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التبرعات الخيرية باستخدام الرسائل ضوابط 

 (SMS)النصية القصيرة 
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 مقدمةال

ـــة، اســـتخدام الرســـائل النصـــية القصـــيرة  ـــاًء علـــى رغبـــة العديـــد مـــن الجهـــات الخيري فـــي جمـــع  (SMS)بن

ـــه وتســـهيله، بمشـــاركة  ـــام ب ـــري، وتشـــجيع القي ـــة فـــي دعـــم العمـــل الخي ـــالتبرع. ورغب ـــذكير ب التبرعـــات والت

فقــد تــم إعــداد ضــوابط تــنظم عمليــة جمــع التبرعـــات الجهــات المعنيــة المشــرفة علــى الجهــات الخيريــة، 

 الخيرية والتذكير بها، باستخدام الرسائل النصية القصيرة. وتتمثل هذه الضوابط في اآلتي:

 

 :(SMS)أوًال: جمع التبرعات الخيرية باستخدام الرسائل النصية القصيرة 

 

الجهـــات الخيريـــة بطلـــب رقـــم خـــاص الســـتخدام الرســـائل النصـــية القصـــيرة لجمـــع التبرعـــات؛ يجـــب أن تقـــوم 

ــال  ــرع بإرس ــخص المتب ــوم الش ــة؛ ليق ــالم المختلف ــائل اإلع ــر وس ــره عب ــوم بنش ــات، تق ــع التبرع ــائل جم ــا لرس به

رســالة نصــية قصــيرة إلــى هــذا الــرقم. وتتضــمن قيمــة الرســالة المبلــغ المخصــص للتبــرع وللحصــول علــى 

 الرقم المطلوب، يجب االلتزام بالضوابط التالية:

ـــب ا -١ ـــائل تطل ـــتخدام الرس ـــا باس ـــريًحا خطًي ـــا تص ـــا، منحه ـــرفة عليه ـــة المش ـــن الجه ـــة م ـــة الخيري لجه

 النصية القصيرة لجمع التبرعات، يتضمن النشاط المتبرع له.

بعــد الحصــول علــى التصــريح الخطــي المطلــوب، تقــوم الجهــة الخيريــة باالتفــاق مــع مقــدم خدمــة  -٢

ة بـــإبالغ هيئــــة االتصـــاالت وتقنيــــة الرســـائل النصــــية القصـــيرة، ومــــن ثـــم تقــــوم الجهـــة المشــــرف

ـــائل  ـــة الرس ـــدم خدم ـــة ومق ـــة الخيري ـــة باســـم الجه ـــاالت المتنقل ـــركات االتص ـــد ش المعلومـــات؛ لتزوي

 القصيرة المتعاقد معه.

تعمــــل شــــركات االتصــــاالت المتنقلــــة علــــى تــــوفير خــــدماتها للجهــــات الخيريــــة مجاًنــــا، أو بأســــعار  -٣

 ة االجتماعية، ودعم األعمال الخيرية.مخفضة قدر المستطاع، وذلك في إطار المسؤولي

ـــة ومقـــدمي  -٤ ـــق بحـــق شـــركات االتصـــاالت المتنقل فـــي حـــال ارتكـــاب مخالفـــة لهـــذه الضـــوابط؛ يطب

 خدمات الرسائل النصية القصيرة، نظام االتصاالت، والعقوبات الواردة فيه.
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 للتذكير بالتبرع: (SMS)ثانًيا: استخدام الرسائل النصية القصيرة 

الرســائل النصــية القصــيرة، مــن قبــل الجهــات الخيريــة؛ للتــذكير بــالتبرع، يجــب االلتــزام بالضــوابط الســتخدام 

 التالية:

أن يكـــون لـــدى الجهـــة الخيريـــة تـــرخيص، ســـاري المفعـــول، بجمـــع التبرعـــات باســـتخدام الرســـائل  .١

 النصية القصيرة، صادر من الجهة المشرفة على الجهة الخيرية.

ـــة  .٢ ـــة الخيري ـــدى الجه ـــون ل ـــائل أن يك ـــتخدام الرس ـــنة) الس ـــه س ـــول (مدت ـــاري المفع ـــر، س ـــرخيص آخ ت

 النصية القصيرة، للتذكير بالتبرع، صادر من الجهة المشرفة على الجهة الخيرية.

أن ال يتجـــاوز عـــدد الرســـائل التذكيريـــة المرســـلة للـــرقم الواحـــد المـــدعو للتبـــرع عـــن رســـالتين اثنتـــين  .٣

 خالل الشهر الواحد.

ــوي الرســالة التذكي .٤ ــرقم المخصــص للتبــرع، وتكلفــة رســالة التبــرع، أن تحت ريــة علــى معلومــات عــن ال

 والجهة الخيرية المستفيدة من التبرع.

عـــدم إرســـال الرســـائل التذكيريـــة مـــن الســـاعة العاشـــرة مســـاًء حتـــى الســـاعة الثامنـــة صـــباًحا. وفـــي  .٥

 ا.شهر رمضان المبارك؛ من الساعة الثانية عشرة ليًال حتى الساعة الثانية عشرة ظهرً 

 عدم استخدام أرقام المتبرعين ألي أغراض أخرى. .٦

فـــي حـــال ارتكـــاب مخالفـــة لهـــذه الضـــوابط؛ يطبـــق بحـــق شـــركات االتصـــاالت المتنقلـــة، ومقـــدمي  .٧

 خدمات الرسائل القصيرة، نظام االتصاالت، والعقوبات الواردة فيه.

 

 ثالًثا: الجهات المشرفة على األعمال الخيرية هي:

 للمؤسسات الخيرية، واللجان المرخصة بموجب موافقة سامية. وزارة الداخلية بالنسبة -

 وزارة الشؤون االجتماعية بالنسبة للجمعيات الخيرية، ولجان التنمية االجتماعية األهلية. -

ــــرآن،  - ــــيظ الق ــــات تحف ــــبة لجمعي ــــاد، بالنس ــــدعوة واإلرش ــــاف وال ــــالمية، واألوق ــــؤون اإلس وزارة الش

.ت ياومكاتب الدعوة واإلرشاد، وتوعية الجال
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