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احلوافز املالية  سياسة  



 

 

 

 

 تعريفات ومصطلحات: اوالً: 

 

 الجمعية األهلية للتوعية الصحية "حياتنا"  الجمعية 

 .تنمية الموارد المالية  قسم القسم 

 . وباقي موظفي الجمعية الموارد المالية قسمالموظف الرسمي في  الموظف 

 . ع او الهبة او االستثمار نقداً كل مال يتم تحصيله على سبيل التبر  النقديااليراد 

 . كل عين يتم حيازتها للجمعية على سبيل التبرع او الهبة او الوقف االيراد العيني

لمهمة محددة   متعاونالموارد المالية بعقد   يعمل في قسم من  هو كل المتعاون 

 . أو فرداً كانت جهة  

هي كل مشاركة مشروطة بمبلغ مالي مع جهات تجارية تهدف إلى   الرعايات 

 .الربح من خالل مشاركتها
 كل مبلغ مطلوب تحقيقه من موظف تنمية الموارد المالية. المبلغ المستهدف 

 



 

 

 ً الذي تم اعتماده الخاص بتكاليف تنمية الموارد المالية  المالي  تصرف الحوافز من المخصص    :  ثانيا

في الموازنة التقديرية وال يجوز أن تقتطع هذه الحوافز من ذات التبرعات التي تم توريدها لصالح  

   الجمعية.

 : بالجمعية  عاملينال فئةثالثاً : 

 :للموظفالمكافأة الشهرية  .1

 الجدول التالي:  حسب مكافأة مالية موظفاليمنح 

من   اير 100.000أقل من  ايراد يوازي  قيمة    %5الى    %3بما  من 
 االيرادات

يوازي   اير 100.000اعلى من ايراد  قيمة    %3الى    %1من  بما  من 
 اتااليراد

 

 المتعاونين:  فئة :رابعاً 

المتعاون   .1 تبرع عيني  او  مقطوع  مالي  تبرع  على    لحصوللتحديد مكافأة  او   –)عمارة  جلب وقف 

 . من قيمة التبرع %5الى  %3من بما يوازي نسبة المكافأة   تكونعلى أن او أسهم... شقة( –ارض 

لها عالقة بالموارد المالية.   أو منتج أو آلية  مكافأة مقطوعة ألي فكرة  لجنة تنمية الموار الماليةتحدد   .2

، وتحدد اللجنة صرف على ان تكون الفكرة مدروسة وقابلة للتطبيق ويتم قبول تنفيذها في الجمعية 

 المكافأة حاالً او بعد تطبيقها.



 

 

 

 : شركات التسويق   فئة :خامساً 

نسبة المكافأة    تكونعلى أن  دعم للمشاريع والبرامج، جلب  او  لتبرع مقطوع    شركات التسويق مكافأة  

 .االيراداتمن قيمة  %15الى   %10منبما يوازي 

 

 : تسويق الرعايات  فئة :سادساً 

 : نسبة المكافأة تكونعلى أن   د مكافأة الرعاياتي تحد 

 من قيمة الرعاية  %10بما يوازي  اير 50.000رعاية أقل من   

 من قيمة الرعاية   %5بما يوازي  اير 50.000رعاية اعلى من   

 

 : ضوابط تطبيق هذه السياسة  : سابعاً 

في    تاجه المطالبة بجميع األدوات والخطابات وما يح  لمن يعمل على تنمية المواد المالية ،   يحق .1

 توفيرها ويتم إعداد الخطابات في فترة أقصاها ثالثة أيام.  الجمعيةعملية التسويق وعلى 

 . صاحب الصالحيةضع خطة أسبوعية وشهرية يتم اعتمادها من  و  .2

 .دوري عن إنجازاته في مجال تنمية الموارد المالية تقريريجب عليه تقديم  .3

 ساعات في اليوم.  ثمانعن يزيد  ال يلتزم بالدوام المتفق عليه في العقد على أ .4



 

 

 ي تمت زيارتهم. ت ال والجهات الداعمة  لتجارعن اكل المعلومات والبيانات تسليم  .5

 االلتزام بحضور الدورات و ورش العمل التي رشح لها. .6

وفق سياسة جميع   الجمعيةمقر داخل  ما كان عدا  إطالقاالتبرعات النقدية  باستالمله ال يسمح  .7

 . التبرعات المعتمدة من قبل مجلس االدارة

 شكر. الخطابات و  ، التواصل   التقارير الدوريةتسليم متابعة ما يلحق بالتبرع من تبعات مثل  .8

 . النظاميةالتظلم وذلك بالطرق له يحق  .9

ب  بعد تقديم المبررات واألسبا، و تتم مساءلتهالمستهدف الشهري  الموظففي حال عدم تحقيق  .10

 وضعه التخاذ القرار المناسب. ينظر في  

يقوم مدير الموارد المالية بتقديم خطة المستهدفات موزعة على أشهر السنة الهجرية بداية كل   .11

 ، ويتم اعتمادها من رئيس الجمعية.  سنة هجرية جديدة

 ً  عامة:  احكام:   ثامنا

 تعتبر التعريفات جزء ال يتجزأ من نظام الحوافز. .1

 أو من يمثلها.االدارة يسري تطبيق هذا النظام اعتبارا من تاريخ اعتماده من مجلس  .2

 . أوال بأول حسب االستحقاق المتفق عليهيتم تصفية الحوافز وصرفها لمستحقيها  .3

 . تعتمد األنظمة من صاحب الصالحية  .4

مكاف .5 البنك  أة  تحتسب  من  اعتماده  بعد  محصل  استقطاع  أول  على  في  االستقطاع  ودخوله 

 حسابات الجمعية. 



 

 

 أساسية. بمنفعةالتبرعات العينية يشترط فيها أن تكون مما تقرر الجمعية أنه يعود عليها   .6

  بعد استالم الصك المثبت للوقفية او الهبة للجمعيةالعقارات واألسهم  يتم صرف مكافأة  .7

 .المالية التثمين من قسمو 

 ال يجوز أن تكون قيمة المكافأة الشهرية أكبر من قيمة المرتب الشهري للموظف   .8

 . يحدث هذا النظام سنويا أو متى ما اقتضت الحاجة لذلك .9
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