
	  

 منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة

االماليیة ااألددااررةة  
 

االغرضض  
 تحقيیق هھھھو منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة نشاططاتت كافة ووعمل إإجرااء في االماليیة ااإلددااررةة هھھھدفف إإنن

 أأمامم مساءلتهھا إإمكانيیة على وواالحفاظظ ووكفاءةة٬، فاعليیة ااألساليیب بأكثر وومهھمتهھا االمنظمة ررسالة
 وواالمجتمع وواالموظظفيین وواالممّوليین وواالشركاء االعمالء فيیهھم بمن ووااالهھھھتماماتت٬، االمصالح أأصحابب
 ددقيیقة بيیاناتت بتوفيیر منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة تلتزمم ذذلك٬، تحقيیق يیتسنى ووحتى  .االمحلي
.ااإلددااررةة وومجلس االتنفيیذيي االمديیر قبل من وواالخاررجي االدااخلي لالستخداامم ووكاملة  

 
  االصالحيیاتت

.االنشاططاتت لكافة االماليیة ااإلددااررةة عن ائياالنهھ االمسؤوولل  ااإلدداارريیة االهھيیئة تكونن •  
منظمة  تخص االتي االماليیة االقضايیا في  ااإلدداارريیة االهھيیئة عن نيیابة بالتصّرفف االماليیة االلجنة تكلف •

.ما عمل إلجرااء حاجة هھھھناكك تكونن عندما أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة  
 ووتكلِّف ٬،ةاالمنظم براامج ووعمليیاتت االيیوميیة االماليیة ااإلددااررةة عن مسؤووالً  االتنفيیذيي االمديیر يیكونن •

 وواالمستشارريین االموظظفيین ووااستخداامم االخدماتت لتوفيیر بالتعاقد االتنفيیذيي االمديیر  ااإلدداارريیة االهھيیئة
 ووااستالمم االفوااتيیر ووددفع وواالخدماتت االسلع على وواالتعاقد عملهھم٬، على ووااإلشراافف االمستقليین
.االمصاررفف حساباتت وومتابعة ااألمواالل  

لل •  عن تزيید االتي االمبالغ أأما ددووالرر٬، 2000 مبلغ تىح االصكوكك بتوقيیع  االتنفيیذيي االمديیر يیخوَّ
 بيینما االتنفيیذيي االمديیر أأحدهھھھما يیكونن أأنن يیتوجب قبل شخصيین بحيیث من توقيیعهھا فيیجب ذذلك٬،
 ٬، االنقديیة االدفعاتت ددفع وويیتم  .االصندووقق ااميین عداا  ااإلدداارريیة االهھيیئة ااعضاء ااحد ثانيیهھما يیكونن
.صكوكك شكل ددووالررعلى 1000على قيیمتهھا تزيید االتي  

 االهھيیئة قبل من عليیهھا االمصاددقق االميیزاانيیاتت ضمن االتكاليیف على بالمواافقة االتنفيیذيي االمديیر ولليیخ •
 غيیر االتكاليیف على ااإلدداارريیة االهھيیئة في االماليیة االلجنة قبل من االمواافقة ووتكونن.  ااإلدداارريیة
  .عليیهھا االمصاددقق االميیزاانيیاتت في االموجوددةة

لل •  من كجزء عليیهھا وواافقت أأنن ااإلدداارريیة للهھيیئة لنشاططاتت عقودد على بالتوقيیع االتنفيیذيي االمديیر يیخوَّ
 االحدوودد هھھھذهه خاررجج عقودد أأيیة على ااإلدداارريیة االهھيیئة تواافق أأنن وويیجب  .االخطط أأوو االميیزاانيیاتت

