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الریادة في رعایة ذوي االحتیاجات الذهنیة 

والتعلّم،  للتـــدّرب  القابلین  مـــن  الخاصة 

املدرســـي  التعلیم  ملرحلة  وتأهیلهـــم 

وادماجهم في املجتمع. 

املســـاهمة في تعزیز جودة الحیاة لذوي 

االحتیاجات الخاصة من املصابین بالتوحد أو 

متالزمة داون في مدینة الجبیل  منذ نعومة 

أظفارهم، من خالل خدمات الرعایة والتأهیل 

لحقوقهم،  إیفـــاًء  املجتمعي،  واإلدماج 

وإبرازًا لقدراتهم، وتحقیقًا لذواتهم، وتأسیسًا 

الستقاللیتهم کٌلّ بقدر إمکانیاته.
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 1 ةحفص
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 3 ةحفص

	 	

 :ةحئاللا قاطن ( 1 ) ةداملا
 تاجايتحالا يوذل ةيريخلا ةيعمجلا حلاصل ةيلاملا دراوملا ةيمنت تاءارجإو تاسايس ةمكوحل ةحئاللا هذه تممُص
 ."ةدارإ" ةيعانصلا ليبجلO ةصاخلا

 :ةحئاللا تWاغ ( 2 ) ةداملا
Xىلع ديكأتلا ىلإ ةحئاللا هذه فد: 
 .اهريوطتو ،ةيعمجلا لامعأ ةمادتسال ةيفاك دراوم داجيإ ةرورض •
 .اهنم فرصلا تايلمعو ،ةيلاملا دراوملا ةيمنت تايلمع ءادأ دنع ةيفافشلا ىلع ظافحلا ةيمهأ •
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اs لومعملا ماكحألاو نيناوقلل ًاقفو ريست دراوملا ةيمنت تايلمع نأ •
 .نيحناملا عم ىدملا ةليوط تاقالع ديطوت نع ةمجxو ،ةميدتسم تاءارجإ يه ةيلاملا دراوملا ةيمنت تايلمع نأ •

 :ةيسيئرلا تافيرعتلا ( 3 ) ةداملا
 .ليبجلO ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةيريخلا ةيعمجلا :ةيعمجلا •
 تOاسح ىلإ تلخد يتلاو ،اهمكح يف امو ،ةلوقنملا وأ ةتباثلا ،ةيدقنلا ريغ وأ ةيدقنلا دراوملا يه :ةيلاملا دراوملا •

 .ةيعمجلل يساسألا ماظنلا قفو ،اهل ةصصخملا فراصملا يف فرصت ةنامأك ةيعمجلا
 .ةيعمجلل نومتنملا ةصاخلا تاجايتحالا ووذ :يئاهنلا ديفتسملا •
 .اهجماربو ةيعمجلا ليغشت معدل هعير صيصخت مت يذلا ةيعمجلا لوصأ نم لصأ لك :فقولا •
 ةعيرشلا ماكحأ اهددحت يتلا ةيومنتلاو ةيثاغإلا هجوألا يف فرصلل هجوي ،لاملا نم ضورفم رادقم :ةاكزلا •

 .كلذل ةحيحصلا ةينيدلا ىوتفلا ترفوت اذإ نيحناملا نم ةيعمجلا هلبقت دق يذلاو ،ةيمالسإلا
 حلاصل ةيمدخ وأ ةينيع وأ ةيدقن دراوم صيصختب موقت يتلا ةيرابتعالا ةهجلا وأ صخشلا :)معادلا( حناملا •

 .ةيعمجلا
 .ةيعمجلا ةمادتساو ليغشت حلاصل ام حنام همدقيو هددحي ،لاملا نم رادقم :ةحنملا •
 .اهفرص هجوأ ديدحت نود نم ةيعمجلل ةمدقملا ةحنملا :)ماعلا حنملا( ةطورشملا ريغ ةحنملا •
 طاشن وأ زكرم معدك ،اهفرص هجوأ ديدحت عم ةيعمجلل ةمدقملا ةحنملا  :)صصخملا حنملا( ةطورشملا ةحنملا •

 .نيعم
 وأ اهزكارم دحأ معد ليبس يف ةيعمجلل ةيرابتعا ةهج همدقت يدقن ريغ وأ يدقن ضيوعت :ةياعرلا ةميق •

 .ةددحمو ةحضاو ةيونعم تازايتما ىلع اهلوصح لباقم ،ةيريهامجلا اXايلاعف
 تامدخل ةرشابملا ريغ ،ةيرادإلاو ةماعلا نوؤشلا فيلاكت ةيطغتل اهفرص متي يتلا غلابملا يه :ةيليغشتلا فيراصملا •

 .نييئاهنلا نيديفتسملا

 ةحئاللا ةمدقم / لوألا ءزجلا
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 4 ةحفص

	 	

 
 

 ةيلاملا دراوملا ةيمنت يف تايلوؤسملاو تايحالصلا / يناثلا ءزجلا
 دراوملا ةيمنت ةطخ ىلع ةقداصملاو ،دراوملا ةيمنت ةيجيتارتسا ديدحت نع ةلوؤسملا ةهجلا وه ةرادإلا سلجم -أ ( 7 ) ةداملا

 .ةلصحتملا ةيلاملا دراوملا نم فرصلا تxوذأ ىلع ةقفاوملاو ،اهذيفنت ةعباتمو ،ةيعمجلل ةيونسلا
 تاقالع ةكبش نمض نم نيددحم نيحنام عم لصاوتلO ةيصوتلا نع ةلوؤسملا ةهجلا يه ةيذيفنتلا ةنجللا -ب

 كلذ يف أرطت دق تابقع ةيأ ليلذتو دراوملا ةيمنت تايلمع عيرستل مزلي امنيأ لخدتلاو ،اهئاضعأ
 .صوصخلا

 اهقتاع ىلع عقت يذلاو ،ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ يف ةيعمجلل دراوملا ةيمنتل ةيذيفنتلا ةيلوؤسملا رصحنت -ج
 ةمزاللا ةيلاملا تxزاوملا ريدقتو ،تاودألاو تاسرامملا ديدحتو ،ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةطخ عضو تايلوؤسم
 ةينيعلاو ةيلاملا حنملا باطقتسO قلعتي اميف ،عيبلاو ةماعلا تاقالعلاو قيوستلا ةطشنأ ةرادإو ،اهذيفنتل
 .اهيلع لوصحلا ةفلكت نم ىلعأ ةحنم يأ نم دئاعلا نأ نم دكأتلاو ،ةيفقولا لوصألاو ةيمدخلاو

 نيديفتسملل ةهجوملا ةيعمجلا زكارم ةطشنأو جمارب ىلع اهفرص متي يتلا غلابملا يه :ةيمدخلا ةطشنألا فيراصم •
 .نييئاهنلا
 .ةيعمجلل ةيلاملا دراوملا ةيمنت نع ةلوؤسملا ةهجلا :ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ •
 ءاضعأ دحأ نوكي دقو ،نيلمتحملا نيحناملا ءاقلل ةيعمجلا لبق نم بدتنملا صخشلا :دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لثمم •

 .ةيلاملا دراوملا باطقتسا مسق سيئر وأ ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ريدم وأ ةيذيفنتلا ةنجللا
 ةيعمجلا يلثمم دحأ مامأ هسفن ىلع لمتحملا معادلا هعطقي يذلا بوتكملا وأ يوفشلا دّهعتلا :حنملO مازتلالا •

 .ةددحم غلابمو ديعاومل ًاقفو ةيعمجلل ةيلاملا دراوملO معدلا ميدقتب ًادعاو ،دراوملا ةيمنتل
 ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ريدم نم رظتنُي ،دوشنم فدهك Wًونس ةيعمجلا هعضت يلام فقس :يلاملا فَدهتسملا •

 .ةيعسوتلا وأ ةيليغشتلا ةيعمجلا فيراصم ةيطغت لجأ نم هقيقحت
 ،نيحناملا عم لصاوتلل هتطخ نمض ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ريدم هعضي يذلا لمتحملا معادلا :فدهتسملا حناملا •

sةيريخلا ةيلاملا دراوملا باطقتسا فد. 
 .ةيعمجلل همعد ببسب ،حناملل اóانتماو اهركش نع ريبعتلل ةيعمجلا اs موقت يتلا تاوطخلا :ريدقتلا •

