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: 

إلشراف والرقابة الداخلية عملية مستمرة متجددة وتعد مطلًبا اساسًيا، تهدف لتحقيق فاعلية وكفاءة  ا

عمليات املنظمة بما في ذلك األهداف التشغيلية واملالية، ويتم بمقتضاها مراقبة العمليات والتحقق أن االداء  

ف واملعايير املوضوعة، وقياس درجة نجاح االداء الفعلي  بالجمعية يتم على النحو الذي حددته األهدا

 واملعايير بغرض التقويم والتصحيح. 

تطبق هذه السياسة على أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين واألعضاء املتطوعين الذين يعملون تحت 

واإلملام بها والتوقيع عليها،  إدارة واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة 

وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى اإلدارة التنفيذية تزويد  

 جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها. 

 

 والرقابة: أهداف اإلشراف 

 في: رة تهدف آليات الرقابة الداخلية الى مساعدة املدير التنفيذي ومجلس اإلدا

 الحصول على املعلومات والبيانات لغايات إحكام الرقابة والتقييم واملساءلة  .1

 املرسومة. التحقق من االلتزام بالخطط ومستويات االداء واالهداف  .2

التحقق أن االهداف املحددة في الجمعية تم انجازها وفق الخطط والسياسات املرسومة وضمن   .3

 ة. النافذالقوانين واالنظمة والتشريعات 

التحقق من أن جميع العمليات املالية واالدارية والفنية تتم بطريقة صحيحة ووفقا لألنظمة   .4

 والقوانين املعمول بها. 

التحقق من صحة املعامالت والتصرفات املالية، واملحافظة على اصول املؤسسة من االختالس   .5

 والتالعب. 

 الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط وإجراءات العمل واملوارد البشرية واملادية   .6

التحقق والتأكد من أن املوارد املالية قد تم تحصيلها في مواعيدها وتوثيقها بالسجالت حسب   .7

 لها. االصول واستخدامها في االوجه املخطط 

 تالكها او شراؤها او انشاؤها او توظيفها اوالتحقق من أن االصول واملمتلكات واملوارد قد تم ام .8

 لها. استخدامها او االنتفاع بها وفق املواصفات واملعايير والخطط املوضوعة واملعتمدة 
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 عليها. التأكد من توفير كافة الوسائل املمكنة لسالمة جميع املوارد وصيانتها وحمايتها واملحافظة  .9

 بها. مل قد تمت وفق التشريعات واألنظمة املعمول التأكد من أن استخدام املوارد وإجراءات الع  .10

 وامللفات. التحقق والتأكد من صحة واصولية السجالت واملستندات والوثائق  .11

 العمل. تقييم اآلداء في كافة مجاالت  .12

 الفعالة. التوصية بإلغاء او تعديل كل ما يعيق او يحول دون اآلداء الفعال والرقابة  .13

 بها. كد من انسجامها مع التشريعات املعمول تقييم القرارات االدارية للتأ .14

الضرورية لهم   واملعرفةاملعلومات  ونشراإلشراف على تدريب وتأهيل كافة املوظفين في الوحدة   .15

 بطبيعة العمل بما يضمن استمراريته وجودته.   واملتعلقة

 اإلدارة. أي مهمات وواجبات أخرى تتعلق باملؤسسة ويحددها مجلس  .16

 

 أليات الرقابة: 

 املراقبة اإللكترونية لتطبيق السياسات واإلجراءات والنماذج  .أ

يقوم املدير التنفيذي باإلشراف واملتابعة لسير العمل وتطبيق السياسات واإلجراءات والنماذج من خالل نظام  

 العمل اإللكتروني )رافد( 

 بالتقارير اإلدارية:    .ب

ان التقارير اإلدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم األداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة األولى إلى 

مجلس اإلدارة ألنه الجهة املسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة، وأن تعد 

 دة وواضحة ومنها:  هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعداداها بطريقة جي 

 التقارير التي ينظر فيها مجلس اإلدارة: 

 تقرير إنجاز اإلدارات واللجان الربع سنوي  ▪

 تقرير متابعة الخطة التشغيلية الربع سنوي  ▪

 التقرير املالي الربعي الوارد من املراجع الخارجي  ▪

 تقارير مشاريع الشراكات واملبادرات الجديدة  ▪
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 از بالجمعية واإلنجالتقرير السنوي لألداء  ▪

