
ح�سابي اخلريي:   .1

تتيح »الرحمة العاملية« خدمة »ح�سابي اخلريي« وهي خدمة ك�سف احل�ساب اخلريي، والتي تتيح    

للمتربع اأن يطلع على جميع تربعاته التي قام بها يف ك�سف ح�ساب واحد، كما ميكنه متابعة م�ساريعه؛ 

وا�ستقبال التقارير اخلا�سة به، وملزيد من املعلومات عن اخلدمة ات�سل على 1888808 اأو الدخول 

على موقع Khaironline.net وطلب اإتاحة اخلدمة.

توثيق امل�شروعات والكفاالت:  .2

ر اأحياًنا ت�سوير  حتر�ص »الرحمة العاملية« على توثيق م�سروعاتها ب�سورة دائمة، ولكن قد يتعذَّ   

العاملية«؛  »الرحمة  اإرادة  لأ�سباب خارجة عن  املناطق؛  بع�ص  م�ساريعكم يف  امل�ستفيدين من  بع�ص 

الغذائية والطبية؛  الـم�ساريع املو�سمية؛ مثل: الإفطارات، والأ�ساحي، والإغاثات  على �سبيل املثال: 

الكفالة؛  من  امل�ستفيدين  ت�سوير  يتعذر  كما  املنطقة،  وتقاليد  امل�ستفيدين  باأعراف  تتعلق  لظروف 

)الأ�سر املتعففة، الإعاقة... وغريها( لأ�سباب تتعلق بحفظ كرامة امل�ستفيدين.

ا�شتالم تقارير التنفيذ:  .3

• امل�ساريع الإن�سائية:	

ا�ستالم التقرير الأول خالل �سهرين من تاريخ بدء التنفيذ املتفق عليه. 		v

ا�ستالم التقرير املرحلي اأو التايل خالل 70 يومًا من اإ�سدار التقرير ال�سابق.   v

• م�ساريع املياه والك�سب احلالل:	

)با�ستثناء  الم�سروع  تنفيذ  بدء  تاريخ  من  �سهور   4 خالل  ختامي  واحد  تقرير  للمتبرع  ي�سل  	

م�ساريع الآبار الرتوازية فتكون ح�سب المراحل المتفق عليها(.

افتتاح امل�شروع:  .4

فاإنها حتثُّ  تعامالتها؛  العاملية« يف جميع  »الرحمة  عليه  الذي حتر�ص  ال�سفافية  ملبداأ  حتقيقًا    

الذي  ع  املتربِّ بالغ على  اأثر  الزيارات من  تلك  ملا متثله  م�ساريعهم اخلريية؛  افتتاح  عيها على  متربِّ

رها على يديه، وكذلك على امل�ستفيدين  ي�سهد موطن عطائه بنف�سه؛ فريى اآثار رحمة اهلل التي ي�سَّ

ل املتربع م�ساريف ال�سفر  مبا ي�سعرون به من فرحة التوا�سل مع اأهل الربِّ والعطاء، على اأن يتحمَّ

ل مكتب »الرحمة العاملية« باملنطقة التي يقع  ة به اإىل بلد امل�سروع، ويف املقابل يتكفَّ والإقامة اخلا�سَّ

بها امل�سروع با�ستقباله وتهيئة و�سائل املوا�سالت من واإىل امل�سروع.

امل�شاريع املو�شمية املرتبطة بامل�شاريع اخلريية:  .5

العاملية«  »الرحمة  لك  ر  تي�سِّ الأجر مب�سروعاتك اخلريية؛  وم�ساعفة  ا�ستثمار اخلري  زيادة يف    

رم�سان  �سهر  خالل  لل�سائم  اإفطار  كتجهيز  مو�سمية؛  اأخرى  مب�ساريع  اخلريي  م�سروعك  ربط 

مب�سجدك اأو م�سروعك اخلريي، اأو ذبح الأ�ساحي، اأو ك�سوة العيد، وذلك طبقًا للحد الأدنى الذي 

نوافيك به قبل حلول مو�سم امل�سروع بفرتة منا�سبة، وملزيد من املعلومات عن اخلدمة ات�سل على 

.1888808

الظروف اال�شتثنائية:  .6

حالة  ا�ستوائية،  اأمطار  ثلوج،  )ت�ساقط  ا�ستثنائية  بظروف  اأحيانًا  عملنا  مناطق  بع�ص  متر    

ت�سب هذه الفرتة �سمن مدة تنفيذ امل�سروع، اأو  اأمنية...(؛ فيتوقف العمل يف امل�سروع اخلريي، ول حتحُ

ع للم�سروع. اإعداد التقارير، وميكنك ال�ستف�سار عن ذلك عند التربُّ

خامسًا: معلومات عامة:رابعًا: سياسات متفرقة

فتاوى الزكاة واالأحكام ال�شرعية:  .1

للرحمـــة العامليـــة هيئة �سرعيـــة معتربة من كبـــار العلماء بالكويـــت، تقوم با�ستفتائهـــا فيما يتعلق    

بالأحـــكام ال�سرعيـــة لأيِّ م�ســـروع؛ مـــن حيث جواز التـــربع له مـــن زكاة املال، وغريه مـــن الأحكام، 

�ســـار لذلـــك يف املـــادة الت�سويقيـــة املطبوعة مب�ساريـــع »الرحمة العامليـــة« وعلى املوقـــع الإلكرتوين  ويحُ

.Khaironline.net

�شكر التربع:   .2

تقـــوم »الرحمـــة العامليـــة« بتوجيـــه ر�سالـــة �سكر عـــرب الربيـــد الإلكـــرتوين، والر�سائـــل الن�سية    

SMS، فـــور ا�ستالمهـــا لتربعاتكـــم عرب فروعهـــا، اأو من خـــالل موقعها الإلكرتوين خـــري اأون لين 
.Khaironline.net

فروع »الرحمة العاملية« ومركز خدمة املتربعني:   .3

»للرحمـــة العامليـــة« فروع على م�ستـــوى مناطق الكويـــت، ولديها مركز خلدمة املتربعـــن ي�ستقبل    

مكاملاتكـــم وا�ستف�ساراتكـــم من ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى الثامنة م�ساًء على الرقـــم 1888808.

دوام املكتب الرئي�شي )عدا �شهر رم�شان(:   .4

• من 8 �سباحًا وحتى 1 ظهرًا، ومن 4 ع�سرًا وحتى 8 م�ساء؛ اأيام: الأحد، والثالثاء، والأربعاء.	

• ومن 8 �سباحًا حتى 4 ع�سرًا يومي: الإثنن، واخلمي�ص - يوما: اجلمعة، وال�سبت؛ راحة.	

دوام  فروع »الرحمة العاملية«:   .5

ملعرفة دوام الفروع ميكنكم الت�سال على الرقم 1888808.  