 .لوعفملا ييراس اهصيخرتو يراجتلا اهلجس ناك لاح يف الإ ،ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةطشنô مايقلا ةيعمجلا عيطتست ال ( 4 ) ةداملا

 تاكرح لبقيو ،ًامئاد ًالعفم باسحلا كلذ ءاقبإو ،ةيعمجلا حلاصل دراوملا ةيمنتل صاخ يفرصم باسح حاتتفا بجي ( 5 ) ةداملا
 .فرصلاو عاديإلا

 .ةباقرو حاصفإو ةيفافشو ةهازن نم ،ةيسسؤملا ةمكوحلا ريياعم ىلعأل ًاقفو ةيلاملا دراوملا ةيمنت تايلمع عيمج متت ( 6 ) ةداملا
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 5 ةحفص

	 	

 ةرادإ ريدم صاصتخا نم ،حنملا تافورصمو ،ةلصحتملا دراوملل ةيرودلا ريراقتلا ةعجارم ةيلوؤسم نوكت -د
 .ةيلاملا نوؤشلا

 :نيحناملا هاجت ةرادإلا سلجم ةيلوؤسم ( 8 ) ةداملا
 اهطرتـــشا يتلا تWاغلا وأ تاهجولل الإ "ةطورـــشملا" حنملا فرـــص تxوذأ ريرمت مدع ةرادإلا سلجم ىلع متحتي -أ

 .ًايفرح حناملا
 .ةرادإلا سلجم سيئر نم ًامئاد ةهجوم نيمعادلا نم دراوملا باطقتسال ةوعدلا تOاطخ نوكت نأ بجي -ب

 :نيناوقلاو ةمظنألA مازتلالا هاجت ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ةيلوؤسم ( 9 ) ةداملا
 .ةيعمجلا ةعمس ىلإ ءيست تاطاشن يأ يف طارخنالا ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ يفظوم ىلع رظحي -أ

 ةـلءاـــــــــــــــسملا ةـلئاـط تـحت اـهعمجت يتلا دراوملا نم غلاـبم ةـيأ سالتخا ةـيلاـملا دراوملا ةـيمنت ةرادإ يفظوم ىلع رظحي -ب
 .ةينوناقلاو ةيرادإلا

 ءانثأ حلاـــــــــصملا براـــــــــضت لاكـــــــــشأ عيمج ةيعمجلا بينجت ةيلوؤـــــــــسم ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ يفظوم ىلع عقت -ج
 .دراوملا ةيمنت تايلمع

 :نيحناملا هاجت ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ةيلوؤسم ( 10 ) ةداملا
 :لالخ نم ،نيمئاقلاو نيلمتحملا نيحناملا عم ةفرتحمو ةبيط تاقالع ىلع ةظفاحملO مامتهالا ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ىلع

 .اهيف غلابملا ريغو ةللضملا ريغ ،ةحيحصلا تامولعملO نيحناملا عم لصاوتلا -أ
 .ةنكمملا ةعرسلO ،مهحنم يف فرصتلا ةيفيك ىلع نيحناملا عالطإ -ب
 .هتاليضفت وأ هتامولعم نم يأ بيرست مدعو ،هطورش مارتحاو ،حناملا ةيرس ىلع ظافحلا -ج
 .ريخº وأ ةقاعإ نود نم ،كلذ بلط لاح يف ،نيحناملا ةمئاق يف حناملا مسا ءافخإ -د

 :ةلصحتملا دراوملا هاجت ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ةيلوؤسم ( 11 ) ةداملا
 لWر )10,000( فالآ ةرشع اهتميق نوكت يتلا ةماعلا حنملا عيمج لوبق ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ىلع -أ

 .تاعربتلا عمجل ةيريهامجلا تالمحلا ةماقإ تالاح ءانثتسO ،رثكأف
 ةيعمجلا فادهأ عم -اهدوجو لاح يف– حناملا طورش ماجسنا نم دكأتلا ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ىلع -ب

 .ةصصخم ةحنم يأ لوبق لبق ةيعمجلل ماعلا نيمألا نم ةبوتكملا ةقفاوملا ذخأ قيرط نع
 لكشب حناملا اهددحي يتلا ةياغلا وأ ةهجولل حونمملا يلاملا دروملا صصخي ،صصخملا حنملا تالاح يف -ج

 .يطخ لكشب هل كلذ ديكº بجيو ،يرصح
 :ةيلاملا تاديروتلاو تادنسلا هاجت ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ةيلوؤسم ( 12 ) ةداملا

 ةيفافـش لكب ،اs لومعملا تاءارجإلا بـسحب ،اهجردتـست يتلا حنملا عيمج دييقتب ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ مزتلت -أ
 .ةينوناقلاو ةيرادإلا ةلءاسملا ةلئاط تحت

  .حضاو لكشب ةأبعم ،مالتسا تادنسب حنملا عيمج قيثوت ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ىلع -ب
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 6 ةحفص

	 	

 .اs لومعملا تاءارجإلا بسحب ةيعمجلا ىلإ ةيلاملا حنملا عيمج ديروت ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ىلع -ج
 ةيمنتل ةيعمجلا يلثمم نم رثكأ وأ دحاو لبق نم مهعم حنملا ةيلمع ةعباتمو نيلمتحملا نيحناملا عم لـــــــــصاوتلا متي -أ ( 13 ) ةداملا

 ىلع تالومعلا عيزوت ميظنتل ،ىــــــــــــــصقأ دـحك دـحاولا حناـملل ةـثالث نع مهددـع دـيزي ال نأ ىلع ةـيلاـملا دراوملا
 .نيكراشملا

 ةيفيظولا هماهم ءادأ ليبــــــــــــــس يف اهدبكتي يتلا فيلاكتلا نع دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لـثمم ضيوعتب ةـيعمجلا مزتلت -ب
 .ماعلا نيمألا اهيلع قداص اذإ ،ةعوفدملا ميقلO تwابثإ لباقم يف دراوملا ةيمنتب ةطبترملا

 دق يتلا ةـــــصاخلا تازايتمالا وأ Wاطعلا نم عون يأ لوبق ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإل عبتي صخـــــش يأل زوجي ال -ج
 ةلاحإو ماعلا نيمألا راطخإ ةلاحلا كلت يف مهيلع متحتيو ،ةيـــصخـــشلا مهتفـــصل نيحناملا ضعب مهيلع اهـــضرعي
 .حناملا نم اهمالتسا نع راذتعالا وأ ةيعمجلا ىلإ ةرشابم ةبهلا كلت

 
 

 نيمعادلا قوقحب ةصاخلا تاسايسلا /ثلاثلا ءزجلا
 :يلي امب نيمعادلا مالعإ ىندألا اهدح يف ةيلاملا دراوملا ةيمنت تايلمع نمضتت نأ بجي ( 14 ) ةداملا

 حنملا مدختـــسا ىلع اXردقو ،ةحونمملا دراوملا نم ةدافتـــسالل هكولـــس مزتعت يذلا بولـــسألاو ةيعمجلا ةلاـــسر )أ
 .اهنم ةدوصقملا ضارغألل لاعف وحن ىلع

 تايلوؤـسملا ىلع فارـشإلا يف يروحملا مهرودو ،ةيذيفنتلا ةنجللاو ةيعمجلا ةرادإ سلجمب نيلماعلا عيمج ةيوه )ب
 .تايحالصلاو

 .اهمالتساو ،ةحنملا لوصو ديكº )ج
 .تايلافتحالا يف مهميركتو ةصاخ ركش لئاسر هيجوت لالخ نم مXامهاسمل ةيعمجلا ريدقت )د
 .عقاولا ضرأ ىلع ةحنملا مادختسا هجوأ )ه
 .لمعلا ريس ءادأو ،حنملا نع ةيرودلا ريراقتلا )و

 :ةيلاتلا قوقحلO نوحناملا عتمتي ( 15 ) ةداملا
 .هيلع قفتملا وحنلا ىلع مXامهاسم مادختسا نم دكأتلا قح )أ

 .ةعرسلا هجو ىلع ةحيحص ةباجإ يقلتو اهلامعأو ةيعمجلO ةقلعتملا تاراسفتسالاو ةلئسألا حرط قح )ب
 