 التقرير املالي السنوي املعتمد من املراجع الخارجي  ▪

 تقارير األوقاف واالستثمار   ▪

 املصلحة سنوًيا   ألصحابتقارير استطالعات الرأي  ▪

 التقارير املقدمة لإلدارة التنفيذية للمساعدة في املتابعة والتقييم للعمل وتشمل: 

الدورية .1 اإلدارات  :  التقارير  أنشطة  وتتضمن  التنفيذية  اإلدارة  إلى  األقسام  من  التقارير  هذه  وتكون 

ربع سنوي.   املتعددة وتكون بشكل  بشأن مقارنة    وتقريرواإلنجازات  الجودة  الوارد من قسم  املتابعة 

 اآلداء بالخطة التشغيلية واملوازنة )ربع سنوي(

اإلدارية:   .2 األعمال  سير  مديراتقارير  من  هذه  التنفيذية  وتكون  املديرة  إلى  األقسام  بعد    شهرًيا،ت  أو 

 االنتهاء من مرحلة مشروع معين.

   للموظفين:تقارير تقييم اآلداء   .3

اإلدارات،   مديرات  مع  التشاور  بعد  املوظفات  لكل  التنفيذي  املدير  قبل  من  سنوية  دورية  بصفة  وتعد 

لعملها ومستوى املعرفة   تلك القدرات،   والقدراتوتشتمل على قياس آداء ها  بتطوير  للتوصية  املوظفة 

 ومهارات تواصلها مع فريق العمل وغيره من املعايير الالزمة للتقييم....  

 الداخلي: املراجعة والتدقيق  تقرير .ج 

 بمجلس  
ً
من املجلس    املكلفاملراجع الداخلي    اإلدارة ويضعترتبط وحدة املراجعة والتدقيق الداخلية مباشرة

 متضمنة: خطة للتدقيق واملراجعة الداخلية يعتمدها املجلس وترفع تقاريرها للمجلس 

 ملعتمدة من وزارة التنمية واملوارد البشرية  السياسات واللوائح ومعايير الحوكمة ا  االمتثال بوضعتقييم   -

 ملخاطر املحتملة والسياسات واإلجراءات املتعلقة بها   فعالية إدارة اتقييم  -

 واإلدارية  الصالحيات املاليةتقييم لتطبيق  -

 املراجعة للتنظيم املالي واآلداء املالي  -

 تقديم مقترحات وتوصيات تحسينيه وتطويرية   -

 

اقبة التنظيم   املالي: آليات مر
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 اإليرادات  بدورة الخاصة الداخلية الرقابة إجراءات

  تاملصروفا بدورة الخاصة الداخلية الرقابة إجراءات

 

اقبة   املالي:  اآلداءآليات مر

وتعتمد هذه الرقابة على االستخدام   عليها.ويهدف إلى اختبار الدقة املحاسبية للمعلومات ومدى االعتماد 

األمثل للحاسب اآللي واتباع طريقة القيد املزدوج وحفظ حسابات املراقبة االجمالية وتجه مواز ين املراجعة  

 الدورية وعمل التدقيق الدوري وغيرها، ويتم تحقيق هذا النوع من الرقابة عن طرق الجوانب التالية: 

 ل ومالئم لعمليات الجمعية املالية. وضع وتصميم نظام مستندي متكام -

 وضع نظام محاسبي متكامل وسليم يتفق وطبيعة نشاط الجمعية.  -

 وضع نظام سليم لجرد أصول وممتلكات الجمعية وفقا للقواعد املحاسبة املتعارف عليها.  -

خدامها  وضع نظام ملراقبة وحماية الجمعية وأصولها وممتلكاتها ومتابعتها للتأكد من وجودها واست -

 . كفيما خصصت له ومن ذلك إمكانية استخدام حسابات املراقبة املالئمة لذل

وضع نظام مالئم ملقارنة بيانات سجالت محاسبة املسؤولية عن أصول الجمعية مع نتائج الجرد  -

الفعلي لألصول املوجودة حيازة الجمعية على أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب أي  

 قد تكشفها هذه املقارنة  اختالفات

وضع نظام إلعداد موازين مراجعة بشكل دوري للتحقق من دقة ما تم تسجيله من بيانات ومعلومات   -

 مالية خالل الفترة املعد عنها ميزان املراجعة. 

لتسويات الجردية بداية الفترة من مسؤول واحد أو أكثر في  اوضع نظام العتماد نتيجة الجرد و  -

 الجمعية. 

 

 ،انتهت السياسة،،، ،،

 


