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التعريفــات و اخلاصة بسياسة الرقابة الداخلية

اجلمعية :  جمعية تواّد للتنمية األسرية بمنطقة اجلوف.

مجلس اإلدارة :  اإلدارة العليا للجمعية .

اإلدارة :  اإلدارة التنفيذية للجمعية.

املدير التنفيذي : مدير اإلدارة التنفيذية للجمعية   .

املدير المالــي: مدير اإلدارة المالية للجمعية   .

املوظفيــــــن: األفــراد املنتمــني للجمعيــة   بعالقــة وظيفيــة تعاقديــة والذيــن يمثلــون الهيــكل اإلداري 

للجمعيــة   .

املحاسب القانوين: املدقق اخلاريج املكلف من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

املعايــر املحاســبي�ة :  معايــر املحاســبة للجهــات غــر الهادفــة للــرحب للهيئــ�ة العامــة للمحاســبني 

الســعودية. القانونيــني 

سياســة الرقابــة الداخليــة : هــي مجموعــة مــن الوســائل و اإلجــراءات و السياســات الــيت تســتخدم 

بقصــد حمايــة األصــول .

الـغــــش      :  هو تصرف يكون فيه اخلداع و التالعب بقصد و مخططًا لتحقيق مكاسب شخصية

األخطــــاء    :  هو حتريف غر مقصود ناجت عن السهو أو عدم املعرفة املهني�ة بمعاير املحاسبة.

اجلهــات الرقابيــ�ة : جميــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــ�ة برقابــة أعمــال املؤسســة و الــيت تضــع القوانني 

و السياســات لتنظيــم العمل.

املشــــاريـع  : النشاطات اليت تقدمها اجلمعية وتتوافق مع أهدافها يف النظام األسايس .

املســتفيديـن : املجتمع الذي تستهدفه برامج اجلمعية .

اجلرد السنوي: عملية التحقيق من وجود أصول اجلمعية يف املكان املخصص لها.

سـلم الرواتـب :  سياسة تقدير راتب املوظفني حسب املستوى اإلداري و العليم وسنوات اخلربة.

النماذج اإلدارية والمالية: نماذج ثابت�ة حتتوي على البي�انات الالزمة ألي إجراء إداري أو مايل.
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املخططات اإلدارية والمالية:  خريطة تدفق برموز معين�ة توضح سر اإلجراءات العمل اإلداري والمايل.

الــدورة املحاســبي�ة :  الطريقــة الفنيــ�ة الــيت مــن خاللهــا تســجل العمليــات و األحــداث الماليــة حســب معاير 

املحاســبة للجهــات غــر الهادفــة للرحب.

معايــر األمــن والســامة :  الضوابــط و اإلجــراءات املوضوعــة مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة حلمايــة 

ــار. ــن األخط ــآت م املنش

لقــاء التطويــر واإلثــراء املعــريف واملهــاري  :  لقــاء علــيم و تبــ�ادل معلومــات ومهــارات ينفــذ بشــكل دوري 

للعاملــني باجلمعيــة .

الدرايف    :  موقع على شبكة االنرتنت يتم فيه االحتفاظ بامللفات و املعلومات باشرتاك سنوي.

ــر ماليــة ســواء كانــت  ــام ماليــة وغ ــات :  كل مــا خيــص اجلمعيــة   مــن مســتن�دات أو أرق ــات واملعلوم البي�ان

ــ�ة. ــة أو إلكرتوني ورقي
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سياسة الرقابة الداخلية 
جلمعية تواّد للتنمية األسرية بمنطقة اجلوف 

مقدمـــة :

إن سياســة الرقابــة الداخليــة جلمعيــة تــواد للتنميــة األســرية بمنطقــة اجلــوف  تعتــرب نظــام شــامل للرقابــة 

جلميــع معامالتهــا الماليــة وغــر الماليــة والــيت تقــوم اإلدارة بوضعهــا بهــدف تنفيــذ األعمــال بطريقــة 

منظمــة و صحيحــة ولضمــان االلــزام بالسياســات و القــرارات اإلداريــة و القوانــني املنظمــة داخــل اجلمعيــة   

و العمــل علــى دقــة و نزاهــة املعامــالت الماليــة والتأكــد من متابعــة تنفيذ األهــداف االســرتاتيجية املوضوعة 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة و اختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحديــد أي اجتــاه يســاعد علــى حتقيــق هــذه األهــداف 

و معاجلــة أي قصــور.

