
 

  

  

 

  



 

 

 

   

 ًا الستمرار أعماهلا وأنشطتها يف ظل التحدايت واألعمال الكبرية اليت تقدمهاات التطوعية يظل هدفًا اسرتاتيجيتوفري املوارد املالية للجمعي
اً من هذه املفهوم تسعى متويلها، وسبل حتصيلها، وانطالق ا إبداعيًة لتطوير مصادرد للجمعيات اخلريية أن توجد أفكارً للمجتمع، وهلذا الب

مراريتها اجلمعيات التطوعية، ومنها مجعية " عيوين " لتنمية مواردها املالية بشكل دؤوب، يكفل هلا حتقيق الكفاية الذاتية لتكامل األنشطة واست
 على الرغم من حمدودية هذه املوارد.  

ة لتنظيم إجراءات األنظمة املرعية فإهنا تضع الئح صيلها بصورة نظامية وفقين " أبمهية تنمية مواردها املالية، وضرورة حتوإلميان مجعية " عيو 
 احلصول على الدعم والتربعات، وتنظيم العالقة مع الداعمني واملاحنني، وآلية صرف املكافآت بصورة تتماشى مع األنظمة واللوائح املالية

 . اهتاا الشفافية واجلودة يف خمرجاملعمول هبا يف اململكة مبا حيقق هل

  
 

ي " المادة األوىل
 
 : أهداف تنمية الموارد بجمعية " عيون

 تسعى مجعية "عيوين " عرب خطتها االسرتاتيجية إىل تنمية املوارد املالية واستدامتها من خالل األهداف التكتيكية اآلتية:  

 زايدة نسبة املوارد املالية.   •

 . تنمية أوقاف اجلمعية •

 العمل على تقدمي مشاريع نوعية للداعمني ابلقطاع احلكومي، واألهلي واملؤسسات املانح ة  •

 سوق ملختلف شرائح اجملتمع.  ابتكار منتجات إبداعية ت •

ي يجب أن يتصفمادة الثانية: القيال
ي تنمية الموارد المالي م األخالقية الت 

 ة بها موظف 

 اإلخالص يف أداء العمل إبتقان ومهنية.  •

 مانة والصدق.   األ •

 . عمال املعهودة إليه أبقصى قدراتهحتمل املسؤولية وذلك ابلقيام ابأل •

 احرتام خصوصية العمالء والشركاء.  •

 . ل تزويد الداعمني بتقارير مفصلةالشفافية والوضوح من خال •

عات الواردة للجمعية   المادة الثالثة: مسؤولية موظف تنمية الموارد تجاه التبر

 ع من قبل املتربع إذا كان اختياراي ويتناغم مع أهداف اجلمعية ويتسق مع االنظمة واللوائح الرمسية. قبول الترب  .1

 جيب أن يكون العائد من التربع أعلى من كلفة احلصول عليها  .2

 توجيه صرف التربع حبسب رغبة املتربع   .3

 

 



 

 

عية: المادة الرابع عات المالية بحسب المصارف الشر  ة: أنواع التبر

 الزكوات  .1

 الصدقات   .2

 اهلبات   .3

 األوقاف  .4

 المادة الخامسة: مصادر التمويل: 

 القطاع احلكومي  .1

 القطاع األهلي  .2

 ة قطاع اجلهات املاحن .3

 قطاع األفراد  .4

 مجاالت الدعم والتمويل: المادة السادسة: 

  جماالت الدعم أو التمويل تتمثل يف اآليت:

 الدعم املايل املتمثل يف تقدمي التربعات املالية كالزكوات والصدقات واهلبات.   .1

 العيون.  جهزة واملعدات ومستلزمات عملياتالدعم العيين واملتمثل يف التربعات العينية كالعقارات، واأل .2

 ى املتربع.  نشطة اجلمعية من قبل رموز اجملتمع اليت هلا أتثري علي واملتمثل يف تزكية أالدعم املعنو  .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عات:   المادة السابعة: مراحل جمع التبر

 متر عملية مجع التربعات قبل حتصيلها ابملراحل اآلتية: 

 مرحلة حتديد االحتياجات.  .1

 مرحلة تصميم املنتج.  .2

 . هات التمويلمرحلة حتديد ج .3

 مرحلة التخطيط حلمالت مجع التربعات.  .4

 مرحلة تصميم آليات وأدوات طلب التربعات.  .5

 مرحلة تنفيذ محالت مجع التربعات.  .6

 مرحلة تطوير العالقات مع املتربعني.  .7

 مرحلة التحسني املستمر للعمليات اخلاصة بذلك.  .8

اما ت الجمعية لألطراف ذات العالقة:   المادة الثامنة: الب  

  : الجهات الحكومية الرسمية: أوال

 السعودية.   بتطبيق كافة القوانني واألنظمة املنظمة بعمليات مجع التربعات وفق اللوائح والقوانني الرمسية يف اململكة العربية تلتزم اجلمعية .1

 تطبيق نظام احلوكمة والشفافية.   .2

 إصدار تقارير دورية توضح تفاصيل الدعم أو التربع.   .3

  

  :: الجهات الداعمةثانيا  

 تلتزم اجلمعية للجهات الداعمة ابآليت: 

 . التامة جتاه دعمها وآليات صرفها املصداقية .1

 تطبيق نظام احلوكمة والشفافية.  .2

  رغباته.ظ على سرية املتربع وتقدير احلفا .3

 املستفيد.  ميس كرامةعدم استخدام وسائل مجع التربعات أو حمتوايهتا، بشكل  .4

 . فوظة لدى اجلمعية إ ال يف أغراضهاواحمل اخلاصة ابلداعمنيعدم نشر أو استخدام املعلومات  .5

 إصدار تقارير دورية توضح تفاصيل الدعم أو التربع.   .6
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