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 جمعية نور نجران النسائية لذوي اإلعاقة () تنمية الموارد المالية ل
 (4141مسجلة بوزارة العمل برقم )

 دــــــــــــــــييـتط
 

تطثِّل الطؾارد الطالية في الغاىر عصـ  الييـاة لمطساتـات الييراـة العـي تععطـد عمـع العنرعـات شـؽ حافـة تـرا   الط عطـ  

 .د الطالية لضطان ااعداشة ال طعيةلمطؾار  االاعراتي يةلعطؾال وتظفيذ براش يا واععطدنا اليظة 

 ننذة عؽ قتؼ الطؾارد الطالية :

 .وتفعيل شندأ الطتئؾلية االجعطاعية وشعظؾاا   الط عط  لدعؼ براشج ال طعية شاديا  قتؼ يعظع بالعؾاصل ب طي  ترا   

 أىداف قتؼ الطؾارد الطالية :

 تيقيق الكفاية الطالية لعظفيذ براشج ال طعية . -1

 تقديؼ النراشج العفاعمية لشرا   الط عط  .-2
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 ( الطقعرحة لقتؼ تظطية الطؾارد الطالية :الييكمة اإلداراة)

 .ر يس القتؼ -1
 .وحدة التكرتاراة -2
 .وحدة العنرعات -3
 .وحدة العقارار واإلحصاء -4
 .وحدة العقار واالاعثطار -5
 وحدة العتؾاق واإلعالم والعالقات العاشة.  -6

 :شيام قتؼ تظطية الطؾارد الطالية

 .لمقتؼ ، والطعابعة األانؾعية والشيراة والتظؾاةإعداد اليظط، والعقارار، والعقؾاؼ-1

 .تقديؼ األفكار والطشارا  اإلبداعية لععزاز تظطية الطؾارد الطالية -2

 .حعابة وإعداد خظابات طم  العنرع والطظ  -3

 العؾاصل ش  الطعنرعيؽ بالعقارار و اإلىداء واالتصاالت والراا ل الشيراة والتظؾاة وعطل جدولة لذلػ و تيديدىا . -4

 االاعقظاع وشعابعة الطقعظعيؽ . في النظػ وبدء االاعطاراتدخؾل شعابعة وصؾل و  -5

 حصر اإلرادات العي تدخل إلع ال طعية. -6

 ه.رف  أاطاء الطعنرعيؽ لعكراطيؼ في اليفل اليعاشي وغير  -7
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 شا في شصمية الزحاة. +األوقاف  +النمدية  +البيث عؽ عقار شظاا  إشا في الطكات  العقاراة  -8

 .العؾاصل ش  رجال األعطال والطدراء واألفراد في األفراح وغير ذلػشعابعة أحؾال و  -9

 .الطظاابات وتزوادىؼ باألخبار ودعؾتيؼ ليضؾر العؾاصل ش  الصيف والط االت -11

 . لمنراشج الطتعقنمية البيث عؽ رعاة -11

 وإعداد العقارار الالزشة. ،، ششعرحيؽ، ت ار، شعنرعيؽرإي ارات، شكات  عقا، شعابعة الطؾارد الطالية -12

 في ذلػ. شراجعة حشف اليتابات آلخر تير شؽ العام الطظصرم وبداية ىذا العام واالاعطرار تيراا   -13

 : شصادر العنرعات

x . األفراد الطيتظؾن 
x .الشرحات والطساتات الع اراة 
x .الطساتات الطانية وال يات اال عطانية الييراة 

 

 ؟كيف الؾصؾل إلع الطعنرعيؽ

 بزاارتيؼ . -1

 بطياطنعيؼ شظاولة أو بالفاكس أو صظدوق النراد. -2
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 وغيرىا شؽ الؾاا ل. بطراامعيؼ بالنراد االلكعروني -3

