
 

 

 

 

 
 سياسة آليات الركابة وإلاشراف على املنظمة 

 وثلييمها

  03/1/0303جاسيخ  (  هزه العياظت في الاولى( في دوسجه ) 4)   سقم اغخمذ مجلغ ئداسة الجمػيت في الاجخماع

.آليات الركابة وإلاشراف على املنظمة وجحل هزه العياظت محل جميؼ ظياظاث 
ً
  ظابقا



 

 

 

 ملدمة

 مً مخطلباث طىابط الشقابت الذاخليت في الجمػيت حيث أنها حػمل غلى 
ً
 أظاظيا

ً
ئن ظياظت آلياث الشقابت والاششاف حػذ مطلبا

مً طبط معاساث جذفق املػامالث والاجشاءاث لخمىؼ مخاطش جحذيذ املعئىلياث والصالحياث إلاداسيت والتي مً شأنها حػضص 

 الفعاد والاحخيال، وحػمل غلى جطىيش الػمليت الاداسيت.

 النطاق

جحذد هزه العياظت املعإولياث الػامت غلى كافت الػاملين ومً لهم غالقاث حػاقذيت وجطىغيت في الجمػيت، ويعدثنى مً رلك 

 لأله
ً
 .ظمتمً جصذس لهم ظياظاث خاصت وفقا

 البيان

: الركابة:
ً
 أوال

 بالتلارير إلادارية: - أ

ان الخقاسيش إلاداسيت يػخمذ غليها اغخماد كلي في جقييم ألاداء للجمػيت، وجىجه هزه الخقاسيش بالذسجت ألاولى ئلى مجلغ إلاداسة ألهه 

هزه بصفت دوسيت وباهخظام، ويجب الجهت املعإولت غً اجخار القشاس في جصحيح الاهحشاف واجخار إلاجشاءاث الالصمت، وأن حػذ 

 اغذاداها بطشيقت جيذة وواضحت ومنها:

 :وجكىن هزه مً الػاملين ملذساءهم بصفت: يىميت، أظبىغيت، أو شهشيت أو فصليت أو بػذ اهتهاء مشحلت  الخقاسيش الذوسيت

 مػيىت مً مششوع، أو بػذ اهتهاء مششوع.

 :يش مً املذساء ئلى إلاداسة الػليا وجخظمً أوشطت إلاداساث وإلاهجاصاث وجكىن هزه الخقاس  جقاسيش ظير ألاغمال إلاداسيت

 املخػذدة.

  :وجكىن لخحليل ظشوف مششوع ظابقت والحقت لدعاغذ إلاداسة الػليا غلى الخصشف العليم في جىجيه  جقاسيش الفحص

 القشاساث.

 :اششون ملشؤوظيهم، وحشمل غلى قياط وحػذ بصفت دوسيت غاديت مً قبل الشؤظاء املب جقاسيش قياط كفاءة الػاملين



 

 

 القذساث والخىصيت لخطىيش جلك القذساث، ومذي حػاونهم مؼ فشيق الػمل ...وغيره مً مػايير واضحت مىاظبت للجمػيت.

 :وجكىن بين إلاداساث وألاقعام وحعخخذم هزه لحفظ امللفاث واملػلىماث والبياهاث لعهىلت  املزكشاث والشظائل املخبادلت

 ا للمخابػت والخقييم.الشجىع له

 التلارير الخاصة: - ب

 .جقاسيش املالحظت الشخصيت 

 .جقاسيش الاحصائياث والشظىم البياهيت 

 .مشاجػت املىاصهاث الخقذيشيت 

 .مخابػت ملف الشكاوي والخىظيماث 

 .مشاقبت السجالث واملشاقبت الذاخليت 

 .مشاقبت العير وفق مػايير هظام الجىدة 

 .جقييم ومشاجػت املشاسيؼ 

: املبادئ:
ً
 ثانيا

 مبدأ التكاملية: - أ

 جكامل الشقابت وأظاليبها مً ألاهظمت واللىائح الخىظيميت والخطط الاظتراجيجيت والخىفيزيت في الجمػيت.

 مبدأ الوضوح والبساطة: - ب

الىخائج ظهىلت هظام الشقابت وبعاطخه ليكىن ظهل الفهم للػاملين واملىفزيً ليعهم في الخطبيق الىاجح والحصىل غلى 

 املىاظبت.

افات والابالغ عن ألاخطاء: - ت  مبدأ سرعة كشف الانحر

أن هظام الشقابت وفاغليخه في الجمػيت لكشف الاهحشافاث والخبليغ غنها بعشغت وجحذيذ أظبابها ملػالجت وجصحيح جلك 

 الاهحشافاث وألاخطاء. 

 مبدأ الدكة: - ث

نها يي التي حعاغذ غلى صىؼ القشاس والخىجيه العليم واجخار ئن دقت املػلىمت ومصذسها هام باليعبت لإلداسة الػليا أل

 إلاجشاءاث املىاظبت، وغذم الذقت في رلك يػشض الجمػيت ملشاكل وكىاسر ال قذس هللا.

 

 



 

 

 

 املسؤوليات

الع جطبق هزه العياظت طمً أوشطت الجمػيت وغلى جميؼ الػاملين واملىدعبين الزيً يػملىن جحذ ئداسة واششاف الجمػيت الاط

غلى ألاهظمت املخػلقت بػملهم وغلى هزه العياظت وإلاملام بها والخىقيؼ غليها، والالتزام بما وسد فيها مً أحكام غىذ أداء واجباتهم 

 .ومعإولياتهم الىظيفيت. وغلى إلاداسة الخىفيزيت جضويذ جميؼ إلاداساث وألاقعام بيسخت منها

 انتهى


