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 المحتوياث

 ممدمة -

 النطاق -

 البٌان -

 أوالً: الرلابة -

 بالتمارٌر اإلدارٌة -

 التمارٌر الخاصة -

  ثانٌاً: المبادئ -

 المسؤولٌات -

 اعتماد مجلس اإلدارة -
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 / مقذمتال -

 ً من متطلبات ضوابط الرلابة الداخلٌة  إن سٌاسة آلٌات الرلابة واالشراف تعد مطلباً أساسٌا

فً الجمعٌة حٌث أنها تعمل على تحدٌد المسئولٌات والصالحٌات اإلدارٌة والتً من 

شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفك المعامالت واالجراءات لتمنع مخاطر الفساد 

 واالحتٌال، وتعمل على تطوٌر العملٌة االدارٌة.

 / النطاق -

ولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عاللات تعالدٌة تحدد هذه السٌاسة المسؤ

 .وتطوعٌة فً الجمعٌة، وٌستثنى من ذلن من تصدر لهم سٌاسات خاصة وفماً لألنظمة

 / البيان -

 الرقابت: / أولا 

 بالتقارير اإلداريت: ٤

ان التمارٌر اإلدارٌة ٌعتمد علٌها اعتماد كلً فً تمٌٌم األداء للجمعٌة، وتوجه هذه التمارٌر 

بالدرجة األولى إلى مجلس اإلدارة ألنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ المرار فً تصحٌح 

االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة، وأن تعد هذه بصفة دورٌة وبانتظام، وٌجب 
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 دة وواضحة ومنها:اعداداها بطرٌمة جٌ

 :وتكون هذه من العاملٌن لمدراءهم بصفة: ٌومٌة، أسبوعٌة، أو  التمارٌر الدورٌة

 شهرٌة أو فصلٌة أو بعد انتهاء مرحلة معٌنة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

 :وتكون هذه التمارٌر من المدراء إلى اإلدارة العلٌا  تمارٌر سٌر األعمال اإلدارٌة

 دارات واإلنجازات المتعددة.وتتضمن أنشطة اإل

  :وتكون لتحلٌل ظروف مشروع سابمة والحمة لتساعد اإلدارة  تمارٌر الفحص

 العلٌا على التصرف السلٌم فً توجٌه المرارات.

 :وتعد بصفة دورٌة عادٌة من لبل الرؤساء المباشرون  تمارٌر لٌاس كفاءة العاملٌن

لمرؤوسٌهم، وتشمل على لٌاس المدرات والتوصٌة لتطوٌر تلن المدرات، ومدى 

 تعاونهم مع فرٌك العمل ...وؼٌره من معاٌٌر واضحة مناسبة للجمعٌة.

 :وتكون بٌن اإلدارات واأللسام وتستخدم هذه لحفظ  المذكرات والرسائل المتبادلة

 لفات والمعلومات والبٌانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتمٌٌم.الم
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 التقارير الخاصت:/  2

 .تمارٌر المالحظة الشخصٌة 

 .تمارٌر االحصائٌات والرسوم البٌانٌة 

 .مراجعة الموازنات التمدٌرٌة 

 .متابعة ملف الشكاوى والتنظٌمات 

 .مرالبة السجالت والمرالبة الداخلٌة 

 معاٌٌر نظام الجودة. مرالبة السٌر وفك 

 .تمٌٌم ومراجعة المشارٌع 

ا   المبادئ: / ثانيا

 مبدأ التكاملٌة: - أ

تكامل الرلابة وأسالٌبها من األنظمة واللوائح التنظٌمٌة والخطط االستراتٌجٌة 

 والتنفٌذٌة فً الجمعٌة.

 مبدأ الوضوح والبساطة: - ب

والمنفذٌن لٌسهم فً سهولة نظام الرلابة وبساطته لٌكون سهل الفهم للعاملٌن 

 التطبٌك الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

 مبدأ سرعة كشف االنحرافات واالبالغ عن األخطاء: - ت
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أن نظام الرلابة وفاعلٌته فً الجمعٌة لكشف االنحرافات والتبلٌػ عنها بسرعة 

 وتحدٌد أسبابها لمعالجة وتصحٌح تلن االنحرافات واألخطاء. 

 مبدأ الدلة: - ث

المعلومة ومصدرها هام بالنسبة لإلدارة العلٌا ألنها هً التً تساعد على  إن دلة

صنع المرار والتوجٌه السلٌم واتخاذ اإلجراءات المناسبة، وعدم الدلة فً ذلن 

 ٌعرض الجمعٌة لمشاكل وكوارث ال لدر هللا.

 / المسؤولياث -

ٌن الذٌن ٌعملون تطبك هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع العاملٌن والمنتسب

تحت إدارة واشراف الجمعٌة االطالع على األنظمة المتعلمة بعملهم وعلى هذه السٌاسة 

واإللمام بها والتولٌع علٌها، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباتهم 

ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌة. وعلى اإلدارة التنفٌذٌة تزوٌد جمٌع اإلدارات واأللسام بنسخة 

 .امنه
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 / اعتماد مجلس اإلدارة -

 

    (  هذه السٌاسة فً  األولى( فً دورته ))األولاعتمد مجلس إدارة الجمعٌة فً االجتماع 

آلٌات الرلابة واإلشراف على . وتحل هذه السٌاسة محل جمٌع سٌاسات  هـ2111 /2 /12

ً  جمعٌة نور نجران النسائٌة لخدمة ذوي اإلعالة وفروعها ومكاتبها وتمٌٌمها   .الموضوعة سابما
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