سياسات وضوابط التبرع لدى 

العالمية« »الرحمة 
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ثالثًا: الكفالة والرعايةثانيًا: التعديل على التبرعأواًل : التب�رع
ع: التعديل بناًء على رغبة املتربِّ  .1

ح بها بيانات امل�سروع  ر اإجراء التعديل على لفتة امل�سروع املو�سَّ لأ�سباب قانونية واإجرائية قد يتعذَّ   

ع؛ لذلك متَّ و�سع جمموعة من ال�سوابط التي تتوافق مع تلك القوانن والإجراءات؛ وهي: واملتربِّ

• ي�سمح بتعديل ا�سم املتربع اأو ا�سم امل�سروع:	

امل�ساجد وما يف حكمها من امل�ساريع الإن�سائية: خالل �سهرين من تاريخ التربع.  v

الآبار الرتوازية: خالل اأ�سبوعن من تاريخ التربع.  v

الآبار ال�سطحية: خالل اأ�سبوع من تاريخ التربع.  v

v	يتعذر التعديل بعد اإجناز م�سروع امل�ساجد والآبار وت�سليمه للم�ستفيدين.

• الوقفيات: خالل �سهر من تاريخ التربع )ويحُ�سرتط ت�سليم ال�سهادة القدمية(.	

• امل�سروعـــات اخلريية ال�سغرى )الك�سب احلالل، العقائق، الذبائـــح، النذور، وما يف حكمها(: ل 	

ميكن تعديلها.

• ي�سمح بتعديل دولة تنفيذ امل�سروع اخلريي اأو الكفالة:	

يف امل�سروعات اخلريية: خالل خم�سة اأيام من تاريخ التربع. 	v

للمكفوليـــن: خالل �سهر من تاريـــخ التبرع، �سواء في حالة التبرع في اأحـــد فروع الرحمة، اأو   v

ع في حالة القتطاع البنكي. عند الخ�سم الفعلي من ح�ساب المتبرِّ

تعديل امل�شتفيد )تخ�شي�ص التربع(:  .2

• �ص اآخر: خالل �سهرين من تاريخ التـــربع، اأو عند نزول اخل�سم 	 مـــن تربع عامٍّ اإىل تـــربع خم�سَّ

ع يف حالة القتطاع البنكي. الفعلي من ح�ساب املتربِّ

• : خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ 	 �ص اآخر اأو اإىل تربع عامٍّ �ص اإىل تـــربع خم�سَّ مـــن تربع خم�سَّ

التربع.

تعديل تكلفة تنفيذ امل�شروع اخلريي:  .3

• بغر�ـــص زيادة املكونات/امل�ساحات: خالل �سهر من تاريخ التربع، �سريطة موافقة املكتب امليداين 	

للرحمة العاملية.

• بغر�ص اإنقا�ص املكونات/امل�ساحات: خالل �سهر من تاريخ التربع، �سريطة موافقة املكتب امليداين 	

للرحمة العاملية.

ا�شرتداد مبلغ التربع:  .4

• يف حـــال �ســـداد مبلغ التـــربع والبـــدء بتنفيذ امل�ســـروع فاإنه يتعذر ا�ســـرتداد املبلـــغ وذلك بح�سب 	

�سيا�سات الرحمة العاملية.

• يف حـــال تاأخر البدء يف تنفيذ امل�سروع يف الظـــروف العادية لثالثة اأ�سهر، ميكن للمتربع ا�سرتداد 	

مبلغ التربع كاماًل ح�سب النموذج املعّد لذلك.

ا�شتبدال مكفول:   .1

ق اأحد �سروط ال�ستبدال يف احلالت املذكورة  تقوم »الرحمة العاملية« با�ستبدال املكفول عند حتقُّ   

ه اإليه مبالغ  اأدناه، كما تقوم »الرحمة العاملية« باختيار البديل الأكرث مالءمة لختياركم الأول، وتحُوجَّ

ة به؛ وهذه احلالت هي: الكفالة، ويتمُّ اإعالمكم باملكفول اجلديد واإر�سال التقارير اخلا�سَّ

• بلوغ ال�سن 18 عامًا )لالأيتام(.	

• الكتفاء املادي. 	

• ر معه الو�سول للمكفول. 	 ال�سفر اأو مغادرة املنطقة )نزوح، هجرة...(؛ مما يتعذَّ

• عدم اللتزام بنظام الكفالة من طرف املكفول اأو عائلته.	

• ترك الدرا�سة بناء على رغبة الطالب )للطلبة(.	

• ج )للطلبة(.	 اإمتام الدرا�سة والتخرُّ

• يف حال وفاة املكفول.	

• اأو لأ�سباب اأخرى خارجة عن اإرادتنا.	

تعيني مكفول بعينه غري مدرج يف خطة كفاالت منطقة العمل:   .2

تعتذر  الأولويات؛  دة  ت�سغيلية حمدَّ وخطط  ميداين،  م�سح  على  يعتمد  الكفالة  نظام  لأنَّ  نظرًا    

با�ستمارات  فقط  وتكتفي  عملها،  مناطق  يف  بعينه  يتيم  كفالة  طلبات  تلبية  عن  العاملية«  »الرحمة 

املكفولن املعرو�سة على املوقع الإلكرتوين اأو يف اأحد منافذ التربع لـ »الرحمة العاملية«.

امل�شاعدات االإ�شافية للمكفول:   .3

ت�ستقبل  العاملية«  »الرحمة  فاإنَّ  للمكفول؛  اإ�سافية  م�ساعدات  تقدمي  يف  الكافل  رغبة  حالة  يف    

امل�ساعدات املالية فقط، دون العينية.

حتويل نوع الكفالة:  .4

فيما يتعلق بكفالة اليتيم؛ فاإنَّ »الرحمة العاملية« تقوم باإيقاف كفالته اآليًا عند بلوغه �سن 18    

مه الكفالء يف الأيتام الذين قاموا على رعايتهم؛  عامًا، وحر�سًا على اأن ل ي�سيع ال�ستثمار الذي قدَّ

ت�ساعد »الرحمة العاملية« الكفالء على ا�ستمرار كفالتهم من خالل تغيري النوع من »كفالة يتيم« اإىل 

»كفالة طالب علم«، يف حالة رغبة الكافل.

تقرير املكفول:   .5

اأيتامكم الذين تكفلونهم ورعايتهم ب�سكل دائم على  حر�سًا من »الرحمة العاملية« على متابعة    

مدار العام، فقد حر�ست على تزويد الكافل بتقرير �سنوي مف�سل عن حال املكفول، مرفقًا بر�سالة 

)اإذا  الدرا�سية  وال�سهادة  له،  حديثة  و�سور  للمكفول،  الأ�سا�سية  والبيانات  املحُعيل،  اأو  املكفول  من 

كان ملتحقًا بالدرا�سة( ويف حالة عدم و�سول التقرير اخلا�ص مبكفولكم نرجو اإ�سعارنا من خالل 

الت�سال على خدمة املتربعن 1888808 اأو الدخول مبا�سرة اإىل Khaironline.net، وملزيد 

من الطالع يرجى مراجعة فقرة ح�سابي اخلريي )رابعًا 1(.

االلتزام بالكفالة:  .6

انقطاع  عدم  على  وحر�سًا  ثابتة،  ب�سورة  مكفوله  جتاه  الكافل  به  يقوم  اأدبــي  التزام  الكفالة    

د من  التاأكُّ الكفالة وما يت�سبَّب عنه من م�سكالت اجتماعية؛ حتثُّ »الرحمة العاملية« الكافلن على 

ر قيمة ا�ستقطاع الكفالة يف ح�سابهم البنكي، اأو �سدادها يف اأيٍّ من فروعها يف حال اأي ظروف  توفُّ

ا�ستثنائية وخا�سة يف )الإجازة ال�سيفية(.

