
 

 

 

 

 

 

 

 آليات الرقابة واإلشرافسياسة 

 الجمعية املساندة ألطفال مرض ى السرطان "أطفالنا" 
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 آليات الرقابة واإلشراف سياسة 

 : مةدمق

وا  الرقابة  آليات  سياسة  ضوابط ل إن  متطلبات  من   
ً
أساسيا  

ً
مطلبا تعد  شراف 

تحديد   على  تعمل  أنها  حيث  الجمعية  في  الداخلية  والصالرقابة  حيات  ل املسؤوليات 

املعامل ا  تدفق  مسارات  ضبط  تعزيز  شأنها  من  والتي  وا ل دارية  لتمنع  ل ت  جراءات 

 .  داريةل حتيال، وتعمل على تطوير العملية ا ل مخاطر الفساد وا 

 النطاق:  

ع ت لهم  ومن  العاملين  كافة  على  العامة  املسؤوليات  السياسة  هذه  قات لحدد 

 تعاقدية وتطوعية في الجمعي
ً
ة، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا

 .  نظمة ل ل

 البيان:  

: الرقابة: 
ً
 أول

 الدارية:   التقارير -أ 

ا إ  التقارير   ل ن 
ً
اعتمادا عليها  يعتمد     دارية 

ً
ا   كليا تقييم  وتوجه ل في  للجمعية،  داء 

املسؤولة عن اتخاذ القرار دارة بصفته الجهة ل ولى إلى مجلس ا ل هذه التقارير بالدرجة ا 

ا  تصحيح  و ل في  ا ا نحراف  الل تخاذ  دورية  ل جراءات  بصفة  التقارير  هذه  وتعد  زمة، 

 : وبانتظام، ويجب اعداداها بطريقة جيدة وواضحة ومنها
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يومية، ا  -1 بصفة:  ملدرائهم  العاملين  من  التقارير  هذه  تعد  الدورية:  لتقارير 

اء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انته

 .  انتهاء مشروع

ا  -2 سير  ال تقارير  ا ل عمال  إلى  املدراء  من  التقارير  هذه  تعد  العليا  ل دارية:  دارة 

 .  نجازات املتعددةل دارات وا ل وتتضمن أنشطة ا 

و  -3 سابقة  مشروع  ظروف  لتحليل  تعد  الفحص:  ا ل تقارير  لتساعد  دارة  ل حقة 

 . في توجيه القراراتالعليا على التصرف السليم 

الرؤساء  -4 قبل  من  عادية  دورية  بصفة  تعد  العاملين:  كفاءة  قياس  تقارير 

تلك   لتطوير  والتوصية  القدرات  قياس  وتشمل  ملرؤوسيهم،  املباشرين 

معايير   من  ...وغيره  العمل  فريق  مع  املرؤوسين  أولئك  تعاون  ومدى  القدرات، 

 .واضحة مناسبة للجمعية 

ا ملذكرات  ا  -5 بين  تكون  املتبادلة:  وا ل والرسائل  هذه  لدارات  وتستخدم  قسام 

 .لحفظ امللفات واملعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم

 التقارير الخاصة:   -ب

 .  حظة الشخصيةل تقارير امل -1

 . حصائيات والرسوم البيانيةل قارير ا ت -2

 .  مراجعة املوازنات التقديرية -3

 .  ماتلظتكاوى والتابعة ملف الش م -4

 . ت واملراقبة الداخليةل مراقبة السج -5

 . مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة -6

 .  تقييم ومراجعة املشاريع -7

 



 

- 4 - 
 

: املبادئ:  
ً
 ثانيا

التكاملية:   -1 امبدأ  من  وأساليبها  الرقابة  التنظيمية  ل تكامل  واللوائح  نظمة 

 .  ستراتيجية والتنفيذية في الجمعيةل والخطط ا 

والبساطة:   -2 الوضوح  الفهم  مبدأ  سهل  ليكون  وبساطته  الرقابة  نظام  سهولة 

 .  للعاملين واملنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج املناسبة

الخطاء:   -3 عن  والبلغ  النحرافات  كشف  سرعة  في مبدأ  الرقابة  نظام  فاعلية 

ا  كشف  يستهدف  وا ل الجمعية  والتبليغ  ل نحرافات  وتحديد  خطاء  بسرعة  عنها 

 . أسبابها ملعالجتها وتصحيحها

نها هي التي  لدارة العليا  ل إن دقة املعلومة ومصدرها هام بالنسبة لمبدأ اللفة:   -4

ا  واتخاذ  السليم  والتوجيه  القرار  صنع  على  وعدم ل تساعد  املناسبة،  جراءات 

 .  هللا قدر لالدقة في ذلك يعرض الجمعية ملشاكل وكوارث 

 ات:  ولياملسؤ 

واملنتسبين   العاملين  جميع  وعلى  الجمعية  أنشطة  ضمن  السياسة  هذه  تطبق 

نظمة املتعلقة  ل ع على ا ل طل شراف الجمعية، وعليهم ا إ و الذين يعملون تحت إدارة  

وا  السياسة  هذه  وعلى  والبعملهم  عليها،  والتوقيع  بها  من لملام  فيها  ورد  بما  لتزام 

واجباتهم   أداء  عند  ا أحكام  وعلى  الوظيفية.  تزويد  ل ومسؤولياتهم  التنفيذية  دارة 

 قسام بنسخة منها لدارات وا ل جميع ا 