 حنملR ةصاخلا تاسايسلا / عبارلا ءزجلا

  :نييسيئر نيعون ىلإ حناملا ةبغر بسحب فرصلا هجوأ ثيح نم ةيعمجلا اهلبقت يتلا حنملا مسقنت ( 16 ) ةداملا
 .حناملا اهددحي يتلا هجوألا يف الإ اهفرص ةيعمجلل قحي ال ،ةصصخم حنم .أ
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 7 ةحفص

	 	

 مدع ببسب ،ةجاحلا ردقب لمعلا فانصأ نم رثكأ وأ دحاو يف اهفرص ةيعمجلل قحي ،ةماع حنم .ب
 .فرصلا هجو ةعيبطل حناملا طارتشا

 :ةيلاتلا فانصألا ىلإ عونلا ثيح نم ةيعمجلا اهلبقت يتلا حنملا مسقنت ( 17 ) ةداملا
 امإ نوكتو ،اهيف فرصتلل ةيعمجلل حناملا اهمدقي يتلا يتلا ةيلاملا حنملا عيمج يهو :ةيدقن حنم .أ

 يف اهفرص نكميو ةطورشم ريغ وأ ،قافنإلا هوجو نم نيعم هجو يف اهفرصب حناملا لبق نم ةطورشم
  .قافنإلا هوجو نم هجو يأ

 ،ةيئOرهكلاو ةيكيناكيمورهكلا تازيهجتلاو ،بيطشتلاو ءانبلا داوم عاونأ عيمج يهو :ةينيع حنم .ب
 اهددحت يتلا سيياقملاو تافصاوملل اهتقباطم طرشب ،اهتميق نع رظنلا ضغب ،هريغو ثÕألاو
 .نيسحتلاو ةعسوتلل ةينمزلا ةطخلا عم ضراعتي ال امب اهميلستو ،ةيعمجلا

 تامدخلاو ،ةيبيردتلا تامدخلاو ،ةيرادإلا تاساردلاو تاراشتسالا تامدخ عيمج يهو :ةيمدخ حنم .ج
 اهليغشتو ةليقثلا تادعملا ةراعإ تامدخو ،ناOœ لامعلا ةراعإ تامدخو ،ةيفارشإلاو ةيسدنهلا
Oœكلذ ريغو ،نا. 

 معد يف اXاداريإ مدختست يتلاو ،ةيعمجلا حلاصل Wًريخ ةفوقوملا ةيحبرلا لوصألا عيمج يهو :ةيفقو حنم .د
 .ةيعمجلا ليغشت

 :عاونأ ةثالث ىلإ يعرشلا ءادألا عون ثيح نم ةيعمجلا اهلبقت يتلا حنملا مسقنت ( 18 ) ةداملا
 .ًاعرش اهيلع صوصنملا قاقحتسالا هجوأ يف طقف فرصتو :ةاكزلا .أ

 اهجماربو ةيلخادلا تهعيراشم فيلاكتو ةيعمجلل ةيرادإلاو ةماعلا فيراصملا ةيطغت ىلع فرصتو :تابهلا .ب
 .ةيجراخلا

 اهجماربو ةيلخادلا اهعيراشم فيلاكتو ةيعمجلل ةيرادإلاو ةماعلا فيراصملا ةيطغت ىلع فرصتو :فاقوألا .ج
 .ةيجراخلا

 حناملل قحي ثيح ،اهمالتسا ىلع لمع مWأ )3( ةثالث رورم دعب الإ ةيلام ةحنم يأ نم عافتنالا ةيعمجلل قحي ال ( 19 ) ةداملا
 .طقف ةرتفلا كلت لالخ اXداعتساو ةحنملا نع عجارتلا

 وأ( ماظن يف ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ريدم ىدل ةيدقنلا ريغ وأ ةيدقنلا ةيلاملا دراوملا عيمج ليجست متي نأ بجي ( 20 ) ةداملا
 ،رخآ ءارجإ يأ اهيلع متي نأ لبقو اهمالتسا روف تOاسحلا مسق سيئر ىدلو ،نيحناملا تاقالع ةرادإ )لجس
Oدمتعملا يبساحملا ماظنلا مادختس. 

 لثم ،عمتOœ رضت ةطشنأ سرامت تاهج نم ةمدقم وأ ،اهردصم ةهازن يف كوكشم حنم ةيأ لوبق ةيعمجلل قحي ال ( 21 ) ةداملا
 .غبتلا تاكرش

 يرعس مييقت ىلع لوصحلا وأ ،حناملا لبق نم اهميدقت لاح اهتميقب ريتاوف دوجو ةينيعلا حنملا عيمج نمضتت نأ بجي  ( 22 ) ةداملا
 .كلذب صاخ رضحم يف اهمييقت تبثيو ،حنملا نم عاونألا هذه لثم يف ةصتخملا تاهجلا نم
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 8 ةحفص

	 	

 .كلذب صاخ رضحم يف اهمييقت تبثيو ،دمتعم مييقت بتكم لبق نم ةمّيقم ةيراقعلا حنملا نوكت نأ بجي  ( 23 ) ةداملا

 .يفرصملا اsاسح وأ ةيعمجلا قودنص ىلإ اهلوخد نيحل ،يبساحملا ماظنلا يف  )اs دوعوملا( ةلجآلا حنملا تابثإ متي ال  ( 24 ) ةداملا
 .ةعباتملا ةيلمع ليهستل نيحناملا تاقالع ةرادإ )لجس وأ( ماظن يف ةدوعوم حنمك اهليجست نكمي نكل

 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 9 ةحفص

	 	

ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةيلمعب ةصاخلا ةيموكحلا تاسايسلا /سماخلا ءزجلا  
 

 تالمحلاــك ةــماــع ةــيجيورت تاــــــــــــــــصنم ميقت نأ ،ةرادإلا سلجم نم رارقب ،ةــيعمجلا يف ةــيلاــملا دراوملا ةــيمنت ةرادإل نكمي ( 25 )  ةداملا
 ةيدوعـــــــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اs لومعملا نيناوقلاو ماكحألا عيمج ةيبلت طرـــــــــشب تاعربتلا عمجل ةيريهامجلاو ةيبعـــــــــشلا
  .صوصخلا كلذب

 تناك امهم صخش يأ مـسO ةيلاملا دراوملا ةيمنت ضرغب ةيفرـصم تOاـسح يأ حتف لاوحألا نم لاح يc حمـسي ال ( 26 ) ةداملا
 .اهجراخ وأ ةيعمجلا لخاد هبصنم ةعيبط
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

آليات تنمية المواردالفصل الثاني
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 11 ةحفص

	 	

 قيوستلا / لوألا ءزجلا
 لالخ ،دراوملا ةيمنت تWاغل ةــصــصخملا ةيجيورتلا داوملا جاتنإ ةرادإو ثيدحتو دادعإ نع ًالوؤــسم ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ريدم نوكي ( 27 )  ةداملا

 :لقألا ىلع لمشت نأ ىلع ،ريوطتلا وأ ليغشتلا ةرتف
 بناوج زربت يتلاو ،ةيعمجلا نع ةيــــساــــسألا تامولعملا اXايط يف لمحت يتلا ،ةعوبطملا ةنولملا ةرــــشنلا يهو :ةعوبطملا ةداملا •

 .يريخلا ليومتلا باطقتسا ةيلمع لهسي امب ،ةرتفلا بسحب اXازاجنإو ،اهيف زيمتلاو درفتلا
 تاعمجتلا يف ةيعمجلا تامولعم ميدقت يف دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لثمم دناسي يذلا يئرملا ضرعلا يهو :يئرملا ميدقتلا ةدام •

 .اهريغو ةيلافتحالا تايلاعفلا وأ ةقلغملا
 نم ةدوـــــــشنملا ةميركلا ةيلاملا تامهاـــــــسملا ميظنت ىلإ ىعـــــــسي يذلا راطإلا يهو :نيحناملا ىلع اXادودرمو دراوملا ةيمنت مزح •

 .اهيلإ ءامتنالل نوعلطتي يتلا حنملا ةئف بسحب نوحناملا اهيلع لصحي يتلا WازملO ةنورقم ،ةحناملا تاهجلا
 ،يلاـتلا لودـجلا يف ةددـحملا WازملO ، ةـيمدـخلا وأ ةـينيعلا وأ ةـيدـقنلا حنملا نومدـقي نيذـلا وأ ةـيفقولا حنملا نومدـقي نيذـلا نوحناـملا عتمتي ( 28 ) ةداملا

