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 العامة السياسات: األول الفصل
 الالئحة  مقدمة 

 :الالئحة نطاق  (1املادة )
حلوكمة إجراءات مجع التربعات وتنظيم عالقة اجلمعية مع شركاء النجاح وحتفيز موظفي  الالئحة هذه ُصممت

  املوارد املالية مبا يتوافق مع النظم الرمسية.تنمية  
 

 :الالئحة أهداف  (2املادة )
 . مع شركاء النجاح  اجلمعية  تنظيم عالقة •
 .ومشاريعها اجلمعية برامج استدامة تتضمن ودائمة اثبتة موارد إجياد •
 العربية اململكة يف هبا املعمول ألحكاماو  القوانني وفقوسريها املوارد املالية  ضمان إجراءات تنمية   •

 .السعودية
 .للجمعية املالية املوارد تنمية عمليات ووضوح شفافية •
 .تمع وكسب ثقتهمع اجمل املدى طويلةعالقات  توطيد  •
 حتفيز العاملني يف تنمية املوارد املالية يف مضاعفة اجلهود لتحقيق االستدامة املالية.  •
 .البنكية  جلمعيةا تساب ضمان استمرار حركة ح •

 أنواع التربعات:   (3املادة )
 إىل الصرف أوجه حيث منوتنقسم  ) نقدية، عينية، أصول غري منقولة(  اجلمعية تقبلها اليت التربعات تنقسم 

 :رئيسيني نوعني
 .املتربع حيددها اليت األوجه يف إال صرفها للجمعية حيق ال مقيدة:تربعات  .أ

 .مبادرات اجلمعية املعتمدة من يف أي صرفها للجمعية حيقغري مقيدة:  تربعات   .ب
 :الكفالء  من  الكفاالت أموال  استقبال  طرق   (4املادة )

 .يف مقر اجلمعية الرئيسي نقدا .أ
 .يةرمسال  اجلمعية   ت حساب حتويل يف  .ب

 .اجلمعية بسم مصريف شيك .أ
 .اجلمعية مقر يف املوجودة البيع  نقاط عرب .ب
 .اجلمعية حلسابت احمللية البنوك خالل من االستقطاع . ج
 .غريه أو اإلنرتنت أو املصريف اهلاتفاملتجر اإللكرتوين أو    طريق عن اجلمعية حلساب التحويل .د



 

 وقف أصل اثبت أو منقول بسم اجلمعية وتسجيله لدى احملكمة.  .ه
 ضوابط والتزامات: ( 5املادة )
 املصاحل تضارب أشكال مجيع  اجلمعية االستثمار جتنيبو   التطوير  مسؤول تنمية املوارد املالية وجلنة على •

 املالية املوارد تنمية أثناء عمليات
 وإفصاح وشفافية نزاهة من املؤسسية، احلوكمة  معايري أعلى وفق املالية املوارد تنمية عمليات مجيع  تتم •

 . ورقابة
االستثمار و   التطويرحتت إشراف جلنة   للجمعية، املالية املوارد  تنمية أساليب على املوافقة صالحية تكون  •

 .اإلدارة لسجملالتابعة  
 .اإلدارة جملس عاتق على اجلمعية يف املالية املوارد تنمية إلدارة خصصةامل يزانيةامل  اعتماد مسؤولية تقع  •
 التطوير من جلنة للجمعية  وحتديد املستهدف املال  املالية املوارد تنمية خطة على املوافقة صالحية تكون  •

 .االستثمارو 
 .يفوضه من أو اإلدارة جملس رئيس بسمللداعمني   وجهةاملالدعم   طلبات قدمت  •
واعتماد   االستثمارالتطوير و جلنة    توصيةو  التنفيذي  برتشيح املدير املالية يتم اختيار مسؤول تنمية املوارد  •

 . رئيس جملس اإلدارة
 .املدير التنفيذي مبوافقة إال املالية املوارد  إدارة تنمية عملية يف اجلمعية خارج من عضو أي مشاركة جيوز ال •
 . مصدرها نزاهة يف مشكوك، أو من خارج اململكة تربعات أي   قبول عدم  املالية املوارد  تنمية موظف على •
 اجلمعية وأخذ  أهداف مع  -وجد إن - ع  املترب  شروط انسجام من التأكد  املالية املوارد  تنمية موظف على •

