مقدمة
تتمثل ىذه السياسة مبعايري واشرتاطات صرف ادلساعدات اليت متنحها اجلمعية للمستفيدين من

خدماهتا ،وذلك مبا يضمن مبدأ العدالة وادلساواة ،وفق اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية ،علما أبن

اجلمعية ومن خالل الئحتها األساسية فهي تقدم ادلساعدات النفسية واالجتماعية وتقدمي
الضيافة وال متنح أي مساعدات مالية سواء النقدية أو التحويالت.

النطاق
حتدد ىذه السياسة ادلسؤوليات يف عملية تقدمي وصرف ادلساعدات بني اجلمعية وادلستفيدين من
خدماهتا مبا يكفل حتقق األىداف ،ومبا ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ادلعمول هبا والقرارات
والتعليمات الصادرة يف ىذا الشأن.

البيان
أ .من ادلستفيدون:
 .1الزوار وادلسافرون.
 .2احلجاج وادلعتمرون.
 .3العاملون يف القطاع الثالث.

ب.شروط وضوابط ادلستفيدين:
 .1يكون يف ادلملكة العربية السعودية.
 .2تنطبق عليو أىداف اجلمعية.
 .3يكون ادلستفيد معلوم اذلوية.
 .4قبولو للمساعدة.
 .5مينع ادلطالبة مبساعدات مالية.
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ت.ادلتطلبات:
 .1تقدمي معلومات اثبات اذلوية وسرايهنا.
 .2يكون الطلب من أنشطة اجلمعية.
 .3طلب اخلدمة عرب النموذج ادلخصص أو التواصل مع ادلنسق.
 .4ادلوافقة على شروط ادلساعدة ادلطلوبة.

ث.إلغاء وسحب ادلساعدة:
 .1عدم سراين اذلوية و أتشريات السفر للمستفيد.
 .2عدم صحة ادلعلومات واثبات اذلوية للمستفيد.
 .3عدم انطباق الشروط على ادلستفيد.
 .4عدم االلتزام يف تطبيق شروط ادلساعدة.
 .5سبق االستفادة من ادلساعدة.

ج .منح ادلساعدات:
وفق أىداف اجلمعية وضمن خطتها ادلعتمدة تقدم ادلساعدات ،ويف حدود ادلوازانت ادلالية ادلخصصة ،على
أن يتم ترشيح ادلستفيدين ومواقع تقدمي ادلساعدات واخلدمات بناء على حتقق معايري واشرتاطات ادلساعدة
أو اخلدمة من قبل اللجان ادلختصة يف اجلمعية.

التزام
 .1اجلمعية تلتزم وتعمل مببادئ ابلعدالة وادلساواة واألخالق السامية.
 .2اجلمعية تلتزم يف مجيع أنشطتها ،يف األنظمة واللوائح ادلعتمدة وحتت اشراف اجلهات ادلعنية.
 .3يعترب رللس إدارة اجلمعية أنفسهم مسؤولون أمام أي جهة عن أي خلل يف القيم والتعهدات
جتاىهم ،وعدم االساءة يف تلقي ادلساعدة.
 .4منسوبو اجلمعية ال يستغلوا موقعهم لتحقيق منافع شخصية.
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 .5منسوبو اجلمعية ال يقبلوا أي ىدااي أو امتيازات مقابل اخلدمات اليت يقدموىا سوى ما يقرره ذلم
رللس اإلدارة.

ادلسؤوليات
تطبق ىذه السياسة على أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني حتت إدارة واشراف اجلمعية
االطالع واإلدلام وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية
والتوقيع عليها .وعلى إدارة الشؤون اإلدارية وادلالية نشر ىذه السياسة وكذلك نشر الوعي
بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة
منها.

ادلراجع
اعتمد رللس إدارة اجلمعية يف االجتماع رقم ( )004لعام  2012يف دورتو (األوىل) ىذه
السياسة يف  2012/11/03وىي سارية التطبيق.
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