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الحم��د هلل رب العالمين ،وال�ص�لاة وال�س�لام على �س��يد المر�س��لين
�سيدنا محمد وعلى �آله و�أ�صحابه ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.

�أما بعد:
لق��د رغّ ب��ت ال�ش��ريعة الإ�س�لامية ف��ي التكاف��ل والتع��اون وحثّ��تْ
علي��ه ،قال ﷺ « :مث��ل الم�ؤمنين في تواده��م وتراحمهم وتعاطفهم
مثل الج�س��د �إذا ا�ش��تكى منه ع�ض��و تداعى له �س��ائر الج�س��د بال�سهر
والحمى » [رواه م�سلم].
وقد ق�سّ ��م العلماء التكافل االجتماعي �إل��ى تكافل مادي ومعنوي،
وكل واح��د منهم��ا يكمّ��ل الآخ��ر ،وم��ن ه��ذا المنطل��ق �أن�ش���أت دائرة
ال�ش���ؤون الإ�س�لامية والعمل الخيري بدبي « �صندوق التكافل » الذي
يت�ضمن الق�سمين معاً.

نشأة الصندوق:
�أن�ش��ئ « �ص��ندوق التكاف��ل » بالدائ��رة ع��ام (1993م) بق��رار م��ن
مديره��ا العام ،ت�ض��مّن ت�ش��كيل هيكل �إداري للجنة ال�ص��ندوق ت�ش��كّل
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محا�سب ومقرر.
ٌ
من رئي�س ونائبه وخم�سةِ �أع�ضاء ،ومن بين الأع�ضاء
الغر���ض م��ن �إن�ش��اء ال�ص��ندوق ،و�أهداف��ه ومهامه
َ
كم��ا �شَ ��مِل الق��را ُر
واخت�صا�صاته.
ثم �ش��هد ال�ص��ندوق تط��ور ًا �إداري�� ًا وفني ًا م��ن خالل �إ�ص��دار لوائحَ
و ق��رارات تطويري��ة عل��ى الق��رار ال�س��ابق ،تو�ض��ح وتح��دد المه��ام
الأ�سا�سية واالخت�صا�صات والإجراءات المتعلقة باللجنة.

أهداف الصندوق:
�أن�ش��ئ ال�ص��ندوق ليحقق �أهداف�� ًا تكافلية بين الموظفين ولي�س��هّل
لهم الح�صول على المنافع الآتية:
 -1الح�صول على قر�ض ح�سن.

 -2الح�صول على منحة العجز الكلي الذي ي�صيب الموظف �أثناء
العمل ،بحد �أق�صى خم�سة �آالف درهم (.)5000
 -3الح�ص��ول عل��ى منح��ة �إنه��اء الخدم��ة ب�س��بب ع��دم اللياق��ة
ال�صحية ،بحد �أق�صى ثالثة �آالف درهم (.)3000
 -4الح�صول على منحة الوفاة �أثناء الخدمة بحد �أق�صى خم�سة
�آالف درهم (� )5000سواء كانت الوفاة داخل الدولة �أو خارجها.
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 -5الح�صول على منح �أخرى تقدرها اللجنة ويوافق عليها المدير
العام.
 -6تنظيم رحالت ترفيهية للم�ش��تركين تر�ص��د ميزانيتها ح�س��ب
ما تقرره اللجنة.

مهام واختصاصات الصندوق:
� -1إدارة �ش�ؤون ال�صندوق و�أمواله بما يحقق م�صلحة الموظفين.
 -2تق�صي الحاجات االجتماعية والمالية للم�شتركين.