 .التربعات املشروطة قبول اإلدارة التنفيذية قبل من املوافقة
 .مت ختصيصه بطلب الدعم ذيال للنشاطالتربع   خيصص ،قيد امل التربع حاالت يف •
 دخوهلا )الصندوق( فور  قسم املالية  لدى  النقدية غري أو النقدية املالية املوارد مجيع  تسجيل و  ضبط يتم   •

 . احملاسيب وإدخاهلا يف النظام آخر، إجراء عليها أي يتم أن  وقبل
 بقيمتها فواتري وجود(  غريها أو سيارات، جتهيزات،عقارات،    (  العينية التربعات مجيع  تتضمن أن  جيب •

 األنواع هذه مثل يف املختصة اجلهات من سعري تقييم  على احلصول أو املتربع،  قبل من تقدميها حال
 .بذلك خاص حمضر يف تقييمها ويثبت املنح، من

 . .املصريف حساهبا أو اجلمعية صندوق إىل دخوهلا حلني )هبا املوعود ( اآلجلة املنح إثبات يتم ال •
 هبا، املعمول اإلجراءات الواردة عن طريقه حبسب التربعات مجيع  بتقييد  املالية  املوارد تنمية موظف يلتزم •

 .ووضوح شفافية بكل
 بعد  إال املالية  املوارد لتنمية كحمالت ومشروعاهتا  لرباجمها تروجيية منصاتبعمل  اجلمعية مينع قيام •

 .  الوزارة من  رمسي تصريح  على احلصول



 

 .اجلمعية عن الصادرة التعريفية بطاقاهتم حبمل االلتزام املالية املوارد تنمية ومتطوعي موظفي على جيب •
 شخص أي بسم املالية املوارد تنمية بغرض مصرفية حسابت أي فتح األحوال من حال أبي يسمح ال •

 . اجلمعية يف منصبه طبيعة كانت مهما
  عليهم يعرضها قد  اليت اخلاصة االمتيازات أو العطااي من نوع أي قبول املالية املوارد تنمية ملوظف جيوز ال  •

 اهلبة تلك وإحالة التنفيذي   املدير إخطار احلالة تلك يف عليه  ويتحتم الشخصية، لصفتهم املاحنني بعض
 .اجلمعية مباشرة إىل  مباشرة 

 أخرى مؤسسية أو فردية جهة ألي املالية املوارد تنمية يف العمل املالية املوارد  تنمية موظفي على حيظر •
 .اجلمعية لدى عملهم أثناء خارجها، أو الرمسي الدوام ساعات أثناء  سواء

 ة.اجلمعي مسعة إىل تسيء نشاطات أي يف االخنراط املالية املوارد  تنمية موظفي على حيظر •
 . جيمعوهنا اليت املالية املوارد من مبالغ  أية اختالس املالية املوارد  تنمية موظفي على حيظر •
 ح. واض بشكل معبأة استالم إلكرتونية، بسندات  التربعات مجيع  توثيق املالية املوارد  تنمية موظفي على •
بادرات التعليمية لتغطية كفاالت احللقات وامل خطة إصدار املوارد املالية مسؤوليةمسؤول تنمية   يتوىل •

 .الكفالء  مع  بجلمعية والتواصل
 . لغهماومب واملنقطعني املستمرين املستقطعني بعدد شهرية تقارير عمل •

 
 

  



 

 : (املاحنني) شركاء النجاح العالقة مع (6املادة )
 

وفقا لالئحة )سياسة مجع التربعات( وتضبط العالقة مبوجب )عقد   ) املاحنني(   النجاح شركاء   تنظم العالقة مع 
 .الشراكة اجملتمعية( املرفق

   مبواثيق أدبية تقدر مبوجبها جهودهم يف خدمة اجلمعية من ذلك:  كما يتمتع املاحنون  

 .ملسامهاهتم اجلمعية قديرت .أ
 .عليه املتفق النحو على مسامهته استخدام من التأكد  حق .أ

 .السرعة وجه على صحيحة إجابة وتلقي بجلمعية املتعلقة واالستفسارات األسئلة طرح حق .ب
 املمكنة بلسرعة تربعاهتم ، يف التصرف كيفية على عنياملترب  اطالع .أ

 أو معلوماته من أي تسريب وعدم شروطه، حرتاماو  ته،اخصوصية املتربع وسرية معلوم  على احلفاظ .ب
 ه وفق ) سياسة خصوصية البياانت(.تفضيالت