.ددووالرر 2000 على تزيید قيیمة ذذااتت االعقودد جميیع ووعلى  
 

  ااإلدداارريیة االهھيیئة مسؤووليیاتت
:يیلي بما ااإلددااررةة مجلس يیقومم  
.ماليیة سنة لكل االتشغيیليیة خططوواال االسنويیة االميیزاانيیة على االمواافقة •  
 ااالحتيیالل وومنع ااكتشافف على يیعمل ما كل يیخص فيیما  ووتطويیرهھھھا االمنظمة سيیاسة ووضع •

.االمخالفاتت من ووغيیرهھھھا ووااالختالسس  
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 لحمايیة ووذذلك االمصالح تضارربب ددوونن يیحولل ما أأجل من ووتطويیرهھھھا االمنظمة سيیاسة على االمواافقة •
 االشخصيیة االمصالح إإفاددةة إإلى يیؤدديي قد ترتيیب أأوو ملةمعا في بالدخولل تفكر عندما االمنظمة مصالح
.في منظمة أأيیادديي االرحمة موظظف أأوو مسؤوولل أأوو لمديیر  
 االهھيیئة في عضو قبل من االمصالح بتضارربب ااددعاءااتت أأوو إإفصاحاتت أأيیة في االتحقيیق إإجرااء •

 االشرااء عقودد على االمواافقة بعمليیة معنيیيین آآخريین موظظفيین أأوو ٬،االتنفيیذيي االمديیر أأوو ٬،ااإلدداارريیة
.لدفعاتتوواا  

 االمعنيیيین ااآلخريین وواالموظظفيین ٬،االتنفيیذيي وواالمديیر  ٬،ااإلدداارريیة االهھيیئة أأعضاء يیقومم أأنن من االتأكد •
 تضارربب سيیاسة حسب سنويي إإفصاحح بيیانن بتعبئة وواالدفعاتت االشرااء عقودد على االمواافقة بعمليیة
.االمصالح  

• .للمجلس ااجتماعع كل في االماليیة االتقارريیر مرااجعة   
• .سنة كل مرةة االسيیاسة هھھھذهه وومرااجعة وواالموظظفيین٬، ااإلدداارريیة هھيیئةلل ماليیة سيیاسة ووإإددااررةة تطويیر   

 
االتنفيیذيي االمديیر مسؤووليیاتت  
:يیلي بما االتنفيیذيي االمديیر يیقومم  
 وواالسيیاساتت االحدوودد ضمن منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیةمكتب  في االيیوميیة االعمليیاتت إإددااررةة •

.ااإلدداارريیة االهھيیئة قبل من عليیهھا االمصاددقق االتشغيیليیة وواالخطط  
ً  عنهھا ووااإلبالغغ ووتسجيیلهھا االمعامالتت ووتنفيیذ االماليیة ااإلددااررةة جرااءااتتإإ تطويیر •  هھھھذهه على بناءاا

.االسيیاساتت  
 االماليیة للجنة شهھريیة تقارريیر ووتقديیم عليیهھا٬، االمواافق االعامة االميیزاانيیة هھھھيیكل ضمن االنفقاتت إإددااررةة •

 مع وواالتعاقد االفرووقاتت٬، هھھھذهه أأسبابب بيیانن وو بالميیزاانيیة٬، مقاررنة ااإلنفاقق في االفرووقاتت حولل
ً  االبراامج ااحتيیاجاتت لتحقيیق اااللتزااماتت كافة ووتسديید االخدمة مزوّودديي .االسيیاساتت هھھھذهه على بناءاا  

منظمة أأيیادديي  ووأأهھھھداافف خطط ضمن االعقودد هھھھذهه تكونن عندما االخدماتت الجل توفيیر االتعاقد •
االرحمة.  