سياسة تقدير األخطار :

تعمــل اإلدارة دائمــًا بتحديــد نقــاط الضعــف يف الرقابــة الداخليــة والــيت مــن املحتمــل أن تواجههــا اجلمعيــة  

وهــي عمليــة مســتمرة تقــوم بهــا اإلدارة فتعمــل علــى تصميــم و تنفيــذ ضابــط رقابيــ�ة ختفــف مــن أثــر تلــك 

املخاطــر و الــيت مــن أهمهــا اخلطــر األصيــل املتضمــن يف النقــد و األصــول القابلــة للنقــل والســرقة و خطــر 

عــدم اكتشــاف أي تالعــب أو اختــالس أو عــدم االلــزام بالسياســات و األهــداف االســرتاتيجية.

أهداف الرقابة الداخلية للجمعية   : 

ــة الداخليــة يف جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية بمنطقــة اجلــوف يف وضــع  تتمثــل األهــداف الرئيســة للرقاب

اإلجــراءات و السياســات الرقابيــ�ة والــيت تعمــل علــى التأكــد مــن حتقيــق أهدافهــا الــيت تــم وضعهــا مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة وتتمثــل هــذه األهــداف يف اآليت:-

األهــداف  تنفيــذ  مــن  للتأكــد  الرقابيــ�ة  والسياســات  اإلجــراءات  وضــع  االســراتيجية:  األهــداف     -  1

للجمعيــة. االســرتاتيجية 

2 -  التقـاريــــــر: وضــع اإلجــراءات الرقابيــ�ة علــى جميــع معامــالت اجلمعيــة   الماليــة و عمليــة التســجيل 

املحاســي للتأكــد مــن نزاهــة وعدالــة تقاريرهــا الماليــة.

3 -   االلـتــــــزام  : العمــل علــى الــزام اجلمعيــة   جبميــع القوانــني و السياســات املنظمــة لعملهــا ســواء كانــت 

ــل  ــن قب ــة م ــ�ة خارجي ــات رقابي ــة  أو سياس ــا إدارة اجلمعي ــا ووضعته ــم اعداده ــة ت ــ�ة داخلي ــات رقابي سياس

وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة واجلهــات املعنيــ�ة.
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العناصر املكونة للرقابة الداخلية جلمعية تواّد 
للتنمية األسرية بمنطقة اجلوف

1 - الـبـيـئـة الرقـابـيــة :

إن البيئــ�ة الرقابيــ�ة هــي إحــدى العناصــر الهامــة واألساســية للرقابــة الداخليــة جلمعيــة تــواّد للتنميــة 

األســرية بمنطقــة اجلــوف ، وبيئــ�ة العمــل الرقابيــ�ة تقــوي و تدعــم مفهــوم الرقابــة الداخليــة لــدى املوظفــني 

و االلــزام بهــا يف جميــع اإلجــراءات ، كمــا تهتــم اجلمعيــة بتحفــز املوظفــني علــى التعلــم و اإلبــداع و تطويــر 

الــذات ممــا يســاعد علــى رفــع قدراتهــم املهنيــ�ة والوظيفيــة.

من أهم النقاط اليت تدعم البيئ�ة الرقابي�ة للجمعية هي :

االلزام بالزناهة و القيم األخالقية للدين اإلساليم احلنيف و املجتمع السعودي.  •

تقيم أداء املوظفني كل )6 شهور( لتصحيح و معاجلة أي قصور يف األداء.  •

وضع الهياكل التنظيمية ، التسلسل اإلداري ، والصالحيات و املسؤوليات املالئمة.  •

تفويض الصالحيات على كافة املستويات اإلدارية املختلفة.  •

توجيه و متابعة اإلدارة التنفيذية للموظفني و اإلشراف املستمر ألفراد اجلمعية.  •

وضــع خطــة التعاقــب الوظيفــي واملوظــف البديــل يف حالــة غيــاب أي موظــف لضمــان اســتمرارية   •

العمــل.

