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 :اسم اجلمعية

 مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

 

 :اسم السياسة

 سياسة آليات الرقابة الداخلية

 

 :املسؤول عن  تطبيق السياسة 

 جملس اإلدارة

 

 :هاتف اجلمعية

 810ـــ  0878608

 

 :فاكس اجلمعية

 810ـــ  0878618
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 سياسة آليات الرقابة الداخلية

 5من  3الصفحة 

 :تعريفات

 :السياق خالف ذلك عاي  املبينة أماماا ما  م يقت امل هذه السياسةأينما وردت يف  باأللفـاظ والعبارات اآلتيةيقصد 

 اجلمعية: مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية.

 .داخليةسياسة الرقابة الالسياسة: 

 

 :مقدمة (1املادة )

من متطلبات ضوابط اإلشراف واملتابعة يف اجلمعية حيث أياا تعمل على حتديد  اخلية تعد مطلبًا أساسيًاإن سياسة الرقابة الد

املسؤوليات والصالحيات اإلدارية واليت من شأياا أن تعزز من ضبط مسارات تدفق املعامالت واإلجراءات لتمنع خماطر 

 االحتيال، وتعمل على تطوير العملية اإلدارية.الفساد و

 

 :الرقابة( 0املادة )

 :واملالية التقارير اإلدارية

ييم األداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة األوىل إىل يعتمد علياا اعتمادًا كليًا يف تق واملالية إن التقارير اإلدارية

هذه التقارير  لقرار يف تصحيح االحنراف واختاذ اإلجراءات الالزمة، وتعدجملس اإلدارة أليه اجلاة املسؤولة عن اختاذ ا

 .يتظامبصفة دورية وبا

 التقارير الدورية: .1

 .ويشاطأ بريامجأي فصلية أو بعد ايتااء أو دراهام بصفة: شارية، وتكون هذه من العاملني مل

 

 :اإلدارية تقارير سري األعمال .0

ملتعددة كما أيشطة اإلدارات واإلجنازات ابرامج ون اإلدارة العليا وتتضم وتكون هذه التقارير من املدراء إىل

لتساعد اإلدارة لربيامج ما  مراحل سابقة أو الحقة ، وتكون لتحليل أو األيشطة الربامجتقارير تقييم أداء  ضمنتت

 العليا على التصرف السليم يف توجيه القرارات.

 

 :املالية تقارير سري األعمال .0

عداد التقارير واأليشطة، وإن مصروفات الربامج املال  إىل اإلدارة العليا وتتضم التقارير من املشرفوتكون هذه 

مع أهمية  ،ومطابقتاا للميزاييات املعتمدة األيشطةوالربامج  مصروفاتتقييم لتقارير وكذا إعداد  ،املالية الربعية

رفاق مجيع املستندات كد من إلصرف والتأومتابعة طرق ا به،صرف اإليرادات املقيدة ملا قيدت  مراعاة

 إلكمال معامالت الصرف. والتوقيعات الالزمة
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 سياسة آليات الرقابة الداخلية

 5من  4الصفحة 

 

 تقارير تقييم أداء العاملني: .4

مل على قياس القدرات والتوصية لتطوير توتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء املباشرين ملرؤوسيام، وتش

 وأداهام ملاامام وايتظامام يف ذلك. تلك القدرات، ومدى تعاويام مع فريق العمل

  

 املذكرات والرساهل املتبادلة: .5

والبيايات لساولة الرجوع هلا للمتابعة  واملعامالتوتكون بني اإلدارات واألقسام وتستخدم هذه حلفظ امللفات 

 والتقييم.

 

 التقارير اخلاصة: .7

 .تقارير املالحظة الشخصية 

 .تقارير اإلحصاهيات والرسوم البيايية 

 .مراجعة املوازيات التقديرية 

  والتظلماتمتابعة ملف الشكاوى. 

 .مراقبة سري العمل وفق مؤشرات اخلطة االسرتاتيجية 

 تقارير الربامج واأليشطة وقياس مدى رضى املستفيدين مناا. 

 

 ( املبادئ:0املادة )

 مبدأ التكاملية: .1

 اخلطط االسرتاتيجية والتنفيذية يف اجلمعية.األيظمة واللواهح التنظيمية و معأي تكامل الرقابة وأساليباا 

 

 مبدأ الوضوح والبساطة: .0

أي ساولة يظام الرقابة وبساطته ليكون سال الفام للعاملني واملنفذين ليسام يف التطبيق الناجح واحلصول على 

 النتاهج املناسبة.

 

 مبدأ سرعة كشف االحنرافات واإلبالغ عن األخطاء: .0

معاجلة لل التبليغ عناا بسرعة وحتديد أسبابااو عن األهداف املرجوة االحنرافات كشف أي فاعلية يظام الرقابة يف

 تصحيح.الو
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 سياسة آليات الرقابة الداخلية

 5من  5الصفحة 

 

 مبدأ الدقة: .4

حيث إن دقة املعلومة ومصدرها هام بالنسبة لإلدارة العليا ألياا ه  اليت تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم 

 متعددة.رض اجلمعية ملشاكل واختاذ اإلجراءات املناسبة، وعدم الدقة يف ذلك يع

 

 مبدأ التحديث: .5

التقنية لتحقيق أفضل  أحدث النظم حيث أن يظام الرقابة واملتابعة واإلشراف خيضع لدراسة دورية ويتم تفعيل

 املخرجات.

 

 

 املسؤوليات:

االطالع على  راف اجلمعيةوعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وإش ،تطبق هذه السياسة ضمن أيشطة اجلمعية

 ء واجباتام ومسؤولياتام الوظيفية.تزام مبا ورد فياا من أحكام عند أدالاالومراعاة اإلملام به ويظام الرقابة الداخل  

 


