
  
 

 
 

  

 

  
 سياسة مجع التربعات : 

ّية بالهدار  الخطوات التالية عات :   تتبع الجمعية الخير  لجمع التير

االوقاف والخيرية  المؤسساتإيجاد الجهة الداعمة المناسبة مثل  •

 .التجار واالفراد الداعمينوالشركات  و الخيرية

إنَّ العديد من المؤسسات الخيرية لديها برامج   :البحث والسؤال •

وتقوم  أو أدوار تطوعي ة تم إنشاؤها لتقديم الطلبات،  هعطائي  

البرامج هذِه  واالستفسار عنالجمعية بمتابعة متطلبات الدعم 

   والبرامج.المشاريع المزيد من األفكار عن هذا  ليُصبِح لدينا

المناسبة  الجهة الداعمة بعَد إيجاد جعل الجهود بجمع التبرعات  •

الداعمين بتقارير من المشروع وفيما  مدالتبُرعات من الُمهم  لجمع

 صرفه. صرف المال المدعوم وكيفية 

استخدام أدوات  تقوم الجمعية  الداعمين :المستمر مع التواصل  •

 الخطابات عبر  إرسال مثل الجهات المانحة  وتقنيات يستخدمها

، أو  أو عبر الفاكس  تسليم لمقر الجهة الداعمة بريد إلكتروني ال

 .الكتابة على صفحات التواصل االجتماعي

 

 

 
 

 

 



  
 

 
 

  

 

 
 وسائل مجع التربعات :  

االشتراكات ورسوم العضوية التي تعدد ضمن التبرعات   -1

، وزيادة االشتراكات ضرورة ماسة؛ حيث إن التي تعتمدها 

العضوية في ه  م من خالل هذهقاعدة العضوية المتسعة تس

في  اإلسهامراغبين في  الوصول إلى العديد من المانحين وال 

 .رية عمال الخي االدعم 

مراسلة والتواصل مع المؤسسات الخيرية واالوقاف ال  -2

التي يتم خاللها طلب و  والشركات  والتجار االفراد الداعمين

ع  . الدعم والتبر 

رية؛ حيث يتم دعوة الراغبين في دعم ه الستقطاعات الشا -3

تم ي رواتبهمإلى تخصيص مبالغ معينة من  جمعيةال

حساب إلى  وتحويلهامن الراتب مباشرة،  شهريا  استقطاعها

 .  الجمعية

االوقاف واالستفادة من عائداها في تنفيذ خطط وبرامج    -4

 ومشاريع الجمعية .   
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