طرق التربع لدى الرحمة العاملية:   .1

بياناته، . 1 فيها  تو�سح  هوية  التربعات  لديها يف جمع  يعمل  لكلِّ موظف  تحُ�سدر  العاملية  الرحمة 

وذلك لتحُ�سهل على املتربع التعرف عليه.

ع اأيًا كانت القيمة، ويف حال . 2 عند التربع يتم حترير اإي�سال ا�ستالم ي�ستلمه املتربع بقيمة التربُّ

كان التربع ذهبًا اأو ف�سة يتم تو�سيح الوزن والعيار يف اإي�سال ال�ستالم.

جيدًا, . 3 العاملية  الرحمة  بختم  املذيل  اال�شتالم  اإي�شال  بيانات  مراجعة  املتربع  على 

والتاأكد من �شحة البيانات املذكورة قبل مغادرة مقرِّ التربع, كما اأنَّ باإمكانكم التربع عن 

طريق موقعنا خري اأون الين, اأو طلب مندوبنا الإمتام عملية التربع.

للمتربع احلق يف:   .2

معرفة تاريخ البدء يف امل�سروع اخلريي، ومدة اإجنازه، وتاريخ اإجنازه املتوقع.. 1

معرفة عدد التقارير امل�ستحقة للم�سروع اخلريي، ومواعيد ا�ستحقاقها املتوقعة.. 2

توقيع »عقد اتفاق« للم�سروعات اخلريية الإن�سائية بقيمة 5000 د.ك فاأكرث.. 3

معرفة احلدِّ الأدنى للمبالغ املدفوعة التي ميكن معها البدء يف امل�سروع اخلريي:. 4

• م�ساريع بقيمة 1000 د.ك فاأقل يكون البدء فيها عند ا�ستيفاء كامل قيمة امل�سروع. 	

• م على دفعات ح�سب العقد املربم، ويكون البدء فيها 	 م�ساريع بقيمة 1000 د.ك فاأكرث تق�سَّ

بعد ا�ستيفاء الدفعة الأوىل والتي ل تقل عن 50٪ من قيمة العقد.

ع ب�شفة »فاعل خري«: التربُّ   .3

ع تقدمي تربُّعه ب�سفة »فاعل خري« من غري ذكر ا�سمه، ويف هذا احلالة ميكنه اإ�سافة  ميكن للمتربِّ   

رقم الهاتف والعنوان، وذلك حتى يت�سنى للرحمة العاملية تزويده بالتقارير الدورية عن م�سروعاته 

باإ�سافة رقم الهاتف والعنوان فاإنَّ »الرحمة العاملية« لن تتمكن من  اخلريية، ويف حال عدم رغبته 

تزويده بالتقارير الدورية وغريها من املعلومات التي يتمُّ تزويد املتربعن بها عن م�سروعاتهم؛ كما 

ع على:  يتعذر الو�سول اإليها عرب خدمات الرحمة اأون لين، لذلك حتثُّ »الرحمة العاملية« املتربِّ

• توفري ال�سم وفقًا لبيانات البطاقة املدنية مع رقم الهاتف.	

• توفري العنوان كاماًل )منزل- عمل- بريد( لت�سهيل عملية تو�سيل التقارير الدوريَّة.	

• توفري الربيد الإلكرتوين وو�سائل التوا�سل الأخرى لتعزيز التوا�سل، وال�سرعة يف اإي�سال التقارير 	

الدورية، وكذلك التخفيف من تكاليف الإنفاق على الو�سائل التقليدية للتوا�سل كاملطبوعات الورقية.

توقف اال�شتقطاع البنكي:    .4

كجهة  العاملية«  و»الرحمة  به،  اخلا�ص  والبنك  املتربع  بن  مالية  معاملة  ال�سهري  القتطاع    

و�سيطة، حري�سة على متابعة القتطاع يف حالة توقفه، لذا تقوم »الرحمة العاملية« بالت�سال على 

مع  ليتوا�سل  به؛  اخلا�ص  القتطاع  بتوقف  واإبالغه  واحد،  �سهر  ملدة  اقتطاعة  توقف  حال  املقتطع 

البنك، للوقوف على اأ�سباب توقفه ويقوم باإجراءات ا�ستمراره.

تكلفة امل�شاريع:  .5

تقوم »الرحمة العاملية« بتحديث تكلفة م�ساريعها ب�سكل �سنوي؛ طبقًا ملتغريات الأ�سعار يف مناطق العمل.
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ثالثًا: الكفالة والرعايةثانيًا: التعديل على التبرعأواًل : التب�رع
ع: التعديل بناًء على رغبة املتربِّ  .1

ح بها بيانات امل�سروع  ر اإجراء التعديل على لفتة امل�سروع املو�سَّ لأ�سباب قانونية واإجرائية قد يتعذَّ   

ع؛ لذلك متَّ و�سع جمموعة من ال�سوابط التي تتوافق مع تلك القوانن والإجراءات؛ وهي: واملتربِّ

• ي�سمح بتعديل ا�سم املتربع اأو ا�سم امل�سروع:	

امل�ساجد وما يف حكمها من امل�ساريع الإن�سائية: خالل �سهرين من تاريخ التربع.  v

الآبار الرتوازية: خالل اأ�سبوعن من تاريخ التربع.  v

الآبار ال�سطحية: خالل اأ�سبوع من تاريخ التربع.  v

v	يتعذر التعديل بعد اإجناز م�سروع امل�ساجد والآبار وت�سليمه للم�ستفيدين.

• الوقفيات: خالل �سهر من تاريخ التربع )ويحُ�سرتط ت�سليم ال�سهادة القدمية(.	

• امل�سروعـــات اخلريية ال�سغرى )الك�سب احلالل، العقائق، الذبائـــح، النذور، وما يف حكمها(: ل 	

ميكن تعديلها.

• ي�سمح بتعديل دولة تنفيذ امل�سروع اخلريي اأو الكفالة:	

يف امل�سروعات اخلريية: خالل خم�سة اأيام من تاريخ التربع. 	v

للمكفوليـــن: خالل �سهر من تاريـــخ التبرع، �سواء في حالة التبرع في اأحـــد فروع الرحمة، اأو   v

ع في حالة القتطاع البنكي. عند الخ�سم الفعلي من ح�ساب المتبرِّ

تعديل امل�شتفيد )تخ�شي�ص التربع(:  .2

• �ص اآخر: خالل �سهرين من تاريخ التـــربع، اأو عند نزول اخل�سم 	 مـــن تربع عامٍّ اإىل تـــربع خم�سَّ

ع يف حالة القتطاع البنكي. الفعلي من ح�ساب املتربِّ

• : خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ 	 �ص اآخر اأو اإىل تربع عامٍّ �ص اإىل تـــربع خم�سَّ مـــن تربع خم�سَّ

التربع.

