
 سیاسة صرف المساعدات

مقدمة 

بصرف المساعدات  واإلرشادات الخاصة تبمعاییر واشتراطاغرض ھذه السیاسة التعریف 
التیتمنحھا الجمعیة للمستفیدین من خدماتھا، علما بأن الجمعیة ومن خالل الئحتھا األساسیة 
وأھدافھا فھي ال تمنح المساعدات المالیة النقدیة ولكن مساعداتھا الخدمات النوعیة بمثابة 

. قیمة مالیة مقدمة للجھة المستفیدة

النطاق 

یتعلق بالتحقق من مدى فیما صرف المساعداتتحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة في 
. لمنفذي الصرفوالمسؤولیات المحددة االستحقاق 

البیان 

 المستفیدین: .أ
الجھات التي تحت تقع تحت اشراف وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة والتي  .۱

 تسمى بالقطاع الثالث.
 العاملون في القطاع الثالث. .۲

 شروط وضوابط المستفیدین: .ب
 النطاق الجغرافي داخل المملكة العربیة السعودیة. .۱
 الترخیص ساري المفعول. .۲
 لدیھ مقر رئیسیا. .۳
 لدیھفریق مستقر. .٤

 المتطلبات: .ت
 تعبئة نموذج الطلب واعتماده من رئیس مجلس اإلدارة. .۱
 نسخھ من الترخیص. .۲
 نسخھ من الالئحة األساسیة المعتمدة. .۳
 ھیكل إداري معتمد. .٤



  

 

 

: إلغاء وسحب المساعدة .ث

  الحاالت التالیة:ىللجمعیة الحق في الرجوع عن المساعدة أو إلغائھا إذا تبین لھا إحد

  عدم صحة المستندات المقدمة للجمعیة. .۱
 سبق وان استفادة الجھة من المساعدة مسبقا. .۲
 عدم انطباق الشروط على الجھة المستفیدة. .۳
 انسحاب المدیر التنفیذي أو ممثلھا في فترة المساعدة. .٤
 عدم االلتزام في تطبیق معاییر متطلبات المساعدة. .٥

: اقرار ومنح المساعدة .ج

 وفي حدود الجمعیةتصرف المساعدات المنصوص علیھا ضمن الخطة التي تعدھا 
، على أن یتم ترشیح الجھة المستحقة وفق تحقق معاییر  المالیة المخصصة لذلكاالعتمادات

واشتراطات الخدمة أو المساعدة من قبل لجنة المشاریع في الجمعیة وذلك وفق محضر 
تكون أولویة الجھات وفي حالة تساوي ، عضاؤھااجتماع اللجنة المؤرخ والمعتمد من أ

، ومن ثم یرفع إلى إدارة البرامج والمشاریع إلكمال  طبقا ألسبقیة التقدم بالطلبالترشیح
االجراءات المتعلقة بالمساعدة، على أن یتم اشعار الجھة بالقبول بعد أخذ التعھدات على 

االستمرار في تطبیق المعاییر والحصول على الخدمة واجتیازھا بجدارة بما یحقق الھدف 
 من المساعدة، 

 میثاق والتزام

 .والنزاھة والشفافیةالعدالة باالتسام بعلى الدوام وتعمل الجمعیة  .۱
 . األخالقیة السامیة وممارساتھافي لوائحھاومبادئھاتلتزم في جمیع أنشطتھا، الجمعیة  .۲
أي جھة مستفیدة عن أي خلل في یعتبر مجلس إدارة الجمعیة أنفسھم مسؤولین أمام  .۳

 القیم والتعھدات تجاھھم، وعدم االساءة من تلقي المساعدة.
أي ھدایا أو  یقبلوا والال یستغل منسوبو الجمعیة موقعھم لتحقیق منفعة شخصیة.  .٤

 .دارة لھم مجلس اإلهامتیازات مقابل الخدمات التي یقدموھا سوى ما یقرر
. المستفیدینالجمعیةتلتزم بأي الئحة تصدر من الجھات المشرفة علیھا، بشأن حقوق  .٥

 . استحقاقھم للمساعدات، الحصول على المعلومات عن كیفیة للمستفیدینویحق 

  



المسؤولیات 

عملیة الترشیح  الذین یتولون العاملونعلى جمیع و السیاسة تطبق ضمن أنشطة الجمعیةهھذ
أوإدارة المشاریع أو صرف المساعداتااللتزام بھا، والرفع بما یرونھ مخالفا لھا للجھات 

. الرقابیة في الجمعیة

 على مدونة القواعد األخالقیة والسلوك كما یتم اطالع العاملون ضمن نطاق ھذه السیاسة
.  وأخذ توقیعھم علیھا ویزودون بنسخة منھاالمھني