 ااإلدداارريیة االهھيیئة قبل من االمخصصة ووااألمواالل االمانحيین قبل من االمقيیّدةة باألمواالل كشف إإعداادد •
 على تنطبق االتي االقيیودد ووتحديید االعامة٬، االتشغيیل أأمواالل عن منفصل بشكل لهھا حسابب ووووضع
.بدقة ااألمواالل هھھھذهه  

. االحكوميیة االجهھاتت قبل من االمطلوبة ووكذلك , ووقتهھا في , االدوورريیة االتقارريیر تقديیم •  
 ووحسب ووقتهھا في االمانحيین إإلى االمطلوبة كذلك وو , حيینهھا في , االدوورريیة االتقارريیر تقديیم  •

.االمانحيین مع ااالتفاقيیاتت شرووطط ووضمن االمحليیة وواالحكوماتت االعرااقق حكومة جيیهھاتتتو  
 أأوو االمؤسسيیة٬، ااالئتمانن ووبطاقاتت االمصرفيیة االقرووضض حولل ااإلدداارريیة للهھيیئة االتوصيیاتت تقديیم •

 االعقودد على ااإلدداارريیة االهھيیئة مواافقة على االحصولل وويیتوجب شراائهھا٬، أأوو االعقاررااتت لتأجيیر
.االمنظمة مواارردد بحركة ددوورريیة كشوفاتت ديیمااألعمالل ووتق بهھذهه االمتعلقة  

 قبل من عليیهھما وواالمواافق االمصالح ووتضارربب االفسادد مكافحة مجالل في االمنظمة سيیاسة تطبيیق •
  .عليیهھا االموظظفيین جميیع ووتدرريیب ااإلدداارريیة االهھيیئة

 االهھيیئة ووإإبالغغ االموظظفيین قبل من فسادد حاالتت بوجودد ااالددعاءااتت كافة ووحل االتقصي إإجرااء  •
.ااالعتيیادديیة االمجلس ااجتماعاتت خاللل   بذلك ااإلدداارريیة  

.المنظمةب حساباتت ااالحتيیاطط االخاصة بمتابعة ٬،ااإلدداارريیة ةئاالهھيی ااعضاء ااحد مع يیقومم٬، •  
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االمصالح ووتضارربب االماليیة االمعامالتت  

 االمصالح٬، تضارربب مجالل في منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة بسيیاسة االتنفيیذيي االمديیر يیلتزمم •
 االمصالح إإفاددةة إإلى يیؤدديي قد ترتيیب أأوو معاملة أأيیة في االمنظمة حمصال لحمايیة ووضعهھا تم وواالتي

.منظمة أأيیادديي االرحمة موظظف أأوو مسؤوولل أأوو لمديیر االشخصيیة  
 على يیبدوو أأوو عنهھ٬، يینتج عمل أأيي عن االتبليیغ وواالموظظفيین وواالمدررااء االمسؤووليین جميیع على يیتوجب •

.مهھني أأوو مؤسسي أأوو شخصي رربح ٬،عنهھ يینتج أأنهھ  
 للتبليیغ االيیة ووتطبيیق االمصالح تضارربب سيیاسة على االموظظفيین جميیع بتدرريیب االتنفيیذيي االمديیر يیقومم •

.االمصالح في محتمل تضارربب أأيي عن  
•  
وواالمكافآتت االهھداايیا قبولل •  

 أأوو االهھداايیا قبولل من ااإلدداارريیة االهھيیئة ووأأعضاء االمقربونن أأسرهھھھم ووأأفراادد االموظظفونن يیُمنَع •
:من االمقدمة االمكافآتت أأوو ااألمواالل  

االمنظمة٬، من خدماتت أأوو منافع أأوو فواائد على يیحصلونن أأشخاصص •  
االمنظمة٬، مع عقد بموجب لتقديیمهھا يیسعى أأوو خدماتت يیقّدمم كيیانن أأوو شخص أأيي •  
االمنظمة. في موظظف أأيي أأعمالل من بموجبهھ يیستفيیدوونن منصب في هھھھم أأشخاصص •  

 
 

