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 نظمة واللوائح واهلياكل التنظيمية اخلاصة بها: التعريف باجلمعية واأل
 ساسية بالجمعية.ألئحة االال -

 ئحة الموارد البشرية في الجمعية. ال -

 النموذج الشامل. -

 : ع املستفيدين وتقديم اخلدماتم  العالقة سياسة تنظيم  -
 آلية إدارة المتطوعين.  -

 سياسة تعارض المصالح  -

 غ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات. ل بإلسياسة ا  -

 سياسة خصوصية البيانات  -

 فها لحتفاظ بالوثائق وإتسياسة اال -

 سياسة جمع التبرعات  -

 ختصاصات والمهام في الجمعية الا الئحة  -

 قي للعاملين لخألالميثاق ا  -

 آلية المدير التنفيذي للجمعية  الئحة  -

 رهاب وتمويله والتقييم والتوثيق إلالتدابير لتحديد مخاطر جرائم ا -

 رهاب وتمويله إلجراءات لمكافحة جرائم اإلالسياسات وا  -

 موال وفق النظام والمؤشرات الدالة عليها ألسياسة مكافحة غسيل ا  -

 والم ألشتباه في جريمة عمليات غسل ا السياسة اجراءات ا  -

 رهاب وتمويله إلية الوقائية من جرائم االبرامج التوعوية الداخل -

 دارة التنفيذية إلدارة وا إلحيات بين مجلس ا لسياسة مصفوفة الص -

 شراف على الجمعية إلسياسة آليات الرقابة وا -

 دارة إلس ادارية لمجلإلحيات المالية والالص الئحة-

 نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف  -



 

 الهيكل التنظيمي.  -

 التعريف باحلوكمة واملعايري املتعلقة بها: 
 فصاح إلمعيار الشفافية وا -

 معيار السالمة المالية.  -

 لتزام المتثال واالمعيار ا -

التنفيذية والقوائم املالية  دارةلدارة وا لع على حماضر وقرارات اجلمعية العمومية وجملس ا الطالا
 السابقة اخلاصة باجلمعية:

 محاضر الجمعية العمومية العادية -

 محاضر الجمعية العمومية غير العادية  -

 دارة.إلمحاضر وقرارات مجلس ا -

 دارة التنفيذية. إلقرارات ا -

 بالجمعية. الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة  -

 دارة السابقة للجمعية. إلعمومية وأعضاء مجالس اع على أعضاء الجمعية الالطالا -

 .ع على قرارات تعيينالطالا -
 التشغيلية هلا:  التعريف بالربامج وعرض التقرير السنوي املفصل ألنشطة اجلمعية واخلطة

 نشطة.واألالتعريف بالبرامج  -

 الجمعية.عرض التقرير السنوي المفصل بأنشطة  -

 عرض الخطة التشغيلية للجمعية.  -

 التعريف بموقع الجمعية  -

 
 


