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 مقدمة

عريف بمعايير واشتراطات واإلرشادات الخاصة بصرف املساعدات التي تمنحها الجمعية غرض هذه السياسة الت

للمستفيدين من خدماتها، علما بأن الجمعية ومن خالل الئحتها األساسية وأهدافها فهي ال تمنح املساعدات 

 يدة.املالية النقدية ولكن مساعداتها الخدمات النوعية بمثابة قيمة مالية مقدمة للجهة املستف

 النطاق

تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة في صرف املساعدات فيما يتعلق بالتحقق من مدى االستحقاق 

 واملسؤوليات املحددة ملنفذي الصرف.

 البيان

 املستفيدين:

 الجهات التي تحت تقع تحت اشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية والتي تسمى بالقطاع الثالث.

 قطاع الثالث.العاملون في ال

 شروط وضوابط املستفيدين:

 النطاق الجغرافي داخل اململكة العربية السعودية.

 الترخيص ساري املفعول.

 لديه مقر رئيسيا.

 لديه فريق مستقر.

 

 



 119/19الرقم: 

 م 25/07/2019التاريخ:

 املشفوعات:

 املوضوع:

 
 
 

 

 

 املتطلبات:

 تعبئة نموذج الطلب واعتماده من رئيس مجلس اإلدارة.

 نسخه من الترخيص.

 نسخه من الالئحة األساسية املعتمدة.

 إداري معتمد. هيكل

 إلغاء وسحب املساعدة:

 للجمعية الحق في الرجوع عن املساعدة أو إلغائها إذا تبين لها إحدى الحاالت التالية:

 عدم صحة املستندات املقدمة للجمعية.

 سبق وان استفادة الجهة من املساعدة مسبقا.

 عدم انطباق الشروط على الجهة املستفيدة.

 ممثلها في فترة املساعدة. انسحاب املدير التنفيذي أو

 عدم االلتزام في تطبيق معايير متطلبات املساعدة.

 اقرار ومنح املساعدة:

تصرف املساعدات املنصوص عليها ضمن الخطة التي تعدها الجمعية وفي حدود االعتمادات املالية املخصصة 

لذلك، على أن يتم ترشيح الجهة املستحقة وفق تحقق معايير واشتراطات الخدمة أو املساعدة من قبل لجنة 

أعضاؤها، وفي حالة تساوي الجهات املشاريع في الجمعية وذلك وفق محضر اجتماع اللجنة املؤرخ واملعتمد من 

تكون أولوية الترشيح طبقا ألسبقية التقدم بالطلب، ومن ثم يرفع إلى إدارة البرامج واملشاريع إلكمال االجراءات 

املتعلقة باملساعدة، على أن يتم اشعار الجهة بالقبول بعد أخذ التعهدات على االستمرار في تطبيق املعايير 

 اجتيازها بجدارة بما يحقق الهدف من املساعدة، والحصول على الخدمة و 
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 ميثاق والتزام

 الجمعية تعمل وعلى الدوام باالتسام بالعدالة والنزاهة والشفافية.

 الجمعية تلتزم في جميع أنشطتها، في لوائحها ومبادئها وممارساتها األخالقية السامية.

ستفيدة عن أي خلل في القيم والتعهدات تجاههم، يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولين أمام أي جهة م

 وعدم االساءة من تلقي املساعدة.

ال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية. وال يقبلوا أي هدايا أو امتيازات مقابل الخدمات 

 التي يقدموها سوى ما يقرره لهم مجلس اإلدارة.

ملشرفة عليها، بشأن حقوق املستفيدين. ويحق للمستفيدين، الجمعية تلتزم بأي الئحة تصدر من الجهات ا

 الحصول على املعلومات عن كيفية استحقاقهم للمساعدات. 

 املسؤوليات

هذه السياسة تطبق ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملون الذين يتولون عملية الترشيح أو إدارة املشاريع 

 يرونه مخالفا لها للجهات الرقابية في الجمعية. أو صرف املساعدات االلتزام بها، والرفع بما

كما يتم اطالع العاملون ضمن نطاق هذه السياسة على مدونة القواعد األخالقية والسلوك املنهي وأخذ توقيعهم 

 عليها ويزودون بنسخة منها. 

 املراجع

م  25/07/2019(  هذه السياسة في      م    ( في دورته )  األولى2/2019)اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع 

  . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات جمع التبرعات املوضوعة سابقا.


