية لألوقاف

 الجمعية بها تقوـ التي األنشطة مجموعة هي: لألكقاؼ المالية الموارد تنمية -

 . باألكقاؼ الخاصة داتااإلير زيادة لهدؼ

 : لألكقاؼ المالية الموارد أنواع -

 . نقدية موارد.  أ

 . عينية موارد. ب

 

 الفئات المستهدفة لتنمية الموارد الوقفية -

 لالدخ ذكم من بأسر المرتبطين اك المستقلين دافراأل كتشمل دافراأل فئة.  أ

 .الجيد

 . الدخل عالية التجارية كاألسر دااألفر كتشمل األعماؿ رجاؿ فئة.  ب

 . المانحة الخيرية المؤسسات.  ج

 . الخاص القطاع كمؤسسات شركات.  د

 . الحكومي القطاع. ػه

 

 : إجراءات تنمية الموارد الوقفية للفئات المستهدفة -

 كالمنتجات عالميةاإل كزالمرا ك الفركع خالؿ من ذلك كيتم:  دااألفر فئة.  أ

 . األكقاؼ قسم قبل من تصمم كالتي الوقفية

 الخامس الفصل في المستخدمة المنهجية خالؿ من كيتم:  األعماؿ رجاؿ.  ب

 .الالئحة هذق من

 في المستخدمة المنهجية خالؿ من كيتم:  المانحة الخيرية المؤسسات.  ج

 . الالئحة هذق من الخامس الفصل



 

12     -الئحة تنمية الموارد المالية جمعية مكارم األخالق   
 

 الخامس الفصل في المستخدمة المنهجية خالؿ من كيتم:  الحكومي القطاع.  د

 . الالئحة هذق من

 : التالية ءاتااإلجر خالؿ من كيتم:  الشركات.  ػه

 . الشركات فئة من المستهدفة المبالغ تحديد  .١

 .كاعتمادها صالخا القطاع مع كةاللشر السنوية الخطة تصميم .٢

 . كاتاالشر معايير تحديد  .٣

 .كةاالشر تجها اختيار .٤

 . كةاالشر نوع كتحديد الجهات سةادر .٥

 . معها ضكالتفاك الجهات زيارة .٦

 . كتوقيعها االتفاقيات إعداد. ٧

 . كةاالشر داتاإير متابعة .٨

 .التقارير إعداد .٩

 . كةاالشر من العائد تقييم. ١1

 

 التوثيق

 قانونية شرعية صبغة فاءإلض كالموقف الجمعية بين العالقة تقنين هو التوثيق -

 النتائج لأفض كتحقيق الطرفين، حقوؽ حفظ أجل من كتنظيمها العالقة لهذق

 . العالقة من المرجوة

 تااالستثمار يختاركف كال إدارته يباشركف ال لكنهم، الوقف في مساهموف الموقفوف -

 في محلهم تحل فالجمعية.  الجمعية إدارة إلى ذلك يسندكف كانما به، الخاصة

 . ذلك

 

 : ات التوثيقإجراء -

 أك انعقار يمتلكه ماؿ كقف في رغبته الجهات أك دااألفر أحد بإبداء كتكوف. أ

 . كقفه يسوغ مما ذلك غير أك همانأس أك نقديان مبلغان أك منقوالن

 حسب منه المطلوبة الثبوتية ؽااألكر على يحتوم نموذجان المتبرع تسليم. ب

 . الجمعية تاقرار

 كتحديد ، أكقفه بما استالـ سند انرفو الموقف تسليم يتم تمارةاالس تعبئة بعد. ج

 ىإل ورقضلح موعد كتحديد ءاتهاإجر بانتهاء رقاكاخب عليه اؿصلالت موعد

 .الوقف ءاتاإجر باقي إلنهاء الجمعية
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 جهات لثالث الالزمة ؽااألكر إرساؿ بالجمعية األمالؾ إدارة قسم ىيتول. د

 . تثمينه يستلزـ منقوالن أك انعقار فالوق كاف إذا الوقف كتثمين للتقييم

 القيمة تحدد المختصة الجهات من للوقف كالتثمين التقييم تالـاس بعد. ػه

 بقيمة إلبالغه معه موعد لتحديد موقفال ىعل االتصاؿ يتم ثم له، الفعلية

 .بتوقيعه ءاتااإلجر نهاءكإ الوقف

 الجهة أك عدؿال كاتب للد المطلوبة ؽااألكر ىعل الموقف توقيع بعد. ك

 التي بالجمعية األمالؾ إدارة قسم ىإل كاملة ؽااألكر تحويل يتم المختصة

 .للوقف األمثل االستخداـ تحدد بدكرها

 . الخير أعماؿ من به قاـ ما ىعل شكر شهادة الموقف مُيسّل. ز

 .الطرفين حقوؽ لحفظ كشرعيان قانونيان الموثقة الوقف كثيقة الموقف مُيسّل. ح

 