 :هب اوكراش يذلا فقولا ةميق بسحب
 

 ىوتسم
 ةكارشلا

 وأ فقولا ةميق
 ةحنملا
 ل8رل7(
 )يدوعسلا

 حناملل وأ فقاولل ةضورعملا 8ازملا

 ةكارشلا
 ةينيتالبلا

 نويلم 20
 رثكأف لWر

 :ةيلاتلا قفارملا نم ةدحاو مسا يف -ةمئاد ةفصب- كيرشلا مسا جاردإ •
o نيديفتسملا نوؤش زكرم 
o ةيراهنلا ةياعرلا زكرم 
o ليهأتلا زكرم 
o ا جامدإلا زكرمzيعمت 
o ةيرادإلا تامدخلا زكرم 

 .دحاو لثممل ،ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف ةدحاو ةيرجه ةنس ةدمل ةيفرش /ةيرخف ةيوضع ىلع لوصحلا •
 .ةينيتالبلا ةجردلا نم ةيعمجلل يميركتلا عردلاو ،ةيعمجلا نم ريدقتو ركش باطخ مّلست •
 .نيتيفحص نيتسسؤم لالخ نم اهرشنو ،حناملا همدق يذلا معدلا نع ةيرابخإ ةلاقمل ةيعمجلا ةغايص •
 فيرعتلاو ،نيتيرجه نيتنس ةدمل ةيعمجلل ةيقيوستلا داوملا يف هلامعأو هتآشنمو حناملا نع ةريصق ةذبن جاردإ •

 .ينيتالب كيرشك هنع
 .ةمئاد ةفصب ،ةيمسرلا ةيعمجلا تايلاعف روضحل ةرم لك حناملا نع نينثا ْنييلثمم ةوعد •
 ةيمره بسحب ،ةيعمجلا ىنبم يف اهعضو عمزملا ،ةمعادلا تاهجلW ةصاخلا فرشلا ةحول يف حناملا مسا عضو •

 .ةمهاسملا
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 12 ةحفص

	 	

 عم قيسنتلW ،ةيحيورتو ةيميلعت فادهأل كيرشلا تآشنم ةرùزل ةيعمجلا ةبلط نم تائف ةوعد ةيناكمإ •
 .ةمئاد ةفصب ،ةيعمجلا ةرادإ سلجم

 .ةمئاد ةفصب يجراخلا اهعجارم عم نواعتلW ةيعمجلا هردصت يذلا يونسلا يلاملا ريرقتلا يف روهظلا •

 ةكارشلا
 ةيبهذلا

12,00 – 
19,99 

 لWر نويلم

 :ةيلاتلا قفارملا نم ةدحاو مسا يف -ةمئاد ةفصب- كيرشلا مسا جاردإ •
o رلا تاطاشنلا عمجمùةيض 
o يهيفرتلا هزتنملا 
o تاودنلا عمجم 

 .دحاو لثممل ،ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف ةدحاو ةيرجه ةنس ةدمل ةيفرش /ةيرخف ةيوضع ىلع لوصحلا •
 .ةيبهذلا ةجردلا نم ةيعمجلل يميركتلا عردلاو ،ةيعمجلا نم ريدقتو ركش باطخ مّلست •
 .ةيفحص ةسسؤم لالخ نم اهرشنو ،حناملا همدق يذلا معدلا نع ةيرابخإ ةلاقمل ةيعمجلا ةغايص •
 فيرعتلاو ،نيتيرجه نيتنس ةدمل ةيعمجلل ةيقيوستلا داوملا يف هلامعأو هتآشنمو حناملا نع ةريصق ةذبن جاردإ •

 .يبهذ كيرشك هنع
 .نيتيرجه نيتنس ةدمل ،ةيمسرلا ةيعمجلا تايلاعف روضحل ةرم لك حناملا نع نينثا ْنييلثمم ةوعد •
 ةيمره بسحب ،ةيعمجلا ىنبم يف اهعضو عمزملا ،ةمعادلا تاهجلW ةصاخلا فرشلا ةحول يف حناملا مسا عضو •

 .ةمهاسملا
 عم قيسنتلW ،ةيحيورتو ةيميلعت فادهأل كيرشلا تآشنم ةرùزل ةيعمجلا ةبلط نم تائف ةوعد ةيناكمإ •

 .ةمئاد ةفصب ،ةيعمجلا ةرادإ سلجم
 .نيتيرجه نيتنس ةدمل يجراخلا هعجارم عم نواعتلW ةيعمجلا هردصي يذلا يونسلا يلاملا ريرقتلا يف روهظلا •

 ةكارشلا
 ةيضفلا

8,00 – 
11,99 

 لWر نويلم

 .ةيضفلا ةجردلا نم ةيعمجلل يميركتلا عردلاو ،ةيعمجلا نم ريدقتو ركش باطخ مّلست •
 .ةيفحص ةسسؤم لالخ نم هرشنو ،حناملا همدق يذلا معدلا نع ةيرابخإ ةلاقمل ةيعمجلا ةغايص •
 فيرعتلاو ،ةدحاو ةيرجه ةنس ةدمل ةيعمجلل ةيقيوستلا داوملا يف هلامعأو هتآشنمو حناملا نع ةريصق ةذبن جاردإ •

 .يضف كيرشك هنع
 .ةيرجه ةنس ةدمل ،ةيمسرلا ةيعمجلا تايلاعف روضحل ةرم لك حناملا نع لثمم ةوعد •
 ةيمره بسحب ،ةيعمجلا ىنبم يف اهعضو عمزملا ،ةمعادلا تاهجلW ةصاخلا فرشلا ةحول يف حناملا مسا عضو •

 .ةمهاسملا
 عم قيسنتلW ،ةيحيورتو ةيميلعت فادهأل كيرشلا تآشنم ةرùزل ةيعمجلا ةبلط نم تائف ةوعد ةيناكمإ •

 .ةمئاد ةفصب ،ةيعمجلا ةرادإ سلجم
 .نيتيرجه نيتنس ةدمل يجراخلا اهعجارم عم نواعتلW ةيعمجلا هردصت يذلا يونسلا يلاملا ريرقتلا يف روهظلا •
 .ةمئاد ةفصب ،فيظوتلا وأ ثاعتبالا ضارغأل تابلاطلا نم تازيمتملا تافلم بلط ةيناكمإ •

 ةكارشلا
 ةيزنوربلا

5,00 – 
 نويلم 7,99
 لWر

 .ةيزنوربلا ةجردلا نم ةيعمجلل يميركتلا عردلاو ،ةيعمجلا نم ريدقتو ركش باطخ مّلست •
 .ةيفحص ةسسؤم لالخ نم اهرشنو ،حناملا همدق يذلا معدلا نع ةيرابخإ ةلاقمل ةيعمجلا ةغايص •
 فيرعتلاو ،ةدحاو ةيرجه ةنس ةدمل ةيعمجلل ةيقيوستلا داوملا يف هلامعأو هتآشنمو حناملا نع ةريصق ةذبن جاردإ •

 .يزنورب كيرشك هنع
 .ةيرجه ةنس ةدمل ،ةيمسرلا ةيعمجلا تايلاعف روضحل ةرم لك حناملا نع لثمم ةوعد •
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 13 ةحفص

	 	

 ةيمره بسحب ،ةيعمجلا ىنبم يف اهعضو عمزملا ،ةمعادلا تاهجلW ةصاخلا فرشلا ةحول يف حناملا مسا عضو •
 .ةمهاسملا
 عم قيسنتلW ،ةيحيورتو ةيميلعت فادهأل كيرشلا تآشنم ةرùزل ةيعمجلا ةبلط نم تائف ةوعد ةيناكمإ •

 .ةمئاد ةفصب ،ةيعمجلا ةرادإ سلجم
 ةيرجه ةنس ةدمل يجراخلا اهعجارم عم نواعتلW ةيعمجلا هردصت يذلا يونسلا يلاملا ريرقتلا يف روهظلا •

