
 سیاسة التمویل وجمع التبرعات لمؤسسة مساعدات بالد الشمال
 
 

 خلفیة
 تهدف سیاسة التمویل والتمویل الخاصة بمؤسسة مساعدات بالد الشمال إلى ضمان:

 أن تتم إدارة األموال بطریقة صحیحة، وذلك عبر:
 • أن تكالیف التجمیع واإلدارة بحدها األدنى.

 • استخدام األموال وفًقا لألهداف النهائیة التي حددتها المؤسسة.
 • تحویل األموال ودعم الشركاء بطریقة شفافة وموثقة.

 
 هدف:

وضعها التي اإلداریة والقواعد واالختصاصات المسؤولیات مع یتناسب بما للمؤسسة التبرعات جمع              یتم
توضیح أیًضا یجب األموال. بمراقبة یتعلق فیما خاصة السویدیة، القوانین مع یتوافق بما اإلدارة                مجلس
في العمل في التوجیه وتقدیم معها التعامل یتم ذلك حدوث وكیفیة ، المنظمة لها تتعرض التي                  المخاطر

 األنشطة الیومیة.
 

 القواعد اإلرشادیة والمخاطر المحتملة:
 

  أوًال: المخاطر المالیة:
 الخطر: الدفع 75% من إجمالي اإلیرادات وفقًا ألنظمة التحصیل.

 إدارة المخاطر: الرقابة المالیة المستمرة على األموال المحصلة، بناء على الغرض التي تم جمعها ألجله.
 ثانیُا: المدفوعات:

 الخطر: االتفاقات المالیة مع المؤسسات الشریكة
 إدارة المخاطر: یجب أن تكون جمیع المنظمات التعاونیة قادرة على التحقق والتسجیل

 یجب أن یتم تحدیثه مع مؤسستنا.
 ثالثًا: الغرض اإلدارة:

إدارة اإلدارة مجلس یقترح مالیة، سنة كل للمؤسسة. األساسي النظام عبر المؤسسة عمل تنظیم یتم                 الخطر:
 الفائض من األموال التي تم جمعها.

بالمخاطرة یتعلق فیما تقییمي موقف اإلدارة مجلس یتخذ أن یجب للمؤسسة، عام كمبدأ المخاطر:                إدارة
 المالیة داخل المنظمة.

المتعلقة المخاطر لتقییم سویدیة كرونة ألف 50 تتجاوز دفعة كل في اإلدارة مجلس مراجعة أن یجب                  كما
 بالغرض من الدفع والتزامات المؤسسة نحو المانحین والممولین.



90 Konto 
 تتبع المؤسسة اللوائح الخاصة بنظام "Konto 90" المعتمد في السوید لجمع التبرعات، حیث یتم اتباع
 اللوائح الخاصة بالنظام، وكذلك تم تأسیس حسابات المؤسسة وربطها بحساب Konto 90، حیث تمتلك

 المؤسسة حسابات سویش وبلوس جیرو، والحواالت المصرفیة.
 

 وبحسب النظام یجب أن یذهب ما الیقل عن 75% من اإلیرادات إلى المشاریع، وذلك بحسب متطلبات
 إعداد تقریر مراقبة التحصیل السویدیة، ویلتزم مجلس اإلدارة سنویًا بمراجعة اإلرشادات الصادرة عن

 "مراقبة التحصیل السویدیة" وتقییم أي قصور وتنفیذ التدابیر دون أي تأخیر.
 

  صنادیق جمع التبرعات
90" على حسابات لدیها المؤسسة أن واضحًا یكون أن یجب التبرع صنادیق عبر التبرعات جمع                 عند

 Konto" ، كما یتم استخدام الصنادیق المختومة من قبل شخص یتم تعیینه من قبل مجلس اإلدارة.
یجب وأنه بالدفع قام من بتوثیق یتم ذلك أن من التأكد یجب مصرفي، حساب في مباشرة التبرعات جمع                    عند

 أن یكون الدفع في اإلیرادات المبلغ عنها للمؤسسة، والتي تشكل األموال الالزمة التكالیف اإلداریة.
اللوائح لشروط وفقًا قیمتها تحصیل یتم سائلة، أموال تمثل ال والتي مالیة، الغیر التبرعات بجمع یتعلق                  فیما

 السویدیة لمراقبة التحصیل السویدی  ة.
 
