
 

 

 التبخعات  سياسة جسع

 لمتشسية االجتساعية لجسعية طيبة الشدائية 

  :أىجاف الدياسة

  .بسا يحقق الحؽكسة السطمؽبة لمجسعية تحجيج سياسات جسع التبخعات -
 .التعخيف بالسبادئ واإلرشادات الخاصة لجسع السؽارد السالية مؼ مختمف السرادر لمجسعية -

 

  :مجال التطبيق

  اإلدارةمجمذ.  
  السؽظف. 
 السانح والستبخع. 
 أمالك واستثسارات الجسعية. 

 

 أدوار مجمذ اإلدارة في تحقيق الدياسة:

تطؽيخ سياسات فعالة لزسان تؽفيخ السؽارد الالزمة لجعػ وتشفيح استخاتيجية الجسعية لتحقيق  -
 االستجامة السالية.

إيجاد أوقاف ومذاريع استثسارية لمجسعية واستقطاب الستبخعيؼ ليا ودراسة السخاطخ الستعمقة بيا،  -
 ومؼ ثػ تطؽيخ البخامج الالزمة إلدارة ىحه السخاطخ عمى جسيع السدتؽيات.

وضع مؤشخات أداء إلدارة األوقاف لديادة اإليخادات والسحافعة عمييا لتكؽن مرجر دخل دائػ  -
 لمجسعية.

 يحقق االستجامة السالية لمجسعية. بسارات اآلمشة وتشسية اإليخادات االستثسابشاء  -
 رية في ضؽء االحتياجات السؤسدية لمجسعية.خاكات الحالية وبشاء شخاكات استثساتعديد الذ -
االشخاف عمى تطبيق األنعسة والتذخيعات الخسسية الستعمقة بالتبخعات وأوجو الرخف السالي  -

 السختمفة.
 اقبة تشفيح سياسات إدارة السخاطخ الستعمقة بالسؽارد السالية السختمفة.تطؽيخ ومخ  -



 تطؽيخ مؤشخات مالية رئيدية لستابعة تشسية السؽارد السالية. -

 

  أدوار اإلدارة السالية في جسع التبخعات وتشسية السؽارد:

ة السؽازنة العامة وتحقيق تقؽم اإلدارة السالية بسيسة جسع التبخعات وتشسية السؽارد السالية لمجسعية لتغطي
 االستخاتيجية، وألجل تحقيق ىحا اليجف تمتدم بالتالي: أىجاف الجسعية

استخجام كافة الؽسائل السذخوعة في جسع التبخعات والستؽافقة مع قؽانيؼ وزارة العسل والتشسية  -
 االجتساعية.

وذلغ خالل الفتخة  استخجام جسيع األمؽال التي تػ جسعيا في األغخاض الحيُ جسعت مؼ أجميا، -
 الدمشية التي اتفق عمييا.

و تعديد الثقة مع الجسعية وتؽضيح إنجازات  الخسسية والجيات ˾والستبخع ˾التؽاصل الفعال مع السانح -
 وخجمات وأنذطة الجسعية.

تؽفيخ  قشؽات متعجدة وإبجاعية تسكؼ الستبخعيؼ والسانحيؼ بسختمف شخائحيػ مؼ تقجيػ التبخعات  -
 والعيشية.السالية 

 بشاء وتدؽيق بخامج ومذاريع نؽعية وفق احتياجات السدتفيجيؼ والستبخعيؼ -
تطؽيخ التدؽيق االلكتخوني واالستفادة مؼ وسائل التؽاصل االجتساعي في تدؽيق بخامج ومذاريع  -

 الجسعية.
 االستفادة مؼ التجارب التدؽيكية الشاجحة والسسارسات الجيجة في التدؽيق. -
بي معتخف بو لتتبع حخكة التبخعات ومخاقبتيا. وإعجاد تقاريخ دقيقة في حيشو تطبيق نعام محاس -

ونذخىا عمشا، متزسشة السبالغ التي تػ جسعيا وكيفية إنفاقيا والشدبة الرافية السخررة لميجف أو 
 لمشذاط.

 السبادئ األخالقية لجسع التبخعات:

التبخعات يتكؽن اإلعالن مؼ خسدة مبادئ أخالقية وفقا لإلعالن الجولي لمسبادئ األخالقية األساسية لجسع 
في  التبخعات عمى السدتؽى الجولي، مسا يؤدي إلى التدام العامميؼ عسمية جسع لتطؽيخ وتحديؼ تيجف إلى

رسات الرحيحة التي تحقق أكبخ قجر مسكؼ مؼ السدؤولية والذفافية والفعالية بالسسا مجال جسع التبخعات
 جسع التبخعات يشبغي تؽظيفيا في جسيع عسميات جسع التبخعات ىي: عسميةالتي يجب أن تمتدم بيا 