االمكافآتت  
منظمة أأيیادديي االرحمة  في موظظف أأيي إإلى تسليیمهھا  االنيیة في االتي االمكافأةة ددفع يیتوجب  •

بموجب مواافقة خطيیة من قبل االمديیر  االمنظمة مع بعملهھ االمتعلقة نشاططاتهھ اءلق ااألنسانيیة
ووااعالمم االهھيیئة ااالدداارريیة. االتنفيیذيي  

 محاضرااتت عن مكافآتت قبولل االتنفيیذيي٬، االمديیر من مسبقة خطيیة بمواافقة للموظظفيین٬، يیمكن •
 ةسنويی إإجاززةة أأوو تعويیضيیة أأووقاتت أأوو االعطل االرسميیة أأيیامم خاللل بهھا قامواا أأخرىى وونشاططاتت

.ررااتب بدوونن إإجاززةة أأوو  
 
 

االُسلَف ددفعاتت  
ً  االتعويیض وويیتم  منظمةاال في االمدررااء أأوو للموظظفيین بالُسلَف يیُسَمح  •  للمصارريیف الحقا

 أأخرىى وونشاططاتت ااجتماعاتت لحضورر االسفر مصارريیف فيیهھا بما وواالضروورريیة٬، االمباشرةة
.االرسميیة بالمسؤووليیاتت تتعلق  

 االمسموحح ااإلنفاقق أأوو االسفر بهھدفف االطويیل ىىاالمد على االموظظفيین إإلى االُسلَف بإعطاء يیُسَمح •
 من أأوو االتنفيیذيي االمديیر مواافقة ووبعدمنظمة أأيیادديي االرحمة٬،  أأهھھھداافف لخدمة وواالمناسب بهھ

ً  يیجب تسجيیلهھا االسلف توفيیر عند .يیفّوضهھ .االصحيیحة بالطريیقة محاسبيیا  
 أأيي من أأمواالل باستداانة ااألحواالل من حالل بأيي منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة تقومم لن •

. ااإلدداارريیة االهھيیئة من محّددد تكليیف ددوونن االمنظمة في مديیر أأوو مسؤوولل أأوو موظظف  
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وواالتدقيیق وواالمشتريیاتت االمحاسبة  
:يیلي ما ضمانن على االتنفيیذيي االمديیر يیعمل  
 ااإلحصائيیة وواالسجالتت االثبوتيیة وواالوثائق االماليیة االسجالتت إلددااررةة محاسبيیة إإجرااءااتت تطويیر •

 االمحاسبيیة بالمعايیيیر تلتزمم وواالتي االبراامج نشاططاتت أأددااء تدعم االتي ااألخرىى االسجالتت ووجميیع
.االدوولي وواالمجتمع االعرااقق في عامم بشكل االمقبولة  

 من ووددفعهھا ااألمواالل ااستالمم عمليیة مناسب بشكل االمحاسبيیة ووااإلجرااءااتت االسيیاساتت تحددد •
 توثيیق نظامم باستخداامم ووااألمواالل االحساباتت سجلي في االمحاسبيیة االعمليیاتت تسجيیل خاللل
.مناسب  

 بوضوحح ااإليیصالل يیحّددد أأنن وويیجب إإنفاقق٬، عمليیة كل مقابل إإيیصالل على االحصولل يیجب •
 االتجارريي االهھدفف ذذكر يیجب كما االبائع٬،/االمزوّودد ووااسم االشرااء ووتارريیخ شرااؤؤهھھھا تم االتي االماددةة
ً  ذذلك يیكن لم إإنن إإنفاقق عمليیة بكل االمتعلق .ااإليیصالل على ووااضحا  

