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 مقدمة 

ي الجمع�ة ،  
ا من متطلبات ضوابط الرقابة الداخل�ة �ض ا أساس�� اف تعد مطلب� إن س�اسة آل�ات الرقابة و اإل�ش

ي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدقق   ح�ث أنها  تعمل ع� تحد�د المسئول�ات والصالح�ات اإلدار�ة والئت
 المعامالت واإلجراءات لتمنع مخاطر الفساد واالحت�ال . وتعمل ع� تط��ر العمل�ة اإلدار�ة . 

 النطاق  

ض ومن لهم عالقات تعاقد� ي الجمع�ة ،  تحدد هذە الس�اسة المسؤول�ات العامة ع� كافة العاملني
ة و تطوع�ة �ض

ا لألنظمة .   و �ستثئض من ذلك من تصدر لهم س�اسات خاصة و فق�

 الب�ان 

 أوً� : الرقابة :  

 بالتقار�ر اإلدار�ة :  -أ 

ي تقي�م األداء للجمع�ة، وتوجه هذە التقار�ر بالدرجة األو� إ�  
إن التقار�ر اإلدار�ة �عتمد عليها اعتماد ك�ي �ض

ي تصحيح االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة. وأن  مجلس اإلدارة إلنه ال
جهة المسؤولة عن اتخاذ القرار �ض

 تعد هذە بصفة دور�ة و�انتظام ، و�جب إعدادها بط��قة ج�دة و واضحة ومنها : 

ض لمدراءهم بصفة التقار�ر الدور�ة  • يوم�ة ، أسبوع�ة أو شه��ة أو فصل�ة أو  : و تكون هذە من العاملني
وع .  بعد انتهاء مرح وع أو بعد انتهاء م�ش  لة معينة من م�ش

و تكون هذە التقار�ر من المدراء إ� اإلدارة العل�ا و تتضمن أ�شطة اإلدارات  تقار�ر س�ي األعمال اإلدار�ة:   •
 و اإلنجازات المتعددة .  

وع سابقة والحقة ، لتساعد اإلدارة العل�ا ع� الت�ف  تقار�ر الفحص :  • وتكون لتحل�ل ظروف م�ش
ي توج�ه القرارات . ا

 لسل�م �ض
ض :  • ون لمرؤوسيهم ،  تقار�ر ق�اس كفاءة العاملني وتعد بصفة دور�ة عاد�ة من قبل الرؤساء المبا�ش

ە   و�شمل ع� ق�اس القدرات والتوص�ة لتط��ر تلك القدرات  ومدى تعاونهم مع ف��ق العمل  .. وغ�ي
 من معاي�ي واضحة مناسبة للجمع�ة . 

ض اإلدارات واألقسام و�ستخدم هذە لحفظ الملفات   لمتبادلة : المذكرات والرسائل ا • وتكون بني
 والمعلومات والب�انات لسهولة الرج�ع لها للمتابعة و التقي�م . 



 

 

 التقار�ر الخاصة :  -ب

 تقار�ر المالحظة الشخص�ة .  •
 تقار�ر اإلحصائ�ات والرسوم الب�ان�ة .  •
 مراجعة الموازنات التقدي��ة .  •
 متابعة ملف الشكاوى والتنظ�مات .  •
 مراقبة السجالت و المراقبة الداخل�ة .  •
 مراقبة الس�ي وفق معاي�ي نظام الجودة .   •
 تقي�م ومراجعة المشار�ــــع .  •

ا : المبادئ :   ثان��

 مبدأ التكامل�ة :   -أ 

ي الجمع�ة . تكامل الرقابة و أساليبها من األنظمة واللوائح التنظ�م�ة و 
ات�ج�ة والتنف�ذ�ة �ض  الخطط االس�ت

 مبدأ الوض�ح والبساطة :  -ب

ي التطبيق الناجح والحصول سهولة نظام الرقابة و�ساطته 
ض و المنفذين ل�سهم �ض ل�كون سهل الفهم للعاملني

 ع� النتائج المناسبة . 

 مبدأ �عة كشف االنحرافات و اإلبالغ عن األخطاء :   -ت

ي الجمع�ة ل�شف االنحرافات والتبليغ عنها ��عة وتحد�د أسبابها لمعالجة  إن نظام الرقابة وفاعل
يته �ض

 وتصحيح تلك االنحرافات واألخطاء .  

 مبدأ الدقة :  -ث

ي �ساعد ع� صنع القرار و التوج�ه  إن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة لإلدارة العل�ا ألنها �ي الئت
ي ذلك �عرض الجمع�ة لمشا�ل و كوارث ال قدر هللا . 

 السل�م و اتخاذ اإلجراءات المناسبة ، وعدم الدقة �ض



 

 

 المسؤول�ات : 

ض الذين �عملون تحت إدارة و   ض و المنتسبني تطبق هذە الس�اسة ضمن أ�شطة الجمع�ة وع� جميع العاملني
اف الجمع�ة االطالع ع� األنظمة المتعلقة بعملهم و ع� هذە الس�اسة و اإللمام بها والتوقيع عليها ،   إ�ش

ام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم و مسؤول�اتهم الو  ض ظ�ف�ة . وع� اإلدارة التنف�ذ�ة تزو�د  واالل�ت
  جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها . 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة :  
اف ع� المنظمة   تم اعتماد  ي اجتماع مجلس س�اسة آل�ات الرقابة و اإل�ش

ي اإلدارة �ض
   م  2022لعام   الثايض

ي دورته 
سابقة.   س�اسةمحل أي  سةالس�اوتحل هذە ، م 2022/ 07/ 26بتار�ــــخ   الثان�ة�ض  

 

 


