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عاتسياسة 
ّ
 مجع الترب

 هوحتفيظ يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم
1 

مع عدم اإلخالل مبا جاء يف التشريعات والقوانني املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية، ونظام اجلمعيات 
 .هاحمل   هلا، دون أن حتل   استكماالا  واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، والالئحة األساسية للجمعية، تأيت هذه السياسة

2 

 : منها نة أمام كل  املعاين املبي   - وثيقةاله أينما وردت يف هذ -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
 العربية اململكة يف هبا والسياسيات املعمول األنظمة ضمن وبراجمها للجمعية العيين أو املادي   الدعم تقدمي : التبرع

 السعودية.
 .اجلمعية إدارة من املعتمدة اتعالتب  مجع  سياسة : السياسة

 احتياج تلب   دةمتعد   وفق تصنيفات   ومشاريعها وبراجمها للجمعية الدعم بقنوات خاص   إلكرتوين متجر : خيركم متجر
 .واملستفيدين الداعمني

 والقانونية الشرعية بكامل األهلية وهو مبوافقته تب عامل حساب من منتظم   بشكل   دورياا  يستقطع مبلغ   : البنكي االستقطاع
 .اإللكرتونية وقنواهتا احمللية البنوك عب يتم   والذي

 الشركة بذات املالية طريق اإلدارة عن املعنية الشركة يموظ ف من استقطاعه يتم   دوري   مبلغ   : المنشأة شيك استقطاع
 .اجلمعية باسم شيك به ويصدر

 .اجلمعية خلدمات النطاق اجلغرايف يف وتنتشر ومشاريعها وبراجمها باجلمعية للتعريف مكاتب : التعريفية المكاتب
 

3 

مع املوارد املالية من تختلف املصادر مع جبة رشادات اخلاص  ئ واإلالغرض من هذه السياسة هو التعريف باملباد
 التالية :، ولتحقيق األهداف حتديد السياسات العامة لذلك

 .ومعتمدة وموثقة   واضحة   منهجية   وفق األعمال تسيري 3.1
 التبعات. استقبال يف املعتمدة والطرق األساليب توضيح 3.2
 .اجلمعية يف التبعات إلدارة متكاملة   مرجعية   بناء 3.3
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4 

 : عات هلا وخاصةا التب  ون مجع ق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األفراد الذين يتول  طب  ت  
 اجلمعية العمومية .1
 اإلدارة جملس .2
 القانوين احملاسب .3
 التنفيذية اإلدارة .4
 املالية اإلدارة .5
 إدارة التسويق وشؤون الداعمني العاملون يف .6
 ن يف مجع التبعاتعو املتعاونون واملتطو   .7

5  
 أهداف األداء احملددة للسنة التشغيلية ومبا يلب   ة مجع التبعات يف ضوءخط  عنية يف اجلمعية دارة املاإلتضع  5.1

 .ة التنفيذية للجمعيةاخلط  متطل بات 
ق مع اجلهات ذات العالقة لبناء الشراكات هبدف وتنس   ،الرعاة باستمرارني و تب عاملائمة اجلمعية قر تطو   5.2

 عات والرعايات.زيادة إيرادات اجلمعية من التب  
 ني.تب عحقوق امليف مجع التب عات و احلالية أو اليت تصدر الحقاا باألنظمة الرمسية تلتزم اجلمعية  5.3
 للتسه   بياناته، وذلك فيها حتوض   بطاقة هوية   التبعات مجع يف لديها يعمل موظ ف لكل   معيةاجل تصدر 5.4

 ورمسي. نظامي   بشكل   عليها فالتعر   تب عامل على
 ويف ع،تب  كل  عملية  عند متب علل مل  سي   ،كانت القيمة أياا  ونوعه عالتب   بقيمة رمسي استالم   إيصال حترير يتم 5.5

 رمسي. سند   به ويسجل هو كما استالمه يتم )عينياا( عالتب   كان حال
 ويصرف حسب خططها، اجلمعية برامج يف تب عامل قبل من له صص  خ   فيما املالية دارةاإل من عالتب   يودع 5.6

 ذلك. على بناءا 
 اجلمعية. إدارة من التغري إال خاصية يتيح ال رقايب مركزي مبتحك   باإلدارة تقنياا  مربوطة   التبع مسارات مجيع 5.7
جتاههم وتقدمي التقارير  اماهتاد من الوفاء بالتز بإدارة العالقة مع الداعمني والشركاء والتأك  اجلمعية تقوم  5.5

 الالزمة هلم بذلك.
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قيمة االشرتاكات اليت تتقاضاها اجلمعية من  االنتساب أو اخلدمات، أو عات رسومال يعتب من ضمن التب   5.5
 األعضاء أو املنتفعني من خدماهتا.

