
 سياسة آلية الرقابة على المنظمة
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد :

 مقدمة 

إن سياسة آلية الرقابة على المنظمة تعد  طللاداأ اساسدياأ طدط طاللاداب  دلابا الرقابدة ال ا ليدة يد  ال م يدة   د  
انهدددا تعمدددت علدددى تئ لددد  المالدددتللياب يالودددي ياب انها تدددة يالاددد  طدددط فددد نها تعددد   طدددط  ددداا طالدددا اب تددد ي  

 تر العملية االها تة .لامنع طخاطر الفالاه ياال ايال، يتعمت على تلل  يانجراءابالمعاطيب 
 النطاق 

تئدد ه هددلس الالياسددة المالددليلياب العاطددة علددى نايددة العدداطل ط يطددط لهددع عيقدداب تعاق  ددة يتلل يددة يدد  ال م يددة، 
 يتالاثنى طط ذلك طط تو   لهع سياساب  اصة ييقاأ لألنظمة .

 البيان 

 –:أوالً : الرقابة 
 بالتقارير اإلدارية : - أ 

ان الاقا تر انها تدة  عامد  عل هدا اعامداه نلد  يد  تق ديع اجهاء لل م يدة، يتلجدق هدلس الاقدا تر بال  جدة اجيلدى إلدى 
ط لس انها ة جنق ال هة المالدليلة عدط اتخداذ القدرا  يد  تودئير االنئدراذ ياتخداذ انجدراءاب الي طدة، يان تعد  

 ة ييا ئة يطنها :بلرتقة ج   إع اههاهلس بوفة هي تة يباناظام، يت ب 
 : التقارير الدورية 

  بوددفة: للطيددة، اسدد ل ية، اي فددهرتة اي يوددلية اي بعدد  اناهدداء طر لددة  لمدد  اءهعيتكددلن هددلس طددط العدداطل ط
 طع نة طط طشريع ، اي بع  اناهاء طشريع .

 : تقارير سير األعمال اإلدارية 

 ة انها اب يانن ا اب الماع هة.يتكلن هلس الاقا تر طط الم  اء إلى انها ة العليا يتاضمط انشل
 : تقارير سير األعمال اإلدارية 

 يتكلن هلس الاقا تر طط الم  اء إلى انها ة العليا يتاضمط انشلة انها اب يانن ا اب الماع هة. .
 : تقارير الفحص 

 القرا اب . يتكلن لائل ت ظريذ طشريع سابقة يال قة لاالاع  انها ة العليا على الاورذ الالليع ي  تلجيق
 : تقارير قياس كفاءة العاملين 

يتع  بوفة هي تة عاه ة طط ق ت الرؤساء الماافرين لمرؤيس هع ، يتشمت على قياس القد  اب يالالصدية لالدلتر 
 تلك الق  اب ، يط ى تعاينهع طع يرت  العمت يغ رس طط طعال ر يا ئة طناساة لل م ية .

 لريع طالالى اللع  ل ى العاطل ط ي  ال م ية لمكايئة غالت اجطلال يجرائع تملتت ان هاب . تل يةإقاطة براطج 



  المدددلنراب يالرسدددائت الماااهلدددة: يتكدددلن بددد ط انها اب ياجقالدددام يتالددداخ م هدددلس لئفددد  الملفددداب يالمعللطددداب
 يال ياناب لالهللة الرجلع لها للماابعة يالاق يع .

 : بالاقا تر الخاصة يطنها- 
 . تقا تر المي ظة الشخوية 
  يالرسلم ال يانية . ان وائيابتقا تر 
 . طراجعة الملا ناب الاق لرتة 
 . طاابعة طلف الشكايى يالانظيماب 
 . طراقاة الال يب يالمراقاة ال ا لية 
 . طراقاة الال ر يي  طعال ر نظام ال لهة 
 . .تق يع يطراجعة المشا تع 

 : ثانياً : المبادئ- 
 كاملية :مبدأ الت - أ 

 والتنفيذية في الجمعية. اإلستراتيجيةتكامل الرقابة وأساليبها من األنظمة واللوائح التنظيمية والخطط 
 مبدأ الوضوح والبساطة  - ب : 

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصوو  للوا النتوائ  
 المناسبة.

 مبدأ الدقة : - ث 

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة لإلدارة العليا ألنها هوي التوي تسوالد للوا اونر الوورار والتوجيوه السوليم واتخوا  
 اإلجراءات المناسبة، ولدم الدقة في  لك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث ال قدر هللا .

 المسؤوليات 

 وإشوورا العوواملين والمنتسووبين الووذين يعملووون تحوو  إدارة  تطبووق هووذس السياسووة شوومن أنشووطة الجمعيووة وللووا جميوور
الجمعية االطالع للا األنظمة المتعلوة بعملهم وللا هذس السياسة واإللمام بها والتوقير لليها، وااللتزام بموا ورد فيهوا 

واألقسووام بنسووخة موون أاكووام لنوود أداء واجبوواتهم ومسوولولياتهم الوىيايووة. وللووا اإلدارة التنفيذيووة تزو وود جميوور اإلدارات 
 منها .

 م  حسب الفقرة التاسعة 03/02/2021( املنعقد بتاريخ   1املراجع :  مت اعتماد هذه السياسة مبجلس اإلدارة رقم )  
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