
     
     
    

 

 

 

 

 

جراءات املتبعة لتعريف إلحمتوى قائمة ا

 دارة اجلدد بعمل اجلمعيةالاأعضاء جملس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
     
    

 

 احملتويات

 نظمة واللوائح واهلياكل التنظيمية اخلاصة بهاألالتعريف باجلمعية وا

 . واملعايري املتعلقة بها: . كمةالتعريف باحلو3 :

دارة إلوادارة إلعية العمومية وجملس اع على حماضر وقرارات اجلمالطالا 4

 التنفيذية والقوائم املالية السابقة اخلاصة باجلمعية

واخلطة التعريف بالربامج وعرض التقرير السنوي املفصل ألنشطة اجلمعية  4

  التشغيلية هلا

 

 

 

 ظمة واللوائح واهلياكل التنظيمية اخلاصة بهاناألالتعريف باجلمعية و

 

 .ساسية باجلمعيةألئحة االال - :

 .املوارد البشرية يف اجلمعية ئحةالال - 

 النموذج الشامل - 

 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم اخلدمات - .

  آلية إدارة املتطوعني-

 سياسة تعارض املصاحل- .



     
     
    

 غاتالاملخالفات ومحاية مقدمي البغ عن البإلسياسة ا 

 سياسة خصوصية البيانات - .

 فهاالحتفاظ بالوثائق وإتالسياسة ا - 

 سياسة مجع التربعات - 

 ختصاصات واملهام يف اجلمعيةالحة االئال - 

 قي للعاملنيالخالامليثاق ا - 

 املدير التنفيذي للجمعية عمل آلية - 

 رهاب ومتويله والتقييم والتوثيقإلالتدابري لتحديد خماطر جرائم ا - 

 رهاب ومتويلهإلجراءات ملكافحة جرائم اإلالسياسات وا - 

 موال وفق النظام واملؤشرات الدالة عليهاألسياسة مكافحة غسيل ا - 

 موالألجرمية عمليات غسل اشتباه يف إلسياسة اجراءات ا - 

 ومتويلهرهاب إلة الداخلية الوقائية من جرائم االربامج التوعوي - 

 دارة التنفيذيةإلدارة واالحيات بني جملس االسياسة مصفوفة الص - 

 شراف على اجلمعيةإلسياسة آليات الرقابة وا - 



     
     
    

 دارةإلدارية جمللس اإلاحيات املالية والئحة الصلالا - 

 اهليكل التنظيمي -نظام الرقابة الداخلي ملراجعة أوامر الصرف  - 

 واملعايري املتعلقة بها التعريف باحلوكمة .

 فصاحإلمعيار الشفافية وا - :

 مة املاليةالمعيار الس - 

 لتزامإلمتثال واإلمعيار ا - .

دارة إلدارة واإلرارات اجلمعية العمومية وجملس اع على حماضر وقالطالا 

 التنفيذية والقوائم املالية السابقة اخلاصة باجلمعية

 العاديةحماضر اجلمعية العمومية  - :

 حماضر اجلمعية العمومية غري العادية - 

 دارةإلحماضر وقرارات جملس ا - 

 دارة التنفيذيةإلقرارات ا - .

 احلسابات اخلتامية والقوائم املالية اخلاصة باجلمعية - .

دارة السابقة إلالس اع على أعضاء اجلمعية العمومية وأعضاء جمالطإلا - . 

 للجمعية



     
     
    

مج وعرض التقرير السنوي املفصل التعريف بالربا رات تعينيعلى قرا إلطالعا - .

 نشطة اجلمعية واخلطة التشغيلية هلالأل

 نشطةاألالتعريف بالربامج و - :

 عرض التقرير السنوي املفصل بأنشطة اجلمعية - . 

 عرض اخلطة التشغيلية للجمعية - .

 التعريف مبوقع اجلمعية - .

