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 6من  1الصفحة 

 

 سياسة آنيات انرقابة واإلشراف 
 عهى املىظمة

 

 انرب اخلريية بوادي عمودجبمعية 
 حمافظة انريج مبىطقة جازان
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 6من  2الصفحة 

 

 مقدمة
ماظرضابةةةةمضةةةطاب معؿطلؾةةةا معةةة مأدادةةةوًامعطلؾةةةًامتعةةة مواالذةةةرا ماظرضابةةةةمآظوةةةا مدوادةةةةمإن

مواظصةةةةة حوا مادللةةةةةؽطظوا مه ؼةةةةة مسلةةةةة متعمةةةةة مأغهةةةةةامحوةةةةةثماجلمعوةةةةةةميفماظ اخلوةةةةةة

مظؿمنةة مواالجةةراتا مادلعةةاع  متةة ص معلةةارا مضةةؾ معةة متعةة زمذةةهغهامعةة مواظةةيماإلدارؼةةة

م.االدارؼةماظعملوةمتططؼرمسل موتعم مواالحؿوال،ماظفلادمخمارر

 النطاق
مس ضةةةةا مهلةةةة موعةةةة ماظعةةةةاعلنمطاصةةةةةمسلةةةة ماظعاعةةةةةمادللةةةةاوظوا ماظلوادةةةةةمػةةةة همهةةةة د

مدوادةةةةةا مهلةةةةة متصةةةةة رمعةةةةة مذظةةةةة معةةةةة موؼلةةةةةؿـن ماجلمعوةةةةةة،ميفموتططسوةةةةةةمتعاض ؼةةةةةة

ممم.ظألغظمةموصقًامخاصة

 :انرقابة: أولا 
 :اإلدارية بالتقارير - أ

ماظؿقارؼرمػ هموتطجهمظلفمعوة،ماألداتمتقوو ميفمطليماسؿمادمسلوهامؼعؿم ماإلدارؼةماظؿقارؼرمان

متصقوحميفماظقرارماختاذمس مادللاوظةماجلهةمألغهماإلدارةمجملسمإىلماألوىلمباظ رجة

ماس اداػاموجيبموباغؿظام،مدورؼةمبصفةمػ همتع موأنماظ زعة،ماإلجراتا مواختاذماالحنرا 

م:وعنهاموواضقةمجو ةمبطرؼقة

ماظ ورؼةماظؿقارؼر مبصفةمدل راتػ ماظعاعلنمع مػ هموتكطن: مأومذهرؼةمأومأدؾطسوة،مؼطعوة،:

م.عشروعماغؿهاتمبع مأومعشروع،مع مععونةمعرحلةماغؿهاتمبع مأومصصلوة

م

م
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 6من  3الصفحة 

 

 تقارير سري األعمال اإلدارية: 
مواإلنةةازا ماإلدارا مأغشةةطةموتؿضةةم ماظعلوةةاماإلدارةمإىلمادلةة راتمعةة ماظؿقةةارؼرمػةة هموتكةةطن

م.ادلؿع دة

ماظعلوةةةاماإلدارةمظؿلةةةاس موالحقةةةةمدةةةابقةمعشةةةروعمزةةةرو مظؿقلوةةة موتكةةةطن: انفحااا  تقاااارير

م.اظقرارا متطجوهميفماظللو ماظؿصر مسل 

ماظرؤدةةةاتمضؾةةة معةةة مسادؼةةةةمدورؼةةةةمبصةةةفةموتعةةة : انعاااامهن كفاااا   قياااا  تقاااارير

متلةةةةة مظؿطةةةةةطؼرمواظؿطصةةةةةوةماظقةةةةة را مضوةةةةةاسمسلةةةةة موتشةةةةةم مدلرؤودةةةةةوه ،مادلؾاذةةةةةرون

مواضةةةةةةقةمععةةةةةةاؼ معةةةةةة موشةةةةةة ه…ماظعمةةةةةة مصرؼةةةةةة معةةةةةة متعةةةةةةاوغه موعةةةةةة ىماظقةةةةةة را ،

م.ظلفمعوةمعنادؾة

مػةةةةةة هموتلةةةةةةؿك ممواألضلةةةةةةامماإلدارا مبةةةةةةنموتكةةةةةةطن: املتبادنااااااة وانرسااااااا م املاااااا كرات

