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 : مقدمة 

 مختلف   من  المالية  الموارد  لجمع  الخاصة  واإلرشادات  بالمبادئ  التعريف   السياسة  هذه  من  الغرض
   . للجمعية المصادر

 

 :   النطاق   
    العامة  المسؤوليات  السياسة  هذه  تحدد

عات  جمع  ف  عات  لجامع    المحددة  والمسؤوليات  التبر   التبر
   . عنها والمسؤولية األموال باستخدام  يتعلق  وفيما  ومانحيها،

 

ع والدعم  :   مجاالت التبر
فالموارد المالية ال تقترص عىل الدعم المال  فقط ، بل يمتد مفهومها إل مختلف أنواع الـدعم المادي 

  والمعنوي، وقد رمنا  
ء،    المجاالت بيان تلك  ف   

  اآلفاق لقصد سـوى فـتح بعـض    ال التفصيل بعض الش 
  
   العاملي   تغيب أمام ناظري  قـد  الت 

   الجمعية  ف 

 المال  :  الدعم 
 . وقـد يكـون بشـكل دوري  محددة  لمشاريــــع، أو كدعم  لألنشطة تقديم مبالغ مالية للجمعية ، كدعم عام  

 .  به حاليا  المعمولأو استقطاع شهري أو عبارة عن مبلغ مقطوع وهو 

  :  الدعم 
 العيت 

    المختلفةالعينية    االحتياجات  ب  بتوف 
من    الجمعيةترغبها    الت  ائها  بش  نوعها،   كان 

ً
أيا أو   األسواق ، 

 بتوفريــها 
قبــل       المانحة  الجهةمــن 

أو    تملكحــال كانــت    ف  ها أو    تجارية  محالتمصــانع  يمكن  وكــذلك  -  غب 
ة من الزمن ، دون أن    تحرص عىل تغيب  أجهزتها ومعداتها ، بعد فب 

االستفادة من بعض الجهات الت 
باألجهزة لحق  أدائهـا،    والمعدات  يكون  جـودة  مـن  يقلـل  والطابعـات    الحاسبوأجهـزة    كالحافالتمـا 

االت  ا. وملحقاته والسنب 

 هيل: الدعم بالتدريب والتأ 
  
عند وجود حاجة تقوم الجهات المانحة بتحمل تكاليف دورات تدريبية أو تأهيليه موجهة للعاملي   ف 

ية،   الجمعية لرفــع مســتوى األداء لــديهم، أو تكــون موجهــة للمســتفيدين مــن أنشــطة الجمعيات الخب 
. بالدفع لمراكز التدريب أو   مــن فقــراء ة من الجهة المانحة إذا كان لديها كفاءات  ومحتاجي   تقدميها مباش 
 كان لديها مراكز تدريب.  مؤهلة أو
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 الدعم باالستشارات : 
تحتاجه   ما  وفق  للجمعية  االقتصادية  أو  الهندسية  أو  اإلدارية  أنواعها  بمختلف  االستشارات  بتقديم 

 من مستواها.  ويرفـع

 :الدعم بتيسب  األنظمة والقيود 
مــن  ية  الخب  للجمعيــات  اســتثناء  ، ومحاولة  والقواني    األنظمة  بوضـع  المختصة  الجهات  عـن طريــق 

وط التنظيمية والتكاليف المالية بصورة ال تخل بالنظام العام.  بعــض  الش 

 :  الدعم بالموظفي  
  المهام وأداء بعـض    ةالجمعي  بخدمةحيـث تقـوم الجهة المانحة بتفريـغ بعـض موظفيهـا المؤهلي   للقيـام  

  
  يتقنونها الت 

 . الجمعية  تحتاجها  والت 

 :   بالمرافق الدعم 
  ،  المانحة  الجهةوذلك بالسماح للجمعية أن تستفيد من بعض مرافق  

تكون مشغولة   ال اليت    األوقات  ف 
 . المختلقة وبرامجها أنشطتها  إلقامة  فيهـا،

 واإلعالم:   باإلعالن الدعم 
    إعالنيةمساحة    الجمعية  بمنح

، وكـذلك تسـليط  والمقروءة  والمسموعة  المرئية   اإلعالميةالوسائل    ف 
وتبنيهـا والـدفاع    المجتمعيتجزأ من    ال جزًءا    الجمعيةعليها وإبراز دورها الذي تقوم به، وجعل  األضواء  

 . والحمايةالرعاية  عنهـا ومنحهـا

 الدعم باألفكار: 
لم    

الت  الجوانب    
ف   
ً
، خصوصـا عليهـا  والقائمي    للجمعيـة  اآلفاق  وفتح  احات  واالقب  األفكار  بتقديم 

 ما تكون مبادرات ذاتية دون طلب مسبق منها. 
ً
  غالبا

 تتمكن الجمعية من االطالع عليها ، والت 

 : الدعم بالخصومات والتخفيض 
قـد    

الت  والخدمات  السـلع  عىل  تخفيضات  الجمعية  للفئـة   منح  تقـدميها  أو   ، عملـها  ألداء  تحتاجها 
   تستهدفها الجمعية. 

