
سياسة 
آليات الرقابة واالشراف على الجمعية

وفروعها ومكاتبها وتقييمها 
 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)
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 -: مقدمة
ديش أّٖب رؼَو  جَؼيخ فزبح صقيفض٘اثظ اىشقبثخ اىذاخييخ في  ؼذ ٍطيجبً أعبعيبً ٍِ ٍزطيجبدآىيبد اىشقبثخ ٗاالششاف ر عيبعخ ئُ

زَْغ ٍخبطش ى ٗاالجشاءادٗاىزي ٍِ شأّٖب رؼضص ٍِ ضجظ ٍغبساد رذفق اىَؼبٍالد اإلداسيخ ػيٚ رذذيذ اىَغئ٘ىيبد ٗاىصالديبد 

 .، ٗرؼَو ػيٚ رط٘يش اىؼَييخ االداسيخاالدزيبهٗ اىفغبد

 -: النطاق 
ٗيغزضْٚ ٍِ  جَؼيخ فزبح صقيففي  ٍِٗ ىٌٖ ػالقبد رؼبقذيخ ٗرط٘ػيخرذذد ٕزٓ اىغيبعخ اىَغإٗىيبد اىؼبٍخ ػيٚ مبفخ اىؼبٍييِ 

 .خبصخ ٗفقبً ىألّظَخ عيبعبدرصذس ىٌٖ رىل ٍِ 

 -: البيان 
 اىشقبثخ:أٗالً: 

 :ثبىزقبسيش اإلداسيخ - أ
ٗر٘جٔ ٕزٓ اىزقبسيش ثبىذسجخ األٗىٚ ئىٚ ٍجيظ  ىجَؼيخ فزبح صقيفاُ اىزقبسيش اإلداسيخ يؼزَذ ػييٖب اػزَبد ميي في رقييٌ األداء 

اإلداسح ألّٔ اىجٖخ اىَغإٗىخ ػِ ارخبر اىقشاس في رصذيخ االّذشاف ٗارخبر اإلجشاءاد اىالصٍخ ٗأُ رؼذ ٕزٓ ثصفخ دٗسيخ 

 ٗيجت اػذادإب ثطشيقخ جيذح ٗٗاضذخ ٍْٖٗب: ٗثبّزظبً

 :يٍ٘يخ، أعج٘ػيخ، أٗ شٖشيخ أٗ فصييخ أٗ ثؼذ اّزٖبء  ٗرنُ٘ ٕزٓ ٍِ اىؼبٍييِ ىَذساءٌٕ ثصفخ التقاريز الدوريت

 ٍشديخ ٍؼيْخ ٍِ ٍششٗع أٗ ثؼذ اّزٖبء ٍششٗع.
 :ٗرنُ٘ ٕزٓ اىزقبسيش ٍِ اىَذساء ئىٚ اإلداسح اىؼييب ٗرزضَِ أّشطخ اإلداساد  تقاريز سيز األعمال اإلداريت

 ٗاإلّجبصاد اىَزؼذدح.

  :عبثقخ ٗالدقخ ىزغبػذ اإلداسح اىؼييب ػيٚ اىزصشف اىغييٌ في ر٘جئ  ٍششٗعظشٗف ٗرنُ٘ ىزذييو  تقاريز الفحص

 اىقشاساد.

 :ٗرؼذ ثصفخ دٗسيخ ػبديخ ٍِ قجو اىشؤعبء اىَجبششُٗ ىَشؤٗعيٌٖ ٗرشَو ػيٚ قيبط  تقاريز قياس كفاءة العاملين

 خ ٍْبعجخ ىجَؼيخ فزبح صقيف.اىقذساد ٗاىز٘صيخ ىزط٘يش ريل اىقذساد ٍٗذٙ رؼبٌّٖٗ ٍغ فشيق اىؼَو ٗؿيشٓ ٍِ ٍؼبييش ٗاضذ

 :ٗرنُ٘ ثيِ اإلداساد ٗاألقغبً ٗرغزخذً ٕزٓ ىذفع اىَيفبد ٗاىَؼيٍ٘بد ٗاىجيبّبد  المذكزاث والزسائل المتبادلت

