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 وضبط الجودة الالئحة التنظيمية للرقابة الداخلية

 2015لسنة  ل(/4)رقم 

 ة : ــــــــــمقدم

في  ، لتأكيد إلتزامها بأفضل الممارسات وخاصةاألردني جمعية معهد تضامن النساءتحتاج منظمات المجتمع المدني ومنها 
الجيدة  كومةوالحة المجال اإلداري والمالي لتتمكن من التمتع بأعلى قدر من الثقة والمصداقية ولتقدم النموذج في النزاهة والشفافي

افها يق أهدقلتمكين الجمعية من تحقيق رؤيتها وأداء رسالتها وتح، هذه الثقة ضرورية تمدة عالمياً المعايير المع وفقًا ألعلى
مجتمع نظمات الالشركاء من موالصدقية مع  االحترام، كما أنها ركيزة أساسية لبناء العالقات القائمة على ومواصلة تقدمها بثبات

قية مع والصد االحترامركن أساسي إلرساء عالقة قائمة على و ، ها الجمعيةالتي تتعامل معمختلف الجهات األخرى مع المدني و 
 . تعمل الجمعية لخدمتها ومع المجتمع ككل تيفئات المجتمع ال

مات ولقد عملت الجمعية منذ تأسيسها على إتباع أفضل الممارسات وخاصة لجهة تنظيم أعمالها إستنادًا إلى أنظمة وتعلي
اتها وخدم أعمالهاوالمتزامن مع نمو المتواصل مسار التطوير المؤسسي  ، ومن خاللبطة ومقرة بصورة ديمقراطيةومعايير ضا

 لتأكيد طبيعتها كجمعية متعلمة متطورة ساعية إلى تحقيق أفضلمن أطر قانونية كل ما يلزم تضيف الجمعية وبرامجها 
 في مختلف مجاالت عملها. مستويات األداء 

وواحدة من ولما كانت الرقابة الداخلية المستقلة واحدة من وسائل التحقق من حماية موارد الجمعية وحسن تدبيرها وإنفاقها 
وإلتزامهم باألنظمة والتعليمات والمرجعيات الملزمة  حسن ودقة أداء الموظفين والمتطوعين واألعضاء ذوي الصالحيات محفزات

ومعالجة أية إختالالت قد تنشأ وفقًا  القادرة على ضبط إيقاع األداءمن ركائز اإلدارة الجيدة  النافذة في الجمعية ، وهي أيضاً 
، وهي أداة قياس تمكن الهيئات القيادية في الجمعية وطنيا ودوليايز المعتمدة داخليًا في الجمعية ألفضل معايير الجودة والتم

ألهداف الفرعية لمختلف تشكيالت وا واالستراتيجياتألداء والخطط ا من التأكد من أن أحكام األنظمة والتعليمات ومعايير
، مما يساعد على التعرف الدقيق على سير وتطبيق من جميع المعنيين احتراممحل وبرامجها ومشاريعها وإداراتها  الجمعية

أو سوء أداء عن المسارات المقررة  انحرافاتوضبط أية مخالفات ألصول العمل أو  واألنشطةالعمل داخل هذه التشكيالت 
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والوقوف على أسبابها والتوصية بتصويبها تفاديًا لتكرارها مستقبال، مما يسهم في تحقيق التناغم التام بين األطر الحاكمة للعمل 
قد وضعت الجمعية ، وتأسيسًا على ما ورد في هذه المقدمة فوالنتائج المتحققةوآليات التنفيذ المالية والبشرية والفنية والموارد 

 .اجزءًا ال يتجزأ منهأعاله تبر المقدمة وتع هذهوضبط الجودة رقابة الداخلية الالئحة التنظيمية لل

  -: (1)المادة 

 .للجمعيةتشكلها الهيئة العامة وضبط الجودة داخلية الرقابة لللجنة  بموجب هذه الالئحة التنظيمية تنشأ

 -: (2)المادة 

متعن / يت ممن يتمتعون الهيئة العامة للجمعية و/أو  االستشاريةتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء الهيئة  -أ
 اإلدارية.من غير أعضاء الهيئة بالخبرة والكفاءة والتخصص المناسب والحياد 

 .السنوي العادي للهيئة العامة ماعاالجتخالل  باالنتخابعضو واحد سنويًا بالتوافق أو  استبداليتم  -ب