 .األمانة: ويجب عمى فخيق التدؽيق التدام األمانة والرجق في جسيع األوقات وفي جسيع العخوف مؼ أجل ١

 أو السدتفيجيؼ بأي صؽرة مؼ الرؽر.الجساىيخ، كسا يجب عجم تزميل أو غر السانحيؼ السحافعة عمى ثقة 



يجب احتخام ػ، والجسعية التي يعسمؽن بيا، كسا االحتخام: يجب عمى فخيق التدؽيق احتخام سسعة ميشتي. ٢
  والسدتفيجيؼ عمى حج سؽاء.السانحيؼ  كخامة

، ويجب بسدؤولياتيػ تجاه ثقة الجساىيخ  يتعمق مى فخيق التدؽيق الؽضؽح التام فيسا .الدالمة: يجب ع ٣
يجب عمييػ  ، كسا كان واقعًا أو محتسالً شكال تعارض السرالح سؽاء كل مؼ أاإلفراح عمى أي ش عمييػ

 الترخف سؽاء في الجانب الذخري أو السيشي. تجشب سؽء

استخجام  .التعاطف: يجب عمى فخيق التدؽيق أن يعسمؽا بذكل يعدز أىجافيػ، ويذجع اآلخخيؼ التدام ٤
 االختيار واالختالف بكل أنؽاعو.يجب عمييػ احتخام الخرؽصية وحخية السيشية، كسا  السعاييخ

 دؽيق إعجاد تقاريخ واضحة عؼ األعسال التي يقؽمؽن بيا، وخاصة مسا.الذفافية: يجب عمى فخيق الت ٥
بالتبخعات وكيفية إدارتيا أو الترخف فييا، وجسيع التكاليف والسرخوفات السختبطة بعسمية جسع  يتعمق

 التبخعات.

 ية:مرادر التبخعات السالية في الجسع

 تدتقبل الجسعية التبخعات السالية بعج الحرؽل عمى التخاخيز السطمؽبة مؼ الجيات السخترة وفقا لمسؽارد

 التالية:

 دعػ البخامج والسذاريع مؼ السؤسدات السانحة وأفخاد السجتسع. -
 معارض استكبال التبخعات السخخرة. -
 االستثسارات اآلمشة. -
 دعػ رجال األعسال. -
 (.5426عبخ الخقػ ) الخسائل الشرية  -

 

 سياسات االستثسار في إدارة أمؽال أوقاف الجسعية:

 تحجيج أىجاف استثسارية مشاسبة تقي مؼ أخطار التقمبات االقترادية الحادة. -
 الحاجة إلى األمان والحاجة إلى الشسؽ.السؽازنة بيؼ  -
 رات.ثسامخاقبة أداء ونتائج االست -
 االحتياجات. ئج االستثسار، وتغيخ ظخوف الدؽق، وتغيختعجيل الدياسات االستثسارية وفقًا لشتا -
 رية فال يقترخ نذاطو عمى قطاع اقترادي واحج.الستثساتشؽيع أنذطة الؽقف ا -



إلخ )، بحيث تشاسب أسمؽب  تحجيج أصؽل الؽقف، وتحجيج ندبة كل أصل عقارات، أسيػ، نقج... -
 الستبع. راالستثسا

رية، فال تدتخجم في تغطية الشفقات الجارية، بل تدتثسخ التعامل مع الشقؽد بسثابة أصؽل استثسا -
 ؽيل اإلنفاق الجاري.تسالعائج في  ويدتخجم

 

 إدارة أمالك الجسعية:

السقرؽد بإدارة االمالك ىي إدارة جسيع األمالك العيشية الؽقفية لمجسعية مؼ مباني أو عقارات او  -
 غيخىا. معجات أو

 التالية: تختز اإلدارة السالية إجساال بالسيام -
 .تذغيل األمالك 
 .صيانة األمالك 
 .متابعة اإليخادات وتحريميا 
 .التقييػ السالي لألمالك 

 سياسات عامة:

  ال تجؽز مذاركة أي عزؽ مؼ خارج الجسعية في عسمية تشسية السؽارد إال بعج مؽافقة مجمذ اإلدارة
 . أو مؼ يفؽضو

 خعام عسميات وإجخاءات واضح السعاييمؽافقة خطية وفق ن. 
  إدارة الجسعية.مجمذ السؽافقة عمى بخامج تشسية السؽارد السالية تتػ عؼ طخيق 
 يتعمق بالتبخعات: مدؤولية فخيق التدؽيق فيسا 
 أن يتػ قبؽل التبخع إذا كان اختياريًا مؼ قبل الستبخع، ويشدجػ مع أىجاف الجسعية. .1
 عمى ذلغ.يرخف التبخع في الؽجية أو الغاية التي يخغبيا الستبخع إذا نز  .2
  احتخام فخيق التدؽيق حقؽق الستبخع مؼ خالل تدويجه بالدخعة السسكشة بجسيع السعمؽمات الستعمقة

