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 سياسة تقديم اخلدمات للجهات

 :مقدمة

اجلمعية  تقدمها بتقديم اخلدمات اليتواإلرشادات اخلاصة  تمبعايري واشرتاطاغرض هذه السياسة التعريف 

 تقدمعلما بأن اجلمعية ومن خالل الئحتها األساسية وأهدافها فهي ال  من اجلهات املستفيدة، للمستفيدين

وقد يتم تقدميها  اخلدمات النوعية مبثابة قيمة مالية للجهة املستفيدة ن تقدماملساعدات املالية النقدية ولك

 مقابل خدمات مماثلة او مبقابل مالي لصاحل مجعية إحسان للخدمات القانونية. 

 :النطاق

واملسؤوليات يتعلق بالتحقق من مدى االستحقاق فيما تقديم اخلدمات  السياسة املسؤوليات العامة يفحتدد هذه 

 .ملقدمي اخلدماتاحملددة 

 :البيان

 املستفيدين: .أ

غري البشرية والتنمية االجتماعية واليت تسمى بالقطاع  اجلهات اليت حتت تقع حتت اشراف وزارة املوارد .1

 الرحبي.
 العاملون يف القطاع الثالث. .2
 اجلهات احلكومية واخلاصة.  .3

 شروط وضوابط املستفيدين: .ب

 النطاق اجلغرايف داخل اململكة العربية السعودية. .1
 الرتخيص ساري املفعول. .2
 لديه مقر رئيسيا. .3



 

 

 

 

 لديه فريق مستقر. .4

 املتطلبات: .ت

 تعبئة منوذج الطلب واعتماده من رئيس جملس اإلدارة. .5
 نسخه من الرتخيص. .6
 نسخه من الالئحة األساسية املعتمدة. .7
 هيكل إداري معتمد. .8

 :إلغاء وسحب املساعدة .ث

 احلاالت التالية: ىللجمعية احلق يف الرجوع عن تقديم اخلدمات أو إلغائها إذا تبني هلا إحد .9

 ملقدمة للجمعية.عدم صحة املستندات ا .10
 عدم انطباق الشروط على اجلهة املستفيدة. .11
 عدم االلتزام يف تطبيق معايري متطلبات املساعدة. .12

 :اقرار ومنح املساعدة .ج

املالية املخصصة  االعتماداتويف حدود  اجلمعيةاملنصوص عليها ضمن اخلطة اليت تعدها  تقديم اخلدمات

، على أن يتم ترشيح اجلهة املستحقة وفق حتقق معايري واشرتاطات اخلدمة أو املساعدة من قبل جلنة لذلك

اجلهات ويف حالة تساوي املشاريع يف اجلمعية وذلك وفق حمضر اجتماع اللجنة املؤرخ واملعتمد من أعضاؤها، 

رة الربامج واملشاريع إلكمال ، ومن ثم يرفع إىل إداطبقا ألسبقية التقدم بالطلب الرتشيحتكون أولوية 

، على أن يتم اشعار اجلهة بالقبول بعد أخذ التعهدات على االستمرار يف تقديم اخلدمات االجراءات املتعلقة ب

 تطبيق املعايري واحلصول على اخلدمة واجتيازها جبدارة مبا حيقق اهلدف من تقديم اخلدمة.

 

 



 

 

 

 

 :ميثاق والتزام

 .والنزاهة والشفافيةالعدالة باالتسام بعلى الدوام وتعمل اجلمعية  .1
 .األخالقية السامية وممارساتها ومبادئها يف لوائحهاتلتزم يف مجيع أنشطتها، اجلمعية  .2
أي جهة مستفيدة عن أي خلل يف القيم والتعهدات يعترب جملس إدارة اجلمعية أنفسهم مسؤولني أمام  .3

 .جتاههم، وعدم االساءة من تلقي املساعدة
أي هدايا أو امتيازات مقابل يقبلوا  والال يستغل منسوبو اجلمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية.  .4

 .هلم جملس اإلدارة هاخلدمات اليت يقدموها سوى ما يقرر
، للمستفيدين. وحيق املستفيديناجلمعية تلتزم بأي الئحة تصدر من اجلهات املشرفة عليها، بشأن حقوق  .5

 . للخدمةاستحقاقهم احلصول على املعلومات عن كيفية 

 :املسؤوليات

عملية الرتشيح أو إدارة املشاريع الذين يتولون  العاملونعلى مجيع والسياسة تطبق ضمن أنشطة اجلمعية  ههذ

 .االلتزام بها، والرفع مبا يرونه خمالفا هلا للجهات الرقابية يف اجلمعية تقديم اخلدماتأو 

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

 . توقيعهم عليها ويزودون بنسخة منها

 :املراجع

 .م07/07/2020يف السياسة  ( هذهاالوىليف دورته ) ()الثانياعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع 

 


