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                                الفعالیاترعایة  تنظیملضوابط وإجراءات جامعة قطر 
 

 مقدمة 

جامعة قطر بقبول رعایة  ترحببكفاءة عالیة وفقاً لرؤیة الجامعة وخطتھا االستراتیجیة،  في إطار سعي جامعة قطر لتحقیق أھدافھا االستراتیجیة
بھدف تعزیز وبناء الشراكات مع وذلك ، لتعزیز دورھا في المشاركة المجتمعیة من قبل الجھات الخارجیةالمختلفة البرامج والنشاطات والفعالیات 

التابعة  لتواصل والشراكاتاإدارة  . تقوماألخرى ذات الصلةر، والمنافع، والمتطلبات، والمسؤولیات االعتبار الالزم للمخاط بعد إیالء ھذه الجھات
بوضع الضوابط رعایة ال، كافة الجوانب المتعلقة بطلبات تنظیملفي الجامعة والتطویر بالتنسیق مع الجھات المعنیة  االستراتیجیةلمكتب رئیس 

إضافةً إلى أن التنسیق مع الرعاة مباشرة ، حصول على رعاة مناسبینللجامعة الفي جھات اللمعاونة   الجامعةمكتب رئیس اإلجراءات المعتمدة من و
 ، ن ظھور جامعة قطر وإداراتھا بصورة مھنیة محترفة للمجتمع المحلي والدوليیضمقبل إدارة مركزیة في الجامعة بشكل رسمي وبكفاءة عالیة من 

ً قانوني واضح ملبیضمن إطار  سیر العمل ضمنیكما   تكرار الجھود. من شأنھ تعظیم الفائدة منھا و تفادي  بماألھداف الرعایة  ا

 وثیقة ال محتویات

 .الغرض .1
 .التعریفات .2
 الرعایة.تعاقد أنواع  .3
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  .إجراءات طلب الرعایة لفعالیة .9

 .الجھات الداخلیة للرعایة مباشرة مع الجھات الخارجیة إجراءات طلب .10
 النماذج المعتمدة إلجراءات طلب الرعایة لفعالیة. .11

 
 الغرض  .1

 ما یلي:  لضمانیتمثل الغرض من ھذه الضوابط واإلجراءات 
 ضوابط وإجراءات موحدة للرعایة في الجامعة.اتباع  •
 تواصل مع الجھات الخارجیة الستقطاب الرعاة.والجھات المختلفة في الجامعة للتنظیم العمل بین إدارة التواصل والشراكات  •
 عن طریق نفس الجھة الراعیة. تعظیم الجھود لتغطیة أكبر قدر ممكن من فعالیات الجامعة •
 .في الجامعة جھةمن قبل أكثر من الخارجیة الجھات نفس قطاب في استعدم تكرار الجھود  •
 في المستقبل. ر الجامعة بصورة مھنیة عالیة الكفاءة تضمن تعامالت إیجابیة وتشجع الرعاة على تقدیم المزید من الرعایةوظھ •

 
  ات تعریفال .2

 
 :الرعایة −

 تلتزم بموجبھا الجھة الخارجیة تقدیمبین جامعة قطر وجھة خارجیة حكومیة أو شبھ حكومیة أو خاصة او دولیة مبرمة المدة  ةھي معاوضة محدد
 .خالل مدة معینة وفقاً لبنود وشروط التعاقد و عدة فعالیاتأ مقابل منافع ترویجیة ودعائیة أو خدمیة مصاحبة لفعالیة خدميدعم مالي أو عیني أو 

 الجھة الراعیة: −
 للجامعة سواء كان دعماً نقدیاً أو عینیاً أو خدمیاً مقابل الحصول على امتیازات محددة من الجامعة.  االتي تقدم دعم ھي الجھة

 :الفعالیات −
خاص  بشكلٍ  مجتمع جامعة قطركادیمیة التي تنظم من قبل القطاعات المختلفة في الجامعة وتستھدف األغیر األنشطة والبرامج األكادیمیة و ھي 

 والمجتمع الخارجي بشكل عام.
 : باقة االمتیازات −
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 ھي الفوائد التي تقدمھا الجامعة للرعاة نظیر دعمھم لفعالیات الجامعة بحسب نوع وقیمة الدعم. 
 