 عنر العتؾاق واإلعالم . -4

 :خظؾات تأايس قتؼ لعظطية الطؾارد الطالية لم طعية

 ألىداف قنل بداية العطل (ا) تيديد  اليدف : •
 خالل خطس اظؾات ( ااعراتي ية) العطل عمع راؼ خظة  : االاعراتي يةاليظة  •
 ) العطل عمع راؼ اليظة العشغيمية لعام واحد ( اليظة العشغيمية : •
 ) تكؾاؽ فراق عطل ( شؾعفيؽ ) يتاعدون عمع تظفيذ األىداف ( وافضل أن يعيصص حل واحد بطيام : فراق العطل : •

 .شؾعف اكرتير لكعابة اليظابات والعقارار -1
 .شؾعف لألوقاف لطعابعة األوقاف القا طة ودرااة وإنشاء أوقاف جديدة  -2
 .الداعطيؽ شؾعف ال يات الطانية  لطعابعة والرف  الطشارا  لمطساتات والشرحات والع ار  -3
 .شؾعف لنراشج وششارا  تظطية الطؾارد األخرى حاالاعقظاعات واالتعراكات وغيرىا -4
شؾعــف لمعتــؾاق يقــؾم بــالعؾ يق لعطــل العقــارار لمطعنــرعيؽ وإعــداد وتصــطيؼ الدرااــات والنــراشج لمطــانييؽ وعطــل وشعابعــة   -5

 .اليطاالت العالطية
  .ر يس قتؼ تظطية الطؾارد شعابعة أعطال القتؼ  -6
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يكؾن فراق ااعشـاري شعظـؾعيؽ يكـؾن ليـؼ خنـرة بعظطيـة الطـؾارد أو ليـؼ عالقـات شـ  الع ـار والشـرحات  فراق ااعشاري : •
ال  دوراـا   وال يات الطانية وششارحة عضؾ شؽ ش مـس اإلدارة وعضـؾ رخـر شـؽ الط مـس العظفيـذي واكـؾن ىظـاك اجعطاعـا  

  . يقل عؽ تير يتعفاد شؽ ىذا الفراق لالاعشارات وتظغيؼ الزاارات
 يؽ والطعنرعــاتنتـا ي لعظطيــة الطـؾارد لمزاــارة و لمؾصـؾل عــؽ طراقـو لمطعنــرعرجــالي و إنشــاء قتـؼ  نتـا ي :رجــالي و  قتـؼ •

 الظتا ية والطشارحة بالعتؾاق االلكعروني .الرجالية و العاجرات وإقاشة الطعارض الع ار و و 

إعداد برناشج تقظي خاص بقتؼ الطؾارد يكؾن شؽ أىداف النرنـاشج قاعـدة بيانـات لمطعنـرعيؽ والطتـعقظعيؽ  برناشج تقظي : •

 وإراال راالة تكر لمطعنرع شؽ النرناشج . 

إعداد دليـل ب طـ  بيانـات وأرقـام العؾاصـل لمطـانييؽ شـؽ الطساتـات والشـرحات واإلفـراد واطكـؽ اليصـؾل  قاعدة النيانات : •

 عمع قاعدة النيانات عؽ طراق :
 

 .الغرفة الع اراة والصظاعية -1

 .النراد التعؾدي -2

 .ال طارك -3

 .شكع  العطل -4

 .أقتام العالقات بال يات اليكؾشية والييراة والياصة-5

 إعداد دفعر لزاارات الع ار والطتئؾليؽ لعدواؽ انظباعيؼ ت اه ال طعية . لمزاارات :دفعر   •
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 :تظؾار قتؼ تظطية الطؾارد الطاليةخظؾات 

 العطل لمعظؾار وحت  الينرات بعدة طرق :

ــارات: • ــة لالاــعفادة الزا ــة أو بالططمك ــي الطظظق ــة الطــؾارد ف ــة الطعطيــزة بعظطي ــارة ال يــات الييرا ــام بزا شــؽ خنــراتيؼ  الكي