 .ةدحاو

 ةكارشلا
 ةيصاصرلا

1,00 - 
 نويلم 4,99
 لWر

 .ةيصاصرلا ةجردلا نم ةيعمجلل يميركتلا عردلاو ،ةيعمجلا نم ريدقتو ركش باطخ مّلست •
 .ةيفحص ةسسؤم لالخ نم اهرشنو ،حناملا همدق يذلا معدلا نع ةيرابخإ ةلاقمل ةيعمجلا ةغايص •
 فيرعتلاو ،ةدحاو ةيرجه ةنس ةدمل ةيعمجلل ةيقيوستلا داوملا يف هلامعأو هتآشنمو حناملا نع ةريصق ةذبن جاردإ •

 .يصاصر كيرشك هنع
 .ةيرجه ةنس ةدمل ،ةيمسرلا ةيعمجلا تايلاعف روضحل ةرم لك حناملا نع لثمم ةوعد •
 ةيمره بسحب ،ةيعمجلا ىنبم يف اهعضو عمزملا ،ةمعادلا تاهجلW ةصاخلا فرشلا ةحول يف حناملا مسا عضو •

 .ةمهاسملا
  

 نع رظنلا ضغب ،رـــصحلا ليبـــس ىلع ةيلاتلا ةفدهتـــسملا تاعومœا نم ،حنملا باطقتـــسO ةيلاملا دراوملا باطقتـــسا مـــسق سيئر موقي ( 29 ) ةداملا
 :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يفارغجلا اهعقوم

 .ليبجلO ةيكلملا ةئيهلا •
 .ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف ةيعانصلا تآشنملاو تاكرشلا •
 ةمادتسا تاهجوتو ةيعامتجالا ةيلوؤسملا تاذ ،يدوعسلا يلاملا قوسلا يف ةجردملا ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ىربك •

 .لامعألا
 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ عاطقب نيمتهملا ،تايصخشلا رابكو نيلقتسملا لامعألا لاجر •
 .»ةيلئاعلا« ةيريخلا تاسسؤملاو ةضباقلا تاكرشلا •
 .ةيبعشلا ريهامجلا •

 
 ةماعلا تاقالعلا / يناثلا ءزجلا

 كلذ يف امب ،دراوملا ةيمنتل ةفدهتــــسملا تاعومœا عم ةقالعلا ةرادإ ةيلوؤــــسم ةيلاملا دراوملا باطقتــــسا مــــسق سيئر ىلوتي  ( 30 )  ةداملا
 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو

 ىلع ةظفاحملاو ةماعلا تاقالعلا ءانبل ةيلاتلا لئاـــــــسولا مادختـــــــسا ةيذيفنتلا ةنجللاو ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ىلع يغبني  ( 31 )  ةداملا
 :ةيمالعإلا تاسسؤملاو ةموكحلا لثم مامتهالا تاذ ىرخألا تاهجلاو ،نييلعفلاو نيلمتحملا نيحناملا عم ةبيط تاقالع

 .ةلوهسو رسيب ةفدهتسملا تايصخشلا ىلإ لوصولا لجأ نم كلذو :فراعملا تاكبش مادختسا •
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 14 ةحفص

	 	

 نكمملا نم ثــيح ،ةــيمسرلا ريغ تارWزلا وأ ةــيعاــمتجالا تاــبجاولا ءادأ ءاــنثأ متت يتلاو :ةــيوفعلا تاءاــقللا •
 .معدلا جاردتساو دييأتلا دشح فدs اهلالخ ةيعمجلا عوضوم حرط

 .ةصاخلا تالباقملا ديعاوم ديدحت :ةيمسرلا ديعاوملا قيسنت •
 ،تWرتــــــشمو ،تازوجح نم تاءاقللO قلعتي ام لك زيهجتو دادعإ لمــــــشي اذهو :تاءاقللا نوؤــــــش ميظنت •

 .مزلي امك هريغو ،تاعوبطملا زيهجتو ،بارشو ماعط تامدخو
 ةمسوألاو عوردلا ىلإ ةفاـــــضإلO ،نيحناملل ةهجوملا ةيمسرلا تOاطخلاو لئاـــــسرلا لالخ نم :ريدقتلاو ركـــــشلا •

 .ةيعمجلا تايلاعف لالخ عزوت دق يتلاو ةيميركتلا
 :ةيعمجلل دراوملا ةيمنت دنع ةيلاتلا دعاوقلا ةاعارم ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةرادإ ىلع يغبني  ( 32 ) ةداملا

 بابـسألل كلذو ،يريخلا ءاطعلا تابلط هاجت ةظفحتملا نيزرابلا لامعألا لاجرو ءWرثألا ةعيبط ريدقتو مهف •
 :ةيلاتلا

o و ،ءاطعلا صرف ضورعل يمويلا هبش مهلابقتساOدوربلا دحل ،رارمتس. 
o اضقل مهزيحتW اهريغ نم رثكأ مهيوهتستو مهدشت ةنيعم ةيعامتجا. 
o مهدراومل مهريخــــــــــــــست وأ ،ريغلل يريخلا قافنإلا صرف نم ديدعلا هاجت ينوناقلا وأ يبدألا مهمازتلا 

 .ًاقبسم اهل ططخملا ةصاخلا ةيريخلا مهجمارب ةمدخ لجأ نم
o اجرخمو ةيعمجلا ةركف مييقتل– يدقنلا ليلحتلا بولــــــــــــسأل مهعابتاXنيمئاقلا رابك يف ركفتلاو ،ا 

 حلاـــــــــــــــصملا وأ دـئاوفلا ةـعجارمو ،نيبدـتنملا دراوملا ةـيمنت يلوؤــــــــــــــسم بولــــــــــــــسأ يف نعمتلاو ،اـهيلع
 ،مهيدل تاربخلا مكارت ببــــسب كلذو ،ةمهاــــسملا نم اهينج نكمي يتلا ةيــــســــسؤملا وأ ةيــــصخــــشلا
 .ريغلا عم ةحجانلا ريغ براجتلا نم ديدعلل مهضرعتو ،سدحلا ةرادج يمانتو

 :يلي ام مهفت ىلإ عفدي امم ،تايصخشلا يف ريبكلا نيابتلا عقوت •
o بلاطلا نم ا¶وعمـــــسي ةلمج لك هاجت لاملا مهنم بلطُي نيذلا صاخـــــشألل ةطرفملا ةيـــــساـــــسحلا، 

 .ةعومسملا تارابعلا فلخ فقت يتلا ةينمضلا يناعملا نوللحي دق مهف
o اذكهو ،ةرم عجارتتو ،ةرم قفاوت ؛جازملا ةبلقتم ةقومرملا تايـصخـشلا ضعب نوكت نأ فدـصي دق 

 .ددحم يئا¶ يأر ىلع رارقتسالا لبق ،تارم ةدع
o يف ةيعمجلا تايبلــــــــس زاربإ ىلإ دمعت دق تايــــــــصخــــــــشلا ضعب Oوأ ةمواقملا نم عونك رمألا ئد 

 ىلإ عامتـــسالا دعب ًايجيردت روعـــشلا اذه ددبتي ام ناعرـــس نكلو ،ديدجلا ءيـــشلل ةيتاذلا ةعنامملا
 .ةيعمجلل ةزيمملا ليصافتلا

 ليلحت ةينقت لالخ نم ،ةفدهتـــسملا تاهجلاو تايـــصخـــشلا تامامتها ليلحت بجي ،دراوملا ةيمنت يف حاجنلا صرف عفرل  ( 33 ) ةداملا
 ،هتازاجنإو هتاكراشمو هلامعأ ةعيبطو ،ةيتاذلا هتريس ةعجارم ىلع دمتعت يتلا )Prospect Analysis( فدهتسملا
 .هنم نيبرقملا لاؤسو ،ةروصملاو ةبوتكملا هتالباقمو
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 15 ةحفص

	 	

 :وحن ليملا ردجي ،اهل معدلاو دييأتلا دشحو ةيعمجلO فيرعتلا دنع  ( 34 ) ةداملا
 دراوملا ةيمنت بولـــسأ نY ربتعت يتلا تايـــصخـــشلا عم يطاعتلا دنع )Personalization( صيـــصختلا •

 ،طغـــــضلا بورـــــض نم برـــــض وه امنإ هباـــــش ام وأ ءاـــــشع لفح ءانثأ )نيعم قلغم عمتجم( نيعم ألم ىلع
 .نيرخآلا مامأ ءايحلا فيسب ذخألاو جارحإلا لئاسو نم ةليسوو

