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 :مقدمة 
واإلرشــادات   واالشــتراطات  بالمعاييــر  التعريــف  السياســة  هــذه  غــرض 

تمنحهــا التــي  المســاعدات  بصــرف  مــن    الخاصــة  للمســتفيدين  الجمعيــة 
الئحتهــا األساســية وأهدافهــا ال    اللبــأن الجمعيــة ومــن خــخدماتهــا، علمــا  

المســاعدات النوعيــة    ،النقديــةالماليــة    تمنــح  للخدمــات  مســاعداتها  ولكــن 
  .بمثابــة قيمــة ماليــة مقدمــة للجهــة المســتفيدة

 
 :النطاق 

ــرف المســاعدات فيمــا تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة فــي ص
االســتحقاق مــدى  مــن  بالتحقــق  لمنفــذي    يتعلــق  المحــددة  والمســؤوليات 

  .الصــرف
 

 :البيان 
 :أ. المستفيدون 

البشرية والتنمية االجتماعية   .١ التي تحت تقع تحت إشراف وزارة الموارد  الجهات 
 .والتي تسمى بالقطاع الثالث

 .الثالثالعاملون في القطاع   .٢
 

 :ب. شروط وضوابط المستفيدين 
 .النطاق الجغرافي داخل المملكة العربية السعودية .١

 .الترخيص ساري المفعول .٢
 .لديه مقر رئيسي .٣
 .لديه فريق مستقر .٤

 
 :ت. المتطلبات 

 .تعبئة نموذج الطلب واعتماده من رئيس مجلس اإلدارة .١
 .نسخة من الترخيص .٢



  

 .األساسية المعتمدة  ةالالئحنسخة من   .٣
 .هيكل إداري معتمد .٤

 :ث. إلغاء وسحب المساعدة 
الحاالت   إحدى  لها  تبين  إذا  إلغائها  أو  المساعدة  عن  الرجوع  في  الحق  للجمعية 

 :التالية
 .عدم صحة المستندات المقدمة للجمعية  .١

 .سبق وأن استفادت الجهة من المساعدة مسبقا .٢
 .المستفيدةعدم انطباق الشروط على الجهة   .٣
 .انسحاب المدير التنفيذي أو ممثلها في فترة المساعدة .٤
 .عدم االلتزام في تطبيق معايير متطلبات المساعدة .٥
  

 :ج. إقرار ومنح المساعدة 
تعدهــا  التــي  الخطــة  ضمــن  عليهــا  المنصــوص  المســاعدات    تصــرف 

لذلــك، علــى أن يتــم   الجمعيــة وفــي حــدود االعتمــادات الماليــة المخصصــة
أو   الخدمــة  واشــتراطات  معاييــر  تحقــق  وفــق  المســتحقة  الجهــة  ترشــيح 

لجنــة قبــل  مــن  محضــر    المســاعدة  وفــق  وذلــك  الجمعيــة  فــي  المشــاريع 
تســاوي  حالــة  وفــي  أعضائهــا،  مــن  والمعتمــد  المــؤرخ  اللجنــة    اجتمــاع 

ت ومــن  الجهــات  بالطلــب،  التقــدم  ألســبقية  طبقــا  الترشــيح  أولويــة  كــون 
إلكمــال والمشــاريع  البرامــج  إدارة  إلــى  يرفــع  المتعلقــة    ثــم  اإلجــراءات 

التعهــدات   أخــذ  بعــد  بالقبــول  الجهــة  إشــعار  يتــم  أن  علــى  بالمســاعدة، 
عاييــر والحصــول علــى الخدمــة واجتيازهــا  الم  علــى االســتمرار فــي تطبيــق

  .بجــدارة بمــا يحقــق الهــدف مــن المســاعدة
 

 :ميثاق والتزام 
 .الجمعية تعمل بالعدالة والنزاهة والشفافية .١

وممارساتها   .٢ ومبادئها  لوائحها  في  أنشطتها،  جميع  في  تلتزم  الجمعية 
 .السامية  ةاألخالقي



  

جهــة  .٣ أي  أمــام  مســؤولين  أنفســهم  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  يعتبــر 
تجاههم، والتعهــدات  القيــم  فــي  خلــل  أي  عــن  وعــدم    مســتفيدة 

 .اإلســاءة مــن تلقي المســاعدة
ســوبي الجمعيــة موقعهــم لتحقيــق منفعــة شــخصية. وال  ال يســتغل من .٤

الخدمــات مقابــل  امتيــازات  أو  أي هدايــا  ســوى    يقبلــوا  يقدموهــا  التــي 
 .مــا يقــرره لهــم مجلــس اإلدارة

عليهــا،   .٥ المشــرفة  الجهــات  مــن  تصــدر  الئحــة  بــأي  تلتــزم  الجمعيــة 
للمســتفيدين،بشــأن   ويحــق  المســتفيدين،  علــى   حقــوق  الحصــول 

 .المعلومــات عــن كيفيــة اســتحقاقهم للمســاعدات
 

 :المسؤوليات 
العامليــن   جميــع  وعلــى  الجمعيــة  أنشــطة  ضمــن  تطبــق  السياســة  هــذه 

أو المشــاريع  إدارة  أو  الترشــيح  عمليــة  يتولــون  المســاعدات  صــرف    الذيــن 
فــي  الرقابيــة  للجهــات  لهــا  مخالفــا  يرونــه  بمــا  والرفــع  بهــا،  االلتــزام 

علــى    اكمــ  .الجمعيــة السياســة  هــذه  نطــاق  العاملــون ضمــن  اطــاع  يتــم 
القواعــد   توقيعهــم  األخالقيةمدونــة  وأخــذ  المهنــي  عليهــا   والســلوك 

 .ويــزودون بنســخة منهــا

  

 اعتماد مجلس اإلدارة 

)  هـــذه األولـــى) فـــي دورتـــه (ابـــعالراعتمـــد مجلـــس إدارة الجمعيـــة فـــي االجتمـــاع (
صـــرف  السياســـاتمحـــل جميـــع  السياســـةم. وتحـــل هـــذه ٢٩/٠٩/٢٠٢٢فـــي السياســـة

  الموضوعة سابقا.  مساعداتال

 

 