م.واظؿقوو مظلمؿابعةمهلاماظرجطعمظلهطظةمواظؾواغا موادلعلطعا مادللفا محلفظ

 انتقارير اخلاصة: - ب
م.اظشكصوةمادل حظةمتقارؼر .1

م.اظؾواغوةمواظردطمماالحصائوا متقارؼر .2

م.اظؿق ؼرؼةمادلطازغا معراجعة .3

م.واظؿنظوما ماظشكاوىمعلفمعؿابعة .4

م.اظ اخلوةموادلراضؾةماظلف  معراضؾة .5

م.اجلطدةمغظاممععاؼ موص ماظل معراضؾة .6

م.ادلشارؼ موعراجعةمتقوو  .7
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 6من  4الصفحة 

 

: املبادئ:  حاوياا
 :انتكامهية مبدأ - أ

ميفمواظؿنفو ؼةةمماالدةااتوفوةممواخلطة مماظؿنظوموةةممواظلطائحماألغظمةمع موأداظوؾهاماظرضابةمتكاع 

م.اجلمعوة

 :وانبساطة انوضوح مبدأ - ب
ماظنةاجحمماظؿطؾوة مميفمظوله موادلنف ؼ مظلعاعلنماظفه مده مظوكطنموبلارؿهماظرضابةمغظاممدهطظة

م.ادلنادؾةماظنؿائجمسل مواحلصطل

 :األخطا  عه والبالغ الحنرافات كشف سرعة مبدأ - ت
مأدةؾابهامموه ؼة ممبلةرسةممسنهةاممواظؿؾلوة مماالحنراصا مظكشفماجلمعوةميفموصاسلوؿهماظرضابةمغظاممأن

م.واألخطاتماالحنراصا متل موتصقوحمدلعاجلة

 :اندقة مبدأ - ث
ماظقةرارممصةن ممسلة ممتلةاس مماظةيممػةيممألغهةامماظعلوةاممظإلدارةمباظنلؾةمػامموعص رػامادلعلطعةمدضةمإن

مدلشةاط مماجلمعوةةممؼعةر ممذظة مميفماظ ضةةمموسة مممادلنادؾة،ماإلجراتا مواختاذماظللو مواظؿطجوه

م.اهللمض رمالموططارث

 املسؤونيات
مؼعملةطنمماظة ؼ مموادلنؿلةؾنمماظعةاعلنمممجوة مموسلة مماجلمعوةةممأغشةطةممضةم مماظلوادةمػ همتطؾ 

ماظلوادةةةمػةة هموسلةة مبعملةةه مادلؿعلقةةةماألغظمةةةمسلةة ماالرةة عماجلمعوةةةمواذةةرا مإدارةمهةةت

موعلةاوظواته ممواجؾةاته ممأداتمسنة ممأحكةامممعة ممصوهاموردممبامواالظؿ اممسلوها،مواظؿطضو مبهامواإلدلام

م.عنهامبنلكةمواألضلامماإلدارا ممجو مت وؼ ماظؿنفو ؼةماإلدارةموسل .ماظطزوفوة
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 6من  5الصفحة 

 

 -:المراجع
(  ددددددددددددد   يددددددددددددد   السيا دددددددددددددة  ددددددددددددد    1اعتمدددددددددددددا جملددددددددددددد   دار  الممعيدددددددددددددة  ددددددددددددد  ا جتمدددددددددددددا     

 يا ددددددددددددددة  ليددددددددددددددا  الر ابدددددددددددددددة . وتحددددددددددددددم يدددددددددددددد   السيا ددددددددددددددة جحددددددددددددددم جميددددددددددددددع  م24/1/2112
 الموضوعة  ابقا.واإلشراف على المنظمة 
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 6من  6الصفحة 

 

 -:جن جمل  ادار  الممعية اعتماد نموذج 
بتددددداري  يدددددوم   (1 ر ددددد   اجتماعددددد  ددددد    البدددددر ال يريدددددة بدددددواد  عمدددددود قدددددا اجلدددددع جملددددد  ادار  جمعيدددددة 

و دددددرر اعتماديدددددا والعمدددددم    يا دددددة  ليدددددا  الر ابدددددة واإلشدددددراف علدددددى المنظمدددددةعلدددددى  م،24/1/2112
م.بموجبها ونشريا على المو ع ا لكترون  للممعية و ق الصيغة المر قة  با عتماد

م


