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   15/20اعتمد مجلس اإلدارة بدورتھ األولى ھذه السیاسة برقم المحضر  محضر االعتماد

 انقر ھنا محضر مجلس اإلدارة باعتماد السیاسة لالطالع على  نسخة االعتماد
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 مقدمة 

ضوابط الرقابة الداخلیة في    عد مطلباً أساسیاً من متطلبات ت  آلیات الرقابة واالشراف   سیاسة  إن
والتي من شأنھا تعزز  اإلداریة  حیث أنھا تعمل على تحدید المسئولیات والصالحیات    الجمعیة

، وتعمل على االحتیال و  الفسادتمنع مخاطر  ل  واالجراءات من ضبط مسارات تدفق المعامالت  
 .تطویر العملیة االداریة

 النطاق 

  وتطوعیة   ومن لھم عالقات تعاقدیة على كافة العاملین  ه السیاسة المسؤولیات العامة  تحدد ھذ
 .خاصة وفقاً لألنظمة سیاسات ویستثنى من ذلك من تصدر لھم  الجمعیة، في 

 البیان

 : الرقابةأوالً: 

 بالتقاریر اإلداریة:  -أ

ھذه  وتوجھ  للجمعیة،  األداء  تقییم  في  كلي  اعتماد  علیھا  یعتمد  اإلداریة  التقاریر  ان 
القرار في التقاریر   اتخاذ  المسؤولة عن  الجھة  إلى مجلس اإلدارة ألنھ  بالدرجة األولى 

تصحیح االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة، وأن تعد ھذه بصفة دوریة وبانتظام، ویجب  
 دة وواضحة ومنھا:اعداداھا بطریقة جی

 :وتكون ھذه من العاملین لمدراءھم بصفة: یومیة، أسبوعیة، أو شھریة   التقاریر الدوریة
 أو فصلیة أو بعد انتھاء مرحلة معینة من مشروع، أو بعد انتھاء مشروع.

 :اإلداریة األعمال  سیر  العلیا    تقاریر  اإلدارة  إلى  المدراء  من  التقاریر  ھذه  وتكون 
 دارات واإلنجازات المتعددة.وتتضمن أنشطة اإل

  :سابقة والحقة لتساعد اإلدارة العلیا   مشروعظروف  وتكون لتحلیل    تقاریر الفحص
 التصرف السلیم في توجیھ القرارات. على 

 :وتعد بصفة دوریة عادیة من قبل الرؤساء المباشرون   تقاریر قیاس كفاءة العاملین
والتوصیة القدرات  قیاس  على  وتشمل  ومدى   لمرؤوسیھم،  القدرات،  تلك  لتطویر 

 ...وغیره من معاییر واضحة مناسبة للجمعیة.  تعاونھم مع فریق العمل 
 :المتبادلة والرسائل  لحفظ   المذكرات  ھذه  وتستخدم  واألقسام  اإلدارات  بین  وتكون 

 الملفات والمعلومات والبیانات لسھولة الرجوع لھا للمتابعة والتقییم. 
 التقاریر الخاصة:  -ب
  المالحظة الشخصیة.تقاریر 
 .تقاریر االحصائیات والرسوم البیانیة 
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  الموازنات التقدیریة.مراجعة 
  الشكاوى والتنظیمات. متابعة ملف 
  السجالت والمراقبة الداخلیة. مراقبة 
 .مراقبة السیر وفق معاییر نظام الجودة 
 .تقییم ومراجعة المشاریع 

 ً  المبادئ: :ثانیا

 مبدأ التكاملیة:  -أ
تكامل الرقابة وأسالیبھا من األنظمة واللوائح التنظیمیة والخطط االستراتیجیة والتنفیذیة 

 في الجمعیة. 
 مبدأ الوضوح والبساطة: -ب

لیكون سھل الفھم للعاملین والمنفذین لیسھم في التطبیق سھولة نظام الرقابة وبساطتھ  
 الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

 مبدأ سرعة كشف االنحرافات واالبالغ عن األخطاء:  -ت
أن نظام الرقابة وفاعلیتھ في الجمعیة لكشف االنحرافات والتبلیغ عنھا بسرعة وتحدید 

 .  واألخطاء وتصحیح تلك االنحرافات  أسبابھا لمعالجة
 مبدأ الدقة:  -ث

إن دقة المعلومة ومصدرھا ھام بالنسبة لإلدارة العلیا ألنھا ھي التي تساعد على صنع 
یعرض  ذلك  في  الدقة  وعدم  المناسبة،  اإلجراءات  واتخاذ  السلیم  والتوجیھ  القرار 

 هللا. رالجمعیة لمشاكل وكوارث ال قد

 لمسؤولیات ا

ھذه ضمن    تطبق  الجمعیةالسیاسة  جمیع    أنشطة  الذین والمنتسبین    العاملینوعلى 
 السیاسةوعلى ھذه    ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملھیعملون تحت إدارة واشراف الجمعیة  

  م ومسؤولیاتھ  م، وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند أداء واجباتھوالتوقیع علیھا  واإللمام بھا
 .ھابنسخة من واألقسام تزوید جمیع اإلدارات اإلدارة التنفیذیة الوظیفیة. وعلى 

 المراجع 

السیاسة  ) ھذهاألولى) في دورتھ (15/20(اعتمد مجلس إدارة الجمعیة في االجتماع 
اإلشراف على المنظمة وفروعھا  ت  وتحل ھذه السیاسة محل جمیع سیاسا  .06/10/2020في  

 الموضوعة سابقا.  وتقییمھاومكاتبھا 