تعديل تكلفة تنفيذ امل�شروع اخلريي:  .3

• بغر�ـــص زيادة املكونات/امل�ساحات: خالل �سهر من تاريخ التربع، �سريطة موافقة املكتب امليداين 	

للرحمة العاملية.

• بغر�ص اإنقا�ص املكونات/امل�ساحات: خالل �سهر من تاريخ التربع، �سريطة موافقة املكتب امليداين 	

للرحمة العاملية.

ا�شرتداد مبلغ التربع:  .4

• يف حـــال �ســـداد مبلغ التـــربع والبـــدء بتنفيذ امل�ســـروع فاإنه يتعذر ا�ســـرتداد املبلـــغ وذلك بح�سب 	

�سيا�سات الرحمة العاملية.

• يف حـــال تاأخر البدء يف تنفيذ امل�سروع يف الظـــروف العادية لثالثة اأ�سهر، ميكن للمتربع ا�سرتداد 	

مبلغ التربع كاماًل ح�سب النموذج املعّد لذلك.

ا�شتبدال مكفول:   .1

ق اأحد �سروط ال�ستبدال يف احلالت املذكورة  تقوم »الرحمة العاملية« با�ستبدال املكفول عند حتقُّ   

ه اإليه مبالغ  اأدناه، كما تقوم »الرحمة العاملية« باختيار البديل الأكرث مالءمة لختياركم الأول، وتحُوجَّ

ة به؛ وهذه احلالت هي: الكفالة، ويتمُّ اإعالمكم باملكفول اجلديد واإر�سال التقارير اخلا�سَّ

• بلوغ ال�سن 18 عامًا )لالأيتام(.	

• الكتفاء املادي. 	

• ر معه الو�سول للمكفول. 	 ال�سفر اأو مغادرة املنطقة )نزوح، هجرة...(؛ مما يتعذَّ

• عدم اللتزام بنظام الكفالة من طرف املكفول اأو عائلته.	

• ترك الدرا�سة بناء على رغبة الطالب )للطلبة(.	

• ج )للطلبة(.	 اإمتام الدرا�سة والتخرُّ

• يف حال وفاة املكفول.	

• اأو لأ�سباب اأخرى خارجة عن اإرادتنا.	

تعيني مكفول بعينه غري مدرج يف خطة كفاالت منطقة العمل:   .2

تعتذر  الأولويات؛  دة  ت�سغيلية حمدَّ وخطط  ميداين،  م�سح  على  يعتمد  الكفالة  نظام  لأنَّ  نظرًا    

با�ستمارات  فقط  وتكتفي  عملها،  مناطق  يف  بعينه  يتيم  كفالة  طلبات  تلبية  عن  العاملية«  »الرحمة 

املكفولن املعرو�سة على املوقع الإلكرتوين اأو يف اأحد منافذ التربع لـ »الرحمة العاملية«.

امل�شاعدات االإ�شافية للمكفول:   .3

ت�ستقبل  العاملية«  »الرحمة  فاإنَّ  للمكفول؛  اإ�سافية  م�ساعدات  تقدمي  يف  الكافل  رغبة  حالة  يف    

امل�ساعدات املالية فقط، دون العينية.

حتويل نوع الكفالة:  .4

فيما يتعلق بكفالة اليتيم؛ فاإنَّ »الرحمة العاملية« تقوم باإيقاف كفالته اآليًا عند بلوغه �سن 18    

مه الكفالء يف الأيتام الذين قاموا على رعايتهم؛  عامًا، وحر�سًا على اأن ل ي�سيع ال�ستثمار الذي قدَّ

ت�ساعد »الرحمة العاملية« الكفالء على ا�ستمرار كفالتهم من خالل تغيري النوع من »كفالة يتيم« اإىل 

»كفالة طالب علم«، يف حالة رغبة الكافل.

تقرير املكفول:   .5

اأيتامكم الذين تكفلونهم ورعايتهم ب�سكل دائم على  حر�سًا من »الرحمة العاملية« على متابعة    

مدار العام، فقد حر�ست على تزويد الكافل بتقرير �سنوي مف�سل عن حال املكفول، مرفقًا بر�سالة 

)اإذا  الدرا�سية  وال�سهادة  له،  حديثة  و�سور  للمكفول،  الأ�سا�سية  والبيانات  املحُعيل،  اأو  املكفول  من 

كان ملتحقًا بالدرا�سة( ويف حالة عدم و�سول التقرير اخلا�ص مبكفولكم نرجو اإ�سعارنا من خالل 

الت�سال على خدمة املتربعن 1888808 اأو الدخول مبا�سرة اإىل Khaironline.net، وملزيد 

من الطالع يرجى مراجعة فقرة ح�سابي اخلريي )رابعًا 1(.

االلتزام بالكفالة:  .6

انقطاع  عدم  على  وحر�سًا  ثابتة،  ب�سورة  مكفوله  جتاه  الكافل  به  يقوم  اأدبــي  التزام  الكفالة    

د من  التاأكُّ الكفالة وما يت�سبَّب عنه من م�سكالت اجتماعية؛ حتثُّ »الرحمة العاملية« الكافلن على 

ر قيمة ا�ستقطاع الكفالة يف ح�سابهم البنكي، اأو �سدادها يف اأيٍّ من فروعها يف حال اأي ظروف  توفُّ

ا�ستثنائية وخا�سة يف )الإجازة ال�سيفية(.

طرق التربع لدى الرحمة العاملية:   .1

بياناته، . 1 فيها  تو�سح  هوية  التربعات  لديها يف جمع  يعمل  لكلِّ موظف  تحُ�سدر  العاملية  الرحمة 

وذلك لتحُ�سهل على املتربع التعرف عليه.

ع اأيًا كانت القيمة، ويف حال . 2 عند التربع يتم حترير اإي�سال ا�ستالم ي�ستلمه املتربع بقيمة التربُّ

كان التربع ذهبًا اأو ف�سة يتم تو�سيح الوزن والعيار يف اإي�سال ال�ستالم.

جيدًا, . 3 العاملية  الرحمة  بختم  املذيل  اال�شتالم  اإي�شال  بيانات  مراجعة  املتربع  على 

والتاأكد من �شحة البيانات املذكورة قبل مغادرة مقرِّ التربع, كما اأنَّ باإمكانكم التربع عن 

طريق موقعنا خري اأون الين, اأو طلب مندوبنا الإمتام عملية التربع.

للمتربع احلق يف:   .2

معرفة تاريخ البدء يف امل�سروع اخلريي، ومدة اإجنازه، وتاريخ اإجنازه املتوقع.. 1

معرفة عدد التقارير امل�ستحقة للم�سروع اخلريي، ومواعيد ا�ستحقاقها املتوقعة.. 2

توقيع »عقد اتفاق« للم�سروعات اخلريية الإن�سائية بقيمة 5000 د.ك فاأكرث.. 3

معرفة احلدِّ الأدنى للمبالغ املدفوعة التي ميكن معها البدء يف امل�سروع اخلريي:. 4

• م�ساريع بقيمة 1000 د.ك فاأقل يكون البدء فيها عند ا�ستيفاء كامل قيمة امل�سروع. 	

