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 سیاسة صرف المساعدات
  :مقدمة

الخاصــة بصــرف المســاعدات  واإلرشادات واالشتراطاتغــرض ھــذه السیاســة التعریــف بالمعاییــر 
 الئحتھا األساسیة اللالتــي تمنحھــا الجمعیـة للمسـتفیدین مـن خدماتھـا، علمـا بـأن الجمعیـة ومـن خـ

وأھدافھـا ال تمنـح المسـاعدات المالیـة النقدیـة ولكـن مسـاعداتھا للخدمـات النوعیـة بمثابـة قیمـة مالیـة 
  .مقدمـة للجھـة المسـتفیدة

  :النطاق
تحــدد ھــذه السیاســة المســؤولیات العامــة فــي صــرف المســاعدات فیمــا یتعلــق بالتحقــق مــن مــدى 

 .والمســؤولیات المحــددة لمنفــذي الصــرف االستحقاق

 أ.  :البیان

  :المستفیدون

والتي تسمى بالقطاع  االجتماعیةالجھات التي تحت تقع تحت إشراف وزارة الموارد البشریة والتنمیة 1.
  .الثالث

 .الثالثالعاملون في القطاع .2

 :ب. شروط وضوابط المستفیدین

  .النطاق الجغرافي داخل المملكة العربیة السعودیة.1 

 المفعول.الترخیص ساري  2.

  .لدیھ مقر رئیسي3. 

 لدیھ فریق مستقر.4  

 

  :ت. المتطلبات .

  .اإلدارةتعبئة نموذج الطلب واعتماده من رئیس مجلس  .1

  .من الترخیص نسخة .2 

  .المعتمدة األساسیة الالئحةنسخة من .3 

 ھیكل إداري معتمد.4 
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  :ث. إلغاء وسحب المساعدة .
  :التالیة الحاالتلجمعیة الحق في الرجوع عن المساعدة أو إلغائھا إذا تبین لھا إحدى ل

  عدم صحة المستندات المقدمة للجمعیة.1 

  سبق وأن استفادت الجھة من المساعدة مسبقا.2 

  عدم انطباق الشروط على الجھة المستفیدة 3 .

  .دةانسحاب المدیر التنفیذي أو ممثلھا في فترة المساع.4 

 .في تطبیق معاییر متطلبات المساعدة االلتزامعدم .5 

 

  :ج. إقرار ومنح المساعدة
المالیـة  االعتماداتتصـرف المسـاعدات المنصـوص علیھـا ضمـن الخطـة التـي تعدھـا الجمعیـة وفـي حـدود 

المخصصـة لذلـك، علـى أن یتـم ترشـیح الجھـة المسـتحقة وفـق تحقـق معاییـر واشـتراطات الخدمـة أو 
المسـاعدة مـن قبـل لجنـة المشــاریع فــي الجمعیــة وذلــك وفــق محضــر اجتمــاع اللجنــة المــؤرخ 

التقـدم بالطلـب،  أسبقیةت تكـون أولویـة الترشـیح طبقـا والمعتمــد مــن أعضائھــا، وفــي حالــة تســاوي الجھـا
المتعلقـة بالمسـاعدة، علـى أن یتـم إشـعار  اإلجراءات الكمالومـن ثـم یرفـع إلـى إدارة البرامـج والمشـاریع 

جتیازھـا فـي تطبیـق المعاییـر والحصـول علـى الخدمـة وا االستمرارالجھـة بالقبـول بعـد أخـذ التعھـدات علـى 
 .بجـدارة بمـا یحقـق الھـدف مـن المسـاعدة

  :میثاق والتزام
  .تعمل بالعدالة والنزاھة والشفافیة الجمعیة .1 

  .السامیة األخالقیةتلتزم في جمیع أنشطتھا، في لوائحھا ومبادئھا وممارساتھا  الجمعیة .2 

یعتبـر مجلـس إدارة الجمعیـة أنفسـھم مسـؤولین أمـام أي جھـة مسـتفیدة عـن أي خلـل فـي القیـم والتعھـدات .3 
  .مـن تلقي المسـاعدة اإلساءةتجاھھم، وعـدم 

ال یسـتغل منسـوبي الجمعیـة موقعھـم لتحقیـق منفعـة شـخصیة. وال یقبلـوا أي ھدایـا أو امتیـازات مقابـل .4 
  .اإلدارةالخدمـات التـي یقدموھـا سـوى مـا یقـرره لھـم مجلـس 

ق تصـدر مـن الجھـات المشـرفة علیھـا، بشـأن حقـوق المسـتفیدین، ویحـبـأي الئحة الجمعیـة تلتـزم  .5 
 .للمسـتفیدین، الحصـول علـى المعلومـات عـن كیفیـة اسـتحقاقھم للمسـاعدات
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 المسؤولیات:
ھـذه السیاسـة تطبـق ضمـن أنشـطة الجمعیـة وعلـى جمیـع العاملیـن الذیـن یتولـون عملیـة الترشـیح أو إدارة 

بھـا، والرفـع بمـا یرونـھ مخالفـا لھـا للجھـات الرقابیـة فـي  االلتزامالمشـاریع أو صـرف المسـاعدات 
والسـلوك  األخالقیةكمـا یتـم اطـاع العاملـون ضمـن نطـاق ھـذه السیاسـة علـى مدونـة القواعـد  .الجمعیـة

 .المھنـي وأخـذ توقیعھـم علیھـا ویـزودون بنسـخة منھـا