 أتخري  أو إعاقة دون  من ذلك،  طلب حال يف الداعمني، قائمة من املتربع اسم حذف . ج
 مع خطاب الشكر.  أقصى  حبد  ساعة 72 خالل تربعه ، بستالم املتربع إعالم   .د
منوذج   وفق والنوعية احلجم حيث من الداعم مستوى حبسب له زايرة ترتيب أو للمتربع شكر رسالة إرسال .ه

 . الشراكة اجملتمعية
 فيجب التقارير لكتابة معني منوذج لديه املانح كان  حال)يف  يه  عل املتفق الوقت يف دوري تقرير إرسال .و

 (.اتباعه
 . إنذار سابق ودون  حلظة أي يف االستقطاع إلغاء للمستقطع  حيق   .ز

  



 

 : العالقة مع العاملني (7املادة )
 

 ملوظفي تنمية املوارد املالية :املزااي أو والتعويضات املدفوعات
 أوال: موظف العقد الكلي )دوام كلي(

 :على عمله أداء مقابل يف الذي يعمل بدوام كلي   املالية املوارد  تنمية موظف يتحصل
 : مزااي اثبتة )مالية حتفيزية(:-1

  .اإلدارة جملس الرواتب سلم حبسب شهري، أساسي راتب  .1
 .اإلدارة   جملس بدالت  ال هيكل حبسب شهري   مواصالتبدل   .2
 .اإلدارة جملس املعتمد من بدالت  ال هيكل حبسبداخل اململكة   بدل تنقل .3
 التسجيل يف التأمينات االجتماعية. .4
 )عهدة(.  شرحية مع  جوال هاتف  .5
 آيباد لعرض وتسويق منتجات اجلمعية )عهدة(.  .6

 مزااي مالية متغرية:   -2
 مقابل تفعيل األوامر املستدمية ) االستقطاع الشهري( كالتال:  حتفيزية مكافأة  - 1

عن كل استقطاع شهري حيققه املوظف. )تصرف  %100يستحق قيمة استقطاع  واحد بنسبة  ❖
مرفق جدول  –بعد ثالثة أشهر من تفعيل االستقطاع ويشرتط حتقيق أدنى النصاب الشهري 

من االستقطاع  %50أدنى النصاب يستحق نسبة  أنصبة االستقطاعات( ويف حال عدم حتقيق
 الذي حيققه.

يف حال ثباتها ملدة سنة كاملة مببلغ إمجالي  من جمموع استقطاعاته/ها  السنوية %10قيمة  ❖
 ( ريال حتتسب اعتبارًا من بداية السنة املالية التالية.78000أقل النصاب )

من أي تربع مقطوع يتم حتصيله عن طريقه.) يصرف  مع الراتب بعد التأكد من  %5يستحق قيمة  -2
 إيداع املبلغ حبساب اجلمعية(.

 
 

  



 

 ي )دوام جزئي( براتب. اثنيا: موظف العقد اجلزئ
 :على عمله أداء مقابل يفالذي يعمل بدوام جزئي  املالية املوارد تنمية موظف ستحقي

 : مزااي اثبتة )مالية حتفيزية(:-1
  ة.اإلدار  جملس املعتمد منالدوام اجلزئي   رواتب سلم حبسب شهري، راتب -
 جهاز عرض لوحي لعرض منتجات اجلمعية )عهدة(.  -
 .اإلدارة جملس املعتمد من بدالت  ال هيكل حبسبداخل اململكة   بدل تنقل -

 : مزااي مالية متغرية: -2
 مقابل تفعيل األوامر املستدمية ) االستقطاع الشهري( كالتال:  حتفيزية مكافأة  - أ

عن كل استقطاع شهري حيققه املوظف. )تصرف بعد  %100بنسبة  قيمة استقطاع  واحد ❖
مرفق جدول  –ثالثة أشهر من تفعيل االستقطاع ويشرتط حتقيق أدنى النصاب الشهري 

 أنصبة االستقطاعات(.

يف حال ثباتها ملدة سنة كاملة مببلغ إمجالي   من جمموع استقطاعاته/ها  السنوية %10قيمة  ❖
 (  ريال حتتسب اعتبارًا من بداية السنة املالية التالية.78000أقل النصاب )

من أي تربع مقطوع يتم حتصيله عن طريقه.) يصرف  مع الراتب بعد التأكد من  %5قيمة  ❖
 إيداع املبلغ حبساب اجلمعية(.