• م على دفعات ح�سب العقد املربم، ويكون البدء فيها 	 م�ساريع بقيمة 1000 د.ك فاأكرث تق�سَّ

بعد ا�ستيفاء الدفعة الأوىل والتي ل تقل عن 50٪ من قيمة العقد.

ع ب�شفة »فاعل خري«: التربُّ   .3

ع تقدمي تربُّعه ب�سفة »فاعل خري« من غري ذكر ا�سمه، ويف هذا احلالة ميكنه اإ�سافة  ميكن للمتربِّ   

رقم الهاتف والعنوان، وذلك حتى يت�سنى للرحمة العاملية تزويده بالتقارير الدورية عن م�سروعاته 

باإ�سافة رقم الهاتف والعنوان فاإنَّ »الرحمة العاملية« لن تتمكن من  اخلريية، ويف حال عدم رغبته 

تزويده بالتقارير الدورية وغريها من املعلومات التي يتمُّ تزويد املتربعن بها عن م�سروعاتهم؛ كما 

ع على:  يتعذر الو�سول اإليها عرب خدمات الرحمة اأون لين، لذلك حتثُّ »الرحمة العاملية« املتربِّ

• توفري ال�سم وفقًا لبيانات البطاقة املدنية مع رقم الهاتف.	

• توفري العنوان كاماًل )منزل- عمل- بريد( لت�سهيل عملية تو�سيل التقارير الدوريَّة.	

• توفري الربيد الإلكرتوين وو�سائل التوا�سل الأخرى لتعزيز التوا�سل، وال�سرعة يف اإي�سال التقارير 	

الدورية، وكذلك التخفيف من تكاليف الإنفاق على الو�سائل التقليدية للتوا�سل كاملطبوعات الورقية.

توقف اال�شتقطاع البنكي:    .4

كجهة  العاملية«  و»الرحمة  به،  اخلا�ص  والبنك  املتربع  بن  مالية  معاملة  ال�سهري  القتطاع    

و�سيطة، حري�سة على متابعة القتطاع يف حالة توقفه، لذا تقوم »الرحمة العاملية« بالت�سال على 

مع  ليتوا�سل  به؛  اخلا�ص  القتطاع  بتوقف  واإبالغه  واحد،  �سهر  ملدة  اقتطاعة  توقف  حال  املقتطع 

البنك، للوقوف على اأ�سباب توقفه ويقوم باإجراءات ا�ستمراره.

تكلفة امل�شاريع:  .5

تقوم »الرحمة العاملية« بتحديث تكلفة م�ساريعها ب�سكل �سنوي؛ طبقًا ملتغريات الأ�سعار يف مناطق العمل.
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ثالثًا: الكفالة والرعايةثانيًا: التعديل على التبرعأواًل : التب�رع
ع: التعديل بناًء على رغبة املتربِّ  .1

ح بها بيانات امل�سروع  ر اإجراء التعديل على لفتة امل�سروع املو�سَّ لأ�سباب قانونية واإجرائية قد يتعذَّ   

ع؛ لذلك متَّ و�سع جمموعة من ال�سوابط التي تتوافق مع تلك القوانن والإجراءات؛ وهي: واملتربِّ

• ي�سمح بتعديل ا�سم املتربع اأو ا�سم امل�سروع:	

امل�ساجد وما يف حكمها من امل�ساريع الإن�سائية: خالل �سهرين من تاريخ التربع.  v

الآبار الرتوازية: خالل اأ�سبوعن من تاريخ التربع.  v

الآبار ال�سطحية: خالل اأ�سبوع من تاريخ التربع.  v

v	يتعذر التعديل بعد اإجناز م�سروع امل�ساجد والآبار وت�سليمه للم�ستفيدين.

• الوقفيات: خالل �سهر من تاريخ التربع )ويحُ�سرتط ت�سليم ال�سهادة القدمية(.	

• امل�سروعـــات اخلريية ال�سغرى )الك�سب احلالل، العقائق، الذبائـــح، النذور، وما يف حكمها(: ل 	

ميكن تعديلها.

• ي�سمح بتعديل دولة تنفيذ امل�سروع اخلريي اأو الكفالة:	

يف امل�سروعات اخلريية: خالل خم�سة اأيام من تاريخ التربع. 	v

للمكفوليـــن: خالل �سهر من تاريـــخ التبرع، �سواء في حالة التبرع في اأحـــد فروع الرحمة، اأو   v

ع في حالة القتطاع البنكي. عند الخ�سم الفعلي من ح�ساب المتبرِّ

تعديل امل�شتفيد )تخ�شي�ص التربع(:  .2

• �ص اآخر: خالل �سهرين من تاريخ التـــربع، اأو عند نزول اخل�سم 	 مـــن تربع عامٍّ اإىل تـــربع خم�سَّ

ع يف حالة القتطاع البنكي. الفعلي من ح�ساب املتربِّ

• : خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ 	 �ص اآخر اأو اإىل تربع عامٍّ �ص اإىل تـــربع خم�سَّ مـــن تربع خم�سَّ

التربع.

تعديل تكلفة تنفيذ امل�شروع اخلريي:  .3

• بغر�ـــص زيادة املكونات/امل�ساحات: خالل �سهر من تاريخ التربع، �سريطة موافقة املكتب امليداين 	

للرحمة العاملية.

• بغر�ص اإنقا�ص املكونات/امل�ساحات: خالل �سهر من تاريخ التربع، �سريطة موافقة املكتب امليداين 	

للرحمة العاملية.

ا�شرتداد مبلغ التربع:  .4

• يف حـــال �ســـداد مبلغ التـــربع والبـــدء بتنفيذ امل�ســـروع فاإنه يتعذر ا�ســـرتداد املبلـــغ وذلك بح�سب 	

�سيا�سات الرحمة العاملية.

• يف حـــال تاأخر البدء يف تنفيذ امل�سروع يف الظـــروف العادية لثالثة اأ�سهر، ميكن للمتربع ا�سرتداد 	

مبلغ التربع كاماًل ح�سب النموذج املعّد لذلك.

ا�شتبدال مكفول:   .1

ق اأحد �سروط ال�ستبدال يف احلالت املذكورة  تقوم »الرحمة العاملية« با�ستبدال املكفول عند حتقُّ   

ه اإليه مبالغ  اأدناه، كما تقوم »الرحمة العاملية« باختيار البديل الأكرث مالءمة لختياركم الأول، وتحُوجَّ

ة به؛ وهذه احلالت هي: الكفالة، ويتمُّ اإعالمكم باملكفول اجلديد واإر�سال التقارير اخلا�سَّ

• بلوغ ال�سن 18 عامًا )لالأيتام(.	

• الكتفاء املادي. 	

• ر معه الو�سول للمكفول. 	 ال�سفر اأو مغادرة املنطقة )نزوح، هجرة...(؛ مما يتعذَّ

• عدم اللتزام بنظام الكفالة من طرف املكفول اأو عائلته.	

• ترك الدرا�سة بناء على رغبة الطالب )للطلبة(.	

• ج )للطلبة(.	 اإمتام الدرا�سة والتخرُّ

• يف حال وفاة املكفول.	

• اأو لأ�سباب اأخرى خارجة عن اإرادتنا.	