 -(:3)المادة 

 . يةوال تكون مسؤولة إال أمام الهيئة العامة للجمعية دون سواها من هياكل الجمع باالستقالليةع اللجنة تتتم -أ
 . ة اإلداريـ / ة بما يحقق أهدافهاة الجمعية والهيئ /، رئيسـالرئيسة التنفيذيةلجنة مع تتعاون ال -ب
 تطوعي.عمل أعضاء اللجنة  -ت

  -:اللجنة  أهداف( 4)المادة 

  -إلى : وضبط الجودة لية لجنة الرقابة الداختهدف 

الخاصة القانونية واألطر التشريعية العامة و سير األعمال داخل الجمعية وفقًا للمرجعيات حسن التأكد من  -أ
 . والمعايير والقيم والمبادئ التوجيهيه والخطط المعتمدةالنافذة 

التأكد من أن موارد الجمعية تستخدم بصورة رشيدة ومطابقة للمرجعيات وبما يكفل حماية األصول   -ب
 . ستعمالأي إهمال أو سوء ابعيدًا عن  واالستدامة
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 ر لتالفيوبما يكفل التصويب المبك االنحرافاتمواكبة العمل بما يكفل الوقاية من األخطاء أو اإلهمال أو   -ت
 رار. النتائج الضارة أو التك

 زيادة الكفاية اإلنتاجية لألفراد والوحدات وطواقم المشاريع واللجان.   -ث
 رية ات اإلداذة والخطط واإلجراءبالتشريعات الناف االلتزامتشجيع األفراد والوحدات والهياكل في الجمعية على  -ج
 تحقيق أعلى درجات المهنية والدقة والشفافية في عمل الجمعية. -ح
 في تحمل مسؤوليتها كسلطة عليا في الجمعية.مساعدة الهيئة العامة  -خ
 وتحقيق أهدافها.  واستدامتها استقرارهاوتحقيق مساعدة الجمعية على تطوير أدائها   -د
 .تحقق من سالمة القرارات اإلداريةال  -ذ
 .وكفاءتهاالتحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة   -ر
 المتابعةبمعايير الجودة والسعي إلى تطوير أدوات القياس المناسبة ووسائل التقييم و  االلتزامالتأكد من   -ز

 . تطلبات ضبط الجودة وتطوير األداءالمالئمة والمتوافقة مع م

 -:اللجنة  اختصاص( 5)المادة 

معية أعمال الجمختلف اإلنجاز في ومستوى مدى ونوعية بالتدقيق والرقابة على  وضبط الجودة الرقابة الداخليةجنة تختص ل
ر هو مقر ما مراجعة والتحقق من تطبيق أمثل لدون أن يقتصر عليه ذلك ويشمل ق النتائج يوتحق األداءوضبط مستوى جودة 

  -:في مجاالت

 الفرعية والمتخصصة. الخطة اإلستراتيجية العامة واإلستراتيجيات  -أ
 الخطط التنفيذية والتشغيلية وخطط التطوير. -ب
 واإلجراءات اإلدارية اليومية . والملفات والعملياتالسجالت  -ت
 . وشراء الخدمات الموارد البشرية والتوظيف والتطوع   -ث
 والعمليات المالية اليومية.واللوازم والموجودات الموازنات والمستندات  -ج
 العضوية واللجان والشبكات والفروع .   -ح
 .البرامج والمشاريع -خ
 . الخدمات  -د
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 -:اللجنةمرجعيات ( 6)المادة 

 القراراتالسياسات و و الحاكم لعملها العام والخاص النافذ تلتزم اللجنة بالمرجعيات النافذة في الجمعية واإلطار القانوني 
 . وقرارات الهيئة اإلدارية واإلدارة التنفيذيةالهيئة العامة الصادرة عن توجيهات وال

 منها؛ و تلتزم اللجنة في أداءها لعملها باألخالقيات والمعايير المهنية   -(: 7)المادة

 . وإتباع أفضل الممارسات في المجالالكفاءة والمعرفة  -أ
 . السرية وحماية معلومات الجمعية -ب
 والنزاهة والموضوعية والحياد. االستقاللية -ت
 .وبناء عالقات الثقة مع مختلف األطراف في الجمعيةالتعاون  -ث
فعال المشروعية وسيادة القانون والتطبيق األمين وال والتزامالتركيز على ضمان تطبيق معايير الحوكمة  -ج