 -3حف��ظ �أم��وال ال�ص��ندوق و�ص��يانتها م��ن ال�ض��ياع �أو التبذي��ر

و�إيداعه��ا ف��ي م�ص��رف �إ�س�لامي وا�س��تثمارها ب�ش��كل م�ش��روع ،ويكون
ال�سحب بموجب م�ستندات تحمل توقيع المدير العام ورئي�س اللجنة.
 -4درا�س��ة طلبات الم�ش��تركين ح�س��ب الو�ض��ع المالي لل�ص��ندوق
والموازنة بين �إيراداته والتزاماته.
 -5ي�ض��ع المحا�س��ب تقرير ًا �سنوي ًا �إ�ض��افة �إلى تقرير ربع �سنوي
ع��ن حالة ال�ص��ندوق المالي��ة ،يرفع �إل��ى اللجنة لدرا�س��ته والتعليق
علي��ه بما يو�ض��ح الو�ض��ع المال��ي الحقيقي لل�ص��ندوق ،ثم يرف��ع �إلى
المدير العام للتوجيه.
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موارد الصندوق:

تت�ألف من:
 -1اال�ش��تراك ال�ش��هري للأع�ض��اء وق��دره ( )%7م��ن الرات��ب
الإجمال��ي للموظ��ف بم��ا ال يق��ل ع��ن ( )500دره��م وال يزي��د عل��ى
( )2000دره��م ،وتج��وز الزيادة بناء على طلب الموظف والح�ص��ول
عل��ى موافق��ة اللجنة على مبل��غ اال�ش��تراك الجديد ،عل��ى �أن تتولى
�إدارة الم��وارد الب�ش��رية  -بالتن�س��يق م��ع �إدارة ال�ش���ؤون الإداري��ة
والمالية  -خ�صم هذا اال�شتراك �شهرياً ،وتودع اال�شتراكات ال�شهرية
وريعها في ح�س��اب خا�ص بها ،ويقت�صر ال�ص��رف منه على منح القر�ض
الح�س��ن للموظفي��ن ،وعل��ى رد ا�ش��تراكاتهم �إليه��م كاملة عن��د انتهاء
ع�ضويتهم في ال�صندوق لأي �سبب.
 -2ريع ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.

 -3التبرع��ات والهبات والو�ص��ايا م��ن الجهات العامة والخا�ص��ــة
والأفراد التي تقبلها اللجنة ،وتودع في ح�س��اب خا�ص بها ،ويقت�ص��ر
ال�صرف على المنح المقدمة �إلى الم�شتركين فقط.
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استقطاع القرض:
يتم ا�س��تقطاع القر�ض من راتب الموظف على مدار �س��تة وثالثين
�ش��هر ًا بناءً على ك�شف من لجنة « �ص��ندوق التكافل » ير�سل �إلى �إدارة
الموارد الب�شرية.

إنهاء العضوية:
تنهى ع�ضوية الموظف من ال�صندوق في �إحدى الحاالت التالية:
� -1إنهاء خدمة الموظف من الدائرة لأي �سبب.

 -2ان�س��حاب الموظف من ال�صندوق ،بموجب طلب خطي واعتماد
اللجنة على ذلك ،وي�شترط لقبول طلبه رده لكامل قر�ضه الح�سن �إن
وجد.
� -3إنهاء ع�ضوية الم�شترك بقرار مبرر من اللجنة.

 -4في جميع حاالت الإنهاء لن يت�أثر ر�صيد الم�شترك �أبداً.