العمل على حتفز املوظفني باملشاركة يف الدورات التدريبي�ة لزيادة مهاراتهم الوظيفية.  •

2 – األنشطة الرقابي�ة اليت تمارسها اجلمعية:

ــمولية  ــز بالش ــوف تتم ــة اجل ــرية بمنطق ــة األس ــواّد للتنمي ــة ت ــها جمعي ــيت تمارس ــ�ة ال ــطة الرقابي إن األنش

ــة. ــر المالي ــة و غ ــا المالي ــع إجراءاته ــى جمي عل

وتتكــون األنشــطة الرقابيــ�ة مــن العمــل و فــق معايــر محــددة تعمــل علــى حتقيــق أهــداف الرقابــة الداخليــة 

ــش و  ــن الغ ــا م ــة و خلوه ــم المالي ــة القوائ ــة و عدال ــان نزاه ــة و ضم ــداف اجلمعي و الــيت تمثــل يف حتقيــق أه

األخطــاء و االلــزام بالسياســات الرقابيــ�ة الداخليــة للجمعيــة و امللزمــة مــن قبــل اجلهــات الرقابيــ�ة.
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وتتكون األنشطة الرقابي�ة جلمعية تواّد للتنمية األسرية بمنطقة اجلوف من اآليت : 

أ ( اإلجراءات الرقابي�ة على النقد و املصروفات :

تعمــل اجلمعيــة علــى جتنــب التعامــل النقــدي يف إيراداتهــا و مصروفاتهــا ممــا يمنــع األخطــاء أو أي محاولــة 

للغــش واالختــالس وجتعــل جميــع تعامالتهــا الماليــة عــن طريــق الشــيكات و احلــواالت البنكيــة للمســتفيدين و 

ــة. ــا المالي ــام بأعماله ــيلة للقي ــة وس ــابات البنكي ــن احلس ــذ م ــا تتخ املوظفــني كم

1-  فتح حساب بنكي باسم اجلمعية يتم من خالله التعامالت المالية.

إجراء جميع دفعات الدعم للمستفيدين أو رواتب املوظفني عن طريق احلواالت البنكية.  -2

صالحيــة تفويــض التوقيــع علــى احلــواالت البنكيــة فقــط الثنــني مــن ثالثــة وهــم رئيــس مجلــس اإلدارة   -3

ــني. ــس مجتمع ــايل باملجل ــؤول الم ــس اإلدارة  واملس ــس مجل ــب رئي ونائ

ـر التنفيــذي  فتــح حســاب موقــع مباشــر لســداد الفواتــر املختلفــة و الرســوم احلكوميــة تكــون للمدـي  -4

معــه. التعامــل  يف  منفــردًا  الصالحيــة 

توحيد العهد النقدية يف عهدة واحدة مركزية تتفرع منها عهد أخرى توجه ملصروفات محددة.  -5

تكون صالحية املوافقة على املصروفات املختلفة للعهد حسب ما ورد يف دليل الصالحيات .  -6

ب ( اإلجراءات الرقابي�ة الماليـة :

ختضــع الــدورة املحاســبي�ة للجمعيــة للمراجعــة و التدقيــق لضمــان صحــة البي�انــات و املعلومــات الماليــة و 

التوجيهــات املحاســبي�ة و ذلــك باإلجــراءات اآلتيــ�ة :

ــة الســنوية و الــيت بموجبهــا يتــم الصــرف علــى املشــاريع املعتمــدة و علــى  يعتمــد مجلــس اإلدارة املوازن  -1

. للجمعيــة  التشــغيلية  املصروفــات 

مراجعــة مديــر اإلدارة الماليــة للقيــود الماليــة و التأكــد مــن صحتهــا و اســتيفائها للمســتن�دات املؤيــدة لهــا   -2

و مــدى صحــة هــذه املســتن�دات و هــل تــم اعتمادهــا مــن صاحــب الصالحيــة ، ثــم تراجــع مــرة أخــرى مــن املديــر 

ــا. ــذي ويعتمده التنفي

تتــم مراجعــة احلســابات مــن قبــل مكتــب محاســب قانــوين معتمــد مــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة   -3

االجتماعيــة و التأكــد مــن صحــة القوائــم الماليــة و مــدى االلــزام باملعايــر املحاســبي�ة للجهــات غــر الهادفــة للــرحب 

ثــم إصــدار املزانيــ�ة العموميــة للجمعيــة.