 عليیهھا٬، االحصولل تم خدماتت أأوو سلع مقابل إإيیصالل على االحصولل باإلمكانن يیكن لم إإذذاا •
 ووتوثيیقهھا شرااؤؤهھھھا تم االتي االماددةة يیحّددد عامم إإيیصالل إإيیجادد للتوثيیق مثل آآليیة تطويیر يیتوجب
 يیجب كما االتنفيیذيي وواالمديیر  االخدمة متلق أأوو االمشتريي قبل من بالعمل متعلقة تكونن أأنن على
  االخدمة. مزوودد أأوو االبائع توقيیع تحمل أأنن

 وولكن االمزوّودد٬، من إإيیصالل إإلى  ددووالرر25.000 مبلغ  عن تقّل االتي االمصرووفاتت تحتاجج ال •
.بهھ تم االذيي وواالتارريیخ ااإلنفاقق نوعع توثيیق يیجب  

 ااألجورر٬، االمعيیّن(مثل االحسابب تحت صحيیح بشكل االمصرووفاتت جميیع تخصيیص يیجب •
).إإلخ االمناسباتت٬، االلوااززمم٬، االهھاتف٬، ااإليیجارر٬، االفواائد٬،  

 قبل من عليیهھا االمواافق االميیزاانيیة في كلفةاالت مجموعاتت ضمن االتجارريیة االمعامالتت تُسّجل •
.ااتفاقيیاتت أأوو عقودد أأيیة ووشرووطط االمجلس  

 االمتعلقة االمصرووفاتت متابعة يیجب كما االعميیل٬،/االمانح حسب ااإليیرااددااتت تسجيیل يیجب •
.االعقد شرووطط حسب ووتسجيیلهھا االعميیل/االمانح بحسب بالعقودد  

 ووحسب وواالتقديیرااتت٬، ميیزاانيیةاال مقابل االفعلي ااإلنفاقق لمقاررنة سبالً  االمالي ااالفصاحح يیوفر •
.االعالقة ذذااتت وواالمصرووفاتت االمانح إإيیصاالتت  

 لمدةة االموظظفيین٬، وونشاطط االسفر ووتقارريیر وواالفوااتيیر ااإليیصاالتت مثل االمصدرر٬، ووثائق تُحفظ •
.آآمن موقع في االوثائق كافة حفظ وويیجب سنوااتت٬، خمس  

: االحساباتت سجل في ووتُسّجل صحيیح بشكل وواالعالووااتت ااألجورر تُدفَع •  
ً  وواالفواائد وواالعالووااتت االمدفوعة ووااألجورر وواالمقاووليین االتوظظيیف ااتفاقيیاتت يیرتوف يیتم •  على بناءاا

.وواالفواائد للرووااتب منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة سيیاسة  
 عمليیة ووتتطلب  ٬،االصحيیحة االوثائق ااستالمم بعد فقط االعامليین ووفواائد ررووااتب جميیع تُدفَع •

ً  االتوثيیق .االعمل بإتمامم تفيید أأخرىى ووثيیقة أأيیة أأوو االعمل لساعاتت كشفا  
 ووتتقبّل .االحساباتت سجل في صحيیح بشكل وواالتبرعاتت االنقديیة غيیر االهھداايیا ااحتسابب يیتم •

 االنقد٬، إإلى باإلضافة ووخدماتت٬، سلع شكل على االتبرعاتت منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة
 أأخرىى نقديیة غيیر مواادد أأيیة مرااجعة وويیجبمنظمة أأيیادديي االرحمة.  ووعمليیاتت ببراامج االمتعلقة

 في االنوعع هھھھذاا من االهھداايیا جميیع ووتُسّجل .قبولهھا قبل ااإلددااررةة مجلس قبل من عليیهھا مواافقةوواال
.عيینيیة كتبرعاتت منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة ددفاتر  

ااألمواالل في مناسب بشكل وواالمعدااتت ااألثاثث مشتريیاتت تُسّجل •  
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 جالتتاالس في أأكثر أأوو ددووالرر 500 شرااؤؤهھھھا ثمن يیبلغ االتي وواالمعدااتت ااألثاثث يیُسّجل •
.ررأأسماليیة كموجوددااتت االمحاسبيیة  

