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دلـــيل الــرقـــــابة

األدلة واألنظمة اإلدارية واملالية
مادة ()1
مقدمة
إن سياس��ة آلي��ات الرقاب��ة واإلش��راف تع��د مطلب��اً أساس��ياً م��ن متطلب��ات ضواب��ط الرقاب��ة

الداخلية يف اجلمعية حيث أنها تعمل على حتديد املسئوليات والصالحيات اإلدارية واليت من شأنها
تعزز من ضبط مس��ارات تدفق املعامالت واالجراءات لتمنع خماطر الفس��اد واالحتيال ،وتعمل على
تطوي��ر العملي��ة اإلداري��ة.
مادة ()2
الرقابة الداخلية:
الرقاب��ة والتدقي��ق ه��ي عملي��ة لضم��ان حتقي��ق اه��داف اجلمعي��ة بفعالية وكف��اءة واصدار
التقاري��ر املالي��ة املوثوق��ة واملع�ترف به��ا وكذل��ك االمتث��ال للقوان�ين واللوائ��ح والسياس��ات اخلاص��ة
باجلمعية واصول احلوكمة االدارية بناء على التعليمات من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وللرقاب��ة الداخلي��ة مفه��وم واس��ع يتضم��ن كل م��ا يس��يطر عل��ى املخاط��ر احملتمل��ة للجمعي��ة.
مادة ()3
أهداف الرقابة الداخلية:
تش��مل اخلط��ة التنظيمي��ة ووس��ائل التنس��يق واملقايي��س املتبع��ة يف اجلمعي��ة به��دف محاي��ة
أص��ول اجلمعي��ة وإضاف��ة اىل مراجع��ة البيانات احملاس��بية والتأكد من دقته��ا ومدى االعتماد عليها،
وزي��ادة الكف��اءة االنتاجي��ة وتش��جيع العامل�ين عل��ى التمس��ك بالسياس��ات االداري��ة املوضوعي��ة ،كم��ا
ته��دف اىل خدم��ة عملي��ة التدقي��ق اخلارج��ي ،وتع��د األس��اس يف اس��تخدام عوامل االنت��اج املتاحة لدى
اجلمعي��ة وص��وال عل��ى مع��دالت االنت��اج املمكن��ة م��ن الكفاي��ة اإلنتاجي��ة.
كم��ا تضم��ن الرقاب��ة الداخلي��ة والتدقي��ق باحملاس��بة حتقي��ق اه��داف اجلمعي��ة واع��داد
التقارير املالية املوثوقة واالمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها باجلمعية .وعلى املستوى التنظيمي
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ف��ان أه��داف الرقاب��ة الداخلي��ة تتعل��ق مبصداقي��ة التقاري��ر املالي��ة ،وردود الفع��ل يف الوق��ت املناس��ب
لتحقي��ق األه��داف التش��غيلية أو االس�تراتيجية ،واالمتث��ال للقوان�ين واللوائ��ح .عل��ى مس��توى معامل��ة
معين��ة ،وتش�ير الرقاب��ة الداخلي��ة إىل اإلج��راءات املتخ��ذة لتحقي��ق ه��دف مع�ين (عل��ى س��بيل املث��ال،
كيفي��ة ضم��ان املدفوع��ات املنتظم��ة ألط��راف معين��ة ).وتقل��ل إج��راءات الرقاب��ة الداخلي��ة من عملية
التغي�ير ،مم��ا ي��ؤدي إىل نتائ��ج أكث��ر قابلي��ة للتنب��ؤ وهي عنصر اساس��ي من عملي��ة احلوكمة املالية
واالداري��ة.
مادة ()4
عناصر الرقابة األساسية:
-1حت��دد البيئ��ة هلج��ة الس��يطرة للجمعي��ة ،اليت تؤثر يف الس��يطرة عل��ى اإلجراءات املالي��ة واإلدارية
وه��ذا هو األس��اس جلميع املكونات األخ��رى للرقابة الداخلية.
-2تقيي��م املخاط��ر وحتديده��ا وحتليله��ا لتحقي��ق أهداف اجلمعية ،وتش��كيل األس��س املعينة لكيفية
إدارة املخاطر.
-3تنظي��م الرتاب��ط ب�ين مكون��ات اجلمعي��ة وتعزي��ز عملي��ات املعلوم��ات واالتصاالت ودعمه��ا وحتديد
النق��اط املهم��ة يف تب��ادل املعلوم��ات واإلط��ار الزم�ني لتمك��ن ادارة اجلمعي��ة م��ن حتمل مس��ؤولياتهم.
-4مراقبة تطبيق السياسات واإلجراءات اليت تساعد على ضمان توجيهات اإلدارة.
-5مراقبة العمليات املستخدمة يف تقييم األداء الوظيفي املالي واالداري.
مادة ()5
تطبيق الرقابة:
يلع��ب جمل��س اإلدارة دورا هام��ا يف حتقي��ق وتطبي��ق الرقاب��ة الداخلي��ة ،م��ن خ�لال التحك��م
والتوجي��ه والرقاب��ة ،ومبوضوعي��ة وق��درة وفعالي��ة عل��ى معرف��ة أنش��طة اجلمعي��ة والبيئ��ة احمليط��ة
به��ا ،ويك��رس جمل��س اإلدارة الوق��ت ال�لازم إلجناز املس��ؤوليات .وقد تك��ون اإلدارة يف وضع ميكنها من
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مراجعة الضوابط وجتاهل االتصاالت من املرؤوسني ،مما يتيح لإلدارة تصحيح وتعديل املمارسات،
وهن��ا يأت��ي نش��اط وق��وة جملس اإلدارة ،ال س��يما عندما يقرتن مع قنوات االتص��ال الصاعدة والفعالة
ومهم��ة الق��درة عل��ى املراجعة املالية والقانونية والداخلية ألن��ه صاحب القرار بالتصحيح والتعديل.
مادة ()6
النطاق
حت��دد ه��ذه السياس��ة املس��ؤوليات العام��ة عل��ى العامل�ين كاف��ة وم��ن هل��م عالق��ات تعاقدي��ة
وتطوعي��ة يف اجلمعي��ة ،ويس��تثنى م��ن ذل��ك م��ن تص��در هل��م سياس��ات خاص��ة وفق��اً لألنظم��ة.

