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 مقدمة

هنوا ًا من متطلبات ضوواب  الرقابوة الدايليوة جل ايمعيوة أيو  أيواالشراف تعد مطلب أساسآليات الرقابة  إن سياسة

جورااات تعمل على حتديد املسئوليات والصالأيات اإلدارية واليت من شأهنا تعزز من ضب  مسارات تدفق املعوامالت واال

 الدارية.لتمنع خماطر الفساد واالأتيال، وتعمل على تطوير العملية ا

 النطاق

تثىن مون حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوعية جل ايمعية، ويس

 .ذلك من تصدر هلم سياسات ياصة وفقًا لألنظمة

 البيان

 أوالً: الرقابة:

 بالتقارير اإلدارية:

س وىل إىل جملتقييم األداا للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة األان التقارير اإلدارية يعتمد عليها اعتماد كلي جل 

بصوفة  اإلدارة ألنه ايهة املسؤولة عن اختاذ القرار جل تصحيح االحنوراف واختواذ اإلجورااات الالزموة، وأن تعود هوذه

 دورية وبانتظام، وجيب اعداداها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

 :عود انتهواا العاملني ملدرااهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو ب وتكون هذه من التقارير الدورية

 مرألة معينة من مشروع، أو بعد انتهاا مشروع.

 :وتكوون هوذه التقوارير مون املودراا إىل اإلدارة العليوا وتتشومن أنشوطة اإلدارات  تقارير سري األعمال اإلداريوة

  واإلجنازات املتعددة.

 

 



 

  :ن لتحليل ظروف مشروع سابقة والأقة لتسواعد اإلدارة العليوا علوى التصورف السوليم جلوتكو تقارير الفحص 

 توجيه القرارات.

 :لوى وتعد بصفة دورية عادية من قبول الرسسواا املباشورون ملرسوسويهم، وتشومل ع تقارير قياس كفااة العاملني

 قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاوهنم موع فريوق العمول ...و وريه مون معوايري واضوحة

 مناسبة للجمعية.

 :البيانوات ولفوات واملعلوموات وتكون بني اإلدارات واألقسام وتستخدم هذه حلفو  امل املذكرات والرسائل املتبادلة

 لسهولة الرجوع هلا للمتابعة والتقييم.

  التقارير الخاصة:

 .تقارير املالأظة الشخصية 

 .تقارير االأصائيات والرسوم البيانية 

 .مراجعة املوازنات التقديرية 

 .متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات 

 .مراقبة السجالت واملراقبة الدايلية  

 ري نظام ايودة.مراقبة السري وفق معاي 

 .تقييم ومراجعة املشاريع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: المبادئ:
ً
 ثانيا

 مبدأ التكاملية: -أ

 ية.تكامل الرقابة وأساليبها من األنظمة واللوائح التنظيمية واخلط  االستراتيجية والتنفيذية جل ايمع

 مبدأ الوضوح والبساطة: -ب

علوى  يسوهم جل التطبيوق النواجح واحلصوولسهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملني واملنفوذين ل

 النتائج املناسبة.

 مبدأ سرعة كشف االحنرافات واالبالغ عن األيطاا: -ت

ة أن نظام الرقابوة وفاعليتوه جل ايمعيوة لكشوف االحنرافوات والتبليو  عنهوا بسورعة وحتديود أسوبا ا ملعايو

 وتصحيح تلك االحنرافات واأليطاا. 

 مبدأ الدقة: -ث

ه السوليم مصدرها هام بالنسبة لإلدارة العليا ألهنا هي اليت تساعد على صونع القورار والتوجيوإن دقة املعلومة و

 واختاذ اإلجرااات املناسبة، وعدم الدقة جل ذلك يعرض ايمعية ملشاكل وكوارث ال قدر اهلل.

 المسؤوليات

ون حتو  إدارة واشوراف ايمعيوة تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة ايمعية وعلى مجيع العاملني واملنتسبني الذين يعملو

االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام  ا والتوقيع عليها، وااللتزام مبوا ورد فيهوا مون أأكوام 

  .عند أداا واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية. وعلى اإلدارة التنفيذية تزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة منها

 

 

 : لس اإلدارةاعتماد مج



 

 

دارة جبلسوته ..... املنعقودة بتواري......  بايمعيوة جل اجتمواع جملوس اإل آليات الرقابة واإلشورافمت اعتماد سياسة 

 ..م  .افق .......  .......  ....هو املو.......  ....

 

 