الئحة الصندوق:
� -1أن يك��ون الم�ش��ترك موظف ًا في الدائرة ،وال يجوز اال�ش��تراك
لغير موظفي الدائرة.
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 -2يج��وز من��ح القر�ض الح�س��ن للم�ش��ترك بناء عل��ى طلبه وبعد
انق�ض��اء ثالثة �أ�ش��هر على الأقل من بدء اال�شتراك في ال�صندوق� ،أو
�سداده ثالثة �أق�ساط مرة واحدة.
 -3يُـ�س��ــدّ د الـقـــر���ض عـل��ى �أقـ�س��ـــاط �ش��ـهـــرية ال تـتـجــ��اوز
(�س��تة وثالثون �ش��هراً) من تاريخ ال�صرف وفق ك�ش��ف �سداد القرو�ض
المرفق بهذا النظام.
 -4يُج��رى خ�ص��م الق�س��ط ال�ش��هري ل�س��داد القر���ض م��ن رات��ب
الموظف ال�شهري مبا�شرة ويُحوّل لح�ساب ال�صندوق.
 -5ال يجوز منح الم�ش��ترك قر�ض ًا جديد ًا قبل �سداد كامل قر�ضه
ال�سابق وقبل انق�ضاء ماال يقل عن �شهر على رد قر�ضه ال�سابق� ،إال في
حاالت ت�ستثنيها اللجنة.
 -6ف��ي ح��ال انتهاء خدمة الم�ش��ترك قبل �س��داد قر�ض��ه يُجرى
ال مع ال�صندوق.
ت�سوية ح�سابه �أو ً
 -7االنت�ساب �إلى ال�صندوق اختياري.

 -8يفعّل االنت�ساب بتقديم طلب اال�شتراك ،ثم موافقة اللجنة.
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 -9القر�ض الح�س��ن ال يتجاوز مائة �ألف درهم ( ،)100.000لمن
تتجاوز ا�ش��تراكاته مبلغ وقدره خم�س��ون �ألف دره��م (� ،)50.000أما
دون ذلك في�ستحق قر�ض ًا قدره �ستون �ألف درهم (.)60.000
 -10الحد الأدنى ل�سداد القر�ض خم�سمائة درهم (� )500شهرياً.

 -11المنح المقدمة للم�شترك ال تخ�صم من ر�صيده في اال�شتراك

وال من م�ستحقاته بنهاية الخدمة.
 -12ال يقوم ال�ص��ندوق ب�إخراج الزكاة �س��نوياً ،وعلى الم�ش��ترك
�إخراج زكاته بنف�سه.

أعضاء الصندوق:
�ش��كّل (�أع�ض��اء �ص��ندوق التكاف��ل بالدائ��رة) بنيان�� ًا قوي ًا مت���آزر ًا
متعا�ضداً،يقودهمفيذلكرئي�سال�صندوق(د�.سيفبنرا�شدالجابري)
حفظ��ه اهلل وب��ارك ف��ي جهوده ،فق��د كان �ص��احبَ فكر ِة �إن�ش��اء هذا
ال�صندوق المبارك �سنة (1993م).

وت�شكل ال�صندوق �آنذاك من فريق فني على النحو الأتي:
 -1د� .سيف بن را�شد الجابري
� -2صـــالــح حــ�ســــن الــمــــــال	

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
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 -3عــلــي حـــ�ســـــن الــمــــــــال	

 -4حــــــ�ســــــــــن جـــــــــــــــبــــر

 -5مـحــمــد مــهــلـل الـطــيـــب

� -6إ�سـمـــــاعـــيـــل جـــبــــــــارة

� -7ســـعـــــــد عـــبـــــد الــــرازق

ع�ضوا
ع�ضو ًا
ع�ضوا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

ويت�شكل ال�صندوق حالي ًا من:
 -1د� .سيف بن را�شد الجابري
 -2هــــــدى خـلــفــــان الـكـعـبـي
 -3طـــــارق يحـيـى الـكــمــــالـي

 -4مــــــروان �صـــالــح الـــمـــــــال	

 -5حــ�ســنـي حــ�ســـــن �أحــمــــد

رئي�س ًا
نائب ًا للرئي�س
ع�ضو ًا
ع�ضوا مقرر ًا
ع�ضو ًا محا�سب ًا

فه��ذه نبذة مخت�ص��رة عن �أهداف ال�ص��ندوق والئحت��ه التنظيمية
واخت�صا�صاته ،فجزى اهلل كل من �شارك في هذا ال�صندوق خيراً.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين.
•

•

•
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مـذكــــــرات
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مت بـحمد اهلل وتوفيقه