 ألمالكإدارة ا

 من للجمعية الوقفية العينية األمالؾ جميع إدارة هي االمالؾ بإدارة المقصود -

 . (غيرها أك معدات اك تاعقار أك مباٍف)

 :بالمهام التالية تختص إدارة االمالك إجمااًل -

 . مالؾاأل تشغيل.  أ

 . األمالؾ صيانة.  ب

 . كتحصيلها داتااإلير متابعة.  ج

 . ؾلألمال المالي التقييم. د

 

 إدارة االستثمار

 منوعة أصوؿ ءالشر للوقف المتبرعين أمواؿ استخداـ عن عبارة هو االستثمار -

 من عليه كالموافق المقبوؿ ةالمخاطر مقدار نضم ممكن عائد ىأعل لتحقيق

 . اإلدارة مجلس

 بالمهام التالية : تختص إدارة االستثمار إجمااًل -

 . االستثمار نتائج من للمرغوب كفقا االستثمارية السياسات احاقتر.  أ

 . االستثمارية كالجهات األكعية في األصوؿ توزيع طرؽ تحديد.  ب

 . لالستثمار كاآلمنة الشرعية كاألكعية الفرص عن البحث.  ج

 . االستثمار مديرم اختيار.  د

 . تااالستثمار أداء تقييم.  ػه

 .الدكرية التقارير رفع.  ك
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 كتشغيل صيانة من لها يتبع كما كقاؼاأل دارةإل السنوم نفاؽاإل احاقتر. ز

 . كغيرق

 : سياسات اختيار األوعية االستثمارية -

 . اإلسالمية الشريعة وابطض مع المتوافق االستثمار اختيار.  أ

 . ةضمنخف به المخاطرة نسبة تكوف كالذم اآلمن االستثمار اختيار.  ب

 . باألسهم اربةضبالم المرتبطة األنشطة في الوقف يستثمر ال.  ج

 ربع ، شهرية أرباحا اختيارق يتم الذم االستثمار يمنح حيث:  المنتظم العائد.  د

 .  سنوية أك سنوية نصف ، سنوية

 المبلغ السترداد ممكنة مركنة أكبر االستثمار يوفر حيث: المركنة. ػه

 . سيولة لىع كالحصوؿ المستثمر

 

 :سياسات االستثمار في إدارة أموال األوقاف -

 .الحادة االقتصادية التقلبات أخطار من تقي مناسبة استثمارية أهداؼ تحديد.  أ

 .النمو إلى كالحاجة األماف إلى الحاجة بين الموازنة.  ب

 .تااالستثمار كنتائج أداء قبةامر.  ج

 السوؽ، ظركؼ كتغير االستثمار، لنتائج كفقا االستثمارية السياسات تعديل.  د

 . االحتياجات كتغير

 كعدد اإلدارة شكل حيث من االستثمار إلدارة اإلدارم الهيكل تحديد.  ػه

 .ائهاأعض

 الصناديق كبخاصة الوقف ألصوؿ االستثمارية المحفظة مكونات تنويع.  ك

 .الوقفية

 اقتصادم قطاع على نشاطه يقتصر فال االستثمارية، الوقف أنشطة تنويع.  ز

 .كاحد

 ،(إلخ...  نقد أسهم، ت،اعقار) أصل كل بةنس كتحديد الوقف، أصوؿ تحديد.  ح

 .المتبع االستثمار أسلوب تناسب بحيث

 النفقات تغطية في تستخدـ فال استثمارية، أصوؿ بمثابة النقود مع التعامل. ط

 .الجارم اإلنفاؽ تمويل في العائد كيستخدـ تستثمر بل الجارية،

 

 : االستثمار اتباع ما يلي يتعين على إدارةاألوقاف: سياسات اإلنفاق من أموال  -

 أصوؿ استثمار عوائد من كاإلنفاؽ اإلنفاؽ، في النقدية األصوؿ استخداـ عدـ.  أ

 .الوقف
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 تنمية هما: عنصرين بين التوازف خاللها من يتحقق مناسبة سياسة عكض.  ب

 خمضالت عامل االعتبار بعين كاألخذ الوقف ألصوؿ الحقيقية القيمة

 .السوقية كالتقلبات

 النفقات من معين جزء لتغطية االستثمار عوائد من كاٍؼ مقدار إنفاؽ.  ج

 الوقف أصوؿ استثمار من العائد حدكد في اإلنفاؽ يكوف أف أم ، الجارية

 . الوقف أصوؿ إنفاؽ ىإل داتااإلير عن ئداالز اإلنفاؽ يؤدم ال ىحت المحققة

 الجزء استثمار اعادةك الجارية، النفقات لتغطية داتااإلير من جزء استخداـ.  د

 .الطويل لالمد ىعل الوقف أصوؿ لتنمية الباقي

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