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 سياسة آليات الرقابة واإلشراف على الجمعية

 

 : مقدمة

ضوابط الرقابة الداخلٌة  عد مطلباً أساسٌاً من متطلباتت شرافآلٌات الرقابة واإل سٌاسة إن
والتً من ، اإلدارٌة ولٌات والصالحٌات ؤحٌث أنها تعمل على تحدٌد المس،  الجمعٌةفً 

 الفسادتمنع مخاطر ل،  واالجراءاتشأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعامالت 
 .، وتعمل على تطوٌر العملٌة االدارٌة االحتٌالو

 : النطاق

 وتطوعٌة ومن لهم عالقات تعاقدٌةعلى كافة العاملٌن تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة 
 .خاصة وفقاً لألنظمة سٌاساتوٌستثنى من ذلك من تصدر لهم  ، الجمعٌةفً 

 : البيان

 :الرقابةأوالً: 

 :بالتقارير اإلدارية - أ

، وتوجه هذه التقارٌر  ن التقارٌر اإلدارٌة ٌعتمد علٌها اعتماد كلً فً تقٌٌم األداء للجمعٌةإ
فً تصحٌح  بالدرجة األولى إلى مجلس اإلدارة ألنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار

، وٌجب  ، وأن تعد هذه بصفة دورٌة وبانتظام االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة
 عداداها بطرٌقة جٌدة وواضحة ومنها:إ

 :أو  ، أسبوعٌة هم بصفة: ٌومٌةئوتكون هذه من العاملٌن لمدرا التقارٌر الدورٌة ،
بعد انتهاء ، أو  أو بعد انتهاء مرحلة معٌنة من مشروع، أو فصلٌة ، شهرٌة 
 مشروع.

 
 

 :إلى اإلدارة العلٌا ٌرٌن وتكون هذه التقارٌر من المد تقارٌر سٌر األعمال اإلدارٌة ،
 وتتضمن أنشطة اإلدارات واإلنجازات المتعددة.

  :سابقة والحقة لتساعد اإلدارة العلٌا  مشروعظروف وتكون لتحلٌل  تقارٌر الفحص
 التصرف السلٌم فً توجٌه القرارات.على 

 وتعد بصفة دورٌة عادٌة من قبل الرؤساء المباشرون  قارٌر قٌاس كفاءة العاملٌن:ت
، ومدى  ، وتشمل على قٌاس القدرات والتوصٌة لتطوٌر تلك القدرات لمرؤوسٌهم

 وغٌره من معاٌٌر واضحة مناسبة للجمعٌة. ... تعاونهم مع فرٌق العمل
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 التقارير الخاصة: - ب
  المالحظة الشخصٌة.تقارٌر 

 حصائٌات والرسوم البٌانٌة.تقارٌر اإل 

  الموازنات التقدٌرٌة.مراجعة 

  الشكاوى والتنظٌمات.متابعة ملف 

  السجالت والمراقبة الداخلٌة.مراقبة 

 .مراقبة السٌر وفق معاٌٌر نظام الجودة 

 .تقٌٌم ومراجعة المشارٌع 

 المبادئ: :ثانياً 

 مبدأ التكاملية: - أ

األنظمة واللوائح التنظٌمٌة والخطط االستراتٌجٌة تكامل الرقابة وأسالٌبها من 
 والتنفٌذٌة فً الجمعٌة.

 مبدأ الوضوح والبساطة: - ب

لٌسهم فً ، لٌكون سهل الفهم للعاملٌن والمنفذٌن سهولة نظام الرقابة وبساطته 
 التطبٌق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

 بالغ عن األخطاء:مبدأ سرعة كشف اإلنحرافات واإل - ت

، نحرافات والتبلٌغ عنها بسرعة لجمعٌة لكشف اإلن نظام الرقابة وفاعلٌته فً اإ
 . واألخطاء نحرافاتد أسبابها لمعالجة وتصحٌح تلك اإلوتحدٌ

 مبدأ الدقة: - ث
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة لإلدارة العلٌا ألنها هً التً تساعد على 

، وعدم الدقة فً ذلك  جراءات المناسبةواتخاذ اإل، صنع القرار والتوجٌه السلٌم 
 هللا. رٌعرض الجمعٌة لمشاكل وكوارث ال قد

 :لمسؤولياتا

ٌعملون الذٌن والمنتسبٌن  العاملٌنوعلى جمٌع ،  أنشطة الجمعٌةتطبق هذه السٌاسة ضمن 
،  السٌاسةوعلى هذه ،  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهتحت إدارة واشراف الجمعٌة 

 م، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباته والتوقٌع علٌها واإللمام بها
 .هابنسخة من واألقسام تزوٌد جمٌع اإلداراتاإلدارة التنفٌذٌة وعلى  ، الوظٌفٌة مومسؤولٌاته

 التوقٌع :      أحمد بن عبدالرحمن البعاديرئٌس مجلس ادارة الجمعٌة : 

 : المراجع

، هذه السٌاسة م 22/2222/ 28فً  (2) رقم هإدارة الجمعٌة فً اجتماعاعتمد مجلس 
 الموضوعة سابقا.  قواعد السلوكت محل جمٌع سٌاسا وتحل