 :والھبات التبرعات −

 ھي المبالغ المالیة التي تدفع للجامعة دون أي مقابل وغیر مرتبطة بدعم فعالیة معینة.
 

 الرعایة  عقودأنواع  .3
 

الجامعة مقابل مبلغ مالي أو ت تنظمھا ى رعایة فعالیة /ـاعل اتفاقاً إلزامیاً بین جامعة قطر وجھة خارجیة ابموجبھ تشملعقد / اتفاقیة الرعایة 
 ، وینقسم التعاقد للرعایة إلى نوعین كاآلتي:مقررة على الطرفین التزامات ویتضمنعیني 
 

 رعایة عقد  -
  .فقط، ویجوز استخدام عقد الجھة الخارجیة بشرط اعتماده من مكتب المستشار القانوني العام واحدةفعالیة رعایة ل
 
 رعایة اتفاقیة  -

یتم اتباع تشمل بنود تعاون بین الطرفین و اتفاقیة رعایةتندرج تحت  والتي للرعایةعقد أو عدة عقود من خالل إبرام  أكثراو  واحدةلرعایة فعالیة 
 .مذكرات التفاھم واالتفاقیاتـ الخاصة بالضوابط واإلجراءات 

 
 رعایةال قبولضوابط  .4

 المذكورة أدناه:وابط بناًء على الضجامعة قطر الرعایة المادیة والعینیة  تَقبل

وال تتعارض مع  ھانظموقیمھا وسیاسات الجامعة وإجراءاتھا متماشیة مع و قطر دولة قوانینواضحة ومنصفة ومتفقة مع  الرعایة ن تكونأ •
 .استقاللیتھا

وأولویاتھا األكادیمیة تھا رسالأھداف جامعة قطر ووالتي تخدم ومتطلباتھا المتفق علیھا  الفعالیات دعمفي الرعایة مبالغ یقتصر استخدامھا ن أ •
 .ةوالمجتمعی

ومصدر نشاطاتھ مشروعة وال  ،السابعة من ھذه الضوابط الفقرةب ضمن قائمة تصنیف الرعاة المذكور الراعي مشموالً  تصنیفأن یكون  •
 تتنافى مع القیم المجتمعیة.

ي ھذه الوثیقة وأال تعرض الجامعة ألي المحددة فتصنیفات واالمتیازات ال مع أن تتناسب جودة الدعم المالي والعیني المقدم من الراعي •
 مسؤولیات خارج نطاقھا.

ذات األنشطة الغیر مدرجة في الراعیة  جھاتوالتطویر ھو المسؤول عن اتخاذ القرار النھائي للموافقة على ال االستراتیجیةیكون رئیس  •
 .ضوابط قبول الرعایة وبشكل استثنائي

  
 من إدارة التواصل والشراكات الرعایة طلب شروط .5

 
 لفعالیة.ل ةالتفصیلی اتمرفق بالمستندبالنموذج الخاص لطلب الرعایة و علىأن یكون الطلب  •
للسنة المالیة المقبلة، وفي حال لم یكن الطلب  نبعد اعتماد المیزانیة وتكووالتي توضع أن یكون الطلب من ضمن الخطة السنویة للفعالیات  •

ً مدرج    .بمدة ال تقل عن أربعة أشھر قبل التاریخ المحدد للفعالیةبإرسال الطلب  بالخطة یشترط ا
 

 أحكام عامة .6
 

  الفئات التالیة: ماعدابجامعة قطر  جھاتالرعایة المذكورة بھذه الوثیقة على جمیع فعالیات التنظیم المتعلقة بجراءات اإلوتنطبق الضوابط  −
 ;والھبات التبرعات •
 ;الخدمات المختبریة •
 ;المنح  •
 ; )الوطنیة، .... إلخ التي یقتصر صرف تكالیفھا من میزانیة الجامعة مثل (حفل التخرج والفعالیات الفعالیات  •
 ;ن صنادیق البحث العلمي المعتمدةالمشاریع البحثیة التابع تمولیھا إلى صندوق القطري لرعایة البحث العلمي أو غیرھا م •
 ;اتفاقیات التمویل البحثي والتدریبي •
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 ;المساعدات الطالبیة •
 تصنیفات الرعاة  .7