تعيني مكفول بعينه غري مدرج يف خطة كفاالت منطقة العمل:   .2

تعتذر  الأولويات؛  دة  ت�سغيلية حمدَّ وخطط  ميداين،  م�سح  على  يعتمد  الكفالة  نظام  لأنَّ  نظرًا    

با�ستمارات  فقط  وتكتفي  عملها،  مناطق  يف  بعينه  يتيم  كفالة  طلبات  تلبية  عن  العاملية«  »الرحمة 

املكفولن املعرو�سة على املوقع الإلكرتوين اأو يف اأحد منافذ التربع لـ »الرحمة العاملية«.

امل�شاعدات االإ�شافية للمكفول:   .3

ت�ستقبل  العاملية«  »الرحمة  فاإنَّ  للمكفول؛  اإ�سافية  م�ساعدات  تقدمي  يف  الكافل  رغبة  حالة  يف    

امل�ساعدات املالية فقط، دون العينية.

حتويل نوع الكفالة:  .4

فيما يتعلق بكفالة اليتيم؛ فاإنَّ »الرحمة العاملية« تقوم باإيقاف كفالته اآليًا عند بلوغه �سن 18    

مه الكفالء يف الأيتام الذين قاموا على رعايتهم؛  عامًا، وحر�سًا على اأن ل ي�سيع ال�ستثمار الذي قدَّ

ت�ساعد »الرحمة العاملية« الكفالء على ا�ستمرار كفالتهم من خالل تغيري النوع من »كفالة يتيم« اإىل 

»كفالة طالب علم«، يف حالة رغبة الكافل.

تقرير املكفول:   .5

اأيتامكم الذين تكفلونهم ورعايتهم ب�سكل دائم على  حر�سًا من »الرحمة العاملية« على متابعة    

مدار العام، فقد حر�ست على تزويد الكافل بتقرير �سنوي مف�سل عن حال املكفول، مرفقًا بر�سالة 

)اإذا  الدرا�سية  وال�سهادة  له،  حديثة  و�سور  للمكفول،  الأ�سا�سية  والبيانات  املحُعيل،  اأو  املكفول  من 

كان ملتحقًا بالدرا�سة( ويف حالة عدم و�سول التقرير اخلا�ص مبكفولكم نرجو اإ�سعارنا من خالل 

الت�سال على خدمة املتربعن 1888808 اأو الدخول مبا�سرة اإىل Khaironline.net، وملزيد 

من الطالع يرجى مراجعة فقرة ح�سابي اخلريي )رابعًا 1(.

االلتزام بالكفالة:  .6

انقطاع  عدم  على  وحر�سًا  ثابتة،  ب�سورة  مكفوله  جتاه  الكافل  به  يقوم  اأدبــي  التزام  الكفالة    

د من  التاأكُّ الكفالة وما يت�سبَّب عنه من م�سكالت اجتماعية؛ حتثُّ »الرحمة العاملية« الكافلن على 

ر قيمة ا�ستقطاع الكفالة يف ح�سابهم البنكي، اأو �سدادها يف اأيٍّ من فروعها يف حال اأي ظروف  توفُّ

ا�ستثنائية وخا�سة يف )الإجازة ال�سيفية(.

طرق التربع لدى الرحمة العاملية:   .1

بياناته، . 1 فيها  تو�سح  هوية  التربعات  لديها يف جمع  يعمل  لكلِّ موظف  تحُ�سدر  العاملية  الرحمة 

وذلك لتحُ�سهل على املتربع التعرف عليه.

ع اأيًا كانت القيمة، ويف حال . 2 عند التربع يتم حترير اإي�سال ا�ستالم ي�ستلمه املتربع بقيمة التربُّ

كان التربع ذهبًا اأو ف�سة يتم تو�سيح الوزن والعيار يف اإي�سال ال�ستالم.

جيدًا, . 3 العاملية  الرحمة  بختم  املذيل  اال�شتالم  اإي�شال  بيانات  مراجعة  املتربع  على 

والتاأكد من �شحة البيانات املذكورة قبل مغادرة مقرِّ التربع, كما اأنَّ باإمكانكم التربع عن 

طريق موقعنا خري اأون الين, اأو طلب مندوبنا الإمتام عملية التربع.

للمتربع احلق يف:   .2

معرفة تاريخ البدء يف امل�سروع اخلريي، ومدة اإجنازه، وتاريخ اإجنازه املتوقع.. 1

معرفة عدد التقارير امل�ستحقة للم�سروع اخلريي، ومواعيد ا�ستحقاقها املتوقعة.. 2

توقيع »عقد اتفاق« للم�سروعات اخلريية الإن�سائية بقيمة 5000 د.ك فاأكرث.. 3

معرفة احلدِّ الأدنى للمبالغ املدفوعة التي ميكن معها البدء يف امل�سروع اخلريي:. 4

• م�ساريع بقيمة 1000 د.ك فاأقل يكون البدء فيها عند ا�ستيفاء كامل قيمة امل�سروع. 	

• م على دفعات ح�سب العقد املربم، ويكون البدء فيها 	 م�ساريع بقيمة 1000 د.ك فاأكرث تق�سَّ

بعد ا�ستيفاء الدفعة الأوىل والتي ل تقل عن 50٪ من قيمة العقد.

ع ب�شفة »فاعل خري«: التربُّ   .3

ع تقدمي تربُّعه ب�سفة »فاعل خري« من غري ذكر ا�سمه، ويف هذا احلالة ميكنه اإ�سافة  ميكن للمتربِّ   

رقم الهاتف والعنوان، وذلك حتى يت�سنى للرحمة العاملية تزويده بالتقارير الدورية عن م�سروعاته 

باإ�سافة رقم الهاتف والعنوان فاإنَّ »الرحمة العاملية« لن تتمكن من  اخلريية، ويف حال عدم رغبته 

تزويده بالتقارير الدورية وغريها من املعلومات التي يتمُّ تزويد املتربعن بها عن م�سروعاتهم؛ كما 

ع على:  يتعذر الو�سول اإليها عرب خدمات الرحمة اأون لين، لذلك حتثُّ »الرحمة العاملية« املتربِّ

• توفري ال�سم وفقًا لبيانات البطاقة املدنية مع رقم الهاتف.	

• توفري العنوان كاماًل )منزل- عمل- بريد( لت�سهيل عملية تو�سيل التقارير الدوريَّة.	

• توفري الربيد الإلكرتوين وو�سائل التوا�سل الأخرى لتعزيز التوا�سل، وال�سرعة يف اإي�سال التقارير 	

الدورية، وكذلك التخفيف من تكاليف الإنفاق على الو�سائل التقليدية للتوا�سل كاملطبوعات الورقية.

توقف اال�شتقطاع البنكي:    .4

كجهة  العاملية«  و»الرحمة  به،  اخلا�ص  والبنك  املتربع  بن  مالية  معاملة  ال�سهري  القتطاع    

و�سيطة، حري�سة على متابعة القتطاع يف حالة توقفه، لذا تقوم »الرحمة العاملية« بالت�سال على 

مع  ليتوا�سل  به؛  اخلا�ص  القتطاع  بتوقف  واإبالغه  واحد،  �سهر  ملدة  اقتطاعة  توقف  حال  املقتطع 

البنك، للوقوف على اأ�سباب توقفه ويقوم باإجراءات ا�ستمراره.

