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أعضاء مجلس  محتوى قائمة اإلجراءات المتبعة لتعریف 
 اإلدارة الجدد بعمل الجمعیة

 للجمعیة الخیریة اإللكترونیة لتحفیظ القرآن الكریم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4من   2الصفحة 

 

 

 : الفھرس

 
 :المحتویات جدول

 

التعریف بالجمعیة واألنظمة واللوائح والھیاكل التنظیمیة 
 ۳  ........................................................... الخاصة بھا:

 

 ٤ ........................ التعریف بالحوكمة والمعاییر المتعلقة بھا:
 

االطالع على محاضر وقرارات الجمعیة العمومیة ومجلس  
یة السابقة الخاصة اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والقوائم المال

 ٤ ................................................................ بالجمعیة:
 

المفصل ألنشطة  التعریف بالبرامج وعرض التقریر السنوي
 ٤ ...................................... الجمعیة والخطة التشغیلیة لھا:
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 الخاصة بھا: والھیاكل التنظیمیة  التعریف بالجمعیة واألنظمة واللوائح  
 ساسیة بالجمعیة. الالئحة األ  -

 الئحة الموارد البشریة في الجمعیة.  -

 النموذج الشامل.  -

 سیاسة تنظیم العالقة مع المستفیدین وتقدیم الخدمات.  -

 آلیة إدارة المتطوعین.  -

 سیاسة تعارض المصالح  -

 سیاسة اإلبالغ عن المخالفات وحمایة مقدمي البالغات.  -

 سیاسة خصوصیة البیانات  -

 حتفاظ بالوثائق وإتالفھاسیاسة اال -

 سیاسة جمع التبرعات  -

 الئحة االختصاصات والمھام في الجمعیة  -

 المیثاق األخالقي للعاملین   -

 الئحة آلیة المدیر التنفیذي للجمعیة  -

 التدابیر لتحدید مخاطر جرائم اإلرھاب وتمویلھ والتقییم والتوثیق  -

 وتمویلھ   السیاسات واإلجراءات لمكافحة جرائم اإلرھاب  -

 سیاسة مكافحة غسیل األموال وفق النظام والمؤشرات الدالة علیھا  -

 االشتباه في جریمة عملیات غسل األموال إجراءات سیاسة  -

 البرامج التوعویة الداخلیة الوقائیة من جرائم اإلرھاب وتمویلھ  -

 سیاسة مصفوفة الصالحیات بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  -

 آلیات الرقابة واإلشراف على الجمعیة سیاسة  -

 الئحة الصالحیات المالیة واإلداریة لمجلس اإلدارة  -

 نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف  -

 الھیكل التنظیمي.  -
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 التعریف بالحوكمة والمعاییر المتعلقة بھا: 
 معیار الشفافیة واإلفصاح  -

 المالیة. معیار السالمة  -

 معیار االمتثال وااللتزام  -
 

االطالع على محاضر وقرارات الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة واإلدارة  
 التنفیذیة والقوائم المالیة السابقة الخاصة بالجمعیة:

 محاضر الجمعیة العمومیة العادیة  -

 محاضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة  -

 وقرارات مجلس اإلدارة.   محاضر -

 قرارات اإلدارة التنفیذیة.  -

 . الحسابات الختامیة والقوائم المالیة الخاصة بالجمعیة  -

 االطالع على أعضاء الجمعیة العمومیة وأعضاء مجالس اإلدارة السابقة للجمعیة.   -

 الممنوحة لھم. ي الجمعیة والصالحیات ف القیادیین وظفین ماالطالع على قرارات تعیین ال -

 

لسنوي المفصل ألنشطة الجمعیة والخطة  التعریف بالبرامج وعرض التقریر ا
 التشغیلیة لھا: 

 . التعریف بالبرامج واألنشطة  -

 عرض التقریر السنوي المفصل بأنشطة الجمعیة.  -

 عرض الخطة التشغیلیة للجمعیة.  -

 التعریف بموقع الجمعیة.  -
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