يتــم عقــد اجتمــاع دوريــة ملجلــس اإلدارة أقلهــا كل ربــع ســنة ماليــة تن�اقــش فيــه املصروفــات التشــغيلية   -4
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ــات  ــات و التوصي ــع االقرتاح ــم وض ــة، ث ــنة المالي ــا أول الس ــم وضعه ــيت ت ــة ال ــزام باملوازن ــدى االل ــة و م للجمعي

ملعاجلــة أي احنرافــات إن وجــدت.

يتــم التنســيق بشــكل مســتمر بــني القطاعــات و اإلدارة الماليــة ملراجعــة دفعــات املوازنــات املعتمــدة   -5

وجــدت. إن  االحنرافــات  تصحيــح  و  لهــا  أرصــدة  و  صرفــت  والــيت  للربامــج 

جـ ( اإلجراءات الرقابي�ة حلماية األصول :

تتخذ اجلمعية كافة الوسائل حلماية أصولها و ممتلكاتها من السرقة أو االختالس و اليت تتمثل يف اآليت :

لالحئــة  حســب  الصالحيــة  اصحــاب  بموافقــة  و  معينــ�ة  معايــر  وفــق  األصــول  شــراء  عمليــة  تتــم   -1

. الصالحيــات 

ــط  ــتخدم فق ــب و تس ــكان املناس ــة ويف امل ــا يف اجلمعي ــن وجوده ــد م ــم التأك ــة الشــراء يت ــد إتمــام عملي بع  -2

ــه. ــن أجل ــراء م ــم الش ــذي ت ــرض ال للغ

عمــل نظــام رقــم تسلســلي جلميــع األصــول الثابتــ�ة للجمعيــة لســهولة حتديــد األصــل يف املراجعــة و اجلرد   -3

ــدوري الســنوي. ال

وضع نظام مراقبة للكامرات يف مدخل اجلمعية و داخلها للحفاظ على األصول من السرقة.  -4

االلزام بمعاير األمن والسالمة ووضع طفايات حريق صاحلة يف أماكن متفرقة.  -5

عمل جرد كل نهاية سنة مالية لألصول الثابت�ة للتأكد من وجودها داخل اجلمعية.  -6

إتالف األصول الثابت�ة املستهلكة بطريقة نظامية وبموافقة مجلس اإلدارة.  -7

د ( سياسة فصل املهام و الواجبات :

تفصــل اجلمعيــة املهــام و الصالحيــات و تمنــع سياســتها الرقابيــ�ة أن يقــوم موظــف واحــد باجلمــع بــني اثنــني أو 

أكــر مــن املهــام األتيــ�ة :

تفويض و اعتماد اإلجراءات.  -1

الصرف و الشراء.  -2

تسجيل العمليات باحلسابات.  -3
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وذلك باإلجراءات اآلتي�ة :

ــراء  ــداد اإلج ــم بإع ــدد القائ ــة حت ــة و اإلداري ــراءات المالي ــع اإلج ــام جلمي ــات و امله ــة للصالحي ــداد الحئ إع  -1

املحاســي أو اإلداري و القائــم بالتوصيــة لهــذا اإلجــراء وتأييــ�ده ثــم اجلهــة أو القائــم باالعتمــاد و املوافقــة و تتمــز 

الحئــة الصالحيــات بمشــاركة جميــع اجلهــات املعنيــ�ة الختــاذ القــرار املناســب )املــوارد البشــرية - الشــؤون 

ــة  ــس اإلدارة – اجلمعي ــايل - مجل ــرف الم ــس اإلدارة و املش ــس مجل ــذي – رئي ــر التنفي ــايل - املدي ــة والم اإلداري

العموميــة(.

صالحيــة املديــر التنفيــذ منفــردًا باملوافقــة علــى املشــرتيات وأوجــه الصــرف املختلفــة باجلمعيــة وذلــك   -2

حســب دليــل الصالحيــات .

ــة  ــداث المالي ــات و األح ــ�ات العملي ــة وإثب ــود اليومي ــابات و القي ــجيل احلس ــة تس ــة مهم ــل اجلمعي تفص  -3

ــاد و  ــة االعتم ــات أو صالحي ــرتيات و املصروف ــام باملش ــة أو القي ــازة للنقدي ــن أي حي ــة ع ــر المالي ــداد التقاري وإع

املوافقــة علــى بنــود املصروفــات و املشــرتيات.