 

  نقاط خاصة حول إدارة المنح المستلمة للمؤسسة
 أوالً : یجب أن یكون التحصیل موثقًا للمنح، وكذلك یجب توثیق المدفوعات والتكالیف اإلداریة.

النقاط كافة عن والتبلیغ التقاریر بتقدیم المانحة الجهات تجاه الشمال بالد مساعدات مؤسسة تلتزم                ثانیاً :
 المالیة للمنح عبر شخص یتم تعیینه لكافة المشاریع.

التي للمؤسسات الدفع یتم وأیضًا الساریة القوانین مع تتوافق التي لألغراض إال المنح صرف یجوز ال                  ثالثاً :
 تم االتفاق علیها كشركاء لمؤسسة مساعدات بالد الشمال فقط.

جمیع توثیق ضمان مع السنوي، التقریر ضمن للمؤسسة واألعطیات المنح جمیع عن اإلبالغ یجب                رابعاً :
 التعامالت، خاصة فیما یتعلق بالكفاالت.

حال في الرفض بحق تحتفظ ولكن أعطیاتهم، في المتبرعین رغبات لتحقیق جاهدة المؤسسة تسعى                خامساً :
 كان هناك أي مخاطرة أو كانت الرغبة غیر مواتیة ألهداف المؤسسة.

 سادساً : ال یجوز تمویل أنشطة المؤسسة إال من خالل األعطیات والتبرعات ومنح المشاریع.
 سابعاً : ال یجوز وضع أموال المؤسسة إال في الحسابات المصرفیة للمؤسسة.

المساعدات، تلك برفض بالحق الشمال مساعدات مؤسسة تحتفظ علیها المتنازع المساعدات حالة في               ثامناً :
 على سبیل المثال: إذا كان من المفترض أن األموال تم جمعها من أنشطة تتعارض مع قیم المؤسسة.



ذلك یكون أن شرط ذلك تقبل المؤسسة فإن المساعدة إستعادة یرید المتبرع كان إذا المساعدة، إعادة                  ثامناً :
 ضمن مدة زمنیة مناسبة للمؤسسة.

وقت أقرب في بیعها فیجب ، عقارات أو مالیة أوراق صورة في التبرعات أو الهدایا جاءت إذا                   تاسعاً :
االستثناء مالئمة. غیر عالیة البیع عملیة تجعل الخاصة الظروف كانت إذا استثناءات إجراء یمكن -                 ممكن

 المحتمل یقرره المجلس.
 
 

 السیولة النقدیة:
 یجب أن تكون قدرة المؤسسة على الدفع جیدة وذلك عبر:

 أوًال: تتم متابعة السیولة مع انتظام الشهر.
 ثانیًا: تقوم المؤسسة بتوظیف مستشارًا للمحاسبة الخارجیة للمساعدة في المحاسبة و

 محاسبة؛ یتم فحص جمیع األرصدة السائلة بشكل مستمر.
 
 

 مسؤولیة مجلس اإلدارة:
 • اتخاذ قرار بشأن التغییرات المتعلقة باالستراتیجیة المالیة.

 • اتخاذ قرار لتغییر السیاسة المالیة.
 • اتخاذ قرار بشأن المبادئ التوجیهیة المالیة األخرى.

 • تزوید أعضاء المنظمة بالمعلومات المالیة ذات الصلة.
 • تزوید أعضاء المنظمة بالتقییمات المالیة لألموال المحصلة و

 صرفت عند الطلب.
 • اقتراح تغییرات على مجلس اإلدارة (السیاسة المالیة الحالیة ، تغییرات االستراتیجیة ، وما إلى ذلك).

 • تمثیل المنظمة مع المنظمات األخرى
 • فیما یتعلق بالدفع إلى المنظمات األخرى في السوید أو في بلد آخر ، قم بإجراء

 تقییم المخاطر التشغیلیة أو المخاطر المالیة أو المخاطر التنظیمیة أو مخاطر الفساد أو األضرار التي لحقت
 الثقة.

 


