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تمهيد

الرقابــة الداخليــة بالجمعيــة؛ حيــث إنهــا  الرقابــة واإلشــراف أحــد المتطلبــات األساســية لضوابــط  آليــات سياســة  تعــد 
تعمــل علــى تحديــد المســؤوليات والصاحيــات اإلداريــة؛ األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز ضبــط مســارات تدفــق المعامــات 

واإلجــراءات، ومنــع مخاطــر الفســاد واالحتيــال، باإلضافــة إلــى تطويــر العمليــات اإلداريــة.

النطاق

يحــدد هــذا النظــام المســؤوليات العامــة لكافــة العامليــن بالجمعيــة، ومــن تربطهــم أي عاقــة بهــا ســواء كانــت تعاقديــة 
أو تطوعيــة، ويســتثنى مــن ذلــك مــن تصــدر بحقهــم سياســات خاصــة وفًقــا للوائــح واألنظمــة.

أواًل: الرقابة

1- التقاريــر اإلداريــة: يتــم االعتمــاد عليهــا كلًيــا فــي تقييــم األداء للجمعيــة؛ حيــث توجــه هــذه التقاريــر بالدرجــة األولــى 
إلــى مجلــس اإلدارة كونــه الجهــة المســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات الازمــة والتوجيــه بمــا يلــزم مــن إجــراءات تصحيحيــة، 

وينبغــي ان تعــد هــذه التقاريــر بصفــة دوريــة ومنظمــة وواضحــة ومــن بيــن ذلــك:
التقاريــر الدوريــة: وتكــون مــن العامليــن لمديرهــم بصفــة يوميــة أو أســبوعية أو شــهرية أو بعــد انتهــاء مرحلــة 	 

معينــة مــن مشــروع أو بعــد انتهــاء المشــروع بالكامــل.
تقاريــر ســير األعمــال الدوريــة: وتكــون هــذه التقاريــر مــن المديريــن إلــى اإلدارة العليــا وتتضمــن أنشــطة 	 

المتعــددة. واإلنجــازات  اإلدارات 
تقاريــر الفحــص: وهــي تســاعد اإلدارة العليــا مــن خــال تحليــل ظــروف المشــاريع الســابقة أو الاحقــة، 	 

المتعــددة. واإلنجــازات  اإلدارات  أنشــطة  وتتضمــن 
تقاريــر قيــاس كفــاءة العامليــن: وتكــون بصفــة دوريــة ُتعــد مــن قبــل الرؤســاء المباشــرين لمرؤوســيهم 	 

وتشــمل: قيــاس القــدرات، ومــدى تعاونهــم مــع فــرق العمــل، وغيرهــا مــن المعاييــر المناســبة للجمعيــة.
المهــام والرســائل المتبادلــة: وتكــون بيــن اإلدارات واألقســام حيــث ُتســتخدم لحفــظ الملفــات والمعلومات 	 

والبيانــات لســهولة الرجــوع إليهــا للمتابعــة والتقييم.
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أواًل: الرقابة

2- التقارير الخاصة:
تقارير الماحظة الشخصية.	 
 تقارير اإلحصاءات والرسوم البيانية.	 
مراجعة الموازنة التقديرية.	 
متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.	 
السجات والمراقبة الداخلية.,	 
 مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.	 
 تقييم ومراجعة المشاريع.	 

ثانًيا: المبادئ

مبــدأ التكامليــة: تكامــل الرقابــة وأســاليبها واللوائــح التنظيميــة والخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة فــي 	 
الجمعيــة.

مبــدأ الوضــوح والبســاطة: ســهولة النظــام وبســاطته ليكــون ســهل الفهــم علــى المنفذيــن، وبالتالــي 	 
التطبيــق الناجــح للحصــول علــى النتائــج المرجــوة.

الجمعيــة 	  فــي  الرقابــة  نظــام  فعاليــة  تكشــف  األخطــاء:  عــن  واإلبــاغ  االنحــراف  كشــف  ســرعة  مبــدأ 
االنحرافــات، وســرعة اإلبــاغ عنهــا سيســاهم فــي تحديــد أســبابها، وبالتالــي التدخــل الســريع لتصحيــح 

مســارها.
مبــدأ الدقــة: إن عــدم الدقــة فــي المعلومــات ومصادرهــا ســيعّرض الجمعيــة إلــى مشــاكل هــي فــي غنــى 	 

عنهــا، لــذا فــإن مبــدأ الدقــة فــي ذلــك يعتبــر مــن األهميــة بمــكان بالنســبة لــإدارة العليــا كونهــا تســاعد فــي 
صنــع القــرارات، واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة.
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المسؤوليات

تطبيــق هــذه السياســات ضمــن أنشــطة الجمعيــة، وعلــى جميــع العامليــن والمنتســبين الذيــن يعملــون تحــت إدارة وإشــراف 
الجمعيــة االطــاع علــى األنظمــة المتعلقــة بعملهــم، وعلــى هــذا النظــام واإللمــام بــه، وااللتــزام بمــا ورد فيــه مــن أحــكام 

عنــد اداء واجباتهــم، ومســؤولياتهم الوظيفيــة، وعلــى اإلدارة التنفيذيــة تزويــد جميــع إدارات الجمعيــة بنســخة منــه.

االعتماد

بعــد اطــاع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يــوم الخميــس الموافــق 
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة، 
والتــي كان مــن بينهــا نظــام الرقابــة الداخلــي، فقــد اتخــذ القــرار رقــم )3( باعتمــاده 

والعمــل بموجبــه فــي الجمعيــة.