 ىغٖ٘ىخ اىشج٘ع ىٖب ىيَزبثؼخ ٗاىزقييٌ.
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 اىزقبسيش اىخبصخ: - ة
 .رقبسيش اىَالدظخ اىشخصيخ 

 .رقبسيش االدصبئيبد ٗاىشعً٘ اىجيبّيخ 

 .ٍشاجؼخ اىَ٘اصّبد اىزقذيشيخ 

 .ٍزبثؼخ ٍيف اىشنبٗٙ ٗاىزْظيَبد 

 .ٍشاقجخ اىغجالد ٗاىَشاقجخ اىذاخييخ 

 .ٍشاقجخ اىغيش ٗفق ٍؼبييش ّظبً اىج٘دح 

 .رقييٌ ٍٗشاجؼخ اىَشبسيغ 

 صبّيبً: اىَجبدئ:

 ٍجذأ اىزنبٍييخ: - أ
 االعزشاريجيخ ٗاىزْفيزيخ في جَؼيخ فزبح صقيف .رنبٍو اىشقبثخ ٗأعبىيجٖب ٍِ األّظَخ ٗاىي٘ائخ اىزْظيَيخ ٗاىخطظ 

 ٍجذأ اى٘ض٘ح ٗاىجغبطخ: - ة
 عٖ٘ىخ ّظبً اىشقبثخ ٗثغبطزٔ ىينُ٘ عٖو اىفٌٖ ىيؼبٍييِ ٗاىَْفزيِ ىيغٌٖ في اىزطجيق اىْبجخ ٗاىذص٘ه ػيٚ اىْزبئج اىَْبعجخ.

 ٍجذأ عشػخ مشف االّذشافبد ٗاالثالؽ ػِ األخطبء: - د
جَؼيخ فزبح صقيف ىنشف االّذشافبد ٗاىزجييؾ ػْٖب ثغشػخ ٗرذذيذ أعجبثٖب ىَؼبىجخ ٗرصذيخ ريل  أُ ّظبً اىشقبثخ ٗفبػييزٔ في

 االّذشافبد ٗاألخطبء. 

 ٍجذأ اىذقخ: - س
ئُ دقخ اىَؼيٍ٘خ ٍٗصذسٕب ٕبً ثبىْغجخ ىإلداسح اىؼييب ألّٖب ٕي اىزي رغبػذ ػيٚ صْغ اىقشاس ٗاىز٘جئ اىغييٌ ٗارخبر اإلجشاءاد 

 هللا. ساىذقخ في رىل يؼشض جَؼيخ فزبح صقيف ىَشبمو ٗم٘اسس ال قذاىَْبعجخ ٗػذً 

 -:  املسؤوليات 
يؼَيُ٘ رذذ ئداسح ٗاششاف جَؼيخ اىزيِ اىؼبٍييِ ٗاىَْزغجيِ ٗػيٚ جَيغ  جَؼيخ فزبح صقيفرطجق ٕزٓ اىغيبعخ ضَِ أّشطخ 

ٗاالىزضاً ثَب ٗسد فيٖب ٍِ أدنبً  ٗاىز٘قيغ ػييٖب ٗاإلىَبً ثٖب اىغيبعخٗػيٚ ٕزٓ  ٌاالطالع ػيٚ األّظَخ اىَزؼيقخ ثؼَيٖفزبح صقيف 

 .ٖبثْغخخ ٍْ ٗاألقغبً رضٗيذ جَيغ اإلداساداإلداسح اىزْفيزيخ اى٘ظيفيخ ٗػيٚ  ٌٍٗغإٗىيبرٖ ٌػْذ أداء ٗاججبرٖ

 -:  املراجع 
. ٗرذو ٕزٓ ً 70/70/0700 االصْيِ يً٘ ( ٕزٓ اىغيبعخ فياىطبسئ االٗه) في االجزَبع  جَؼيخ فزبح صقيفاػزَذ ٍجيظ ئداسح 

 اىَ٘ض٘ػخ عبثقب. ق٘اػذ اىغي٘كاىغيبعخ ٍذو جَيغ عيبعبد 
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