سياسة آليات الرقابة واإلشراف على المىظمة وتقييمها
مقذمة
ئٌ عيبعت آنيبث انشقببت ٔاإلششاف ثػذ يطهبب ً أعبعيب ً يٍ يخطهببث ضٕابظ انشقببت انذاخهيت
في انجًؼيت حيذ أَٓب حؼًم ػهٗ ححذيذ انًغئٕنيبث ٔانصالحيبث اإلداسيت ٔانخي يٍ شأَٓب
حؼضص يٍ ضبظ يغبساث حذفق انًؼبيالث ٔاإلجشاء انخي حًُغ يخبطش انفغبد ٔ االحخيبل،
ٔحؼًم ػهٗ حطٕيش انؼًهيت اإلداسيت.

الىطاق
ححذد ْزِ انغيبعت انًغإٔنيبث انؼبيت ػهٗ كبفت انؼبيهيٍ ٔيٍ نٓى ػالقبث حؼبقذيت ٔحطٕػيت
في انجًؼيت ٔ ،يغخثُٗ يٍ رنك يٍ حصذس نٓى عيبعبث خبصت ٔفقب ً نألَظًت.

البيان
ووًال :الرقابة:
 بالتقارير اإلدارية:ئٌ انخقبسيش اإلداسيت يؼخًذ ػهيٓب اػخًبد كهي في حقييى األداء نهجًؼيتٔ ،حٕجّ ْزِ انخقبسيش
ببنذسجت األٔنٗ ئنٗ يجهظ اإلداسة ألَّ انجٓت انًغإٔنت ػٍ احخبر انقشاس في حصحيح
االَحشاف ٔاحخبر اإلجشاءاث انالصيتٔ ،أٌ حؼذ ْزِ بصفت دٔسيت ٔببَخظبو ٔ ،يجب ئػذاداْب
بطشيقت جيذة ٔٔاضحت ٔيُٓب:
 انخقبسيش انذٔسيتٔ :حكٌٕ ْزِ يٍ انؼبيهيٍ نًذسا ءْى بصفت :يٕييت ،أعبٕػيت ،أٔ
شٓشيت أٔ فصهيت أٔ بؼذ اَخٓبء يشحهت يؼيُت يٍ يششٔع ،أٔ بؼذ اَخٓبء يششٔع.
 حقبسيش عيش األػًبل اإلداسيتٔ :حكٌٕ ْزِ انخقبسيش يٍ انًذساء ئنٗ اإلداسة انؼهيب
ٔحخضًٍ أَشطت اإلداساث ٔاإلَجبصاث انًخؼذدة.
 حقبسيش انفحصٔ :حكٌٕ نخحهيم ظشٔف يششٔع عببقت ٔالحقت نخغبػذ اإلداسة انؼهيب
ػهٗ انخصشف انغهيى في حٕجيّ انقشاساث.
 حقبسيش قيبط كفبءة انؼبيهئٍ :حؼذ بصفت دٔسيت ػبديت يٍ قبم انشؤعبء انًببششٌٔ
نًشؤٔعيٓىٔ ،حشًم ػهٗ قيبط انقذساث ٔانخٕصيت نخطٕيش حهك انقذساثٔ ،يذٖ
حؼبَٔٓى يغ فشيق انؼًمٔ...غيشِ يٍ يؼبييش ٔاضحت يُبعبت نهجًؼيت.

 انًزكشاث ٔانشعبئم انًخببدنتٔ :حكٌٕ بيٍ اإلداساث ٔاألقغبو ٔحغخخذو ْزِ نحفع
انًهفبث ٔانًؼهٕيبث ٔانبيبَبث نغٕٓنت انشجٕع نٓب نهًخببؼت ٔانخقييى.
ب  -التقارير الخاصة:
 حقبسيش انًالحظت انشخصيت.
 حقبسيش اإلحصبئيبث ٔانشعٕو انبيبَيت.
 يشاجؼت انًٕاصَبث انخقذيشيت.
 يخببؼت يهف انشكبٖٔ ٔانخُظيًبث.
 يشاقبت انغجالث ٔانًشاقبت انذاخهيت.
 يشاقبت انغيش ٔفق يؼبييش َظبو انجٕدة.
 حقييى ٔيشاجؼت انًشبسيغ.
اويا ًال :المبادئ:

 مبذ التكاملية:حكبيم انشقببت ٔأعبنيبٓب يٍ األَظًت ٔانهٕائح انخُظيًيت ٔانخطظ اإلعخشاحيجيت
ٔانخُفيزيت في انجًؼيت.

ب  -مبذ الىضىح والبساطة:
عٕٓنت َظبو انشقببت ٔبغبطخّ نيكٌٕ عٓم انفٓى نهؼبيهيٍ ٔانًُفزيٍ نيغٓى في انخطبيق
انُبجح ٔانحصٕل ػهٗ انُخبئج انًُبعبت.

ت  -مبذ سرعة كشف اووحرافات واإلبالغ عه األخطاء:
أٌ َظبو انشقببت ٔفبػهيخّ في انجًؼيت نكشف االَحشافبث ٔانخبهيغ ػُٓب بغشػت ٔححذيذ
أعبببٓب نًؼبنجت ٔحصحيح حهك االَحشافبث ٔاألخطبء.

ث  -مبذ الذقة:
ئٌ دقت انًؼهٕيت ٔيصذسْب ْبو ببنُغبت نإلداسة انؼهيب ألَٓب ْي انخي حغبػذ ػهٗ صُغ
انقشاس ٔانخٕجيّ انغهيى ٔاحخبر اإلجشاءاث انًُبعبتٔ ،ػذو انذقت في رنك يؼشض
انجًؼيت نًشبكم ٔكٕاسد ال قذس هللا.

المسؤوليات
حطبق ْزِ انغيبعت ضًٍ أَشطت انجًؼيت ٔػهٗ جًيغ انؼبيهيٍ ٔانًُخغبيٍ انزيٍ يؼًهٌٕ
ححج ئداسة ٔئششاف انجًؼيت االطالع ػهٗ األَظًت انًخؼهقت بؼًهّ و ٔػهٗ ْزِ انغيبعت
ٔاإلنًبو بٓب ٔانخٕقيغ ػهيٓبٔ ،االنخضاو بًب ٔسد فيٓب يٍ أحكبو ػُذ أداء ٔاجببحّ و ٔيغإٔنيبحّو
انٕظيفيتٔ .ػهٗ اإلداسة انخُفيزيت حضٔيذ جًيغ اإلداساث ٔاألقغبو بُغخت يٍْب.
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