هـ ( سياسة االمتـثـال بالقوانني و السياسات :

تلــزم اجلمعيــة بالسياســات اإلداريــة و الرقابيــ�ة الداخليــة والــيت تــم إعدادهــا مــن قبــل اإلدارة، كمــا تلــزم 

املؤسســة بالقوانــني و السياســات املوضوعــة مــن اجلهــات الرقابيــ�ة املختلفــة.

السياسات الداخلية للجمعية :

إعداد سلم رواتب لتحديد راتب املوظفني حسب خرباتهم و مسمياتهم الوظيفية.  1-

إعــداد الحئــة العمــل الداخلــي و الــيت تنظــم العمــل داخــل اجلمعيــة جلميــع املســتويات اإلداريــة و تشــمل   2-

ــة. ــطة اجلمعي ــف أنش ــا يف مختل ــب اتب�اعه ــراءات الواج اإلج

-3  إعــداد الالحئــة الماليــة و الــيت تشــمل جميــع املعامــالت الماليــة واملحاســبي�ة داخــل اجلمعيــة و اإلجــراءات 

ــات. ــي للعملي ــجيل املحاس ــتفيدين و التس ــات للمس ــداد الدفع ــات و س ــرتيات و املصروف ــة يف املش املتبع

إعــداد النمــاذج الماليــة و اإلداريــة جلميــع متطلبــات العمــل و الــيت تشــتمل علــى البي�انــات األساســية و   -4

التفويــض عليهــا.

ــتيعاب و  ــهلة االس ــة س ــلها بطريق ــراءات و تسلس ــر اإلج ــح س ــيت توض ــة و ال ــات المالي ــداد املخطط إع  -5

لتطبيــق. ا
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 - قوانني اجلهات الرقابي�ة اخلارجية :

ــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة يف جميــع مــا  ــات التوجيهيــة ل ــني و السياس ــزام بالقوان االل  -1

يتعلــق بــإدارة اجلمعيــة و تكويــن مجلــس اإلدارة و فتــح احلســابات البنكيــة..

ــل  ــة غس ــون سياس ــًا لقان ــتب�اه طبق ــة االش ــة يف حال ــراءات املتبع ــوال واإلج ــيل األم ــة غس ــداد سياس إع  -2

الســعودي. األمــوال 

تطبيق معيار االمتث�ال و االلزام للجهات اخلرية.  -3

االلزام لقانون مكتب العمل و العمال السعودي يف إدارة حقق وواجبات املوظفني.  -4

و ( اإلجراءات الرقابي�ة اإلشرافية :

تعقــد اجلمعيــة اجتماعــات دوريــة مجدولــة و بشــكل منتظــم علــى كافــة املســتويات اإلداريــة ملناقشــة أعمــال 

ــادرات  ــكار و مب ــتماع إىل أف ــا و االس ــراف عليه ــرتاتيجية و اإلش ــا االس ــق أهدافه ــة حتقي ــل و متابع ــازات العم و إجن

ــة. ــل اجلمعي ــال داخ ــيق األعم ــني و تنس ــني لتحس املوظف

ــا و  ــة و إجنازاته ــال اجلمعي ــة أداء و أعم ــهور( ملناقش ــا كل )3 ش ــكل دوري أقله ــس اإلدارة بش ــع مجل جيتم  -1

مــدى حتقــق األهــداف االســرتاتيجية.

االجتمــاع الشــهري للمديــر التنفيــذي مــع القطاعــات واإلدارات املختلفــة يف اجلمعيــة )اإلداريــة و الماليــة   -2

ــاز. ــدى اإلجن ــل و األداء و م ــة العم ــة خط ــج( ملناقش و الربام

اجتمــاع املوظفــني الــدوري كل )نصــف شــهر( ملناقشــة أي أفــكار او مبــادرات تطــرح و تنســيق العمــل بــني   -3

ــة. ــات املختلف القطاع

كما يتم التنسيق إىل عقد اجتماعات عند الضرورة و حسب حاجة العمل.  -4

ز ( أنظمة االتصال و تب�ادل املعلومات :

تتبــى اجلمعيــة سياســة الشــفافية و الرقابــة الذاتيــ�ة و الوضــوح يف التعامــل و نقــل املعلومــات و تبــ�ادل اخلــربات 

بــني املوظفــني بمــا يعمــل علــى تطويرهــم و االســتفادة العامــة لهــم و للجمعيــة و تتمثــل هــذه السياســة يف اآليت.

