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    الرؤية 

 أن تكون اكتفاء المرجع لمعلومات    

 في  العمل الخيري والتنموي

 المملكة العربية السعودية 

 

 الرسالة   

جمع ودراسة المعلومات الموثقة  

لتحقيق االكتفاء الذاتي لألسر 

المحتاجة بالشراكة االستراتيجية مع  

قطاعات المجتمع وصوالً لتنمية  

 منطقة مكة المكرمةمستدامة في 

 

  

  

 

  واإلشراف  آليات الرقابة سياسةالئحة 

 على الجمعية  

 
 جمعية اكتفاء األهلية  

 +  966126222361ت: 

 +  966126225331ف: 

   21534جدة  55416ص.ب 

ektefaa@ektefaa.org 

info@ektefaa.org 

www.ektefaa.org 

والتنمية االجتماعية الموارد البشرية وزارة 

 ( 431تصريح رقم )

 

 

 االعتماد 

 جمعية اكتفاء األهلية  بموجب قرار مجلس إدارة صدرت الالئحة  

 م 03/2020/ 03وتاريخ  20/ 04رقم 

 1إصدار /

mailto:ektefaa@ektefaa.org
mailto:info@ektefaa.org
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 رقم الصفحة                المحتويات                       

 المقدمة 

 الهدف من الالئحة 

 المرجعية           

 مبدأ االلتزام          

 مجال التطبيق           

 إجراءات التعديل       
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    4 التعريفات 

 البيان 

 أوالً: الرقابة 

 التقارير اإلدارية 

 التقارير الدورية 

 تقارير سير األعمال اإلدارية 

 تقارير تقييم أداء المشاريع )الفحص( 

 تقارير قياس كفاءة العاملين 

 المذكرات والرسائل المتبادلة 

 التقارير الخاصة 

 

 

 

 6ـــ     5

 المبادئ  ثانياً: 

 مبدأ التكاملية 

 مبدأ الوضوح والبساطة 

 مبدأ سرعة كشف االنحرافات واالبالغ عن األخطاء 

 مبدأ الدقة 
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 9ـ    8 اإلعداد واالعتماد / مراقبة اإلصدار 
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 جمعية اكتفاء األهلية الحقوق محفوظة 

 :مقدمة

آلسةت الرقةب  واالشييرام لباًةأ اسييةسييسةأ لب ل باًةت اييقابة الرقةب  الدا اس      سييسةسيي تعد   

حسث انهة تعمل عاى تحديد المسيوقلسةت والالييحسةت ااراةي  وال   لب شيانهة تعمن لب  الجمعس ، 

ايًة لسيةةات تد ا المعةليت واالاراتات ل م م لطة ر الاسيةر واالح سةو، وتعمل عاى تبقير  

 .راةي العماس  اا

 

 دف من الالئحة:اله

الجمعسي  المرتًة بييلسيةت الرقيةبي  وااشييييرام وللي  لب  يو تهيدم اليححي  ىلى ت مسع عميل 

 الضقابة المحدرة لذل .

 

 مرجعية:ال

 بيلسةت الرقةب  وااشرام عاى الجمعس .المط ال  انمم  وىاراتات وسسةسةت العمل ي 

 .لاجمعس  رلسل الحقكم  -

 

 مبدأ االلتزام: 

 انمم هة. وبمة ي اا لمآلسةت الرقةب  وااشرام عاى الجمعس  تا مم الجمعس  بسسةس  

 

 مجال التطبيق:

العةل  عاى كة   العةلاسب ولب لهع عيقةت تعةقدي  وتبقعس     المسييوقلسةت تحدر هذه السييسةسيي    

 الجمعس ، ويس ث ى لب لل  لب تالدة لهع سسةسةت  ةص  و قةأ لألنمم . 

  

 إجراءات التعديل:

، ير عهيية المييدير ةت الرقةبيي  وااشييرام عاييى الجمعسيي اي تعييدييت تق ييرى عاييى الححيي  سسةسيي 

  قصس  بةلمقا ق  عاسهة لمجاس ااراةة.ال  اسذي لاج   الحقكم  لمرااع هة وال
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 التعريفات

بالمســميات والمصــطلحات التالية أينما وردت بالالئحة المعاني الموضــحة أمام كل منها يقصــد  

 مالم يقتضي السياق خالف ذلك.

