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 االعتماد

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

)أبناء(, وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة بناء على الصالحيات املخولة جمللس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة 

/  01/  18(، وتاريخ  41/  40/  2العامة للجمعية فقد اعتمدت هذه السياسة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم ) 

 هـ، وذلك للعمل بها ، حيث تلغي كل السياسات اليت مت العمل عليها سابقًا. 1441

 ة على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعي

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 مقدمة: 

تتبع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية فإن اجلمعية تلتزم باتباع وتنفيذ السياسات  (أبناء)عتبار اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة إب

 .والتعاميم الواردة من الوزارة

وحيث أن الرقابة تعطي قدرة كبرية للمنظمة على التكيف مع التغريات البيئية، وتقلل تراكم األخطاء واحلد منها يف كل اجملاالت  

مل مع التعقيد املنظمي املتزايد بسبب تعقد احلياة بشكل عام وأخريًا فإنها تساعد يف ختفيض ، وكذلك تساعد املنظمة للتعا

 التكاليف عن طريق تقليل التالف والوقت العاطل وغريها . 

 وتهدف هذه الرقابة إىل حتقيق مفهوم الشفافية واستغالل املوارد بكفاءة وفعالية . 

 مراحل العمليات الرقابية:

 واملعايري  حتديد األهداف -

إن اخلطط اليت تعدها اجلمعية تشتمل على أهداف و معايري أداء جملاالت العمل الرئيسية تسعى األقسام والوحدات واألفراد لتحقيقها 

 وهذه املعايري تعد أمرًا مهما لذا فإن العملية الرقابية تركز عليها وتعتربها مرحلتها األوىل.  للجمعية

 ا أو حالة نوعية تسعى للوصول إليها واعتبارها حكًما لقبول أو رفض اإلجناز ،وقد يكون املعيارواملعيار هو رقم حمدد كمي

 للمخرجات ونقصد به قياس النتائج واألداء يف إطار كمي أو نوعي أو كلفوي أو زمين .

 قياس األداء الفعلي  -

 للعاملني أو األقسام أو اجلمعية بأكملها يف جمال إن اخلطوة الثانية هي قياس ما حصل أو ما أجنز فعًلا من مهام وأنشطة سواء

ختطيطه  املخرجات واملدخالت وجيب أن يكون القياس دقيًقا ملعرفة ما حتقق بالضبط على أرض الواقع ملقارنته يف ما بعد مبا مت

 مسبًقا.

 مقارنة النتائج باملعايري واألهداف  -

مبعادلة الرقابة  ققة فعًلا مبا مت حتديده من معايري وأهداف ، وميكن أن تعرب عن ذلكيف هذه املرحلة تقوم اجلمعية مبقارنة النتائج املتح

  : التالية

 األداء الفعلي -= األداء املرغوب  (االحنراف) احلاجة للفعل أو اإلجراء التصحيحي .1

تتحدد مبوجب كمية األغراض احلاصلة ،وقد تكون يف بعض  (اخلطوة التالية)إن احلاجة إىل اختاذ إجراء تصحيحي  .2

هناك احنرافات سالبة أو احنرافات موجبة أي يكون فيها األداء الفعلي أكرب من األداء املرغوب وهذه حالة جيدة  األحيان

 ليل هذا األمر بدقة.أن األهداف أو املعايري احملددة مل توضع على أسس سليمة أو أنها متواضعة لذا جيب حت ولكنها قد تؤشر

 اختاذ اإلجراءات التصحيحية   -

إن هذه اخلطوة هي األخرية من مراحل العملية الرقابية حيث يتوجب تصحيح األخطاء واالحنرافات اليت اكتشفت يف املرحلة السابقة 

أكثر من غريها ضمن ما يسمى عند املقارنة مع املعايري، وجتدر اإلشارة إىل أن هناك أنشطة وجماالت تولي عناية خاصة واهتمام 
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اإلدارة باالستثناء وهي املمارسة اإلدارية اليت تعطي اهتماما خاصة لألنشطة احلرجة واليت تطلب عناية خاصة أثناء العملية الرقابية 

 االنتباه إىل وجود نوعني من االستثناء:  وهنا جيب

ب احلذر مع هذه األقسام أو املواقف باستمرار واالنتباه للمؤشرات منهما خيص املواقف اليت حتصل فيها مشاكل لذلك جي :األولالنوع 

 اليت تنذر حبصول مشكلة. 

فهي مواقف الفرص وفيها يكون األداء الفعلي أكثر من املعايري احملددة لذا جيب دراسة الوضع بعناية ومعرفة األسباب  :والنوع الثاني

 اليت أدت إىل ذلك. 

 الرقابة حسب موعد إجراءها:

 لرقابة قبل التنفيذ ا -

احنرافات  قبل البدء بالتنفيذ وحتاول أساسا جتنب االحنرافات واألخطاء قبل وقوعها فهي رقابة وقائية جتنًبا لتحمل تكاليف تنجم عن

 وأخطاء تضطر اجلمعية يف أثرها إىل التصحيح .

 الرقابة املتزامنة مع التنفيذ  -

 أثناء التنفيذ يتم التأكد من أن األعمال تنجز وفق ما يرد يف اخلطط بهدف حل املشكالت حال وقوعها عند التنفيذ . 

 الرقابة بعد التنفيذ  -

 يركز على رقابة املخرجات أو العمل بعد انتهائه ، والرتكيز على النتائج والغايات وليس على املدخالت أو سري التنفيذ. 

 نا هو حل املشكالت ولكن بعد حصوهلا وحماولة تاليف تكرارها مستقبال مرة أخرى. واهلدف الرئيسي ه

 :أدوات الرقابة 

 أدوات الرقابة املالية  -

 أهم األدوات املعتمدة يف الرقابة املالية هي املوازنات التقديرية والنسب املالية والكشوفات املالية. 

  أدوات الرقابة التشغيلية  -

 أهم األدوات املعتمدة هي: 

 الرقابة على املشرتيات  .1

 الرقابة على املخزون  .2

 الرقابة اإلحصائية على اجلودة   -

 ني اجلودة وإدخاهلا إىل كل نشاط من أنشطة اجلمعية وأن تكون اجلودة مسئولية مجيع العاملني. خللق ثقافة تنظيمية تعمل على تضم

 أدوات الرقابة االسرتاتيجية   -

 الرقابة االسرتاتيجية تركز على جوانب مهمة يف اجلمعية هي: اهليكل والقيادة واملوارد البشرية ونظام الرقابة على املعلومات

 والعمليات. 
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