 

  



 

 )بدون راتب(:  اثلثا:املوظف
 مزااي مالية متغرية: 

 مقابل تفعيل األوامر املستدمية ) االستقطاع الشهري( كالتال:  حتفيزية مكافأة  - 1
عن كل استقطاع شهري حيققه املوظف. )تصرف بعد  %200بنسبة  قيمة استقطاع  واحد ❖

مرفق جدول  –ثالثة أشهر من تفعيل االستقطاع ويشرتط حتقيق أدنى النصاب الشهري 
 أنصبة االستقطاعات(.

 من جمموع استقطاعاته/ها  السنوية يف حال ثباتها ملدة سنة كاملة. %10قيمة  ❖

صيله عن طريقه.) يصرف بعد التأكد من إيداع من أي تربع مقطوع يتم حت %5قيمة  يستحق ❖
 املبلغ حبساب اجلمعية(.

 
  



 

 

 امللحقات 
 عقــد شــراكة جمتمعيــــة 

 نــيـاونـــعـاملت اتفـاقــيات

 متغرية ( –اتفاقية عمــــل مبكافأة شهرية )ثابتة  -1

 )متغرية( –مقطوعــــــــــة اتفاقيـــة عمــــل مبكافأة  -2

 ريك جناح  ــــتمارة ش ــ منوذج اس
 تهدفات ـــــــــجدول توزيع املس

 منوذج قاعدة بيانات املستقطعي 

 منوذج تقرير شهري لالســتقطاع 

 

  



 

 جمتمعية  عقـــــد شــــراكة
 متهيد ( 1بند ) 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ وبعد:

الرب والتقوى       فانطالًقا من قوله تعاىل وما للتعاون بني خريكم من تعلم القرآن وعلمه( : )وقول النيب  ،وتعاونوا على 

اجلمعية واملاحنني من أهل اخلري يف اجملتمع من دوٍر هام يف استمرار احللقات لتؤدي رسالتها على أكمل وجه ، ولبث 

 روح التكاتف يف جمتمعنا.

 املوافق   /     من سنة        م   إبرام عقد شراكة بني كل من:  فقد مت حبمد اهلل وتوفيقه ويف يوم      

شارع امللك عبد العزيز حي الصناعية مبحافظة اخلفجي وعنوانها اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم  اجلمعية-1

 ول(.األويشار إليه فيما بعد بـ )الطرف                                           /أو من ينوب عنه  رئيس جملس اإلدارةوميثلها 

 

 . (الثانيويشار إليه فيما بعد بـ )الطرف    جوال /                                               شريك النجاح/-2

 

 
 تصنيف الشراكات: ( 2بند ) 

 

 شريك جناح اسرتاتيجي □

 ا فأكثر.سنوًي ريال( 200,000:)مببلغ 

 تكريم من مسو أمري املنطقة الشرقية يف احلفل السنوي لتحفيظ القرآن
 تكريم من حمافظ اخلفجي

 تكريم من رئيس جملس إدارة اجلمعية

إهداء / مع أحقيته يف اختيار وتوزيع أمساء احللقات ملن يرغب اسم اجملمع أو الدار اختيار

 ملن يرغب

 عضوية يف اجلمعية العمومية للجمعية عضوية فخرية

 نشر اسم الشريك يف موقع اجلمعية واملتجر االلكرتوني ووسائل التواصل

 خاص باسم الداعم ونشره على موقع اجلمعية نصف فصليتقرير 

 شريك جناح ماسي □

 .( ريال سنوًيا 199,999: 75,000مببلغ:) 

 تكريم من حمافظ حمافظة اخلفجي
 تكريم من رئيس جملس إدارة اجلمعية

 اختيار اسم اجملمع أو الدار

 عضوية يف اجلمعية العمومية للجمعية عضوية فخرية

إهداء ملن / الشريك يف موقع اجلمعية واملتجر االلكرتوني ووسائل التواصلنشر اسم 

 يرغب

 ونشره على موقع اجلمعية عماالداسم خاص ب فصليتقرير 

 تكريم من حمافظ اخلفجي



 

 شريك جناح ذهيب □

 ا.ريال سنوًي (74,999 :45,000مببلغ:)

 تكريم من رئيس جملس إدارة اجلمعية

إهداء ملن يرغب /المجمع أو الداراختيار اسم   

 نشر اسم الشريك يف موقع اجلمعية واملتجر االلكرتوني ووسائل التواصل

 ونشره على موقع اجلمعية عماخاص بالد  يتقرير سنو 

 شريك جناح فضي □

 اريال سنوًي  (44,999: 15,000)مببلغ:

 تكريم من حمافظ اخلفجي

 اجلمعيةتكريم من رئيس جملس إدارة 

 إهداء ملن يرغباحللقات / اءامس اختيار

 تقرير سنوي بإنتاجية احللقة

 شريك جناح برونزي □

 اريال سنوًي (14,999: 5000)مببلغ 

 خطاب شكر

 تقرير سنوي بإنتاجية احللقة

 إهداء ملن يرغب

 نشر اسم الداعم وقيمته واإلهداء على وسائل التواصل

 شريك جناح □

 اسنوًي ًلاريا (4,999:  360)مببلغ 

 رسالة شكر

 إهداء ملن يرغب

 على وسائل التواصل ملن يرغب واإلهداءنشر اسم الداعم وقيمته 

 تقرير بإنتاجية احللقات
                         

 ( مدة العقد 3بند ) 

 م20ابتداًء من تاريخ     /     /     ملدة مفتوحة □

 م .20م  إىل تاريخ   /    /   20ابتداًء من تاريخ   /    /    ..................................................حمددة  ملدة □

 

 ( طريقة الدفع4بند ) 

 ................. ...................................................... ........./ على حساب البنكي رقم...........................................سنوًيا مببلغ  □

 .......... ..................................................................../ على الحساب البنكي رقم  ..........................................شهرًيا مببلغ □
 

 

 



 

 األول  الطرف واجبات (  5بند ) 

يلتزم الطرف األول بتنفيذ العقد ميدانًيا باختيار املعلمني وتوجيههم للعمل يف احللقات ومتابعة  .1

 سري العمل فيها بواسطة املشرفني امليدانيني. 

 لتزم الطرف األول بدعوة الطرف الثاني يف تكريم طالب احللقات املتميزين.ي .2

 لكل جممع أو حلقة مكفولة  عن نتائج احللقة لتزم الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بتقارير دوريةي .3

 مزوده باإلنتاجية وصور احللقات.

يلتزم الطرف األول بإعالم الطرف الثاني يف حال تعذر مجع احللقات املكفولة يف جممع أو دار قرآنية   .4

واحدة وإمكانية توزيعها على عدة أماكن حسب العدد املستهدف واملصلحة املتحققة؛ وبنفس التكلفة 

 دناه.أ

 
 الثاني الطرف واجبات (  6بند ) 

 سنوًيا. يدفع الطرف الثاني مشكوًرا، مبلغ وقدره )      (        ريال سعودي ال غري -1

 يقوم الطرف الثاني مشكوًرا بتمويل تكاليف املشروع مالًيا مدى فرتة العقد املتفق عليها.  -2

 
 ( ونسختين أصليتين. 6بنود)  ستةحرر هذا العقد من  

 سائلي املوىل عز وجل التوفيق والسداد للجميع. 
 

 الثاني الطرف    الطرف األول  
 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم  

 مبحافظة اخلفجي  
 االسم / ..........................................  
  

 ................................... /التوقيع    .............................................................. التوقيع :
 

  



 

 متغرية ( –)ثابتة مبكافأة شهرية    عمــــل  اتفاقية
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد:

 قد مت االتفاق بني كل من: م2  / /    :املوافق فإنه يف يوم  

الطرف األول: اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم مبحافظة اخلفجي وميثلها رئيس اجلمعية 

 فضيلة الشيخ.

(،      :  )سجل مدني  اجلنسية:    الطرف الثاني: األخ / 

 على اآلتي:

ربامج التربعات يقوم الطرف الثاني بالتعريف باجلمعية وبراجمها التعليمية والتسويق ل .1

أوقاف( وفق  -  SMS –زكاة  –صدقة مباشرة  –كفالة حلقات  –)استقطاع شهري 

 اآللية التالية:

 أ/ عمل مسح ميداني للمنطقة اجلغرافية املخصصة له للتسويق.

ب/ القيام بزيارات دورية لألفراد واملنشآت احلكومية والتعليمية والصحية والتجارية وعرض 

 معية على املستهدفني، ورفع تقرير شهري عن الزيارات.برامج ومنتجات اجل

 ج/رصد بيانات الراغبني باملشاركة باالستقطاع يف منوذج خاص .

