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مقدمـــــــــــــــــــة: 
إن سياســة آليــات الرقابــة واالشــراف تعــد مطلبــًا أساســيًا من متطلبــات ضوابط 
ــد المســئوليات  ــى تحدي ــة حيــث أنهــا تعمــل عل ــة فــي الجمعي ــة الداخلي الرقاب
تعــزز مــن ضبــط مســارات تدفــق  اإلداريــة والتــي مــن شــأنها  والصالحيــات 
المعامــالت واالجــراءات لتمنــع مخاطــر الفســاد واالحتيــال، وتعمــل علــى تطوير 

العمليــة االداريــة.. 

النطـــــــــــــــاق:
تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة علــى كافــة العامليــن ومــن لهــم 
عالقــات تعاقديــة وتطوعيــة فــي الجمعيــة، ويســتثنى مــن ذلــك مــن تصــدر لهــم 

سياســات خاصــة وفقــًا لألنظمــة.

البــــــــــيـــان:

أواًل: الرقابة:
بالتقارير اإلدارية:

ــة،  ــم األداء للجمعي ــي فــي تقيي ــة يعتمــد عليهــا اعتمــاد كل ــر اإلداري ان التقاري
وتوجــه هــذه التقاريــر بالدرجــة األولــى إلــى مجلــس اإلدارة ألنه الجهة المســؤولة 
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عــن اتخــاذ القــرار فــي تصحيــح االنحــراف واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة، وأن تعد هــذه بصفة 

دوريــة وبانتظــام، ويجــب اعداداهــا بطريقــة جيــدة وواضحــة ومنهــا:

يوميــة،  بصفــة:  لمدراءهــم  العامليــن  مــن  هــذه  وتكــون  الدوريــة:  التقاريــر   •

ــة مــن مشــروع، أو بعــد  ــة معين ــة أو بعــد انتهــاء مرحل أســبوعية، أو شــهرية أو فصلي

مشــروع. انتهــاء 

تقاريــر ســير األعمــال اإلداريــة: وتكــون هــذه التقاريــر مــن المــدراء إـلـى اإلدارة   •

المتعــددة. واإلنجــازات  اإلدارات  أنشــطة  وتتضمــن  العليــا 

•  تقاريــر الفحــص: وتكــون لتحليــل ظــروف مشــروع ســابقة والحقة لتســاعد اإلدارة 

العليــا علــى التصــرف الســليم ـفـي توجيــه القــرارات.

ــر قيــاس كفــاءة العامليــن: وتعــد بصفــة دوريــة عاديــة مــن قبــل الرؤســاء  تقاري  •

تلــك  لتطويــر  والتوصيــة  القــدرات  قيــاس  علــى  وتشــمل  لمرؤوســيهم،  المباشــرون 

ــر واضحــة مناســبة  ــره مــن معايي ــق العمــل ...وغي القــدرات، ومــدى تعاونهــم مــع فري

. للجمعيــة

المذكــرات والرســائل المتبادلــة: وتكــون بين اإلدارات واألقســام وتســتخدم هذه   •

لحفــظ الملفــات والمعلومــات والبيانــات لســهولة الرجــوع لهــا للمتابعــة والتقييــم.

التقارير الخاصة:
تقارير المالحظة الشخصية.  •

تقارير االحصائيات والرسوم البيانية.  •

مراجعة الموازنات التقديرية.  •

متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.  •

مراقبة السجالت والمراقبة الداخلية.  •

مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.  •

تقييم ومراجعة المشاريع.  •
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ثانيًا: المبادئ:
مبدأ التكاملية: أ - 

تكامــل الرقابــة وأســاليبها مــن األنظمــة واللوائــح التنظيميــة والخطــط االســتراتيجية 

والتنفيذيــة فــي الجمعيــة.

مبدأ الوضوح والبساطة: ب - 
ســهولة نظــام الرقابــة وبســاطته ليكــون ســهل الفهــم للعامليــن والمنفذيــن ليســهم 

فــي التطبيــق الناجــح والحصــول علــى النتائــج المناســبة.

مبدأ سرعة كشف االنحرافات واالبالغ عن األخطاء: ت - 
أن نظــام الرقابــة وفاعليتــه فــي الجمعيــة لكشــف االنحرافــات والتبليــغ عنهــا بســرعة 

وتحديــد أســبابها لمعالجــة وتصحيــح تلــك االنحرافــات واألخطــاء. 

مبدأ الدقة: ث - 
إن دقــة المعلومــة ومصدرهــا هــام بالنســبة لــإدارة العليــا ألنهــا هــي التــي تســاعد 

علــى صنــع القــرار والتوجيــه الســليم واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة، وعــدم الدقــة فــي ذلــك 

يعــرض الجمعيــة لمشــاكل وكــوارث ال قــدر هللا.

.

المســــؤولــــيات
العامليــن  جميــع  وعلــى  الجمعيــة  أنشــطة  ضمــن  السياســة  هــذه  تطبــق 
والمنتســبين الذيــن يعملــون تحــت إدارة واشــراف الجمعيــة االطــالع علــى 
ــع  ــا والتوقي ــام به ــة واإللم ــذه السياس ــى ه ــم وعل ــة بعمله ــة المتعلق األنظم
عليهــا، وااللتــزام بمــا ورد فيهــا مــن أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم 
ــع اإلدارات واألقســام بنســخة  ــد جمي ــة تزوي ــى اإلدارة التنفيذي ــة. وعل الوظيفي

منهــا.
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اعتماد مجلس اإلدارة

اعتماد مجلس اإلدارة

محضر اعتماد مجلس ادارة جمعية جو الخيرية
سيــــــــاســــــــة آليات الرقابة و اإلشراف و التـــــقييم

تــم بحمــد اللــه وتوفيقــه فــي يــوم الجمعــة الموافــق  1441/12/15هـــ عقــد اجتمــاع 

مجلــس إدارة الجمعيــة برئاســة رئيــس المجلــس/ عبداللــه بن ســعد بــن محمد الحمالي 

وذلــك بمقــر الجمعيــة فــي تمــام الســاعة السادســة مســاء« وقــد حضــر االجتمــاع 

أعضــاء المجلــس 

وقــد تــم خــال االجتمــاع االطــاع علــى كافــة بنــود السياســة واعتمــاد هــا بــكل مــا 

للجمعيــة وفــق  االلكترونــي  الموقــع  علــى  بموجبهــا ونشــرها  والعمــل  بــه  جــاءت 

الصيغــة المرفقــة باالعتمــاد وعلــى ذلــك تــم التوقيــع:
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