 ألخطاء.تصيد اتعمد وليس على  إيجابيةبروح التوجيهات المعايير والقيم و للتشريعات والسياسات والقرارات و 
 . الممارسات في هذا المجالوفق أفضل  والحرص على تطوير عمليات الرقابة والتدقيق الجودةضمان  -ح
 اإلصالح ومعالجة األخطاء وحماية مصالح الجمعية.ومن ثم باإلجراءات الوقائية كأولوية  االهتمام  -خ
 .لتحقيقاتها وأعمالهاإلى األدلة والتوثيق الخطي  واالستنادالموضوعية واإلنصاف   -د
للجنة والثقة والتفهم لدور ا االحترامبناء العالقة مع مختلف األفراد والهياكل في الجمعية على أساس   -ذ

 تحقيق أهداف الجمعية. لتطوير األداء وتالفي األخطاء و والتعاون 

  -: (8)المادة 
و يقومون به أ فيماة يلتزم أعضاء اللجنة بأداء مسؤولياتهم بأمانة وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة كما يلتزمون بالسري

 .  من خالل الهيئة اإلدارية فقط الهيئة العامةإلى التوصيات والتقارير ويرفعون  من معلومات أو وثائق يطلعون عليه
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 -(:9) المادة
السجالت  أي منعلى  االطالعنيابة عنهم بموجب تكليف خطي منهم و  ايحق ألعضاء اللجنة مجتمعين أو لمن يكلفونهـ / 

ثيقة أو أية و  والملفات والوثائق والدفاتر والبرامج المحوسبة والتقارير وغيرها من المستندات المالية واإلدارية وطلب صور عن
 .تقريرهم السنوي  إعدادار عمليات الرقابة أو في سبيل صفحة يطلبونها في إط

  -:(10)المادة 
لجنة  ة أو /موظفـنيابة عنهم بموجب تكليف خطي طلب مقابلة أي منهم هم  يحق ألعضاء اللجنة مجتمعين أو لمن يكلفونهـ / 

 ذاتها.أو فريق أو هيئة من هيئات الجمعية للغايات 

 - (:11)المادة 

ضى وللجنة لإلطالع وإجراء المقت الرئيسة التنفيذيةتنبيهي إلى و تصحيحي أوقائي أو تقديم تقارير وتوصيات ذات طابع للجنة 
قريرها توفي جميع األحوال على اللجنة تضمين إلى الهيئة اإلدارية التوصيات  وأ/والتقرير هذا أشهر رفع  ثالثةبعد مرور 

 .التوصياتو جميع هذه التقارير السنوي 

  -(:12)المادة 

 اً سنة المالية متضمنال النتهاءالتالية  ايوم 30 لـا خاللالرئيس/ة التنفيذ يـ/ة من خالل يرفع التقرير السنوي إلى الهيئة اإلدارية 
 وعلى الهيئة اإلدارية عرضه على الهيئة العامة مشفوعا بردها أو اقتراحاتأو أية مخالفات أو توصيات أو مالحظات 

 ليه .مالحظات الهيئة اإلدارية عبشأن التقرير و  لهيئة العامة القرار المناسب بشأنوتتخذ اعلى ما ورد فيه مالحظاتها 

 -( :13)المادة 

 ستراتيجياتطط واإلللجنة مراجعة وتدقيق األطر التشريعية والسياسات المالية واإلدارية والبرامجية ووثائق المشاريع والبرامج والخ
ل ة في عمما يسهم في تطوير األداء وحماية األصول والموجودات ورفع الكفاءة واإلنتاجية وتحقيق العدال واقتراحوالتقارير 
 . بصورة أفضل تحقيق أهدافهان يمكنها مبما و الجمعية 
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 -(:14)المادة 

دقيق ستوجب التفي أية واقعة أو مستند إذا شابه ما يئة اإلدارية الطلب من اللجنة التدقيق أو الهي /و للرئيسة التنفيذيةيجوز 
أو  لجنة العدل الداخلي أو كان متعلقًا بنزاع موضع شكوى  اختصاصأو مخالفة تقع ضمن ما يعتبر موضوع خصومة  باستثناء
 .قضائيتحقيق 

 -(:15)المادة 

 االجودة واإلجراءات ذات الصلة التي ستتبعهوضبط للجنة أن تضع لنفسها موجهات عمل تحدد مجاالت الرقابة والتدقيق 
 وفقًا لما تراه مالئمًا .و بالتفصيل 

 – 16المادة 

تالي  جتماعاي أول عامة فالمصادقة عليها من الهيئة المن تاريخ يبدأ نفاذ هذه الالئحة التنظيمية بعد إقرارها من الهيئة اإلدارية 
 . عملهم فوراً  ون ن / /بحيث يباشر االجتماعجنة في ذات أعضاء الل انتخابأو  اختياريتم لها و 
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