 .وت اربيؼ
 

تظغــيؼ لقــاء فصــمي أو اــظؾي بــيؽ شــؾعفي تظطيــة الطــؾارد بالطظظقــة أو عمــع شتــعؾى  إقاشــة المقــاءات وورش العطــل: •

 وإقاشة الدورات والظدوات والطياضرات وورش العطل . ،واليؾار وتبادل الينرات والع اربالططمكة لمظقاش 
 

والطياضرات وورش العطل الياصة بعظطية الطؾارد الطالية ألعضـاء القتـؼ  حضؾر الدورات والظدوات الدورات والعدرا : •

 عمع أن تظطي لدييؼ :

 .ةفؽ ااعقظاب الطعنرعيؽ بكفاءة عالي-1

 الييراة. فؽ االحعفاظ بالطعنرعيؽ وحيفية زاادة أعدادىؼ في األعطال -2

 االاعفادة القصؾى شؽ ال يات الطانية.-3

الرجـؾع إلـع الطـؾاد التـطعية والطقـروءة والطر يـة الياصـة بعظطيـة الطـؾارد الطاليـة الطؾجـؾدة عنـر  :شؽ الطؾاد االاعفادة •

 .اليؾتيؾب والطؾاق 
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الطعيصصـة بعظطيـة  رعاوحتـابات العـؾ  ، ـراميوالعمالؾاتتـاب، االاعفادة شـؽ ش طؾعـات  ش طؾعات العؾاصل االجعطاعي:  •

 الطؾرد الطالية .

 : الطاليةواا ل لعظطية الطؾارد 

 الع ار والطساتات والشرحات الطانية وىظاك عدة طرق لمعؾاصل : العؾاصل ش  -1
  .الكيام باالتصال عنر الياتف أو ال ؾال شؽ قنل ر يس ال طعية أو شؾعف الطؾارد الطالية االتصال: •
 .إراال خظاب طم  الدعؼ عنر الفاكس أو االيطيل أو صظدوق النراد اإلراال: •
وىـذه أفضـل ت أو الشـرحات الطانيـة )زاارة ر يس وشدير ال طعية وشؾعف الطؾارد الطاليـة لمعـاجر أو الطساتـا الزاارة: •

 . (عؽ ال طعية والنرناشج الطظمؾب دعطو شبتظا   وايمة تؾاصل لعرض تقرارا  
 

 الؾصؾل لمشرحات والع ار والطساتات الطانية عنر اليطالت اإلعالشية . اإلعالم: •
 العتؾاق واإلعالم لعظطية الطؾارد الطالية :االاعفادة شؽ -2

 إقاشة حطالت إعالشية تتؾاكية لمنراشج والطشارا  شتعيدشيؽ جطي  الؾاا ل الطتطؾعة والطر ية والطقروءة وأىطيا : 

 .العتؾاق عنر ششاىير حتابات العؾاصل االجعطاعي  :الطشاىير •
  .العتؾاق عنر القظؾات الفضا ية :القظؾات الفضا ية  •
  . العتؾاق عنر الراا ل الظصية راا ل ال ؾال:  •
  .العتؾاق عنر ش طؾعات الؾاتتاب الؾاتتاب: •
 .نتا ي بالزاارات أو الظشر االلكعرونيرجالي و العتؾاق عنر فراق  الظتا ي:الرجالي و العظصر   •
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بندايـة الشـير الطـيالدي ورواتـ  ، روات  الطعقاعديؽ بطظصف الشير وروات  الشرحات العتؾاق في أيام الروات  :الروات  •

 الطؾعفيؽ بظياية الشير.

