
 

 *سياسة آليات الرقابة واإلشراق على الجمعية ومكاتبها وت ييمها
 م دمة

فن سياستتتتة آليتتتتات الرقابتتتتة واإلشتتتتراق تعتتتتد مللبتتتتا   ساستتتتيا  متتتتن متللبتتتتات  تتتتوابل الرقابتتتتة الداخليتتتتة فتتتتي 
اإلداريتتتة و التتتتي متتتن شتتت نها تعتتتزز متتتن  تالجمعيتتتة حيتتت   نهتتتا تعمتتتل علتتتى تحديتتتد المستتت وليات والصتتتبحيا

لتمنتتتتع مختتتتالر ال ستتتتاد و االحتيتتتتال وتعمتتتتل علتتتتى تلتتتتوير  تواإلجتتتتراءاق المعتتتتامبت  تتتتبل مستتتتارات تتتتتدف
 .العملية اإلدارية

 النلاق
تحتتتدد  تتت ا السياستتتة المستتت وليات العامتتتة علتتتى كافتتتة العتتتاملين و متتتن لهتتتل عبقتتتات تعاقديتتتة وتلوعيتتتة فتتتي 

 الجمعية، ويستثنى من  لال من تصدر لهل سياسات خاصة وف ا  لألنظمة.

 البيان

 -الرقابة:  وال  

 بالت ارير اإلدارية:
فن الت تتتارير اإلداريتتتة يعتمتتتد عليهتتتا اعتمتتتادا كليتتتا فتتتي ت يتتتيل األداء للجمعيتتتة وتوجتتت   تتت ا الت تتتارير بالدرجتتتة 

واتختتتا   االنحتتتراقال تتترار فتتتي تصتتتحي   اتختتتا األولتتتى فلتتتى مجلتتتب اإلدارة بصتتت ت  الجهتتتة المستتت ولة عتتتن 
دوريتتتتة وبانتظتتتتال ويجتتتتب فعتتتتداد ا بلري تتتتة وا تتتتحة  وتعتتتتد  تتتت ا الت تتتتارير بصتتتت ة البزمتتتتة،اإلجتتتتراءات 
 -وجيدة ومنها:

x  الت تتتارير الدوريتتتة: وتكتتتون  تتت ا متتتن العتتتاملين لمتتتدراء بصتتت ة يوميتتتة  و  ستتتبوعية  و شتتتهرية  و
 فصلية  و بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروج  و بعد انتهاء المشروج.

x راء فلتتتى اإلدارة العليتتتا وتت تتتمن ت تتتارير ستتتير األعمتتتال اإلداريتتتة: وتكتتتون  تتت ا الت تتتارير متتتن المتتتد
  نشلة اإلدارات واإلنجازات المتعددة.

x  ت تتتارير ال حتتتتن: وتكتتتتون لتحليتتتتل ظتتتتروق مشتتتاريع ستتتتاب ة والح تتتتة لتستتتتاعد اإلدارة العليتتتتا علتتتتى
 التصرق السليل في توجي  قرارات.

x  ت تتتتارير قيتتتتاب ك تتتتاءة العتتتتاملين: وتعتتتتد بصتتتت ة دوريتتتتة عاديتتتتة متتتتن قبتتتتل الر ستتتتاء المباشتتتترون
يهل، وتشتتتمل علتتتى قيتتتاب ال تتتدرات و التوصتتتية لتلتتتوير ال تتتدرات، و متتتدى تعتتتاونهل متتتع لمر وستتت

 فريق العمل .. وغيرا من معايير وا حة مناسبة للجمعية.

x  المتتت كرات والرستتتائل المتبادلتتتة: وتكتتتون بتتتين اإلدارات و األقستتتال وتستتتتخدل  تتت ا لح تتتظ المل تتتات
 الت ييل.و البيانات والمعلومات لسهولة الرجوج لها للمتابعة و

x .الت ارير الخاصة 

 ت ارير المبحظات الشخصية. -



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 ت ارير االحصائيات والرسول البيانية. -

 مراجعة الموازانات الت ديرية. -

 متابعة ملق الشكاوى و التنظيمات. -

 مراقبة السجبت و المراقبة الداخلية. -

 مراقبة السير وفق معايير الجودة. -

 ت ييل ومراجعة المشاريع. -

 :ثانيا  المباد ء

x :مبد  التكاملية 

تكامتتتتتل الرقابتتتتتة و  ستتتتتاليبها متتتتتن األنظمتتتتتة و اللتتتتتوائ  التنظيميتتتتتة والخلتتتتتل االستتتتتتراتيجية و التن ي يتتتتتة فتتتتتي 
 الجمعية.

x مبد  الو وح: 

ستتتتهولة نظتتتتال الرقابتتتتة وبستتتتالت  ليكتتتتون ستتتتهل ال هتتتتل للعتتتتاملين و المن تتتت ين ليستتتتهل فتتتتي تلبيتتتتق النتتتتتاج  
 والحصول على النتائج المناسبة.

x  كشق االنحرافات واالببغ عن األخلاء:مبد  سرعة 

فن نظتتتال الراقبتتتة وفعاليتتتت  فتتتي الجمعيتتتة لكشتتتق االنحرافتتتات و التبليتتتب عنهتتتا بستتترعة وتحديتتتد  ستتتبابها لمعالجتتتة 
 وتصحي  تلال االنحرافات واألخلاء.

x :مبد  الدقة 

ار والتوجيتتت  فن مبتتتد  الدقتتتة ومصتتتدر ا  تتتال بالنستتتبة إلدارة العليتتتا ألنهتتتا  تتتي التتتتي تستتتاعد علتتتى صتتتنع ال تتتر
 السليل واتخا  اإلجراءات المناسبة ، وعدل الدقة في  لال يعرض الجمعية لمشاكل وكوار  ال قدر هللا .

 :تالمس وليا

يعملتتتون تحتتتت فدارة  والمنتستتتبين التتت ينتلبتتتق  تتت ا السياستتتة  تتتمن  نشتتتلة الجمعيتتتة وعلتتتى جميتتتع العتتتاملين 
وعلتتتتى  تتتت ا السياستتتتة واإللمتتتتال بهتتتتا و التوقيتتتتع  وفشتتتتراق الجمعيتتتتة ل لتتتتبج علتتتتى األنظمتتتتة المتعل تتتتة بعملهتتتتل

الوظي يتتتتة، وعلتتتتى اإلدارة  ومستتتت ولياتهلبمتتتتا ورد فيهتتتتا متتتتن  حكتتتتال عنتتتتد  داء واجبتتتتاتهل  لااللتتتتتزاعليهتتتتا و 
 التن ي ية تزويد جميع اإلدارات و األقسال بنسخة منها.

 

 

 