مادة ()7
البيان
أوال :الرقابة:
•بالتقارير اإلدارية:
إن التقاري��ر اإلداري��ة يعتم��د عليه��ا اعتم��اد كل��ي يف تقيي��م األداء للجمعية ،وتوجه
هذه التقارير بالدرجة األوىل إىل جملس اإلدارة ألنه اجلهة املسؤولة عن اختاذ القرار يف تصحيح
االحن��راف واخت��اذ اإلج��راءات الالزم��ة ،وأن تع��د ه��ذه بصف��ة دوري��ة وبانتظ��ام ،وجي��ب اعداداه��ا
بطريق��ة جي��دة وواضح��ة ومنه��ا:
••التقارير الدورية :وتكون هذه من العاملني ملدراءهم بصفة :يومية ،أسبوعية ،أو شهرية أو فصلية
أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع ،أو بعد انتهاء مشروع.
••تقاري��ر س�ير األعم��ال اإلداري��ة :وتك��ون ه��ذه التقارير من امل��دراء إىل اإلدارة العليا وتتضمن أنش��طة
اإلدارات واإلجن��ازات املتعددة.
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••تقاري��ر الفح��ص :وتك��ون لتحلي��ل ظ��روف مش��روع س��ابقة والحق��ة لتس��اعد اإلدارة العلي��ا عل��ى
التص��رف الس��ليم يف توجي��ه الق��رارات.
••تقارير قياس كفاءة العاملني :وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤس��اء املباش��رون ملرؤوس��يهم،
وتش��مل عل��ى قي��اس الق��درات والتوصي��ة بتطوير تلك الق��درات ،ومدى تعاونهم م��ع فريق العمل ...
وغريه من معايري واضحة مناس��بة للجمعية.
••املذك��رات والرس��ائل املتبادل��ة :وتك��ون ب�ين اإلدارات واألقس��ام وتس��تخدم ه��ذه حلف��ظ امللف��ات
واملعلوم��ات والبيان��ات لس��هولة الرج��وع هل��ا للمتابع��ة والتقيي��م.
••التقارير اخلاصة:
 تقارير املالحظة الشخصية. تقارير االحصائيات والرسوم البيانية.مراجعة املوازنات التقديرية.متابعة ملف الشكاوي والتنظيمات.مراقبة السجالت واملراقبة الداخلية.مراقبة السري وفق معايري نظام اجلودة.تقييم ومراجعة املشاريع.ثانياً :املبادئ:
• •مبدأ التكاملية:
تكام��ل الرقاب��ة وأس��اليبها م��ن األنظم��ة واللوائ��ح التنظيمي��ة واخلط��ط االس�تراتيجية
والتنفيذي��ة يف اجلمعي��ة.
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• •مبدأ الوضوح والبساطة:
س��هولة نظ��ام الرقاب��ة وبس��اطته ليكون س��هل الفهم للعامل�ين واملنفذين ليس��هم يف التطبيق
الناج��ح واحلص��ول عل��ى النتائ��ج املناس��بة.
• •مبدأ سرعة كشف االحنرافات واالبالغ عن األخطاء:
إن نظ��ام الرقاب��ة وفاعليت��ه يف اجلمعي��ة لكش��ف االحنرافات والتبليغ عنها بس��رعة وحتديد
أس��بابها ملعاجل��ة وتصحي��ح تل��ك االحنراف��ات واألخط��اء.
• •مبدأ الدقة:
إن دق��ة املعلوم��ة ومصدره��ا ه��ام بالنس��بة ل�لإدارة العلي��ا ألنه��ا ه��ي ال�تي تس��اعد عل��ى صن��ع
الق��رار والتوجي��ه الس��ليم واخت��اذ اإلج��راءات املناس��بة ،وع��دم الدقة يف ذلك يعرض اجلمعية ملش��اكل
وك��وارث ال ق��در اهلل.
املادة ()8
املسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني واملنتسبني الذين يعملون
حتت إدارة واشراف اجلمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام بها
والتوقي��ع عليه��ا ،وااللت��زام مب��ا ورد فيه��ا م��ن أح��كام عن��د أداء واجباته��م ومس��ؤولياتهم الوظيفي��ة.