 

 

 

 

 

 

  

 التعريف    المصطلح

الطيةاييييعي  اشييييرام وناةة العميل وال  مسي  امعسي  اك ايةت الهاسي   الجمعية

 .االا مةعس  ىراةيةأ ولةلسةأ 

عاى الجمعس  و روعهة  وااشييييرام آلسةت الرقةب  سييييسةسيييي  الحح    الالئحة

 ة.ولكةتًهة وتقسسمه

 ال اكد لب سسر العمل نحق تحقسا الهدم المرسقم الرقابة 
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 جمعية اكتفاء األهلية الحقوق محفوظة 

 

 

 البيان  
 

   ًأوال: الرقابة

ارير اإلدارـية: ان ال قيةةير ااراةيي  يع ميد عاسهية اع ميةر كا     تقسسع الرات لاجمعسي ، وتقاي   التـق

الجهي  المسييييعولي  عب اتطيةل القراة     ةهيذه ال قيةةير بيةليدةاي  الولى ىلى لجاس ااراةة لنهي 

تعد هذه باليا  روةي  وبةن مةم، ويج  اعداراهة وتاليحس  االنحرام واتطةل اااراتات الينل ، 

 و ا ال ةل :ووااح  ببريق  اسدة 

وتكقن هذه لب العةلاسب لمدةاتهع باليييا : يقلس ، اسيييًقعس ، او شيييهري  او  التقارير الدورية: 

 رحا  لعس   لب لشروع، او بعد ان هةت لشروع.  الاس  او بعد ان هةت ل

وتكقن هذه ال قةةير لب المدةات ىلى ااراةة العاسة وت ضيمب انشيب   تقارير ـسير األعمال اإلدارية:

 ااراةات واانجةنات الم عدرة.

ــاريع    ظروم لشييروع سييةبق  والحق  ل سييةعد ل حاسل  وتكقن (:)الفحصتقارير تقييم أداء المش

 ااراةة العاسة عاى ال الرم الساسع    تقاس  القراةات.  

وتعد باليا  روةي  عةري  لب قًل الرسسيةت المًةشيرون لمرسوسيسهع،  :كفاءة العاملينتقارير قياس 

عاى قسية  القيدةات وال قصييييسي  ل بقير تاي  القيدةات، وليدم تعيةونهع لم  ريا العميل وتشييييميل 

 .وغسره لب لعةيسر وااح  ل ةسً  لاجمعس 

: وتكقن بسب ااراةات والقسييييةم وتسيييي طيدم هيذه لحا  الماايةت الـمذكرات والرســـــاـئل المتـبادـلة

   .والمعاقلةت والًسةنةت لسهقل  الراقع لهة لام ةبع  وال قسسع
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 التقارير الخاصة: 

 تقةةير الميحم  الشطالس .  .1

 تقةةير االحالةحسةت والرسقم الًسةنس .  .2

 لرااع  المقاننةت ال قديري .  .3

 ل ةبع  لاف الشكةوم وال  مسمةت. .4

 لراقً  السجيت والمراقً  الدا اس . .5

 لعةيسر نمةم الجقرة. لراقً  السسر و ا  .6

 تقسسع ولرااع  المشةةيم .7
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  ثانيا: المبادئ

 مبدأ التكاملية:

واسييييةلسًهية لب النممي  والاقاح  ال  مسمسي  والطبة االسيييي راتسجسي  وال  اسيذيي     تكيةليل الرقيةبي   

 الجمعس .

 مبدأ الوضوح والبساطة: 

سيييهقل  نمةم الرقةب  وبسييية    لسكقن سيييهل الاهع لاعةلاسب والم اذيب لسسيييهع    ال بًسا ال ةا   

 والحالقو عاى ال  ةحج الم ةسً . 

   غ عن األخطاء:مبدأ سرعة كشف االنحرافات واالبال

ان نمةم الرقةب  و ةعاس      الجمعس  لكشيييف االنحرا ةت وال ًاسن ع هة بسيييرع  وتحديد اسيييًةبهة  

 لمعةلج  وتالحس  تا  االنحرا ةت وال بةت. 

 مبدأ الدقة:

ىن رق  المعاقل  ولالييدةهة هةم بةل سييً  لةراةة العاسة لنهة ه  ال   تسييةعد عاى صيي م القراة   

ًي ، وعيدم اليدقي     للي  يعرم الجمعسي  لمشييييةكيل  وال قاسي  السيييياس ع واتطيةل اااراتات الم يةسيييي

 وكقاةث ال قدة هللا. 
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 توصية لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة

 

، اوصييير بر عهييية لمجايييس ااراةة وااشيييرام سسةسييي  آلسييي  الرقةبييي الححييي  عايييى الحقكمييي  بيية يع لج ييي  

 .س ع تعمسمهة بمقا  لل اقراةهة ول
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 مراقبة اإلصدار/ اعتماد ▪

 

 بيان التعديل
 ملخص التعديل رقم الصفحة التاريخ رقم التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 اعتماد مراجعة إعداد
 االسم: االسم: االسم:

 المنصب  المنصب: :المنصب 

 التوقيع: التوقيع: التوقيع:

 التاريخ:  التاريخ:  التاريخ: 

 ملخص التعديل رقم الصفحة التاريخ رقم التعديل
 

 

 

 

   

 اعتماد مراجعة إعداد
 االسم: االسم: االسم:

 المنصب: المنصب  المنصب:

 التوقيع: التوقيع: التوقيع:

 التاريخ:  التاريخ:  التاريخ: 