 ىظاك عدة طرق خاصة بالنظؾك :لطيمية لعظطية الطؾارد الطالية و خظؾات االاعفادة شؽ النظؾك ا -3

 ك.فع  حتابات ب طي  النظؾ  :اليتابات النظكية •
 .حتاب عام وحتاب لمزحاة وحتاب لمؾقف -فع   الث حتابات في حل بظػ  تعدد وتقتيؼ اليتابات : •
 .طم  إضافة اليتابات عنر خدشة شباتر النظؾك ليتيل الؾصؾل لمطعنرعيؽ خدشة شباتر :   •
 .طم  خدشة شباتر لطعابعة اليتابات خدشة شباتر : •
 .مطعنرعيؽ ببظاقة الصرافةتؾفير جياز نقاط الني  شؽ النظؾك لعتييل عطمية العنرع ل نقاط الني  : •
 .الشيري شؽ حتابات الطعنرعيؽ تفعيل االاعقظاع  االاعقظاع : •
 .الشراكة ش  النظؾك لمعنرع بكيطة إيصاالت الصرافة لطؽ يعرحيا شؽ الصرافة قيطة اإليصال : •
 .الشراكة ش  النظؾك لؾض  إعالن لم ية الييراة خمف إيصاالت الصرافة واإلعالن داخل تاتة الصرافة اإلعالن: •

 . ال طعيةاالاعفادة شؽ قتؼ خدشة الط عط  بالنظؾك وعقد الشراكة شعيا لدعؼ براشج  :خدشة الط عط    •
اليرص والطعابعة لعيديث اليتابات النظكية وخاصة الفعرة األخيـرة شـؽ ش مـس اإلدارة حعـع ال يع طـد واعـأ ر  :عيديثال •

 العطل .

 .الييراة عمع النظػ لؾض  صرافة تأجير شقدشة وقف أو شنظع ال ية  :جياز صرافة •
  .شظاابات ال طعيةيكرم شدراء النظؾك وشؾعف خدشة العطالء وشؾعف اليدشة الط عط  خالل إحدى  :العكراؼ •
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 :الياص لعظطية الطؾارد الطالية  شقعرحات لمقظاع -4

  .ت الطعبكية شؽ حتابات الطشعري الماليلالاعفادة شؽ  لطيالتعقد تراكة ش  إحدى ا :يمالتال •
 .عقد تراكة ش  إحدى الشرحات أو الطيالت بعيديد نتبة شؽ الطنيعات لصال  ال طعية :الظتبة •
 .عقد تراكة ش  إحدى الطيالت بعيصيص دخل إحدى األيام لصال  ال طعية :الدخل اليؾشي •
 لعظطية الطؾارد الطالية : شقعرحات لالاعفادة شؽ خدشات ترحات االتصاالت -5

 راال لكل تير عؽ طراق راا ل ال ؾال . 12 بيدشة العنرعات االتعراك راا ل العنرعات: •
االتــعراك بيدشــة نقــاط قظــاف ليــعطكؽ الطعنــرع شــؽ العنــرع بظقــاط قظــاف لم طعيــة واالاــعفادة شــؽ بكيــة  نقــاط قظــاف: •

 الشرحات العي تقدم الظقاط .

 عقد الشراكة ش  خدشة الط عط  بشرحات االتصاالت الطيعمفة لرعاية براشج ال طعية . خدشة الط عط : •
 رحة االتصاالت لؾض  النرج في التظ  أو أرض ال طعية .تأجير اظ  الؾقف أو شنظع ال طعية عمع ت برج ال ؾال: •

 :لعظطية الطؾارد الطالية الكشكات اإلعالشية-6

  .إنشاء حشػ إعالشي لمتيارات بزاواة ال طعية ليتيل عمع الطعنرع العنرع وىؾ في ايارتو كشػ التيارة:  •

 .وتظطية الطؾارد الطالية إنشاء حشػ إعالشي داخل األاؾاق يكؾن ىدفو إعالشي اؾاق:كشػ األ •
وىؾ عبارة عؽ شعرض إعالشي شعظقل يتعفاد شظـو فـي الطمعكيـات والطعـارض وداخـل الطـدارس وال يـات   كشػ شعظقل: •