 د/متابعة املستقطع إلكمال وتفعيل استقطاعه لدى البنك .

 من كل شهر هجري. 18هـ/ تسليم كشف شهري للجمعية بأعداد وبيانات املستقطعني بتاريخ 

 . كل شهر( ريال  1000الثاني بتحقيق أقل النصاب من االستقطاع الشهري ) و/ يلتزم الطرف 

عام يتجدد االتفاقية مدة تكون أشهر كفرتة جتريبية وبعد فرتة التجربة  3مدة هذا االتفاقية  .2

 حتقق نسبة النصاب الشهري من اإليرادات. هتلقائيًا؛ ويشرتط الستمرار

( فقط ألفان ريال  2000طوعة ثابتة مبلغ وقدره )يقوم الطرف األول بصرف مكافأة شهرية مق .3

 .ال غري, تستحق عند نهاية كل شهر هجري ) يف حال حقق النصاب الشهري (

للطرف الثاني )يستحق صرف مبلغ %100يقوم الطرف األول بصرف مكافأة )غري ثابتة( بنسبة  .4

يف  ل االستقطاع(مساو لكل مبلغ استقطاع شهري حققه ويصرف بعد مرور ثالثة أشهر من تفعي

 .حال حتقق النصاب الشهري



 

من استقطاعاته السنوية )يف حال ثباتها ملدة سنة( تبدأ من  %10يستحق الطرف الثاني نسبة  .5

 بداية السنة املالية )الالحقة( إىل نهايتها.

 من كل تربع مقطوع حققه. %5يستحق املتعاون نسبة  .6

 .ه االتفاقيةية غري مكافأته املوضحة يف هذال حيق للطرف الثاني املطالبة بأي مستحقات مال .7

 ال يشرتط أن يكون مقر عمل الطرف الثاني يف مقر الطرف األول )مامل تستلزم مصلحة العمل(.  .8

 مبا ال يضر مصاحل الطرفني. ه االتفاقيةحيق للطرف األول تعديل بنود هذ .9

 سياستها ومتثيلها التمثيل األمثل.يلتزم الطرف الثاني مببادئ العمل يف اجلمعية ومراعاة  .10

أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية يتم حله وديًا وإذا تعذر خيضع الختصاص قضاء اململكة  .11

 العربية السعودية.

 

 هذا واهلل ولي التوفيق،  وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.

 

 

 الطرف الثاني   الطرف األول  
 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم  

 مبحافظة اخلفجي  
 ..........................................   :االسم 
  

 .......................................... :التوقيع  .............................................................. التوقيع :
 

  



 

  متغرية(اتفاقيـــة عمــــل )مكافأة  

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد:

 هـ قد مت االتفاق بني كل من:1440فإنه يف يوم  املوافق  /  /

اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم مبحافظة اخلفجي وميثلها رئيس اجلمعية الطرف األول: اجلمعية 

 فضيلة الشيخ.

(،      :  )سجل مدني  اجلنسية:    الطرف الثاني: األخ / 

 على اآلتي:

يقوم الطرف الثاني بالتعريف باجلمعية وبراجمها التعليمية والتسويق لربامج  .1

  SMS –زكاة  –صدقة مباشرة  –كفالة حلقات  –التربعات )استقطاع شهري 

 أوقاف( وفق اآللية التالية: -

 أ/ عمل مسح ميداني للمنطقة اجلغرافية املخصصة له للتسويق.

لألفراد واملنشآت احلكومية والتعليمية والصحية والتجارية ب/ القيام بزيارات دورية 

 وعرض برامج ومنتجات اجلمعية على املستهدفني، ورفع تقرير شهري عن الزيارات.

 ج/رصد بيانات الراغبني باملشاركة باالستقطاع يف منوذج خاص .

 د/متابعة املستقطع إلكمال وتفعيل استقطاعه لدى البنك .

من كل شهر  18للجمعية بأعداد وبيانات املستقطعني بتاريخ  هـ/ تسليم كشف شهري

 هجري.

 سنة هجرية واحدة يتجدد تلقائيًا مبوافقة الطرفني.مدة هذه االتفاقية  .2

للطرف الثاني عن كل مبلغ %200يقوم الطرف األول بصرف مكافأة )غري ثابتة( بنسبة  .3

ستحق صرف املبلغ بعد استقطاع حتقق عن طريقه بعد التأكد من تفعيل االستقطاع )ي

 مرور ثالثة أشهر من تفعيل االستقطاع(.

