
 

  الرقابة الداخلي  نظام 

 :ةمقدم
  اجلمعية يف  الداخلي  الرقابة  ضـــوابط متطلبات من  أســـاســـياً  مطلباً  تعد  واالشـــراف  الرقابة آليات ســـياســـة  إن 

ا حيث ــئوليات  حتديد  على تعمل  أ ا  من  واليت اإلدارية والصـــالحيات  املسـ ــأ ــبط نم  تعزز  شـ  مســـارات   ضـ
 .داريةاإل العملية  تطوير على  وتعمل  يال،واالحت الفساد  خماطر لتمنع  جراءاتواإل املعامالت تدفق

 :النطاق
  اجلمعية،  يف وتطوعية تعاقدية  عالقات هلم ومن  العاملني كافة  على العامة  املســؤوليات  الســياســة هذه  حتدد

  لألنظمة. وفقاً  خاصة تسياسا  هلم  تصدر من ذلك من  ستثىنوي
 البيان

 :الرقابة: أوالً 
 ة:اإلداري  التقارير  -أ
 األوىل   لدرجة  التقارير  هذه وتوجه  للجمعية،  األداء  تقييم يف كلي  اعتماد  عليها  يعتمد   اإلدارية التقارير ن إ

 وأن الالزمة،  اإلجراءات  واختاذ االحنراف تصحيح يف  القرار اختاذ  عن  املسؤولة  اجلهة ألنه  اإلدارة جملس إىل
  :ومنها وواضحة  جيدة  بطريقة  عداداهاإ وجيب  نتظام،و دورية بصفة  هذه تعد 
  :  التقارير الدورية -

  مرحلة   انتهاء بعد  أو فصـــــــلية أو  شـــــــهرية أو  أســـــــبوعية،  يومية،  بصـــــــفة:  ملدراءهم  العاملني من هذه  وتكون 
 .مشروع  انتهاء  بعد   أو  مشروع، من معينة

 :تقارير سري األعمال اإلدارية -
 .املتعددة  واإلجنازات  اإلدارات  أنشطة  وتتضمن العليا  اإلدارة إىل املدراء من التقارير  هذه وتكون  

  :الفحص  تقارير -
ــابقة مشــــــروع  ظروف لتحليل وتكون   ــاعد   والحقة ســــ ــليم  التصــــــرف على العليا  اإلدارة لتســــ   توجيه  يف  الســــ

 .القرارات



 

  
 :العاملني  كفاءة  قياس  تقارير -

ــفة  وتعد  ــاء  قبل من عادية دورية بصــ ــرون   الرؤســ ــيهم،  املباشــ ــمل  ملرؤوســ ــية  القدرات  قياس على وتشــ   والتوصــ
م  ومدى القدرات، تلك  لتطوير  .للجمعية  مناسبة واضحة  معايري من  …وغريه العمل  فريق مع  تعاو

  ة:املتبادل  والرسائل املذكرات -
ت  واملعلومات امللفات حلفظ  هذه وتســـــــتخدم واألقســـــــام  اإلدارات  بني  وتكون    هلا  الرجوع  لســـــــهولة  والبيا

 .والتقييم  للمتابعة
 :اخلاصة  التقارير -ب
 .الشخصية املالحظة تقارير -
 .البيانية والرسوم  االحصائيات تقارير -
ت  مراجعة -  .التقديرية  املواز
 .والتنظيمات الشكاوى  ملف متابعة -
 .الداخلية  واملراقبة السجالت  مراقبة -
 .اجلودة نظام  معايري وفق السري  مراقبة -
 .املشاريع   ومراجعة  تقييم -

 :املبادئ نياً:
  :التكاملية  مبدأ  -أ
 .اجلمعية يف  والتنفيذية  االسرتاتيجية  واخلطط  التنظيمية  واللوائح األنظمة من وأساليبها  الرقابة كاملت

 :والبساطة الوضوح  مبدأ -ب
 واحلصـــول  الناجح  التطبيق يف  ليســـهم واملنفذين  للعاملني  الفهم ســـهل ليكون   وبســـاطته  الرقابة نظام ســـهولة

  .املناسبة  النتائج على
  
 



 

 ء:األخطا  عن  واالبالغ االحنرافات  كشف  سرعة مبدأ -ج
ـــــــــــف اجلمعية يف  وفاعليته  الرقابة نظام  أن  ا  وحتديد  بســــــــــــرعة عنها  والتبليغ   االحنرافات  لكشـ   ملعاجلة  أســــــــــــبا

 .واألخطاء االحنرافات  تلك  وتصحيح
 :الدقة مبدأ -د
ـــــــدرها  املعلومة  دقة  إن  ا العليا  لإلدارة لنســــــــبة هام  ومصـ   والتوجيه القرار صــــــــنع  على  تســــــــاعد   اليت هي  أل

   .هللا قدر ال وكوارث ملشاكل اجلمعية يعرض ذلك يف الدقة  وعدم  املناسبة،  اإلجراءات واختاذ  السليم
 :املسؤوليات -هـ 

ــياســـــــة  هذه  تطبق   إدارة  حتت  يعملون  الذين  واملنتســـــــبني  العاملني مجيع  وعلى اجلمعية  أنشـــــــطة ضـــــــمن  الســـــ
  عليها، والتوقيع   ا  واإلملام  الســـــياســـــة هذه  وعلى  بعملهم  املتعلقة األنظمة  على  االطالع اجلمعية  واشـــــراف
م أداء  عـند   أحكـام  من فيهـا ورد مبـا وااللتزام م  واجـبا ــؤولـيا  ـيدتزو  التنفـيذـية اإلدارة وعلى  ،الوظيفـية  ومســــــــــــ

  .منها  بنسخة واألقسام  اإلدارات مجيع 
  

 هـ ١٦/٢/١٤٤٤: مت اعتمادها من جملس اإلدارة بتاريخ