 اليكؾشية والياصة .
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 األوقاف لعظطية الطؾارد الطالية : -7

 إنشاء أوقاف لعظطية الطؾارد الطالية شثل :

 إنشاء شيل واكؾن راعو لم طعية . –قصر لألفراح  –شيظة لمؾقؾد  -تقق اكظية  –صاالت وشيالت ت اراة 

 ششارا  شعظؾعة لعظطية الطؾارد الطالية : -8
 

إقاشة شعارض فظية تشكيمية أو تصـؾار واكـؾن ىظـاك بيـ  لمؾحـات وتكـؾن ىظـاك نتـبة لمنيـ  لصـال   :الطعارض الفظية •

 ال طعية.

ــازارات • ــع الطيــالت  :الب ــدعؼ األاــر الطظع ــة بطشــارحة الطيــالت والشــرحات واكــؾن نتــبة أو راــؾم عم ــازارات ل إقاشــة ب

 والشرحات لصال  ال طعية.

  . إنشاء شع ر إلكعروني يكؾن راعو لصال  ال طعية الطع ر االلكعروني: •
 1صان  لمعدوار لصال  ال طعيةإقاشة ششروع ل ط  الؾرق والطالبس واليديد واليش  وغيرىا لعباع عمع الط العدوار: •

 جط  الفا ض شؽ األ اث الطتععطل شؽ الط عط  وصيانعو  ؼ بيعو لصال  ال طعية. األ اث الطتععطل : •
 إقاشة حطالت تعرافية بال يات اليكؾشية والياصة والييراة والطدارس . اليطاالت الععرافية : •
 االاعفادة لمعتؾاق لعضؾاة ال طعية العطؾشية . العضؾاة: •
 تقديؼ العضؾاة الشرفية لكبار الع ار . العضؾاة الشرفية: •
 تؾفير جياز تنيو بصرافة النظؾك وىؾ خاص لمعنرعات . جياز العنرعات:   •
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الطرااــمة والعؾاصــل شــ  الع ــار والشــرحات عنــر صــظاديق النراــد واالاــعفادة شــؽ خدشــة خيــري العابعــة  صــظاديق النراــد: •

 لمنراد التعؾدي.

 إعداد العقرار الععرافي والتظؾي لم طعية لعرضو عمع الع ار والشرحات وتقرار النرناشج لم ية الراعية . العقارار: •

 البيث عؽ رعاة لكل برناشج . الرعاة: •
 عقد الشرحات ش  الطساتات والشرحات والع ار.  الشراكة: •
 طرح شتابقة أفضل فكرة لعظطية الطؾارد الطالية . أفضل فكرة: •
 تقديؼ وتقتيؼ الطشروع أايؼ وطرح التيؼ بظراقة اليدية ليقدشيا الطعنرع أحبابو وأصدقا و . اليدية: •
 ااعندال دروع العكراؼ بالطظاابات بشيكات أايؼ الطشارا .  األايؼ: •
 تأجير وتأايس شقدشة الؾقف أو شنظع ال طعية إلع شيالت ت اراة . الطيالت الع اراة: •
حيــث أن الؾالـديؽ فــي حاجـة شااــة لطــؽ يؾصـل طفميــؼ شـؽ وإلــع الطدراــة  شــ  وجـؾد ششــرفة:ؾصــيل األطفـال خدشـة ت •

وتقـدم ىـذه اليدشـة بطنمـم يـعؼ دفعـو شـؽ قنـل أوليـاء األشـؾر وأيضا  في حاجة شااة لشيص  قة يـأشظؾن عمـييؼ أطفـاليؼ 
 . " إن تؾفر ذلػ" انعغام أطفاليؼ في الفصؾل الععميطية والعالجية لضطان