 أأوو وواالمعدااتت لألثاثث سنوااتت خمس على يیزيید ال مدىى على االرأأسماليیة االموجوددااتت تستهھلك •
.ااألخرىى االتكنولوجيیة االمعدااتت أأوو االحاسوبب ألجهھزةة سنوااتت ثالثث  

 على االحصولل يیتم أأنن لضمانن ووإإجرااءااتهھا وواالمشتريیاتت االتزوويید سيیاساتت ووتطبيیق تطويیر يیتم •
.االكلفة مع فاعل بشكل يیتماشى بأسلوبب وواالخدماتت وواالمعدااتت ووااألثاثث لوااززمماال مشتريیاتت  

 عقودد تحاللوو  خمسمائة ددووالرر 500$تقدمم ثالثة عرووضض اليي ماددةة شراائيیة تتعدىى مبلغ  االـ  •
لطلباتت االشرااء للمواادد ااوو اانشاء االصفحاتت اااللكتروونيیة ااوو  مزوّودد أأفضل على االتزوويید

ً  هھھھذاا االسقف وو االخدماتت االشراائيیة ااالخرىى االتي تتعدىى  من ووغيیرهھھھا وواالخدمة االكلفة على بناءاا
ً  ووليیس االعرضض٬، عناصر .قيیمة ااألقل االعرضض قبولل االتنفيیذيي االمديیر من مطلوبا  

 عقد أليي ااإلددااررةة أأوو ااإلحالة أأوو ااالختيیارر عمليیة في موظظف أأوو مديیر أأوو مسؤوولل أأيي يیشارركك ال •
 يیكونن عندما كهھذاا تضارربب وويینشأ .االمصلحة في ظظاهھھھر أأوو حقيیقي تضارربب هھھھناكك كانن إإذذاا

 منظمة أأوو االمباشرةة٬، أأسرتهھا أأوو أأسرتهھ في فردد أأيي أأوو االوكيیل أأوو االمسؤوولل أأوو للموظظف
 ذذلك غيیر أأوو ماليیة مصلحة هھھھنا٬، االمذكوررةة ااألططراافف من أأيي تشّغل أأنن ووشك على أأوو تشّغل
.عليیهھا لإلحالة ااختيیاررهھھھا تم االتي االمؤسسة في  

 مدقق قبل من يیادديي االرحمة ااألنسانيیةمنظمة أأل االماليیة للشؤوونن سنويي تدقيیق إإجرااء يیتم •
.ماليیة سنة كل نهھايیة في مستقل  

سيیاسة االمنظمة في تصريیف االنقد من االدووالرر االى ما يیعاددلهھ من االُعمل ااألخرىى هھھھي االتالي: •  
o يیتم االتصريیف عند مكتب تصريیف مجازز ررسميیا وو يیحررر ووصل تصريیف يیسجل فيیهھ  

رفف٬، سعر االصرفف٬، تأرريیخ  االصرفف٬، وو موقع من قبل ممثل االتالي: كميیة االمبلغ االمصَّ
االمكتب.  

o يیقيیيید أأميین االصندووقق عمليیة االتصريیف في سجل خاصص وو يیحررر سند تصريیف وو يیحفظهھ  
مع ووصل االتصريیف في صندووقق ملفاتت خاصص.  

o يیستخدمم نفس سعر االتصريیف االموثق بعمليیة تصريیف في ااأليیامم االتي تتبع تأرريیخ آآخر  
على ذذلك: عمليیة تصريیف نقد  عمليیة تصريیف وو حتى تتم عمليیة تصريیف جديیدةة. مثالل

دديینارر عرااقي  ١۱٢۲٠۰٠۰حدثت بتأرريیخ االخامس عشر من كانونن االثاني وو بسعر تصريیف 
لكل ددووالرر أأمريیكي وو عمليیة تصريیف أأخرىى حصلت بتأرريیخ االخامس وو االعشريین من 

دديینارر عرااقي لكل ددووالرر أأمريیكي٬، فبهھذاا االمثالل  ١۱٢۲١۱٠۰كانونن االثاني وو بسعر تصريیف 
دديینارر لكل ددووالرر ططيیلة االمدةة من االخامس عشر وو لحد  ١۱٢۲٠۰٠۰يیستخدمم سعر االصرفف 

االخامس وو االعشريین من كانونن االثاني.    
 

