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 أوال: موارد الجمعية 

 على مواردها الذاتية من خالل :  تعتمد الجمعية 

  – الصندوق الخيري "الصدقة الجارية"  –الصدقات   –مصادر حث عليها االسالم : الزكاة   .1

 األضاحي .

 - مؤسسات املجتمع املدني     –الرسمية    الجهات املانحة : املؤسسات الحكومية والجهات .2

 األفراد  

 ثانيا : حملة التبرعات : 

لنشاط معين من خالل القسم   التسويقهي حمالت تقوم بها اللجان العاملة بالجمعية من أجل  

 املسئول عن لجنة املوارد املالية .

 : ثالثا: وظيفة القسم املسئول عن لجنة املوارد املالية 

خاص .1 برنامج  حسب    إعداد  بالكمبيوتر  املتبرعين  بيانات  إدخال  مع  املوارد  بلجنة 

 البرنامج املخصص لذلك واملتفق عليه مع رئيسة اللجنة .

 إعداد ملفات خاصة بلجنة املوارد املالية .  .2

سرية  .3 ذات  البيانات  تكون  أن  على  مساهماتهم  وتواريخ  املساهمين  بيانات  استخراج 

 تامة . 

خطاب  .4 املساهمي  ات كتابة  أو  لجميع  )هجري  الجمعية  لدى  املعتمد  العام  بداية  في  ن 

 ميالدي( لتذكيرهم بمساهمتهم السنوية . 

 متابعة املساهمين لحين وصول مساهماتهم . .5

 كتابة خطابات شكر املساهمين مع إرفاق إيصاالت مساهماتهم .  .6

 إرسال تقارير سنوية عن أعمال الجمعية خالل العام مع امليزانية النهائية للمساهمين .7

. 

واستالم   استالم كشف املساهمات العينية الخاصة باللجنة االجتماعية لشهر رمضان  .8

 . املساهمات العينية طول العام

املرسلة  .9 للخطابات  واملتابعة  واإلشراف  العينية  في    اإلطالع  املساهمات  وشكر  طلب 

الخاصة   اللجانوالنقدية  اإلداريات    بأنشطة  املساعدات  قبل  مع استالم  املعدة من 

 سخ من تلك الخطابات .ن
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الشرقية   .10 باملنطقة  اإلمارة  مكتب  الخاصة  تزويد  أو  الشخصية  املساهمات  عن 

حسب طلب املساهمين وبناء على   سنوات  3بالشركات املساهمة بالجمعية خالل أخر  

   .   الخطابات الواردة من مكتب اإلمارة 

 رابعا: نصائح لالحتفاظ باملساهمين : 

 . مساهمته  باالنجازات التي ستنفذ نتيجة  املساهم إبالغ  .1

 الرد على أسئلة املساهمين بصورة موضوعية وسريعة .  .2

 أمام املساهمين . نفسهاعلى  الجمعيةالوفاء بالوعود التي قطعتها  .3

 .عدم  .4
ً
 تأخير حل مشكالت املساهمين أبدا

 إرسال خطابات الشكر فور تسلم املساهمة أو االتصال به . .5

 .  املساهمة قبل أن يطلبه املساهمإرسال وصل تسلم  .6

 للتواصل مع الجمعية الخيرية .دعوة املساهمين وغير املساهمين  .7

في   .8 املساهمين  الجمعيةمشاركة  ومعارض  املساهم    أنشطة  مع  صلة  وإيجاد  من الخيرية 

 تهنئة شهر رمضان ( . –تهنئة بالعام الهجري   –خالل املناسبات العامة )كارت معايدة 

 اهمين في بعض املشاريع للجمعية الخيرية .استشارة املس .9

توقيع اتفاقيات خدمة املجتمع مع عدد من املساهمين الذين يرغبون بتمويل أحد أقسام    .10

 أو برامج الجمعية . 

 اجتناب بعض األخطاء الشائعة مثل :   .11

 أو فائدة مرجوة من وراء جمع املساهمات .  .أ
ً
 واضحا

ً
 عدم تحديد هدفا

ترغب في دعمها  ا يطلب من إدارة الشركات والجهات التي  أن تكون غير واقعية فيم .ب

 ومساهمتها . 

 اختيار الوقت غير املناسب عند جمع املساهمات .  .ت

 الظهور أمام املساهمين بمظهر غير املتخصص واملدرك ألبعاد عمله .  .ث

 

 

 يعتمد

 رئيسة مجلس الجمعية 

 

 