من استقطاعاته السنوية )يف حال ثباتها ملدة سنة( تبدأ  %10يستحق الطرف الثاني نسبة  .4

 من بداية السنة املالية )الالحقة( إىل نهايتها.

 من كل تربع مقطوع حققه. %5يستحق الطرف الثاني نسبة  .5

مالية غري مكافأته املوضحة يف هذه طالبة بأي مستحقات ال حيق للطرف الثاني امل .6

 .االتفاقية



 

 ال يشرتط أن يكون مقر عمل الطرف الثاني يف مقر الطرف األول.  .7

 مبا ال يضر مصاحل الطرفني. ه االتفاقيةحيق للطرف األول تعديل بنود هذ .8

التمثيل يلتزم الطرف الثاني مببادئ العمل يف اجلمعية ومراعاة سياستها ومتثيلها  .9

 األمثل.

يتم حله وديًا وإذا تعذر خيضع الختصاص قضاء اململكة  تفاقيةاال هأي نزاع ينشأ عن هذ .10

 العربية السعودية.

 

 هذا واهلل ولي التوفيق،  وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.

 

 

 الطرف الثاني   الطرف األول  
 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم  

 مبحافظة اخلفجي  
 ..........................................   :االسم 
  

 .......................................... :التوقيع  .............................................................. التوقيع :
 

  



 

 ( ك جناحيشراستمارة )

 ... احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

وإميانًا مين بأهمية  بعد اطالعي على برامج وأنشطة مجعية حتفيظ القرآن باخلفجي )قارئ( ،
عملها يف خدمة اجملتمع؛ ورغبة مين يف املشاركًة خبريية تعلم وتعليم كتاب اهلل جل وعال، 

 أتشرف أن أكون من شركاء النجاح لدعم برامج اجلمعية، وأسعد باملشاركة يف اآلتي:

 أواًل:

 ــ1
 األعمال التطوعية )حسب ختصصي(.

 ال أرغب  أرغب  التخصص:....................................................................

 ال أرغب  أرغب  حضور لقاءات وحمافل اجلمعية. ــ2
 ال أرغب  أرغب  استبيانات اجلمعية. ــ3
 ال أرغب  أرغب  استالم تقرير دوري بأنشطة اجلمعية عرب الواتس آب. ــ4

 ثانيًا:

 .أرغب يف املساهمة باستقطاع شهري من حسابي مببلغ 

  50  ... ريال 100  ... ريال 150  .......... ريال( ريال آخر ) 

 ال أرغب  أرغب  استالم رسالة بوصول مبلغ االستقطاع ــ1
 ال أرغب  أرغب  إرسال رسالة لعدم تفعيل االستقطاع ــ2
    
 ............................................................................ االسـم: 

 ............................................................................ اجلوال:
 :..............................................................................التوقيع 
 ............................................................................:التاريخ 

 
 ريال شهريًا.  12قيمة الرسالة  5051إىل  1406رقم برسالة نصية مساهمة بللدعوة 



 

 

 

 

 ثابتة / متغرية (–) اتفاقية عمل مكافأة ملوظفي االستقطاعجدول توزيع املستهدفات 

أة 
كاف

امل
ية

هر
لش

ا
 

 املوظفاسم 

ف 
هد

ست
امل

ري
شه

ال
 

ذو  شوال رمضان شعبان رجب 2مجادى 1مجادى 2ربيع 1ربيع صفر حمرم
 اجملموع ذو احلجة القعدة

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 

2000  100
0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78000 

2000  100
0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78000 

2000  100
0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78000 

2000  100
0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78000 

 

 موظفني 4عدد  للموظف الواحد البيان
 312,000 78,000 السنوي للموظفإمجالي االستقطاعات 

 96,000 24,000 مكافآت شهرية ثابتة للموظف

 48,000 12,000 مكافآت شهرية متغرية للموظف

 168,000 42,000 صايف االستقطاعات يف السنة للموظف



 

 
 منوذج قاعدة بيانات املستقطعني 

 والــم اجلــرق لــة العمــجه يةــسـنـاجل املــتربعم ــــاس م
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

  



 

 
 منوذج التقرير الشهري للمستقطعني

 نهاية االستقطاع تاريخ بداية االستقطاع: قيمة االستقطاع رقم اجلوال املتربعاسم  م
 التفعيل يف البنك

 مل يتم مت

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 



 

 
 