االميیزاانيیة  
 ملتزمة تكونن ووأأنن االمحيیقة االماليیة ااألخطارر من لهھا االمخطط االنشاططاتت تقلّل أأنن ضمانن يیتسنى حتى

 يیقومم محدددةة٬، ففووأأهھھھداا للمنظمة ااألمد االبعيیدةة ووباألهھھھداافف االمجلس٬، عليیهھا وواافق االتي باألوولويیاتت
:يیلي بما االتنفيیذيي االمديیر  
 االمواافقة على للحصولل مناسب ووقت في االماليیة للجنة ووررأأسماليیة تشغيیليیة ميیزاانيیاتت تقديیم •

.ماليیة سنة كل قبل ااإلددااررةة مجلس من االمعقولة  
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 %3  يیبلغ مطلق فائض لتحقيیق االعامم ووبالهھدفف االمسؤوولة وواالتوقعاتت ااالفترااضاتت ااستخداامم •
 االرأأسماليیة االمشتريیاتت إإددااررةة منمنظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة نلتمكيی أأكثر أأوو

.وواالتحسيیناتت  
•  
االموجوددااتت ووحمايیة االدااخليیة االضواابط  
 مناسبة٬، بصوررةة ووصيیانتهھا منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة موجوددااتت حمايیة ضمانن يیتسنى حتى
:يیلي بما االتنفيیذيي االمديیر يیقومم  
.ااالحتيیالل مجالل في ادديي االرحمة ااألنسانيیةمنظمة أأيی سيیاسة على االموظظفيین جميیع تدرريیب •  
 ووغيیرهھھھا ووااالختالسس ااالحتيیالل وومنع ااكتشافف عن مسؤووليین وواالمشرفيین االمدررااء جميیع يیكونن •

 االتي االمخالفاتت بأنوااعع معرفة على ااإلدداارريي االفريیق في عضو كل وويیكونن االمخالفاتت٬، من
ً  يیكونن ووأأنن مسؤووليیتهھا٬، أأوو مسؤووليیتهھ مجالل ضمن تقع أأنن يیمكن  ووجودد على مؤشر أليي يیقظا
.مخالفة  

 في بوجوددهھھھا مشكوكك مخالفة أأيیة عن االتبليیغ على االموظظفيین وواالمشرفونن االمدررااء يیشّجع •
.ااالحتيیالل مجالل  

.وواالمعدااتت وواالمباني للمتلكاتت مناسبة ووصيیانة حمايیة ووتنفيیذ تخطيیط •  
 تتعلق لمطالباتت موظظفيیهھا أأوو إإددااررتهھا وومجلس االمنظمة تعّرضض االتي االتصرفاتت تجنّب •

.يیةبالمسؤوول  
 مصّرحح غيیر بشكل إإليیهھا االوصولل يیتم أأنن من وواالملفاتت وواالمعلوماتت االفكريیة االملكيیة حمايیة •

.كبيیر بضررر االتسبب أأوو فقداانهھا أأوو بهھا االتالعب أأوو بهھ  
 االوااجباتت بيین أأساسي تميیيیز على للحفاظظ كافيیة ضواابط ضمن ااألمواالل ووددفع ووتنفيیذ ااستالمم •

.دفعاتتوواال االدخل ووإإيیصاالتت االمصرفيیة االحساباتت لحمايیة  
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