 :شروط اعتمادھمو الجھات الراعیة أنواعجدول  )1( 

 توافرھا الشروط الواجب نوع الجھات
 وزارات  وھیئات حكومیة  جھات حكومیة

 أن تكون مسجلة وفق األصول لدى الدوائر الحكومیة. مؤسسة فردیة

 أن تكون متخذة أحد األشكال القانونیة المحددة في قانون الشركات التجاریة ومسجلة وفق األصول. شركة تجاریة

 تكون مسجلة وفق األصول المعمول بھا في الدولة ال بد أن أخرى (كالجمعیات، والمراكز المدنیة، إلخ)
 
 

 :فئات الرعایةجدول  )2( 

 المبلغ المستحق فئة الراعي

 وأعلى ألف لایر قطري 250من  تبدأ 1فئة 
 ألف لایر قطري 250ألف وأقل من  150من  تبدأ 2فئة 
 الف لایر قطري 150ألف واقل من  100من  تبدأ 3فئة 
 ألف لایر قطري 100الف وأقل من  50من  تبدأ 4فئة 
 الف لایر قطري 50الف واقل من  20من  تبدأ 5فئة 

 

 : للمسمیات المعتمدة لرعاةا اتتصنیف جدول )3(

 
 نسبة وقیمة المساھمة التصنیف

الف  500للفعالیات التي تقل تكلفتھا عن 
 لایر قطري 

الف لایر  500للفعالیات التي تزید تكلفتھا عن 
 قطري 

یرعى الفعالیة بشكل كامل دون وجود رعاة   رسمي 
 آخرین .

یرعى الفعالیة بشكل كامل دون وجود رعاة 
 آخرین .

% فأكثر من 50ھو الراعي الذي یساھم بتكلفة  ال یوجد بالتیني
 قیمة الفعالیة

% فأكثر 50 ھو الراعي الذي یساھم بتكلفة ذھبي 
 من قیمة الفعالیة .

% فأكثر من 25ھو الراعي الذي یساھم بتكلفة 
 قیمة الفعالیة.

% 50ھو الراعي الذي یساھم بتكلفة أقل من  فضي 
 من قیمة الفعالیة. 30واكثر من %

% 25ھو الراعي الذي یساھم بتكلفة أقل من 
 من قیمة الفعالیة. 15واكثر من %

 30یساھم بتكلفة أقل من %ھو الراعي الذي  برونزي 
 من قیمة الفعالیة.

من  15ھو الراعي الذي یساھم بتكلفة أقل من %
 قیمة الفعالیة.

 ألف لایر فأكثر أو خدمة تعادل ھذا المبلغ. 20ھو الراعي الذي تكون قیمة مساھمتھ  راعي مساھم 

 خدمة تعادل ھذا المبلغ.ألف لایر فأكثر أو  20ھو الراعي الذي تكون قیمة مساھمتھ  راعي ضیافة 

 ألف لایر فأكثر أو خدمة تعادل ھذا المبلغ. 20ھو الراعي الذي تكون قیمة مساھمتھ  ناقل رسمي 

 ھو الراعي الذي یقوم بتغطیة كامل أو جزء من الفعالیة اعالمیاً.  راعي اعالمي *

 
 .الموافقة على الراعي اإلعالمي من قبل إدارة االتصال والعالقات العامة ممالحظة: تت
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  مھام ومسؤولیات إدارة التواصل والشراكات لتنظیم رعایة الفعالیات .8
 

من الجامعة (كلیات وإدارات) لبدء إعداد خطتھم السنویة للفعالیات والتي تتطلب رعایة في إلى جمیع الجھات الداخلیة سنوي  إرسال تعمیم •
 .طلباتالستقبال ال النھائيوالموعد  طلب رعایة فعالیة نموذج جھات خارجیة متضمنة

 ، المحلیة والدولیة الحكومیة والخاصةالجھات من مختلف  رعاة الستقطابالداخلیة في الجامعة عند الحاجة  الالزم للجھاتالمشورة والدعم تقدیم  •
 . وإجراءات الرعایةضوابط  شرحلمجتمع الجامعة لتوعویة  حمالت إعداد •
 على رعایة الفعالیات لدى الجامعة بصورة مستمرة.الجھات الراعیة تشجیع ل إعداد خطة عمل وبرامج تحفیزیة •
 ایة.عالرطلبات  جمیعألرشفة إعداد قاعدة بیانات شاملة  •
  .في نظام الكتروني خاصبیناتھا  ورفعحفظ المستندات األصلیة المتعلقة بالرعایة  •
  .رعایتھا تالتي تمفعالیات لاعداد تقریر سنوي شامل ل •

