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مقدمة

ـــات  ـــن متطلب ـــيًا م ـــًا أساس ـــد مطلب ـــراف تع ـــة واإلش ـــة الرقاب إن سياس
ضوابـــط الرقابـــة الداخليـــة فـــي الجمعيـــة، حيـــث أنهـــا تعمـــل علـــى 
تحديـــد المســـؤوليات، والصالحيـــات اإلداريـــة، والتـــي مـــن شـــأنها أن 
تعـــزز مـــن ضبـــط مســـارات تدفـــق المعامـــالت واإلجـــراءات لتمنـــع 
ـــة. ـــة اإلداري ـــر العملي ـــال، وتعمـــل علـــى تطوي مخاطـــر الفســـاد واالحتي

النطاق

تحـــدد هـــذه السياســـة المســـؤوليات العامـــة علـــى كافـــة العامليـــن 
ـــة، ويســـتثنى  ـــة فـــي الجمعي ـــة وتطوعي ومـــن لهـــم عالقـــات تعاقدي

ـــك مـــن تصـــدر لهـــم سياســـات خاصـــة وفقـــًا لألنظمـــة. مـــن ذل

البيان

أواًل: الرقابة:

1- من خالل التقارير اإلدارية:

ـــة،  ـــم األداء للجمعي ـــي تقيي ـــي ف ـــاد كل ـــا اعتم ـــد عليه ـــر يعتم التقاري
ـــة  ـــه الجه ـــس اإلدارة ألن ـــى لمجل ـــة األول ـــر بالدرج ـــذه التقاري ـــه ه وتوج
المســـؤولة عـــن اتخـــاذ القـــرار الصحيـــح فـــي تصحيـــح االنحـــراف واتخـــاذ 
ـــام  ـــة وبانتظ ـــة دوري ـــر بصف ـــذه التقاري ـــد ه ـــة، وأن تع ـــراءات الالزم اإلج

ـــا: ـــة ومنه ـــة واضح ـــا بطريق ـــب إعداده ويج

التقارير الدورية: 	

أو  أسـبوعية  أو  يوميـة  بصفـة:  لمديريهـم  العامليـن  مـن  وتكـون 
شـهرية أو فصليـة أو بعـد انتهـاء مرحلـة معينـة من مشـروع، أو بعد 

مشـروع. انتهـاء 
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تقارير سير األعمال الدورية: 	

وتتضمـن  العليـا  اإلدارة  إلـى  المديريـن  مـن  التقاريـر  هـذه  وتكـون 
المتعـددة. واإلنجـازات  اإلدارات  أنشـطة 

تقارير الفحص: 	

اإلدارة  لتسـاعد  والحقـة  سـابقة  مشـاريع  ظـروف  لتحليـل  وتكـون 
المتعـددة. واإلنجـازات  اإلدارات  أنشـطة  وتتضمـن  العليـا، 

تقارير قياس كفاءة العاملين: 	

ـــة  ـــد بصف ـــيهم وتع ـــرين لمرؤوس ـــاء المباش ـــل الرؤس ـــن قب ـــون م وتك
ــع  ــدرات، ومـــدى تعاونهـــم مـ ــاس القـ ــة، وتشـــمل قيـ ــة عاديـ دوريـ
فريـــق العمـــل، وغيرهـــا مـــن المعاييـــر الواضحـــة المناســـبة للجمعيـــة.

المهام والرسائل المتبادلة: 	

ــات  ــظ الملفـ ــذه لحفـ ــون هـ ــام وتكـ ــن اإلدارات واألقسـ ــون بيـ وتكـ
ــم. ــة والتقييـ ــا للمتابعـ ــوع لهـ ــهولة الرجـ ــات لسـ ــات والبيانـ والمعلومـ
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2- من خالل التقارير الخاصة:

تقارير المالحظة الشخصية. 	
تقارير اإلحصاءات والرسوم البيانية. 	
مراجعة الموازنات التقديرية. 	
متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات. 	
السجالت والمراقبة الداخلية. 	
مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة. 	
تقييم ومراجعة المشاريع. 	

ثانيًا: المبادئ:

1- مبدأ التكاملية:

تكامـل الرقابة وأسـاليبها واللوائح التنظيمية والخطط االسـتراتيجية 
والتشـغيلية في الجمعية.

2- مبدأ الوضوح والبساطة:

سـهولة النظـام وبسـاطته ليكـون سـهل الفهـم علـى المنفذيـن، 
ليسـهل التطبيـق الناجـح والحصـول علـى النتائـج المناسـبة.

3- مبدأ سرعة كشف االنحرافات والبالغ عن األخطاء:

نظـام الرقابـة وفاعليتـه فـي الجمعيـة لكشـف االنحرافـات والبـاغ 
عنهـا بسـرعة، وتحديـد أسـبابها لمعالجـة وتصحيـح تلـك االنحرافات 

واألخطاء.
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4- مبدأ الدقة:

إن دقـــة المعلومـــات ومصادرهـــا هـــام بالنســـبة لـــإدارة العليـــا 
ـــه الســـليم فـــي  ألنهـــا هـــي التـــي تســـاعد علـــى صنـــع القـــرار والتوجي
اتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة. وعـــدم الدقـــة فـــي ذلـــك قـــد يعـــرض 

ــكات. ــة للمشـ الجمعيـ

المسؤوليات:

تطبـق هـذه السياسـات ضمـن أنشـطة الجمعيـة، وعلـى جميـع العامليـن 
إدارة وإشـراف الجمعيـة االطـاع علـى  الذيـن يعملـون تحـت  والمنتسـبين 
بهـا،  واإللمـام  السياسـة،  هـذه  وعلـى  بعملهـم،  المتعلقـة  األنظمـة 
والتوقيـع عليهـا، وااللتـزام بمـا ورد فيهـا مـن أحـكام عنـد أداء واجباتهـم، 
ومسـؤولياتهم الوظيفيـة، وعلـى الغـدارة التنفيذيـة تزويـد جميـع اإلدارات 

منهـا. بنسـخة  واألقسـام 

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى

األمين العام

محمد بن عبدالرحمن 
العبدالقادر

نائب الرئيس

عبد اللطيف بن إبراهيم 
المحيش

المدير التنفيذي

عبدالرحمن بن خضير 
الخضير

المشرف المالي

أحمد بن سلطان العويد