أحقية كل موظف يف إبداء اقرتاحاته إذا وجد أي قصور للرقابة الداخلية.  -1

االشرتاك يف خدمة الدرايف و وضع امللفات الهامة متاحة جلميع املوظفني لالستفادة منها.  -2

إنشاء جروب خاص ملوظفي اجلمعية على برنامج الواتس آب لتب�ادل املعلومات و اخلربات.  -3
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إنشاء موقع إلكرتوين خاص باجلمعية و على برنامج تويرت و عمل بريد إلكرتوين خاص باجلمعية.  -4

ــ�اوب لينقــل  عقــد لقــاء كل أســبوعني حتــت اســم لقــاء التطويــر واإلثــراء املعــريف يقدمهــا املوظفــني بالتن  -5

خرباتــه و معلوماتــه لبــايق املوظفــني.

إنشاء ورش عمل تزيد من خربات املوظفني اإلدارية و الوظيفية.  -6

جلب املستشارين و أصحاب العلم و اخلربة لعمل دورات مهارية للموظفني.  -7

ح ( اإلجراءات الرقابي�ة على املعلومات و البي�انات :

تــويل اجلمعيــة اهتمــام كبــر باإلجــراءات الرقابيــ�ة علــى معلوماتهــا وبي�اناتهــا و حمايتهــا مــن الفقــدان أو الســرقة أو 

عــدم نزاهتهــا و تهــدف اجلمعيــة مــن إجراءاتهــا الرقابيــ�ة علــى املعلومــات و البي�انــات إىل ثالثــة أهــداف أساســية 

وهــي :-

توفــر املعلومــات وأن تكــون متاحــة فقــط ملوظفــي اجلمعيــة و يســمح لهــم باالطــالع عليهــا حســب   -1

. صالحيتهــم  حســب  و  حاجتهــم 

ــمح  ــة وال يس ــات المالي ــة املعلوم ــة و خباص ــارج اجلمعي ــراد خ ــة أو أف ــرية ألي جه ــات س ــون املعلوم أن تك  -2

باالطــالع عليهــا.

أن تكــون املعلومــات نزيهــة مــن أي أخطــاء أو غــش أو تالعــب وأن تكــون عليهــا رقابــة و حمايــة مــن   -3

الســرقة. أو  الفقــدان 

ولتحقيق األهداف الثالثة السابقة تتخذ اجلمعية إجراءاتها الرقابي�ة واليت تتكون من اآليت:

إنشــاء اســم املســتخدم و الرقــم الســري لــكل أجهــزة احلاســب اآليل اجلمعيــة ال يعرفهــا إال املوظــف الــذي   -1

ــر. ــه املباش ــب اآليل و رئيس ــاز احلاس ــى جه ــل عل يعم

حمايــة برنامــج احلســابات مــن أي تالعــب أو فقــدان للمعلومــات و عمــل رقــم ســري ال يعلمــه إال اإلدارة   -2

ـر التنفيــذي. الماليــة واملدـي

منــح صالحيــات محــددة للدخــول علــى اخلدمــات االلكرتونيــ�ة للجمعية حســب الــكادر اإلداري للموظف   -3

و حســب مــا حيتــاج إىل معلومــات ختــص وظيفتــه.
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عمــل نســخة محدثــة مــن البي�انــات و املعلومــات حتفــظ يف مــكان آمــن ملواجهــة أي أخطــار أو فقــدان قــد   -4

تطــرأ علــى املعلومــات أو البي�انــات.

عمــل صيانــة دوريــة جلميــع أجهــزة احلاســب اآليل الكتشــاف و إزالــة أي فروســات قــد تهــدد املعلومــات   -5

والبي�انــات.

فصل التي�ار الكهربايئ عن جميع أجهزة اجلمعية يف حالة اإلجازات اليت تزيد عن  -6

)4 أيام( مثل إجازة عيد الفطر و عيد األضىح حلماية األجهزة و البي�انات.

))تم حبمد هللا ((
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