 
   لفعالیة یةاعالرطلب إجراءات  .9

 
 لجمیع الفعالیات السنویة. النموذج الخاص بطلب رعایة فعالیة طلب من الجھات الداخلیة تعبئة  .1
 . ة /ـاتالفعالی ببیانات مرفق إلى الجھات الخارجیة طلب الرعایة كتابل ارسا .2
بالتعاون بین الجھة المنظمة وإدارة التواصل قائمة االمتیازات العامة لتي سوف یتم منحھا للجھة الراعیة من تیازات اماالقائمة إعداد  .3

 االجمالیة.قیمة الرعایة الموافقة من الجھة الخارجیة واستالم ، وذلك بعد والشراكات
 اعتمادھا من مدیر التواصل والشراكات.ووفقاً للنموذج المعتمد  وتصنیف وامتیازات الجھة الراعیة ةفئ یدتحد .4
 .عقد / اتفاقیة الرعایةمسودة  اعداد .5
لدى إدارة  الرعایة عقد / اتفاقیةحفظ نسخة واحدة من األصل لـو جامعة قطرمن قبل المفوض بالتوقیع من عقد / اتفاقیة الرعایة  توقیع .6

 .خة األصلیة األخرى للجھة الراعیةترسل النسكما  افتھ الى قاعدة البیانات المخصصةوتتم إض، التواصل والشراكات
 إلصدار الفاتورة، ومتابعة تحویل المبلغ. دارة الشؤون المالیةإلالموقع عقد / اتفاقیة الرعایة نسخة من  لارسا  .7
وذلك  )، وإدارة االتصال والعالقات العامةللفعالیة المنظمةالجھة المعنیة (لجمیع األطراف الموقع عقد / اتفاقیة الرعایة ل نسخة من ارسا .8

 الستكمال بنود العقد المتفق علیھا بالتنسیق مع الجھة الراعیة وفقاً لإلجراءات المعمول بھا في الجامعة.
 خالل أسبوع واحد من تاریخ انتھاء الفاعلیة. استالمھعلى أن یتم  فعالیةالجھة الراعیة للیم یتق تعبئة نموذج .9

 للفعالیة. لرعایةللجھة اكتاب شكر وتقدیر  لارسا  .10
 
 إجراءات استقطاب الرعاة من قبل الجھات الداخلیة في الجامعة  .10

 ، وفي ھذه الحالة یجب: مباشرة مع الجھات الخارجیة ي من فعالیتھاألالتواصل والطلب لرعایة راغبة ابتدار ) بالجامعة إدارة/  كلیة( یجوز ألي

 إدارة التواصل والشراكات. وإرسالھ الى استقطاب راعي طلبج نموذ تعبئة .1
 ھذه الوثیقةبالمرفقة  إلجراء طلب الرعایةالنماذج المعتمدة استخدام و 9بالفقرة رقم  المذكورة أعاله لفعالیة الرعایة طلب إجراءاتاتباع  .2

بعد إتمام العملیة جمیع نسخ إجراءات الطلب و عقد الرعایةنسخة واحدة من األصل لـ مراعاة االلتزام بإرسال مع  ،11والمذكورة بالفقرة رقم 
  .تحدیث قاعدة البیانات الخاصة بالجھات الراعیةد وألرشفة العقوذلك  إدارة التواصل والشراكاتإلى 

 
 لفعالیة طلب الرعایة اتجراءالنماذج المعتمدة إل .11

 
 .طلب رعایة فعالیة .1
 .جھات الخارجیةالموجھ للكتاب طلب الرعایة  .2
 ة للجھات الراعیة).المقدم(العامة  قائمة االمتیازات .3
 .التصنیف واالمتیازات المقدمة للجھة الراعیةنموذج  .4
 فعالیة في جامعة قطر. عقد رعایة .5
 نموذج تقییم الجھة الراعیة للفعالیة. .6
 للجھة الراعیة.كتاب شكر وتقدیر  .7
   .استقطاب راعي طلب .8
    فعالیة. رعایةطلب  رسم بیاني یوضح إجراءات .9
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