 جملس اإلدارة املرفقوقد اعتمدت الالئحة  اجتماع  

 

                                                                              

                                                 

 

 

جراءات املتبعة لتعريف إلحمتوى قائمة ا

 دارة اجلدد بعمل اجلمعيةالاأعضاء جملس 

 

 

 



     
     
    

 

 

 

 احملتويات

 نظمة واللوائح واهلياكل التنظيمية اخلاصة بهاألالتعريف باجلمعية وا

 . واملعايري املتعلقة بها: . كمةالتعريف باحلو3 :

دارة إلوادارة إلعية العمومية وجملس اع على حماضر وقرارات اجلمالطألا 4

 التنفيذية والقوائم املالية السابقة اخلاصة باجلمعية

واخلطة التعريف بالربامج وعرض التقرير السنوي املفصل ألنشطة اجلمعية  4

  التشغيلية هلا

 

 

 

 ظمة واللوائح واهلياكل التنظيمية اخلاصة بهاناألالتعريف باجلمعية و

 

 .ساسية باجلمعيةألئحة االال - :

 .املوارد البشرية يف اجلمعية ئحةالال - 

 النموذج الشامل - 

 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم اخلدمات - .



     
     
    

  آلية إدارة املتطوعني-

 سياسة تعارض املصاحل- .

 غاتالاملخالفات ومحاية مقدمي البغ عن البإلسياسة ا 

 سياسة خصوصية البيانات - .

 فهاالحتفاظ بالوثائق وإتالسياسة ا - 

 سياسة مجع التربعات - 

 ختصاصات واملهام يف اجلمعيةالحة االئال - 

 قي للعاملنيالخالامليثاق ا - 

 املدير التنفيذي للجمعية عمل آلية - 

 رهاب ومتويله والتقييم والتوثيقإلالتدابري لتحديد خماطر جرائم ا - 

 رهاب ومتويلهإلجراءات ملكافحة جرائم اإلالسياسات وا - 

 موال وفق النظام واملؤشرات الدالة عليهاألسياسة مكافحة غسيل ا - 

 موالألجرمية عمليات غسل اشتباه يف إلسياسة اجراءات ا - 

 ومتويلهرهاب إلة الداخلية الوقائية من جرائم االربامج التوعوي - 



     
     
    

 دارة التنفيذيةإلدارة واالحيات بني جملس االسياسة مصفوفة الص - 

 شراف على اجلمعيةإلسياسة آليات الرقابة وا - 

 دارةإلدارية جمللس اإلاحيات املالية والئحة الصلالا - 

 اهليكل التنظيمي -نظام الرقابة الداخلي ملراجعة أوامر الصرف  - 

 واملعايري املتعلقة بها التعريف باحلوكمة .

 فصاحإلمعيار الشفافية وا - :

 مة املاليةالمعيار الس - 

 لتزامإلمتثال واإلمعيار ا - .

دارة إلدارة واإلرارات اجلمعية العمومية وجملس اع على حماضر وقالطالا 

 التنفيذية والقوائم املالية السابقة اخلاصة باجلمعية

 العاديةحماضر اجلمعية العمومية  - :

 حماضر اجلمعية العمومية غري العادية - 

 دارةإلحماضر وقرارات جملس ا - 

 دارة التنفيذيةإلقرارات ا - .

 احلسابات اخلتامية والقوائم املالية اخلاصة باجلمعية - .



     
     
    

دارة السابقة إلالس اع على أعضاء اجلمعية العمومية وأعضاء جمالطإلا - . 

 للجمعية

مج وعرض التقرير السنوي املفصل التعريف بالربا رات تعينيعلى قرا إلطالعا - .

 نشطة اجلمعية واخلطة التشغيلية هلالأل

 نشطةاألالتعريف بالربامج و - :

 عرض التقرير السنوي املفصل بأنشطة اجلمعية - . 

 عرض اخلطة التشغيلية للجمعية - .

 التعريف مبوقع اجلمعية - .

 جملس اإلدارة املرفقوقد اعتمدت الالئحة  اجتماع  

 

                                                                              

                                                 

 