، والبــاردة حالطشــروبات التــاخظةشظع ــات شكــا ؽ النيــ  لــذاتي تيعــؾي عمــع ش طؾعــة حنيــرة شــؽ  نيــ  الــذاتي:الشكــا ؽ  •
 ." إن تؾفر ذلػ"  ندواشاتوالطأكؾالت اليفيفة، واليمؾاات، والصيف والط الت، والتا

 . ةم رشزاحيث يعؼ تأجير الكع  بطبالخعصاص: تؾفير شكعبة لألشيات وذوي اال •
وجبـات غذا يـة صـيية شعكاشمـة لمظفـل، وتـؾفير نغـام غـذا ي شظااـ  حيـث يـعؼ تـؾفير ي شقر ال طعية: فع  شقصف ف •

 ليالة الظفل الصيية. 
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واـا ل الياصـة بكـل فئـة شـؽ فئـات و  وألعـاب تعميطيـة تيعؾي عمع ش طؾعـة شـؽ أوراق العطـلتؾفير صظاديق تعميطية:  •
 .  عاقةاإل
 . " إن تؾفر ذلػ" ال يات الراطية الطدربيؽ تأجيرىا عمعحيث يكؾن : تدرانية فع  قاعات •

 

 

 

 

 

 ال نظتع الطعنرعيؽ
 
 

 تقديؼ العقارار لمطعنرعيؽ قنل العنرع ونياية النرناشج شباترة والعقارار التظؾاة. -1
 تكراؼ الطعنرع بشيادة أو خظاب تكر وتقدير نياية النرناشج شباترة. -2
 إراال راالة شباترة تكر ودعاء لكل شعنرع .  -3
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 تيظئة الطعنرع في أفراحو والؾقؾف شعو . -4
وغيرىــا براــا ل تــذحير بــالعنرع والعيظئــة بأعيــاد وبــالنراشج العؾاصــل شــ  الطعنــرعيؽ براــا ل ال ــؾال  -5

 وغيرىا.
 تقديؼ اليدايا التظؾاة لمطعنرعيؽ. -6
 تكراؼ شؾعف خدشة العطالء شؾعف خدشة الط عط  وشدير النظػ. -7
 تكراؼ الطععاونيؽ والشرحاء والرعاة والطعنرعيؽ بالنراشج نياية حل عام . -8

                                    

 

 

 خعاشا  
 

الطــؾارد الطاليــة ىــي الشــراان لرفــد ال طعيــة بالــدعؼ لعيقيــق األىــداف وتظفيــذ الطشــارا  وعميظــا أن نكــؾن  
 كالعالي : 
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وىــي األخــالق وننــل الراــالة وااللعــزام بالطصــداقية والشــفافية العاليــة فــي الععاشــل شــ  الشــراية التــطعة اليتــظة:  أوال  :
 .الطتعيَدفة

ر: : انيا    .واألشر يتعؾج  العظؾار الطتعطر والدا ؼ، وراؼ تصؾرات شععددة العظـؾِّ

  .أكثر شا ييؼ الطعنرع ىؾ أن يعرف أيؽ وحيفُ تتعيَدم أشؾالو العيظـيط : : الثا  

 .العأكَّد أن اإلي ابية تيرج شؽ رحؼ التمنية إذا فيطظا وااعغميظا ذلػ الطثابرة والعثرات طراق الظ اح: :رابعا  

 . أااء عطال   ، وشؽ أااء فيطا  فيطا   ءأاا اإلنصات جيدا لعفيؼ الطظمؾب؛ فطؽ أااء اطعا  االتصال الفعَّال : :خاشتا  

 .شؽ ىذا الطظظمق ندرك أىطية شعرفة أاالي  الكيادة تعمؼ شيارات الكيادة : :ااداا  

 . أن يقدم نفتو آلخراؽ في بض  حمطات إنَّ عمع صاح  الراالة الفعَّال والطظدوب واحد شؽ ىسالء إدارة المقاء : :اابعا  
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