 اهل ققحت ال ةموتكملا ةمهاـــــــــسملا نY ربتعت يتلا تايـــــــــصخـــــــــشلا عم يطاعتلا دنع ،)Publicity( ميمعتلا •
 متي نأ رثكأ مهبـساني كلذلو ،عمتœا هاجت اXايلوؤـسمو اXامامتها نع ريبعتلا ةـصرف نم اهمرحتو ،اهحلاـصم
 نيب اهعقوم ىلع ةظفاحملا وحن ليملا بO نم ،)نيعم قلغم عمتجم( نيعم ألم مامأ ةمهاــــــــــــسملل اsاطقتــــــــــــسا
 ةــــسامحب اهرثأتل وأ ،ةمهاــــسملل ًادادعتــــسا يدبت يتلا ىرخألا تايــــصخــــشلا ىلع فرعتلا بحو ،روــــضحلا
 .مهعم رفاضتلا بحو روضحلا ضعب

 
 دراوملا ليصحت / ثلاثلا ءزجلا

 :يلي ام مادختسO ،ةفدهتسملا تاعومœا نم ةيلاملا دراوملا بلط ةيلاملا دراوملا باطقتسا مسق سيئر عيطتسي  ( 35 ) ةداملا
 فدهتـــــــــسملا حناملا ىلإ ةرادإلا سلجم سيئر ههجوي يذلا يمسرلا باطخلا وهو :ةمهاـــــــــسملل ةوعدلا باطخ •

Yةيلاتلا رصانعلا نم باطخلا صن نوكتي نأ ىلع ،"دحاول دحاو" بولس: 
o عوــــــــــضوملاو ،فدهتــــــــــسملا حناملا ناونعو ،خيراتلا ىلع يوتحتو :ةــــــــــسيورتلا، Oةيحت ىلإ ةفاــــــــــضإل 

 .ينعملا صخشلا
o ةيلاتلا راكفألا مضتو ،باطخلل يذيفنتلا صخلملا دسجت يهو :ةيحاتتفالا ةرقفلا: 

 ،اهلثمي يتلا ةهجلاو فدهتــــــــسملا صخــــــــشلا نع ةاقتــــــــسم تامولعمب ديهمتلا :ديهمتلا §
 نيكمتو ،ةـــــــــــــــــصاـــخلا تاـــجاـــيتحالا يوذ عاـــطق معدـــب غلاـــبلا اـــمهماـــمتها نع ربعتو
 ةعباتمو اهلثمي يتلا ةهجلاو صخـــــــــــــشلا ةريـــــــــــــس ليلحت نم ًاقالطنا كلذو ،هيديفتـــــــــــــسم
 كـلذو ،ميلعتلا عاـطقو بالطلا معد نع اـهيف ثدـحتو اـهارجأ يتلا راـبخألاو تاءاـقللا
Oةينقت جئاتن ىلع دامتعال )Prospect Analysis(. 

 .ةيعمجلا ليغشت يف ةيلاملا ةمهاسملل ةوعدلا :ةوعدلا §
 .ةيماسلا اهفادهأو ةيعمجلل بضتقم فصو لمشتو :)Cause( ةيضقلا §

o ازيممو اـهفادـهأو ةـيعمجلا نع ةـماـع تاـمولعم لـمــــــــــــــشتو :ةـيعمجلا نع ةذـبنXاـهقفارمو اـهزكارمو اـ، 
 .ليغشتلل ةمزاللا دراوملا فانصأو
o ءاعدلاو ،ةيلام ةحنمب ةمهاسملل ةوعدلاو ،ىؤرلا قباطت ينمت لمشتو :ةمتاخلا Oقيفوتل. 
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 16 ةحفص

	 	

 هتفــصب ةنيعم ةيــصخــش ةلباقمل ،ةيلاملا دراوملا باطقتــسا مــسق سيئر همظني يذلا ءاقللا وهو :صاخلا ءاقللا •
 هتوعد نكميو .ةـــــــصاخلا هتحارتـــــــسا يف وأ هلمع ناكم يف ،اهيدل لمعي يتلا ةمظنملل ةيليثمتلا وأ ةيرابتعالا

 :يلي ام ةصاخلا تاءاقللا يف طرتشيو .ةبسانم رثكأ كلذ ناك اذإ رخاف معطم ىلإ ًاجراخ
o حرطلا لـضفت يتلا تايـصخـشلا فدهتـست نأ pصيـصختلا بولـس )Personalization(، 

 .عمتœا يف اهتميقو بسانتي امب اs رشابملا مامتهالا راهظإ رظتنت يتلاو
o ةقالعلا تاذ فارطألا نيب هيلع ًاقفتمو ًاقسنم اهدعوم نوكي نأ. 
o يف تــناــك اذإ ةــقيقد 40 وأ ،لــمعلا رقم يف تــناــك اذإ ،ةــقيقد 20 نع ءاــقللا ةدــم دــيزت الأ 

 .رخاف معطم يف تناك اذإ ةقيقد 80 وأ ةصاخلا ةحارتسالا
o ز متي يذلا صخشلا ىدل ةرفوتمو ةطيسبو ةحضاو ءاقللا ةدنجأ نوكت نأWهتر. 
o عيزوتلل ،ةعوبطملا ةيجيورتلا ةبيقحلا نم خسن ةدع دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لثمم ةزوح يف نوكي نأ. 
o اهحرط متي يتلا ءارآلاو تاراسفتسالا هاجت ًابحر دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لثمم ردص نوكي نأ. 
o اجإلا ءاطع˘ ًامتهم دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لثمم نوكي نأOهفغـش نيبت ةقيرطب ت Oنكلو ،ةركفل 

 .فدهتسملا حناملا ىلع طغضلا ةسرامم نود نم ،تقولا سفن يف
 لثمتت دق يتلاو ،ةفدهتــسملا تايــصخــشلا نم نيعم ددع اهيلإ ىعدُي يتلا ةــسلجلا هب دــصقي :قلغملا عمجتلا •

 يئرم ميدقت لمع اهلالخ نم متي يتلاو ،ةيعمجلO نيينعملا دحأ ةحارتــــــــــــسا وأ لزنم يف ةرخاف ءاــــــــــــشع ةبدأمب
 :يلي ام ةاعارم عم ،مامتهالل ةبذاجلاو باجعإلل ةريثملا اهليصافت نم ضعبو ةيعمجلا ةركف حرطل

o حرطلا لــضفت يتلا تايــصخــشلا فدهتــست نأ pميمعتلا بولــس )Publicity(، لــضفت يتلاو 
 .اهمامأ ةكراشملا تاهجلاو تايصخشلا ةفرعم ىتح ثيرتلا
o ماــــمتهالا Oلــــيبجلا ةــــنيدــــم جراــــخ تاــــعمجت دــــقع بــــلطتي اذــــهو ،قطاــــنملا نيب يفارغجلا عيزوتل 

 .ةيعانصلا
o صاخشأ ةينامث نع )نيفدهتسملا نم( نيوعدملا ددع ديزي الأ. 
o عمجلا ءاضعأ نيب ةبراقتم تامامتهاو ةكرتشم مساوق كانه نوكي نأ. 
o ةقيقد 20 نع ميدقتلا ةدم ديزت الأ. 
o أ نم دكأتلاو ،نيوعدملا نيفدهتـسملا نم لقألا ىلع نينثا عم قبـسملا قافتالاو بيترتلا ةرورـضªم 

 .نيرخآلل زيفحتلا نم عونك ،عمجلا مامأ ةمهاسملا يف مهتبغر نع نونلعيس
 دييأتلا دـشح متي نأ ىلع ،ام زاجنإ وأ ةوطخ زاربإل قاطنلا عـساو عمجتلا اs دـصقيو :ةيلافتحالا ةيلاعفلا •

 يف ىعاريو .نيثدــحتملا عم قاــفتالO ،لــفحلا اــهللختي يتلا تاــملكلا لالخ نم ةــيعمجلل يداــملا معدــلاو
 :يلي ام لفحلا
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 17 ةحفص

	 	

o ريغو ةــــــصاخلاو ةيموكحلا تاعاطقلل ةيقرــــــشلا ةقطنملا يف ةقومرملا تايــــــصخــــــشلا عيمج مــــــضي نأ 
 نيحناــملاو ،نييلعفلا نيحناــملا عيمجو ،ةــيعاــمتجالا ةــيمنتلاو لــمعلا ريزو مهمدــقتي نأ ىلع ،ةــيحبرلا
 .ةكلمملا قطانم عيمج نم ةيعمجلOً Oاجعإ وأ ًامامتها اودبأ نيذلا نيفدهتسملاو ،نيدعاولا
o نكمأ نإ مراكألا نيدلا لاجر وأ ءارزولا وأ ءارمألا دحأ ةياعرب نوكي نأ. 
o ةعمج موي يف ًءاسم مّظنُي نأ. 
o مخف قدنف يف ماقُي نأ. 
o فصنو ةعاس( ىلإ )ةعاسلا عبرو ةعاس( نع ةيلاعفلا ةدم ديزت الأ(. 
o قّيش ويديفب أدبتو ،ةعتمم لافتحالا ةدنجأ نوكت نأ. 

