
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة صرف املساعدات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

 

 املقدمة:

رض هــذه السياســة التعريــف مبعاييــر واشــرتاطات واإلرشــادات غ
املســاعدات وتقديــم اخلدمــات التــي متنحهــا  اخلاصــة بصــرف

اجلمعيــة ومــن خــالل الئحتهــا  اجلمعيــة للمســتفيدين ، علمــا بــأن
املاليـة النقديـة أو  األساســية وأهدافهــا فهــي ال متنــح املســاعدات

 العينيـة للمسـتفيدين ،وإمنـا ينحصـر عملهـا علـى حتفيـظ القـرآن
ــتفيدين، وجيــوز الكريــم، وهــي مبثابــة قيمــة ماليــة تقــدم للمس

اهلدايــا واجلوائــز التحفيزيــة للمســتفيدين مــن  للجمعيــة أن تقــدم
والتنافس بني املستفيدين، على  اخلدمــة ضمــن شــروط املســابقات

 أن ال يتحمل املستفيدين أية أعباء مالية.

 النطاق:

املسـاعدات حتـدد هـذه السياسـة املسـؤوليات العامـة فـي صـرف 
فيمــا يتعلــق بالتحقــق مــن مــدى االســتحقاق  تقديـم اخلدمـات

 الصرف. واملســؤوليات احملــددة ملنفــذي

 

 

 



 

 

 :املستفيدين
لكريــم، مــن اامللتحقيــن وامللتحقــات حبلقــات حتفيــظ القــرآن  -1

 .فئات اجملتمع والطالبــات ومجيعالطلبــة 

 واملعلمات الذين يقومون بتحفيظ القرآن لكريم.املعلمني -2

اجملتمــع احمللــي.) مــن خــالل التوجيــه والتوعيــة بأهميــة حتفيــظ -3
 وااللتحاق بربامج اجلمعية( القــرآن الكريــم

 شروط وضوابط املستفيدين:

 ارجهــاخ أو الســعودية، العربيــة اململكــة داخــل اجلغرافــي النطــاق-1

 التعلم عن بعد. كان حــال فــي     

 يع املواطنني واملقيمني.مج-2

 وز للجمعية أن تقدم اهلدايا واجلوائز التحفيزية للمستفيدين منجي-3

 اخلدمة ضمن شروط املسابقات والتنافس بني املستفيدين وأن تعلن

 ضمن تعليمات واضحة وشفافة، على أن ال يتحمل املستفيدين أية

 .مالية أعباء

 تعبئة منوذج االلتحاق حبلقات حتفيظ القرآن الكريم.-4

 موافقة إدارة اجلمعية على التحاق املستفيدين حبلقات التحفيظ. -5

 



 

 

 (إلغاء وسحب املساعدة: ) تقديم اخلدمة

للجمعية احلق يف الرجوع عن املساعدة أو إلغائها إذا تبني هلا إحدى 
 احلاالت التالية:

 بسياسات اجلمعية . مااللتزاعدم -1

 عدم انطباق الشروط على املستفيدين.-2

 إقرار ومنح املساعدة

تقـدم املسـاعدات ) اخلدمـات( املنصـوص عليهـا ضمـن السياسـات واللوائـح 
تعدهـا اجلمعيـة وفـي حـدود االعتمـادات املاليـة املخصصـة لذلـك، علـى  التـي

وفـق حتقـق معاييـر واشـرتاطات اخلدمـة أو  املستفيدينترشـيح  أن يتـم
 املسـاعدة مـنقبل إدارة اجلمعية .

 

 

 

 

 

 

 ميثاق والتزام



 

 

 .اجلمعية تعمل وعلى الدوام باالتسام بالعدالة والنزاهة والشفافية 

 اجلمعيــة تلتــزم فــي مجيــع أنشــطتها، فــي لوائحهــا ومبادئهــا وممارســاتها 

 األخالقية السامية.

  يعتبـر جملـس إدارة اجلمعيـة أنفسـهم مسـؤولني أمـام أي جهـة مسـتفيدة عـن
 خلل يف القيم والتعهدات جتاههم، وعدم االساءة من تلقي املساعدة. أي
 ال يسـتغل منسـوبو اجلمعيـة موقعهـم لتحقيـق منفعـة شـخصية. وال يقبلـوا أي 

 موهـا سـوى مـا يقـرره هلـم جملـسهدايـا أو امتيـازات مقابـل اخلدمـات التـي يقد

 اإلدارة.

  اجلمعيــة تلتــزم بــأي الئحــة تصــدر مــن اجلهــات املشــرفة عليهــا، بشــأن
املسـتفيدين. وحيـق للمسـتفيدين، احلصـول علـى املعلومـات عـن كيفيـة  حقــوق
 .للخدمة تلقيهـم

 
 
 
 
 
 

 املسؤوليات



 

 

أنشـطة اجلمعيـة وعلـى مجيـع ذه السياسـة تطبـق ضمـن ه
عمليــة صــرف املســاعدات االلتــزام  العامليـن الذيـن يتولـون

الرقابية يف  بهــا، والرفــع مبــا يرونــه خمالفــا هلــا للجهــات
 اجلمعية.

كمــا يتــم اطــالع العامليــن ضمــن نطــاق هــذه السياســة علــى 
ية والسلوك املهين وأخذ توقيعهم عليها األخالق مدونــة القواعــد

 ويزودون بنسخة منه


