سياسة آليات الرقابة واإلشراف على المىظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
مقذمة
ئُ عيبعت آىيبث اىشقببت ٗاالششاف ث ػذ ٍطيبب ً أعبعيب ً ٍِ ٍخطيببث ض٘ابظ اىشقببت اىذاخييت في
اىجَؼيت حيذ أّٖب حؼَو ػي ٚححذيذ اىَغئ٘ىيبث ٗاىصالحيبث اإلداسيت ٗاىخي ٍِ شأّٖب حؼضص ٍِ
ضبظ ٍغبساث حذفق اىَؼبٍالث ٗاالجشاءاث هحَْغ ٍخبطش اىفغبد ٗاالحخيبهٗ ،حؼَو ػي ٚحط٘يش
اىؼَييت االداسيت.
الىطاق
ححذد ٕزٓ اىغيبعت اىَغإٗىيبث اىؼبٍت ػي ٚمبفت اىؼبٍييِ ٍِٗ ىٌٖ ػالقبث حؼبقذيت ٗحط٘ػيت في
اىجَؼيتٗ ،يغخثْ ٍِ ٚرىل ٍِ حصذس ىٌٖ عيبعبث خبصت ٗفقب ً ىألّظَت.
البيان
ووًال :الرقابة:
 بالتقارير اإلدارية:اُ اىخقبسيش اإلداسيت يؼخَذ ػييٖب اػخَبد ميي في حقييٌ األداء ىيجَؼيتٗ ،ح٘جٔ ٕزٓ اىخقبسيش
ببىذسجت األٗى ٚئىٍ ٚجيظ اإلداسة ألّٔ اىجٖت اىَغإٗىت ػِ احخبر اىقشاس في حصحيح االّحشاف
ٗاحخبر اإلجشاءاث اىالصٍتٗ ،أُ حؼذ ٕزٓ بصفت دٗسيت ٗببّخظبً  ،ويجب اعداداها بطريقت جيدة
وواضحت ومنها:
 اىخقبسيش اىذٗسيتٗ :حنُ٘ ٕزٓ ٍِ اىؼبٍييِ ىَذساءٌٕ بصفت :يٍ٘يت ،أعب٘ػيت ،أٗ شٖشيت
أٗ فصييت أٗ بؼذ اّخٖبء ٍشحيت ٍؼيْت ٍِ ٍششٗع ،أٗ بؼذ اّخٖبء ٍششٗع.
 حقبسيش عيش األػَبه اإلداسيتٗ :حنُ٘ ٕزٓ اىخقبسيش ٍِ اىَذساء ئى ٚاإلداسة اىؼييب
ٗحخضَِ أّشطت اإلداساث ٗاإلّجبصاث اىَخؼذدة.
 حقبسيش اىفحصٗ :حنُ٘ ىخحييو ظشٗف ٍششٗع عببقت ٗالحقت ىخغبػذ اإلداسة اىؼييب ػيٚ
اىخصشف اىغييٌ في ح٘جئ اىقشاساث.
 حقبسيش قيبط مفبءة اىؼبٍييِٗ :حؼذ بصفت دٗسيت ػبديت ٍِ قبو اىشؤعبء اىَببششُٗ
ىَشؤٗعيٌٖٗ ،حشَو ػي ٚقيبط اىقذساث ٗاىخ٘صيت ىخط٘يش حيل اىقذساثٍٗ ،ذ ٙحؼبٌّٖٗ
ٍغ فشيق اىؼَوٗ...غيشٓ ٍِ ٍؼبييش ٗاضحت ٍْبعبت ىيجَؼيت.
 اىَزمشاث ٗاىشعبئو اىَخببدىتٗ :حنُ٘ بيِ اإلداساث ٗاألقغبً ٗحغخخذً ٕزٓ ىحفع اىَيفبث
ٗاىَؼيٍ٘بث ٗاىبيبّبث ىغٖ٘ىت اىشج٘ع ىٖب ىيَخببؼت ٗاىخقييٌ.
ب  -التقارير الخاصة:
 حقبسيش اىَالحظت اىشخصيت.
 حقبسيش االحصبئيبث ٗاىشعً٘ اىبيبّيت.
ٍ شاجؼت اىَ٘اصّبث اىخقذيشيت.
ٍ خببؼت ٍيف اىشنبٗٗ ٙاىخْظيَبث.
ٍ شاقبت اىغجالث ٗاىَشاقبت اىذاخييت.

ٍ شاقبت اىغيش ٗفق ٍؼبييش ّظبً اىج٘دة.
 حقييٌ ٍٗشاجؼت اىَشبسيغ.
اويا ًال :المبادئ:
ب-
ت-
ث-

مبذ التكاملية:
حنبٍو اىشقببت ٗأعبىيبٖب ٍِ األّظَت ٗاىي٘ائح اىخْظيَيت ٗاىخطظ االعخشاحيجيت ٗاىخْفيزيت
في اىجَؼيت.
مبذ الىضىح والبساطة:
عٖ٘ىت ّظبً اىشقببت ٗبغبطخٔ ىينُ٘ عٖو اىفٌٖ ىيؼبٍييِ ٗاىَْفزيِ ىيغٌٖ في اىخطبيق
اىْبجح ٗاىحص٘ه ػي ٚاىْخبئج اىَْبعبت.
مبذ سرعة كشف اووحرافات واوبالغ عه األخطاء:
أُ ّظبً اىشقببت ٗفبػييخٔ في اىجَؼيت ىنشف االّحشافبث ٗاىخبييغ ػْٖب بغشػت ٗححذيذ
أعبببٖب ىَؼبىجت ٗحصحيح حيل االّحشافبث ٗاألخطبء.
مبذ الذقة:
ئُ دقت اىَؼيٍ٘ت ٍٗصذسٕب ٕبً ببىْغبت ىإلداسة اىؼييب ألّٖب ٕي اىخي حغبػذ ػي ٚصْغ
اىقشاس ٗاىخ٘جئ اىغييٌ ٗاحخبر اإلجشاءاث اىَْبعبتٗ ،ػذً اىذقت في رىل يؼشض اىجَؼيت
ىَشبمو ٗم٘اسد ال قذس هللا.

المسؤوليات
حطبق ٕزٓ اىغيبعت ضَِ أّشطت اىجَؼيت ٗػي ٚجَيغ اىؼبٍييِ ٗاىَْخغبيِ اىزيِ يؼَيُ٘ ححج
ئداسة ٗاششاف اىجَؼيت االطالع ػي ٚاألّظَت اىَخؼيقت بؼَئ ً ٗػيٕ ٚزٓ اىغيبعت ٗاإلىَبً بٖب
ٗاىخ٘قيغ ػييٖبٗ ،االىخضاً بَب ٗسد فيٖب ٍِ أحنبً ػْذ أداء ٗاجببحٔ ً ٍٗغإٗىيبحًٔ اى٘ظيفيتٗ .ػيٚ
اإلداسة اىخْفيزيت حضٗيذ جَيغ اإلداساث ٗاألقغبً بْغخت ٍِٕب.
المراجع
اػخَذ ٍجيظ ئداسة اىجَؼيت في االجخَبع ( ) في دٗسحٔ ( ) ٕزٓ اىغيبعت في
ٗ .ححو ٕزٓ اىغيبعت ٍحو جَيغ عيبعبث ق٘اػذ اىغي٘ك اىَ٘ض٘ػت عببقب.
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