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 : مقدمة
 ل لية الرقابة واآسياسة ن إ 

 
اف تعد مطلبا  أ شر

 
  لمن متط ساسيا

 
 بات ضوابط الرقابة الداخلية ف

  من شل تحديد المسئوليات والصالحيات انها تعمل عىل أالجمعية حيث 
ا تعزز من نهأدارية والت 

جراءات لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال وتعمل عىل تطوير ل ضبط مسارات تدفق المعامالت وا
 . داريةل العملية ا
 النطاق
عية قات تعاقدية وتطو هذه السياسة المسؤوليات العامة عىل كافة العاملير  ومن لهم عالتحدد 

  الجمعية
 
  ،ف

 
 . نظمةل ل ويستثت  من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا

 البيان
 أ

ا
 : الرقابة ول
 : داريةل ابالتقارير  -1

  تقييم ال التقارير ان إ
قارير بالدرجة وتوجه هذه الت ،داء للجمعيةأل دارية يعتمد عليها اعتماد كىل  ف 

  تصحيح األ دارة ل ىل مجلس اإوىل ألا
النحراف واتخاذ نه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار ف 

 : اعداداها بطريقة واضحة ومنها ويجب  ،ن تعد هذه بصفة دورية وبانتظامأو  ،الزمةجراءات الل ا
و أهرية و شأسبوعية أو أوتكون هذه من العاملير  لمدراءهم بصفة يومية  : الدوريةالتقارير  -

 . و بعد انتهاء برنامجأفصلية 
من رة العليا وتتضدال ىل اإ وتكون هذه التقارير من المدراء : داريةل عمال األ سير اتقارير  -

 . المتعددة والنجازاتدارات ل نشطة اأ
ا عىل دارة العليل وتكون لتحليل ظروف برنامج سابقة والحقة لتساعد ا : الفحصتقرير  -

  الترصف السليم 
 . توجيه القرارات ف 

ونوتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء ال : قياس كفاءة العاملير  تقرير  -  مباشر
عاونهم ومدى ت ،تلك القدراتوتشمل عىل قياس القدرات والتوصية لتطوير  ،لمرؤوسيهم

ها من معايير وا ،مع فريق العمل  . حة مناسبة للجمعيةضوغير
هذه لحفظ وتستخدم  مقساألدارات وال وتكون بير  ا : والرسائل المتبادلةالمذكرات  -

 . الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم
 : الخاصةر التقاري -2
 . المالحظة الشخصيةتقارير  -
 . حصائيات والرسوم البيانيةل اارير تق -
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 . الموازنات التقديريةمراجعة  -
 . ملف الشكاوى والتنظيماتمتابعة  -
 . السجالت والمراقبة الداخليةمراقبة  -
 . السير وفق معايير نظام الجودةمراقبة  -
 . ة المشاري    عاجعومر تقييم  -
 
 
 : المبادئ : ثانيا
 : التكاملية أ مبد -1
  الجمعيةأل ساليبها من اأالرقابة و تكامل 

 
اتيجية والتنفيذية ف  . نظمة واللوائح التنظيمية االسي 

 : الوضوح والبساطة أ مبد -2
  التطبسهولة 

ق الناجح ينظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملير  والمنفذين ليسهم ف 
 . والحصول عىل النتائج المناسبة

 : خطاء أل بالغ عن ال شعة كشف االنحرافات وا أ مبد -3
  الجمعية لكشف االنحرافات والتبليغ عنها برسعة وتحديد ن أ

ها سبابأنظام الرقابة وفاعليته ف 
 . خطاء أل لمعالجة وتصحيح تلك االنحرافات وا

 : الدقة أ مبد -4
  تساعد عىل صنع اله  نها أل دارة العليا ل معلومة ومصدرها هام بالنسبة لدقة الن إ -5

قرار  الت 
  ذلك يع ،جراءات المناسبةل والتوجيه السليم واتخاذ ا

 مشاكللجمعية لرض اوعدم الدقة ف 
 المسؤوليات

نشطة الجمعية وعىل جميع العاملير  والمنتسبير  الذين يعملون تحت أهذه السياسة ضمن تطبق 
اف الجمعية االطالع عىل اإدارة و إ ام بها لملنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واأل شر

ام بما ورد فيها من  ،والتوقيع عليها  وعىل  ،داء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفيةأحكام عند أوااللي  
 . قسام بنسخة منها ألدارات وال دارة التنفيذية تزويد جميع ال ا
 
 