 :رابتعالا نيعب ةيلاتلا طاقنلا ذخأ بجي ،ةحنم ميدقت يف ام حنام ةبغر تيبثتل  ( 36 ) ةداملا
 لك نع ،ةيعمجلل معدلا ميدقت ىلع اهتقفاوم نع نلعت ةهج وأ ةيـصخـش لك ىلإ يوفـشلا لاؤـسلO هجوتلا •

 :يلي ام
o وأ ةينيع داوم نع ةرابع تناك نإ ًاـــــــــصوـــــــــصخ( ةيلاملا اهتميقو ،اهميدقت يوني يتلا ةحنملا ةعيبط 

 .)ةيفقو لوصأ وأ تامدخ
o ةحنملا ميدقتل عقوتملا دعوملا. 
o اغل هعم لـــصاوتلا دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لثمم عيطتـــسي ،هل دعاـــسم ةيكزتWلوـــصو ىلع ةعباتملا ت 

 .ةحنملا
 ةيوفــشلا اهتقفاوم يدبت يتلا ةيــصخــشلل ،)دهعتلO راعــشإ جذومن( راهظإ يــضتقي يذلا بولــسألا بانتجا •

 :يه ،بابسأ ةدعل ،ام ةحنم ميدقت ىلع
o بولسألا اذه جاهتنال ةجيتن ،هيف ةقثلا فعضب حناملا روعش ةيلامتحا. 
o حناملا روعش ةيلامتحا Oطروتلا«و ،طغضل« Oهرظن ةهجو نم– ينوناق وأ يبدأ مازتل-. 
o ىلع حناملا ةردق ºةيعمجلا موقت نلو ،ببـــــــس يأل دادـــــــسلا نع راذتعالا وأ عفدلا ريخ Oءوجلل 

 .قرو ىلع ربح هنأكو راعشإلا لعجي امم ،ديكأتلO حنام يأ عم ءاضقلا ىلإ
 لبق ،ةحنملا ليـــــــصحت صوـــــــصخب دعاولا حناملا عم ثدحتلO دراوملا ةيمنتل ةيعمجلا لثمم موقي نأ لـــــــضفي ال •

 :يلي ام ةاعارم بجي ،دعاولا حناملا عم ةملاكملا تمت اذإو ،هدعاسم عم ةلواحملا ىلع عيباسأ ةعبرأ رورم
o ةـملاـكملا حاـتتفا Oلـمــــــــــــــشي دـق اذـهو ،لاـمعألاو لاوحألا نع لاؤــــــــــــــسلاو ،ريدـقتلاو دولاو بـيحرتل 

 .ةردابملا
o زفاحلا نم عونك ،اهيف لمعلا روطتو ةيعمجلا نع ةراسلا رابخألا فزب مامتهالا. 
o ريكذتلا Oةببحم بيلاسأ مادختسا لالخ نم ةرخأتملاو ةوجرملا ةحنمل. 
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 18 ةحفص

	 	

o زيزعت وأ ،موللا ءاقلإ بولـسأ بانتجا ºوأ ةالابماللا وأ ،دعاولا حناملا ىدل يتاذلا ريمـضلا بين 
 .ءادجتسالا وأ ،رشابملا ريغ وأ رشابملا حيرجتلا
o ا يف ةفدهتـــــسملا ةهجلا وأ صخـــــشلا تاماهـــــسإ ريدقت نع داعتبالاœيف ،ةفلتخملا ةيومنتلا تالا 

 ،يعامتجالا ءWرلاو ةلماœا عاونأ نم ًاعون كلذ ربتعيـــــــــس دعاولا حناملا نأل ،ًاديدحت ةلحرملا هذه
 .غلبملا ليصحت عيرستل ءادجتسالا ىتحو
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

إدارة األوقافالفصل الثالث
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 20 ةحفص

	 	

  فاقوألا ةرادإ / لوألا ءزجلا
 يف ةدمتعملا ةينوناقلا حئاوللاو ةيعرشلا لوصألل ًاقفو ،ةيعمجلل اهفقو متيس يتلا ،ةيحبرلا فاقوألا عم لماعتلا متي  (56)  ةداملا

 .ةكلمملا
 :نع ةلوؤسملا "ةيرامثتسالا فاقوألا ةنجل" ليكشتب ةرادإلا سلجم موقي  (57)  ةداملا

 .ةيرامثتسالا فاقوألا ىودج ةسارد -أ
 .اXرادإو فاقوألا رامثتسال ةماعلا تاسايسلا مسر -ب
 فاقوألا ةنايصو ،ةمظتنم ةفصب اهليصحتو فاقوألا ليغشت نم تاداريإلا ةيمنتب ةليفكلا حئاوللا عضو -ج

 .اهيلع ةظفاحملاو
 .فاقوألا ليغشتل ةيلخادلا مظنلO ةيصوتلا -د
 .ةيماتخلا اOXاسحو فاقوألا لاومأل ةيونسلا تافورصملاو تاداريإلا ريراقتو ططخ دادعإ -ه
 .هتنايصو هترادإو فقولا ليغشت يف مهست نأ نكمي يتلا ىرخألا تاهجلا عم تاكارشلا ءانب -و

  :ةيلاتلا ماهملO ًالامجإ "ةيرامثتسالا فاقوألا ةنجل" صتخت  (58)  ةداملا
 .فاقوألا ليغشت -أ

 .فاقوألا ةنايص -ب
  .اهليصحتو تاداريإلا ةعباتم -ج
  .فاقوألل يلاملا مييقتلا -د
 .فاقوألا تاداريإ ةيمنت -ه

 كلت رامثتــــــسال لثمألا ةقيرطلا نوراتخي الو ،فاقوألا كلت ةرادإ نورــــــشابي ال ،مهنكل فقولا يف نومهاــــــسم نوفقاولا  (59) ةداملا
 .ةيرامثتسالا فاقوألا ةنجلو ،ةيعمجلا ةرادإ سلجم ىلإ ًايلك كلذ نودنسي امنإو ،فاقوألا

 
 

  تارامثتسالا ةرادإ / يناثلا ءزجلا
 ىلعأ قيقحت ىلع ةرداق ،ةعونتم ةيراجت لوــــصأ ءارــــش يف نيحناملا لاومأ مادختــــسا يف ةيعمجلا دراوم رامثتــــسا رــــصحني  (60)  ةداملا

 .ةرادإلا سلجم نم ةلوبقم ةرطاخم دودح نمض ،نكمم دئاع
 :نع ًالوؤسم تارامثتسالا مسق سيئر نوكي  (61) ةداملا

 .رامثتسالا جئاتن نم دوشنملل ًاقفو ةيرامثتسالا تاسايسلا حارتقا -أ
 .ةحبرملا لوصألا ءارش يف لاومألا رامثتسال ةنمآلا ةيعرشلا تاونقلاو صرفلا نع ثحبلا -ب
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 21 ةحفص

	 	

 .ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعو ،ةيرامثتسالا صرفلل ىودجلا تاسارد دادعإ -ج
 .تارامثتسالا ءادأ مييقت -د
 .ةيرودلا ريراقتلا عفر -ه