تكلفة امل�شاريع:  .5

تقوم »الرحمة العاملية« بتحديث تكلفة م�ساريعها ب�سكل �سنوي؛ طبقًا ملتغريات الأ�سعار يف مناطق العمل.
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ح�سابي اخلريي:   .1

تتيح »الرحمة العاملية« خدمة »ح�سابي اخلريي« وهي خدمة ك�سف احل�ساب اخلريي، والتي تتيح    

للمتربع اأن يطلع على جميع تربعاته التي قام بها يف ك�سف ح�ساب واحد، كما ميكنه متابعة م�ساريعه؛ 

وا�ستقبال التقارير اخلا�سة به، وملزيد من املعلومات عن اخلدمة ات�سل على 1888808 اأو الدخول 

على موقع Khaironline.net وطلب اإتاحة اخلدمة.

توثيق امل�شروعات والكفاالت:  .2

ر اأحياًنا ت�سوير  حتر�ص »الرحمة العاملية« على توثيق م�سروعاتها ب�سورة دائمة، ولكن قد يتعذَّ   

العاملية«؛  »الرحمة  اإرادة  لأ�سباب خارجة عن  املناطق؛  بع�ص  م�ساريعكم يف  امل�ستفيدين من  بع�ص 

الغذائية والطبية؛  الـم�ساريع املو�سمية؛ مثل: الإفطارات، والأ�ساحي، والإغاثات  على �سبيل املثال: 

الكفالة؛  من  امل�ستفيدين  ت�سوير  يتعذر  كما  املنطقة،  وتقاليد  امل�ستفيدين  باأعراف  تتعلق  لظروف 

)الأ�سر املتعففة، الإعاقة... وغريها( لأ�سباب تتعلق بحفظ كرامة امل�ستفيدين.

ا�شتالم تقارير التنفيذ:  .3

• امل�ساريع الإن�سائية:	

ا�ستالم التقرير الأول خالل �سهرين من تاريخ بدء التنفيذ املتفق عليه. 		v

ا�ستالم التقرير املرحلي اأو التايل خالل 70 يومًا من اإ�سدار التقرير ال�سابق.   v

• م�ساريع املياه والك�سب احلالل:	

)با�ستثناء  الم�سروع  تنفيذ  بدء  تاريخ  من  �سهور   4 خالل  ختامي  واحد  تقرير  للمتبرع  ي�سل  	

م�ساريع الآبار الرتوازية فتكون ح�سب المراحل المتفق عليها(.

افتتاح امل�شروع:  .4

فاإنها حتثُّ  تعامالتها؛  العاملية« يف جميع  »الرحمة  عليه  الذي حتر�ص  ال�سفافية  ملبداأ  حتقيقًا    

الذي  ع  املتربِّ بالغ على  اأثر  الزيارات من  تلك  ملا متثله  م�ساريعهم اخلريية؛  افتتاح  عيها على  متربِّ

رها على يديه، وكذلك على امل�ستفيدين  ي�سهد موطن عطائه بنف�سه؛ فريى اآثار رحمة اهلل التي ي�سَّ

ل املتربع م�ساريف ال�سفر  مبا ي�سعرون به من فرحة التوا�سل مع اأهل الربِّ والعطاء، على اأن يتحمَّ

ل مكتب »الرحمة العاملية« باملنطقة التي يقع  ة به اإىل بلد امل�سروع، ويف املقابل يتكفَّ والإقامة اخلا�سَّ

بها امل�سروع با�ستقباله وتهيئة و�سائل املوا�سالت من واإىل امل�سروع.

امل�شاريع املو�شمية املرتبطة بامل�شاريع اخلريية:  .5

العاملية«  »الرحمة  لك  ر  تي�سِّ الأجر مب�سروعاتك اخلريية؛  وم�ساعفة  ا�ستثمار اخلري  زيادة يف    

رم�سان  �سهر  خالل  لل�سائم  اإفطار  كتجهيز  مو�سمية؛  اأخرى  مب�ساريع  اخلريي  م�سروعك  ربط 

مب�سجدك اأو م�سروعك اخلريي، اأو ذبح الأ�ساحي، اأو ك�سوة العيد، وذلك طبقًا للحد الأدنى الذي 

نوافيك به قبل حلول مو�سم امل�سروع بفرتة منا�سبة، وملزيد من املعلومات عن اخلدمة ات�سل على 

.1888808

الظروف اال�شتثنائية:  .6

حالة  ا�ستوائية،  اأمطار  ثلوج،  )ت�ساقط  ا�ستثنائية  بظروف  اأحيانًا  عملنا  مناطق  بع�ص  متر    

ت�سب هذه الفرتة �سمن مدة تنفيذ امل�سروع، اأو  اأمنية...(؛ فيتوقف العمل يف امل�سروع اخلريي، ول حتحُ

ع للم�سروع. اإعداد التقارير، وميكنك ال�ستف�سار عن ذلك عند التربُّ

خامسًا: معلومات عامة:رابعًا: سياسات متفرقة

فتاوى الزكاة واالأحكام ال�شرعية:  .1

للرحمـــة العامليـــة هيئة �سرعيـــة معتربة من كبـــار العلماء بالكويـــت، تقوم با�ستفتائهـــا فيما يتعلق    

بالأحـــكام ال�سرعيـــة لأيِّ م�ســـروع؛ مـــن حيث جواز التـــربع له مـــن زكاة املال، وغريه مـــن الأحكام، 

�ســـار لذلـــك يف املـــادة الت�سويقيـــة املطبوعة مب�ساريـــع »الرحمة العامليـــة« وعلى املوقـــع الإلكرتوين  ويحُ

.Khaironline.net

�شكر التربع:   .2

تقـــوم »الرحمـــة العامليـــة« بتوجيـــه ر�سالـــة �سكر عـــرب الربيـــد الإلكـــرتوين، والر�سائـــل الن�سية    

SMS، فـــور ا�ستالمهـــا لتربعاتكـــم عرب فروعهـــا، اأو من خـــالل موقعها الإلكرتوين خـــري اأون لين 
.Khaironline.net

فروع »الرحمة العاملية« ومركز خدمة املتربعني:   .3

»للرحمـــة العامليـــة« فروع على م�ستـــوى مناطق الكويـــت، ولديها مركز خلدمة املتربعـــن ي�ستقبل    

مكاملاتكـــم وا�ستف�ساراتكـــم من ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى الثامنة م�ساًء على الرقـــم 1888808.

دوام املكتب الرئي�شي )عدا �شهر رم�شان(:   .4

• من 8 �سباحًا وحتى 1 ظهرًا، ومن 4 ع�سرًا وحتى 8 م�ساء؛ اأيام: الأحد، والثالثاء، والأربعاء.	

• ومن 8 �سباحًا حتى 4 ع�سرًا يومي: الإثنن، واخلمي�ص - يوما: اجلمعة، وال�سبت؛ راحة.	

دوام  فروع »الرحمة العاملية«:   .5

ملعرفة دوام الفروع ميكنكم الت�سال على الرقم 1888808.  