 بكيفية الترخف في التبخعات.
 .أال تدتخجم وسائل جسع التبخعات أو محتؽياتيا، لمحط مؼ كخامة السدتفيج 
 السزممة، والتي تحتخم  استخجام فخيق التدؽيق فقط السعمؽمات العامة الرادقة والرحيحة وغيخ

 كخامة السدتفيج.
 .عمى فخيق التدؽيق احتخام قؽانيؼ حساية السعمؽمات في جسيع األوقات 



  التي تػ جسعيا بؽاسطة  بالسانحيؼعمى فخيق التدؽيق عجم تدخيب أو استخجام السعمؽمات الخاصة
  أغخاضيا. الجسعية إال في

  السشقؽلة والسحدؽبة والسقيجة والتي تقع ضسؼ عمى فخيق التدؽيق أن يؤكجوا أن جسيع التبخعات
ى استعجاد لمسحاسبة في أي وقت فيسا وواضحة بأقرى قجر مسكؼ، وأن يكؽنؽا عم مياميػ شفافة

 ل.يجخل في اختراصيػ مؼ أعسا
  عؼ تكمفة جسع التبخعات والسرخوفات  فخيق التدؽيق أن يكؽنؽا واضحيؼ لجسيع السداىسيؼعمى

 ىا وتخريريا.تػ تحجيج والخسؽم وكيف
 في  ي نؽع مؼ التعؽيزات لجسيع العامميؼعمى فخيق التدؽيق أن يؽضحؽا أي اتفاق عمى أ

 أو السدتفيجيؼ متى طمب مشيػ ذلغ. ليا أو لرالحيا أو الستبخعيؼ السؤسدة التي يعسمؽن 
 بة عؼ ما يفاوضؽن التخاذ قخارات نياؽع مؼ العطايا أو االمتيازات عشجأال يقبل فخيق التدؽيق أي ن

 الجسعية.
 البزائع كسكافئة  مؼ مدودي الخجمات أو متاعاً  مااًل أو يقبمؽا عمى فخيق التدؽيق أن ال يدعؽا أو

 التي يتػ االرتباط بيا مع مدودي الخجمة أو البزائع. ل التجاريةلألعسا
 ؽن عمى فخيق التدؽيق عجم االنخخاط في أي نذاطات تتعارض مع االلتدامات القانؽنية التي يعسم

 لسرمحتيا. فييا أو يعسمؽن 
 كانت جشائية اع السخالفات أو التجاوزات سؽاء شعؽا حجوث أي نؽع مؼ أنؽ عمى فخيق التدؽيق أن يس

 استخجام لشذاطاتيػ السيشية. أو سؽء
  إعالم السانح بخسالة الجسعية واألسمؽب الحي تعتدم السشعسة سمؽكو الستخجام السؽارد السسشؽحة

 استخجامات التبخعات عمى نحؽ فعال لألغخاض السقرؽدة مشيا. وقجرتيا عمى
 جمذ إدارة الجسعية، ودورىػ السحؽري في اإلشخاف عمى إعالم السانح بيؽية جسيع العامميؼ بس

 والرالحيات. السدئؽليات
  لمجسعية ميشية واحتخافية وتعبخ عؼ االحتخام الستبادل. جسيع العالقات مع األفخاد السسثميؼأن تكؽن  

 القؽاعج الخاصة بالتبخعات: 

  ال يحق لمجسعية التدؽيق ألي تبخع لرالح مذخوع إال بعج أخح السؽافقات الالزمة لحلغ وفقا لألنعسة
 في الجولة. السخعية

 الشقجية لجى اإلدارة السالية لمجسعية فؽر  يع السؽارد السالية الشقجية أو غيخيجب أن يتػ تدجيل جس
 أي إجخاء آخخ. وقبل أن يتػ عمييا دخؽليا

  يجب تحجيث السعمؽمات السالية باستسخار ورفع تقاريخ مالية شيخية إلدارة الجسعية عؼ السؽارد
 إجخاءاتيا وحالتيا الخاىشة. السالية وجسيع



 فييا تاريخ  تدؽيق ببطاقات تعخيفية مغمفة، مبيؼتقؽم الجسعية بتدويج مؼ يباشخون عسمية ال
الجسعية ويمتدم ىؤالء بحسل تمغ البطاقات وإبخازىا متى طمب مشيػ وانتيائيا ومعتسجة مؼ  إصجارىا

 ذلغ.
 كان مخكده. دابات ليحا الغخض باسػ أي شخز ميساال يدسح بأي حال مؼ األحؽال فتح ح 
  خطية مؼ  بسؽافقةالغخض الحي جسعت مؼ أجمو اال ال يدسح لمجسعية استعسال األمؽال في غيخ

 عية.ؤون االجتسايتيدخ ذلغ فسؼ وزارة الذ لػدا وان غخض الستبخع محج الستبخع ان كان

 


