
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةـــسياس
ــرا   اتآليـــــ  ــة اا  ـــ الرقابـــ

ــا  ــة ا راع ــــ ــظ الوفروــــ علــــ
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 مقدمة
ضييبابا الرقابيية   عد مطلبًا أساسيييًا مييط ماطلبيياتآليات الرقابة واالشراف ت  سياسة  إن

اإلدارويية حيييأ أا ييا تعمييت دلييا تسدوييد الملييحبليات وال يي حيات  الجمعيييةالداخلييية  يي  

امنييم مطييا ر ل واالجييراتاتوالا  مط شأا ا تعزز مط ضييبا ملييارات تييد ا المعييام ت 

 .االداروة  ، وتعمت دلا تطبور العمليةاالحايالو  الفلاد
 

 النطاق
وميييط ل يييت د قيييات تسيييدد  ييييا اللياسييية المليييةوليات العامييية دليييا  ا ييية العيييامليط 

خاصيية  سياسيياتووليياىنا مييط ملييص مييط ت ييدر ل ييت  الجمعييية، يي   تعاقدويية وتطبدييية

 .و قًا لألاظمة
 

 البيان

 أواًل: الرقابة:

 بالاقارور اإلداروة:  -أ

ان الاقييارور اإلدارويية وعامييد دلي ييا اداميياد  ليي   يي  تقييييت اودات للجمعييية، وتبجيي   يييا 

القييرار  يي  الاقييارور بالدرجيية اوولييا إلييا مجليين اإلدارة وايي  الج يية الملييةولة دييط اتطييام 

ت سيح االاسراف واتطام اإلجراتات ال زمة، وأن تعد  يا ب فة دوروة وباااظام، ووجيي  

 اددادا ا بطروقة جيدة وواضسة ومن ا:

وتكبن  يا مط العامليط لمدرات ت ب فة: وبمية، أسببدية، أو ش روة أو   لية  التقارير الدورية: •

 ااا ات مشروع.أو بعد ااا ات مرحلة معينة مط مشروع، أو بعد 

وتكبن  يا الاقارور مط المدرات إلا اإلدارة العليا وتاضيييمط أاشيييطة  تقارير سيييير اال اإل اريارية: •

 اإلدارات واإلاجازات الماعددة.

سييابقة والحقة لالييادد اإلدارة العليا دلا الا ييرف  مشييروعظروف وتكبن لاسليت  تقارير الفحص: •

 اللليت    تبجي  القرارات.

وتعييد ب ييييييفيية دورويية دييادويية مط قبييت الر سييييييييات المبيياشييييييرون  تقييارير اييياا ةفيياام ال:ييام ي : •

لمر وسيييييي ت، وتشيييييمت دلا قياو القدرات والابصيييييية لاطبور تلص القدرات، ومد  تعاوا ت مم 

 واضسة مناسبة للجمعية.  روا العمت ...وغيرا مط معاوير

وتكبن بيط اإلدارات واوقليييييام وتلييييياطدم  يا لسف  الملفات  ال ذةرات والرسيييييياتب ال تبايلة: •

 والمعلبمات والبيااات لل بلة الرجبع ل ا للماابعة والاقييت.
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 الاقارور الطاصة:  -ب
 تقارور الم حظة الشط ية. •

 تقارور االح ائيات والرسبم البيااية. •

 المبازاات الاقدوروة.مراجعة  •

 ماابعة ملف الشكاو  والانظيمات. •

 مراقبة اللج ت والمراقبة الداخلية. •

 مراقبة اللير و ا معاوير اظام الجبدة. •

 تقييت ومراجعة المشاروم. •

 

 ثاايًا: المبادئ:

 مبدأ الاكاملية:  -أ

االسييياراتيجية تكاميييت الرقابييية وأسييياليب ا ميييط اواظمييية والليييبائح الانظيميييية والططيييا 

 والانفييوة    الجمعية.
 

 مبدأ البضبح والبلا ة:  -ب

س بلة اظام الرقابة وبلا ا  ليكبن س ت الف ييت للعييامليط والمنفيييوط ليليي ت  يي  

 الاطبيا الناجح والس بل دلا الناائج المناسبة.
 

 مبدأ سردة  شف االاسرا ات واالب غ دط اوخطات: -ت

لكشيييف االاسرا يييات والابليييير دن يييا بليييردة أن اظيييام الرقابييية و ادلياييي   ييي  الجمعيييية 

 وتسدود أسباب ا لمعالجة وت سيح تلص االاسرا ات واوخطات. 
 

 مبدأ الدقة:  -ث

إن دقة المعلبمة وم در ا  ام بالنلبة لإلدارة العليا وا ا    الا  تلادد دلا صنم 

وعييير  القيييرار والابجيييي  الليييليت واتطيييام اإلجيييراتات المناسيييبة، وديييدم الدقييية  ييي  مليييص 

 هللا.  رالجمعية لمشا ت و بارث ال قد
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 ال سؤوليات
اليييوط العامليط والمنالبيط تطبا  يا اللياسة ضمط أاشطة الجمعية ودلا جميم 

ودلييا  تاال يي ع دلييا اواظميية الماعلقيية بعمل يي وعملبن تست إدارة واشييراف الجمعييية  

وااللازام بمييا ورد  ي ييا مييط أحكييام دنييد أدات ، والابقيم دلي ا واإللمام ب ا  اللياسة يا  

 تزووييييد جميييييم اإلداراتاإلدارة الانفييويييية البظيفييييية. ودلييييا  توملييييةوليات  تواجبييييات 

 . ابنلطة من واوقلام

 

 

 

 االلت اي
                 م  2019( لعييييام  2 يييي  االجاميييياع رقييييت    اللياسييييةادامييييد مجليييين إدارة الجمعييييية  يييييا  .1

 . م26/12/2019 ي المبا ا  29/4/1441   

تمت المبا قة مييط مجليين اإلدارة دلييا تسييدوأ اللييبائح واللياسييات بنيياًت دلييا تفييبو   .2

أدضيييات المجلييين ليييرئين مجلييين اإلدارة باسيييدوأ الليييبائح واللياسيييات الداخليييية  ييي  

 م . 2021لعام  3االجاماع رقت  

واللياسات بعييد الاسييدوأ  تمت المبا قة مط أدضات مجلن اإلدارة بعد در  اللبائح .3

 م . 2022لعام  1واداماد ا    االجاماع رقت  
 

 