 :نوكت نأ ةيفقولا تارامثتسالا رايتخا يف طرتشي  (62) ةداملا
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا طباوض عم ةقفاوتم .1
 .Wًداصتقا ةيدجم .2
 .نيكستلل ةلباقو ةضفخنم اs ةرطاخملا ةبسن نوكت ثيحب ،ةنمآ .3
 .مهسألO ةبراضملO ةطبترملا ةطشنألا نع دعبلا لك ةديعب .4
 .مظتنملا دئاعلا ريفوت ىلع ةرداق .5
 .ةجاحلا دنع ةلويس ىلع لوصحلاو اهعيب ىلع ةرداق ةيميداكألا لظت ثيحب ةنرم .6

 نم ءزج مادختسا تارامثتسالا مسق سيئرو ةيعمجلا ةرادإ سلجم ىلع نيعتي ،ةيفقولا تارامثتسالا ةراد˘ قلعتي اميف  (63) ةداملا
 ىدملا ىلع فقولا لوصأ ةيمنت يف داريإلا نم رخآ ءزج رامثتسا ةداعإو ،فاقوألل ةيراجلا تاقفنلا ةيطغتل تاداريإلا
 .ليوطلا
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

الفصل الرابع
 الئحة إجراءات الوقاية من عمليات

 غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 23 ةحفص
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 24 ةحفص

	 	

 

  

23

WWW.ERADAH.ORG.SA Eradah_2008



سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 25 ةحفص
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

الفصل الخامس
 مؤشرات االشتباه بعمليات غسل
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 27 ةحفص

	 	

 ضعب ءافخإ دمعتك ةلماك ریغ وأ ایند دودحب تانایب ھب ھبتشملا میدقت  .1
 .لخدلا رداصمو ھتنھمو ةیلعفلا ھتماقإ لحم لثم ،ةمھملا تامولعملا

 

 تادنتسملا میدقت ھضفرك اھنم ققحتلا بعصی وأ ةیمھو تانایب میدقت  .2
 عیبلا تایلمع قئاثو وأ ةیوھلا تابثإب ةقلعتملا كلت ةصاخ ،ةیلصألا
 .لاملا ىلع اھلالخ نم لصحتملا ءارشلاو

 

 لوصفم فتاھ مقرك كوكشلل ةریثم وأ ةحضاو ریغ تامولعم میدقت   .3
 .الصأ دوجوم ریغ وأ ةمدخلا نم

 

 / تابوحس / تاعادیإ( تایلمعلا راركت وأ ةمیق بسانت مدع  .4
 ھلخدو ھطاشنو ھب ھبتشملا نع ةرفوتملا تامولعملا عم )...تالیوحت
 .ھكولسو ھتایح طمنو

 

 ىلع عیقوتلاب نیضوفم ةدع دوجوو صاخشأ ةدع ةطساوب لماعتلا  .5
 تایسنجلا يوذ ةصاخ ةحضاو ةقالع مھنیب دجوت ال ،دحاو باسح
 .ةیبنجألا

 

  .نیرخآ صاخشأل دوعت ةیفرصم تاباسح مادختسا   .6

  .يمارجإلا طاشنلاب ةفورعم ةقطنمل يقیقحلا دیفتسملا ءامتنا   .7

  .دودحلا ربع يداملا لقنلاب قلعتت تارشؤم  .8

  .دودحلا ربع دقنلا نم ریبك غلبم ةزایح  .9

  .دقنلا ةزایح نع حاصفإلا /رارقإ جذومن میدقت مدع  .10

  .بذاك حاصفإ / رارقإ میدقت  .11

  .رركتم لكشبو ةریبك غلابمب ةرثكب لخادلا وأ جراخلا ىلإ تالیوحت  .12

 تاكیشلاب وأ يدقن بحس تایلمع اھبقعت باسحلا ىلإ ةدراو تالیوحت  .13
 .ةرداص تالیوحت وأ

 

  .ةرودم/ةیرفص ماقرأب متت تالماعتلا  .14

  .ةزیجو ةینمز ةرتف دعب لیوحت تایلمع اھعبتی ةمیقلا ةریبك غلابم عادیإ  .15
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 28 ةحفص

	 	

 باسحلا ةعیبط عم تالماعملا عون وأ راركت وأ ةمیق بسانت مدع  .16
 .ھیلع ةعقوتملا ةكرحلاو

 

  .ةمیقلا ریبك الیوحت ىقلت دیدج باسح  .17

  .ریبك غلبم ةئزجت ىلع لدی لكشب تاعادیإلا / لیوحتلا تایلمع راركت  .18

 عافترا عم ةصاخو طشن ریغ باسح ىلع ئجافم لكشب طاشن / ةكرح  .19
 .ةمیقلا

 

 نم برھتلاو ،رارمتساب يلآلا فرصلا تانیكام لالخ نم لماعتلا  .20
 .ھب لاصتالا اولواح املك كنبلا يلوؤسم

 

 ءانثأ ھنع بونی نم وأ ھب ھبتشملا ىلع كابترالاو قلقلا تامالع روھظ  .21
 .ةیلمعلا ذیفنت

 

  .حضاو رربم نود ةددعتم ةیفرصم تاباسح ھب ھبتشملا كالتما  .22

 لسغ ةحفاكم لیصافت نع ھنع بونی نم وأ ھب ھبتشملا راسفتسا ةرثك  .23
 .لاومألا

 

 ةلواحم درجمب ةلماعملا ءاغلإ ھنع بونی نم وأ ھب ھبتشملا بلط  .24
 .ةصقانلا ةمھملا تامولعملا ىلع لوصحلا كنبلا يفظوم

 

 ءارشك ةیعیبط ریغ تالاح وأ فورظ يف ةیلام قاروأ عیب وأ ءارش  .25
 .ةرساخ ةكرش يف مھسأ

 

  .لیمعلا طاشن ةعیبط عم ةراجتلا عضوم ةعاضبلا عون بسانت مدع  .26

 اذإ ةصاخ بقترملا دعوملا لبق ةرثعتم اضورق نوددسی نیذلا ءالمعلا  .27
 .ً ادقن دادسلا ناك

 

  .فورعم ریغ اھردصم لوصأ لباقم اضورق نوبلطی نیذلا ءالمعلا   .28

 ةفلتخم لود يف صاخشألا نم ددعل ةبراقتم وأ ةیواستم میقب تالیوحت  .29
 .تاباسح ةدع ىلع دحاو دیفتسمل وأ

 

 غلابم لكشب ھتلئاعو ھب ھبتشملا ىلع ةیھافرلاو خذبلا تامالع روھظ  .30
 .يداصتقالا ھعضو عم بسانتی ال امبو ھیف
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سياسة جمع التبرعات وادارة االموال وتنمية الموارد المالية 

	ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحئال 56 نم 29 ةحفص

	 	

 فارطأ دحأ وأ يقیقحلا دیفتسملا وأ ھب ھبتشملل يمارجإ لجس دوجو   .31
 .ةیلمعلا

 

 ةمیقب ىرخأ تاكلتممو / تارھوجم / تابكرم / تاراقع ءارش   .32
 .ةیلاع

 

  .قئاثو وأ تاررحم وأ تادنتسم يف ریوزتلا توبث   .33

 )مھریغ وأ يقیقحلا دیفتسملا وأ ھب ھبتشملا( ةیلمعلا يف فارطأ دوجو  .34
 .ةیجراخ ةھج لبق نم تاقیقحت لحم

 

  .ناونعلا سفن يف ةیرابتعا ةیصخشو يعیبط صخش كارتشا  .35

 ةینازیم ةحص مدعو تاكرشلل ةبسنلاب يبساحم ماظن دوجو مدع  .36
 .اھیلع ةیلیغشت تاظحالم وأ ةیبساحم تاظحالم دوجو وأ ةكرشلا

 

  .نیرخآ فارطأ عم ةیمھو دوقع دوجو   .37

  . ةمظنم ةباصع لالخ نم ةمیرج يناجلا بكترا اذإ  .38

  . ةحلسألا وأ فنعلل يناجلا مادختسا  .39

  .ةفیظولا باكترال ةماع ةفیظو ةطلس يناجلا لالغتسا  .40

  . مھلالغتساو رصقلا وأ ءاسنلاب ریرغتلا   .41

  .ةیمیلعت وأ ةیریخ وأ ةیحالصإ ةسسؤم لالخ نم ةمیرجلا باكترا   .42

  . يناجلا قحب ةنادإلاب ةقباس ةیبنجأ وأ ةیلحم ماكحأ رودص  .43
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