عات والرعايات وطريق صرفها للجهات املعنية تلتزم اجلمعية باإلفصاح الكامل عن معلومات أموال التب   5.15
 .والرقابية

6  
 املتوقعة. إجنازه ةومد   املدعوم املشروع بدء تاريخمعرفة  6.1
 مقر   مغادرة املذكورة والتعديل قبل البيانات صحة من دوالتأك   الرمسي، االستالم إيصال بيانات مراجعة 6.2

 ع.التب  
 املدعوم. البنامج يف ومسامهته عهتب   أثر عن بتقرير   تب عامل تزويد 6.3
 املسبق. التنسيق بعد املدعوم برناجمه يف العمل سري على العواالط   اجلمعية زيارة 6.4
 يف الشراكات. وآلياهتا اجلمعية يف املعتمدة واخلطط واللوائح األنظمة حسب الشراكة عقود توقيع 6.5

7  
 .الرئيس اجلمعية مقر   داخل النقدي عالتب   7.1
 التعريفية. واملكاتب الرئيس املقر  نقاط البيع يف  طريق عن عالتب   7.2
 www.qjstore.comاإللكرتوين:  خريكم متجر طريق عن عالتب   7.3
 .مباشرةا  بالبنوك اجلمعية حلسابات البنكي التحويلأو  اإليداع طريق عن عالتب   7.4
 .اجلمعية باسم الشيكات إصدار طريق عن عالتب   7.5
 .البنكي واستقطاع شيك املنشأة االستقطاع طريق عن عالتب   7.6
 .sms القصرية الرسائل طريق عن التبع 7.7
مع اجلهات  اجملتمعية الشراكات على بناء اهللل( واآلليات الشبيهة والقنوات الوسيطة طريق )باقي عن التبع 7.5

 .التجارية
 .األسهم وغريها أو املنشآت أو باألراضي هبة أو التبعات العينية واألصول كوقف 7.5
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5  
 ، ...(االلكرتوين البيد ،الثابت أو اجلوال رقم ،االسمني )متب عالبيانات األساسية وبيانات التواصل لل توفري 5.1

 .الدورية إيصال التقارير التواصل وتسهيل هبدف تعزيز
 التقين الذي ال خالل البنامج من خبصوصية   حمفوظة وهي ،تامة بسرية   تتمتع تب عبامل املتعلقة البيانات مجيع 5.2

 .تب عامل مع بالتواصل املعين وظ فامل إال عليه لعيط  

5  
 : متبّرعال رغبة على بناء   التعديل 5.1

، تب عوامل البنامج هبا بيانات حاملوض   البنامج الئحة على التعديل إجراء ريتعذ   قد وإجرائية قانونية ألسباب  
 ونوع مقدارعلى  ناالطرف فيه فقيت   لقاء   ينعقدعلى تب عه؛  تغيريه عند رغبة املتب ع بإجراء أي  فإن   لذلك
 .وبراجمها مبصاحل اجلمعية إضرارأي   بيسب   ال فيما التغيري

 التبرع : مبلغ استرداد 5.2
 خبطاب   اجلمعية إدارة تخاطبة عليه فإن   خالل السنة املالية مقنع   لسبب   عهتب   اسرتداد تب عامل رغبة حال يف

 قبل من فيه النظر ليتم بيد اإللكرتوينال أو الفاكس عب للمقر الرئيس أو مويسل   يدوياا منه عموق   مكتوب  
بعينها  حالة   لكل   حتوض   قاهرة   أسباب   وجود حال يف االسرتداد عن االعتذار يف احلق للجمعيةو اإلدارة، 

 حسب سياسات اجلمعية.

15  
جتاههم والتواصل معهم وتقدمي ني والشركاء والوفاء بالتزاماهتا تب عتلتزم اجلمعية بالشفافية واملصداقية مع امل 15.1

 .التقارير الالزمة هلم بذلك
 تلتزم اجلمعية باإلفصاح الكامل عن معلومات التبعات وطرق صرفها للجهات املعنية والرقابية. 15.2
 تصدر من اجلهات املشرفة عليها بشأن سياسة التبعات. الئحة   تلتزم اجلمعية بأي   15.3

11  
عليها من جملس إدارة اجلمعية، ويعتمد العمل هبا من تاريخ االعتماد،  الحق   تعديل   هذه السياسة وأي  تعتمد 

 .ذلك التعديلاعتماد من تاريخ  هلا ابتداءا  الحق   تعديل   ، ويسري العمل بأي  غ هبا مجيع املعنيني حسب املادة الثالثةويبل  
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