 المحتاجة والت 

 الدعم بالقرض الحسن: 
 دون أخـذ فوائـد عليـه، إلقامة أعمالها وأنشـطتها، ويكـون التسـديد

ً
 حسـنا

ً
ية قرضا  إقراض الجمعية الخب 

انية الجمعية.   ميش وعىل مدى يتناسب مع مب  

 بالتقسيط: الدعم 
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مـع  تيشي حصول الجمعية عىل الخدمات والسلع عن طريق الدفع بالتقسـيط المريــــح والمتناسب 
ام بالسداد حسب المتفق عليه.  اإلمكانيات  المالية للجمعية ، مع الحرص الشديد عىل االلب  

 الدعم باإلعارة : 
  فرتة 

  تحتاجها ف 
 محددة دون مقابل. إعارة الجمعية لألدوات والممتلكات الت 

 الدعم الصح  : 
 ، بتوفب  الرعاية الصـحية للجمعيـة ، سـواء للقائمي   عليهـا، أو للمسـتفيدين مـن نشـاطها مـن المحتاجي  

 طريق تقديم العمل الصح  المباش  أو التأمي   الصح  المفتوح.  عـن

 الدعم باألبحاث والدراسات: 
 إعداد األبحاث والدراسـات لحساب الجمعية  

ً
 ، خصوصـا

ً
أو اطالعها علـى نتـائج دراسـات تمت سـابقا

ات واإلمكانات.  تلـك   ال تتمكن الجمعية من تنفيذها بنفسها لضعف الخبر
 الدراسات واألبحاث الت 

 
اتالدعم بتبادل    : والتجارب   الخبر

للجمعيـة   الفرصـة  التجـارب    لالطالع إتاحـة      المماثلة علـى 
مـن   إلفادة ا  ومحاولة،  والخارجالـداخل    ف 

  التمب     جوانـب
الندوات    الملتقيات جوانب الضعف، وقد يكون ذلك عن طريق عقد    وتالف  أو عقد 

 وغريــها. 

    بالمشاركة الدعم 
 :   والفعاليات   األنشطة رعاية   ف 

    والمشاريــــع  األنشطةبرعايـة    الجمعيةدعـم  
تلـك    الت   

ً
،    الجماهريةتقيمهـا، وخصوصـا  بمختلفمنهـا 

 الرعاية.  أنـواع 

اف الدعم  :  باإلش   المحاستر 
  للجمعية دون مقابل والسع   المالية الحركةعىل  المحاستر  التدقيق 

 . الماليةإصدار القوائم   ف 

 :   االستثمارية   بالمشاركة الدعم 
مع       الجمعيةالدخول 

،    ف  ماليـة      باالستثمار شـراكة 
    المختلقة  المشاريــــع  ف 

أو    الجمعيةتقـدمها    الت 
حها الجهة  . الطرفي     لكال  المال  الربــح والعائد   يحقق بما ،   المانحة  تقب 

 بالمعلومات : الدعم 
    المختلقة  المعلومات عىل    الجمعية  باطالع 

    تحتاجها   الت 
عىل الوجه    أعمالها رسم سياساتها وأداء    ف 

 . األكمل
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 :البيان 
   : أن عىل يتبعها  ما وكل الجمعية  تضمن
  بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية. تعمل عىل الدوام   .1

م .2   جميع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها. الجمعية   تلب  
 ف 

وعليهم االمتناع  ،  جلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولي   أمام من قدموا إليهم األموالميعتبر   .3

  تستغل بؤس اإلنسان،  عن استخدام الرسائل أو الرسوم و 
أو تمس، بأي شكل من      الصور الت 

 .  األشكال، بكرامته

أال يقبلوا كتعويض سوى    ال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية. وعليهم .4

 .  أجرهم أو األتعاب المحددة لهم

. و  .5 عي   المتبر فة عليها، بشأن حقوق  المش  الجهات  بأي الئحة تصدر من  الجمعية  م  يحق  تلب  

ء  
، أوال وقبل كل ش  عي     حينه عىل    ،  للمتبر

المعلومات الكاملة عن كيفية استخدام    الحصول ف 

 .  أموالهم

ة   .6   األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلك خالل الفب 
  تم جمعها ف 

ستخدم جميع األموال الت 
ُ
ت

  اتفق عليها. 
 الزمنية الت 

  جميع الحاالت   .7
عات ف    نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة تبق  تكلفة جمع التبر

محصورة ف 

التكاليف  الجمهور. ويكون هناك توازن مناسب بي    عات ومن  التبر أوساط مهنة جمع  داخل 

 والدخل والجودة. 

  حينه   .8
عات ومراقبتها. وإعداد تقارير دقيقة ف  ف به لتتبع حركة التبر يطبق نظام محاستر  معب 

  
الت  المبالغ  ها    علنا، متضمنة  تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية المخصصة    ونش 

 للهدف أو للنشاط. 

 
 :   المسؤوليات 

عات   جمع  يتولون  الذين   األفراد  جميع  وعىل   الجمعية  أنشطة   ضمن  السياسة   هذه  تطبق   القطاع  من  التبر
 .األخرى المصادر من أو الربح   غب   أو الخاص  أو العام

عات  لجمع  ُيستخدمون  الذين  أولئك  ويشجع   والسلوك   األخالقية  القواعد  مدونة  توقيع  عىل  التبر
  
 .المهت 

 
 