سياسات وضوابط التبرع لدى 

العالمية« »الرحمة 
إص��������دار ال����ع����اق����ات ال���ع���ام���ة واإلع�������ام
م  2016 ه���   1437 ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��رح��م��ة  ف��ي 
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ح�سابي اخلريي:   .1

تتيح »الرحمة العاملية« خدمة »ح�سابي اخلريي« وهي خدمة ك�سف احل�ساب اخلريي، والتي تتيح    

للمتربع اأن يطلع على جميع تربعاته التي قام بها يف ك�سف ح�ساب واحد، كما ميكنه متابعة م�ساريعه؛ 

وا�ستقبال التقارير اخلا�سة به، وملزيد من املعلومات عن اخلدمة ات�سل على 1888808 اأو الدخول 

على موقع Khaironline.net وطلب اإتاحة اخلدمة.

توثيق امل�شروعات والكفاالت:  .2

ر اأحياًنا ت�سوير  حتر�ص »الرحمة العاملية« على توثيق م�سروعاتها ب�سورة دائمة، ولكن قد يتعذَّ   

العاملية«؛  »الرحمة  اإرادة  لأ�سباب خارجة عن  املناطق؛  بع�ص  م�ساريعكم يف  امل�ستفيدين من  بع�ص 

الغذائية والطبية؛  الـم�ساريع املو�سمية؛ مثل: الإفطارات، والأ�ساحي، والإغاثات  على �سبيل املثال: 

الكفالة؛  من  امل�ستفيدين  ت�سوير  يتعذر  كما  املنطقة،  وتقاليد  امل�ستفيدين  باأعراف  تتعلق  لظروف 

)الأ�سر املتعففة، الإعاقة... وغريها( لأ�سباب تتعلق بحفظ كرامة امل�ستفيدين.

ا�شتالم تقارير التنفيذ:  .3

• امل�ساريع الإن�سائية:	

ا�ستالم التقرير الأول خالل �سهرين من تاريخ بدء التنفيذ املتفق عليه. 		v

ا�ستالم التقرير املرحلي اأو التايل خالل 70 يومًا من اإ�سدار التقرير ال�سابق.   v

• م�ساريع املياه والك�سب احلالل:	

)با�ستثناء  الم�سروع  تنفيذ  بدء  تاريخ  من  �سهور   4 خالل  ختامي  واحد  تقرير  للمتبرع  ي�سل  	

م�ساريع الآبار الرتوازية فتكون ح�سب المراحل المتفق عليها(.

افتتاح امل�شروع:  .4

فاإنها حتثُّ  تعامالتها؛  العاملية« يف جميع  »الرحمة  عليه  الذي حتر�ص  ال�سفافية  ملبداأ  حتقيقًا    

الذي  ع  املتربِّ بالغ على  اأثر  الزيارات من  تلك  ملا متثله  م�ساريعهم اخلريية؛  افتتاح  عيها على  متربِّ

رها على يديه، وكذلك على امل�ستفيدين  ي�سهد موطن عطائه بنف�سه؛ فريى اآثار رحمة اهلل التي ي�سَّ

ل املتربع م�ساريف ال�سفر  مبا ي�سعرون به من فرحة التوا�سل مع اأهل الربِّ والعطاء، على اأن يتحمَّ

ل مكتب »الرحمة العاملية« باملنطقة التي يقع  ة به اإىل بلد امل�سروع، ويف املقابل يتكفَّ والإقامة اخلا�سَّ

بها امل�سروع با�ستقباله وتهيئة و�سائل املوا�سالت من واإىل امل�سروع.

امل�شاريع املو�شمية املرتبطة بامل�شاريع اخلريية:  .5

العاملية«  »الرحمة  لك  ر  تي�سِّ الأجر مب�سروعاتك اخلريية؛  وم�ساعفة  ا�ستثمار اخلري  زيادة يف    

رم�سان  �سهر  خالل  لل�سائم  اإفطار  كتجهيز  مو�سمية؛  اأخرى  مب�ساريع  اخلريي  م�سروعك  ربط 

مب�سجدك اأو م�سروعك اخلريي، اأو ذبح الأ�ساحي، اأو ك�سوة العيد، وذلك طبقًا للحد الأدنى الذي 

نوافيك به قبل حلول مو�سم امل�سروع بفرتة منا�سبة، وملزيد من املعلومات عن اخلدمة ات�سل على 

.1888808

الظروف اال�شتثنائية:  .6

حالة  ا�ستوائية،  اأمطار  ثلوج،  )ت�ساقط  ا�ستثنائية  بظروف  اأحيانًا  عملنا  مناطق  بع�ص  متر    

ت�سب هذه الفرتة �سمن مدة تنفيذ امل�سروع، اأو  اأمنية...(؛ فيتوقف العمل يف امل�سروع اخلريي، ول حتحُ

ع للم�سروع. اإعداد التقارير، وميكنك ال�ستف�سار عن ذلك عند التربُّ

خامسًا: معلومات عامة:رابعًا: سياسات متفرقة

فتاوى الزكاة واالأحكام ال�شرعية:  .1

للرحمـــة العامليـــة هيئة �سرعيـــة معتربة من كبـــار العلماء بالكويـــت، تقوم با�ستفتائهـــا فيما يتعلق    

بالأحـــكام ال�سرعيـــة لأيِّ م�ســـروع؛ مـــن حيث جواز التـــربع له مـــن زكاة املال، وغريه مـــن الأحكام، 

�ســـار لذلـــك يف املـــادة الت�سويقيـــة املطبوعة مب�ساريـــع »الرحمة العامليـــة« وعلى املوقـــع الإلكرتوين  ويحُ

.Khaironline.net

�شكر التربع:   .2

تقـــوم »الرحمـــة العامليـــة« بتوجيـــه ر�سالـــة �سكر عـــرب الربيـــد الإلكـــرتوين، والر�سائـــل الن�سية    

SMS، فـــور ا�ستالمهـــا لتربعاتكـــم عرب فروعهـــا، اأو من خـــالل موقعها الإلكرتوين خـــري اأون لين 
.Khaironline.net

فروع »الرحمة العاملية« ومركز خدمة املتربعني:   .3

»للرحمـــة العامليـــة« فروع على م�ستـــوى مناطق الكويـــت، ولديها مركز خلدمة املتربعـــن ي�ستقبل    

مكاملاتكـــم وا�ستف�ساراتكـــم من ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى الثامنة م�ساًء على الرقـــم 1888808.

دوام املكتب الرئي�شي )عدا �شهر رم�شان(:   .4

• من 8 �سباحًا وحتى 1 ظهرًا، ومن 4 ع�سرًا وحتى 8 م�ساء؛ اأيام: الأحد، والثالثاء، والأربعاء.	

• ومن 8 �سباحًا حتى 4 ع�سرًا يومي: الإثنن، واخلمي�ص - يوما: اجلمعة، وال�سبت؛ راحة.	

دوام  فروع »الرحمة العاملية«:   .5

ملعرفة دوام الفروع ميكنكم الت�سال على الرقم 1888808.  

سياسات وضوابط التبرع لدى 
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