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 :مقدمة

الرقابةة الدالليةة فةي اليمعيةة أيةا أنهةا تعمة  علةى إن سياسة آليات الرقابة واالشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط 

تأديد المسئوليات والصالأيات اإلدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعامالت وااليراءات لتمنع ملةاطر 

 .الفساد واالأتيا ، وتعم  على تطوير العملية االدارية

 

 النطاق:

افة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في اليمعية، ويستثنى من ذلك من تأدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على ك

 .تصدر لهم سياسات لاصة وفقاً لألنظمة

 

 البيان:

 :الرقابة: أولاً

 بالتقاريرًاإلدارية: 

األولةى إلةى ميلةإل اإلدار  ان التقارير اإلدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم األداء لليمعية، وتويه هذه التقارير بالدريةة 

ألنه اليهة المسؤولة عن اتلاذ القرار في تصأيح االنأراف واتلاذ اإليراءات الالزمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظةام، 

 :وييب اعداداها بطريقة ييد  وواضأة ومنها

 أو فصلية أو بعد انتهاء مرألة  التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية

 .معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع

  تقةةةارير سةةةير األعمةةةا  اإلداريةةةة: وتكةةةون هةةةذه التقةةةارير مةةةن المةةةدراء إلةةةى اإلدار  العليةةةا وتتضةةةمن أنشةةةطة اإلدارات

 .واإلنيازات المتعدد 

 عليةا علةى التصةرف السةليم فةي توييةه تقارير الفأص: وتكون لتألي  ظروف مشروع سابقة والأقةة لتسةاعد اإلدار  ال

 .القرارات

  تقارير قياإل كفاء  العاملين: وتعد بصفة دوريةة عاديةة مةن قبة  الرؤسةاء المباشةرون لمرؤوسةيهم، وتشةم  علةى قيةاإل

 .لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العم  ،وؼيره من معايير واضأة مناسبة لليمعية  القدرات والتوصية

  والرسائ  المتبادلة: وتكون بين اإلدارات واألقسام وتستلدم هذه لأفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة المذكرات

 .الريوع لها للمتابعة والتقييم

 التقاريرًالخاصة: 

 .تقارير المالأظة الشلصية -

 .تقارير االأصائيات والرسوم البيانية -

 .مرايعة الموازنات التقديرية -

 .والتنظيماتمتابعة ملف الشكاوى  -

 .مراقبة السيالت والمراقبة الداللية -

 .مراقبة السير وفق معايير نظام اليود  -

 .تقييم ومرايعة المشاريع -
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 :ثانياا:ًالمبادئ

 مبدأ التكاملية: 

 .تكام  الرقابة وأساليبها من األنظمة واللوائح التنظيمية واللطط االستراتييية والتنفيذية في اليمعية

  والبساطةمبدأ الوضوح: 

 .سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سه  الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق النايح والأصو  على النتائج المناسبة

 مبدأ سرعة كشف االنأرافات واالبالغ عن األلطاء: 

ها لمعاليةةة وتصةةأيح تلةةك أن نظةةام الرقابةةة وفاعليتةةه فةةي اليمعيةةة لكشةةف االنأرافةةات والتبليةةػ عنهةةا بسةةرعة وتأديةةد أسةةباب

  .االنأرافات واأللطاء

 مبدأ الدقة: 

إن دقةةة المعلومةةة ومصةةدرها هةةام بالنسةةبة لةة دار  العليةةا ألنهةةا هةةي التةةي تسةةاعد علةةى صةةنع القةةرار والتوييةةه السةةليم واتلةةاذ 

 .اإليراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض اليمعية لمشاك  وكوارا ال قدر هللا

 

 المسؤوليات

وعلةةى يميةةع العةةاملين والمنتسةةبين الةةذين يعملةةون تأةةت إدار  واشةةراف اليمعيةةة   طبةةق هةةذه السياسةةة ضةةمن أنشةةطة اليمعيةةةت

االطالع على األنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإللمام بها والتوقيةع عليهةا، وااللتةزام بمةا ورد فيهةا مةن أأكةام عنةد 

 .وعلى اإلدار  التنفيذية تزويد يميع اإلدارات واألقسام بنسلة منها وايباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية أداء
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