طياطت آلياث السكابت وإلاشساف غلى
املىظمت وفسوغها ومكاجبها وجلييمها
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ملدمت :

ً
ً
ئن طياطت آلياث السكابت وإلاشساف حػد مطلبا أطاطيا مً مخطلباث طىابط السكابت الداخليت في
الجمػيت خيث أنها حػمل غلى جدديد املظئىلياث والصالخياث إلادازيت والتي مً شأنها حػصش مً طبط
مظازاث جدفم املػامالث وإلاجساءاث لخمىؼ مخاطس الفظاد والاخخيال ،وحػمل غلى جطىيس الػمليت الادازيت.

الىطاق :
جددد هره الظياطت املظإولياث الػامت غلى كافت الػاملين ومً لهم غالكاث حػاكديت وجطىغيت في
ً
الجمػيت ،ويظدثنى مً ذلك مً جصدز لهم طياطاث خاصت وفلا لألهظمت.

البيان :
ً
أوال :السكابت:
أ -بالخلازيس إلادازيت:
ئن الخلازيس إلادازيت يػخمد غليها اغخماد كلي في جلييم ألاداء للجمػيت ،وجىجه هره الخلازيس بالدزجت
ألاولى ئلى مجلع إلادازة ألهه الجهت املظإولت غً اجخاذ اللساز في جصحيذ الاهدساف واجخاذ إلاجساءاث
الالشمت  ،وأن حػد هره بصفت دوزيت وباهخظام ،ويجب ئغدادها بطسيلت جيدة وواضحت ومنها:
• الخلازيس الدوزيت :وجكىن هره مً الػاملين ملدزاءهم بصفت :يىميت ،أطبىغيت ،أو شهسيت أو فصليت أو بػد
اهتهاء مسخلت مػيىت مً مشسوع ،أو بػد اهتهاء مشسوع.
• جلازيس طير ألاغمال إلادازيت :وجكىن هره الخلازيس مً املدزاء ئلى إلادازة الػليا وجخظمً أوشطت إلادازاث
وإلاهجاشاث املخػددة.
• جلازيس الفدص :وجكىن لخدليل ظسوف مشسوع طابلت والخلت لدظاغد إلادازة الػليا غلى الخصسف
الظليم في جىجيه اللسازاث.
• جلازيس كياض كفاءة الػاملين :وحػد بصفت دوزيت غاديت مً كبل السؤطاء املباشسون ملسؤوطيهم ،وحشمل
غلى كياض اللدزاث والخىصيت لخطىيس جلك اللدزاث ،ومدي حػاونهم مؼ فسيم الػمل ...وؾيره مً مػايير
واضحت مىاطبت للجمػيت.
• املركساث والسطائل املخبادلت :وجكىن بين إلادازاث وألاكظام وحظخخدم هره لحفظ امللفاث واملػلىماث
والبياهاث لظهىلت السجىع لها للمخابػت والخلييم.

ب -بالخلازيس الخاصت:
• جلازيس املالخظت الشخصيت.
• جلازيس إلاخصائياث والسطىم البياهيت.
• مساجػت املىاشهاث الخلديسيت.
• مخابػت ملف الشكاوي والخىظيماث.
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• مساكبت السجالث واملساكبت الداخليت.
• مساكبت الظير وفم مػايير هظام الجىدة.
• جلييم ومساجػت املشازيؼ.

ً
زاهيا :املبادئ :

أ -مبدأ الخكامليت:
جكامل السكابت وأطاليبها مً ألاهظمت واللىائذ الخىظيميت والخطط الاطتراجيجيت والخىفيريت في الجمػيت.
ب -مبدأ الىطىح والبظاطت:
طهىلت هظام السكابت وبظاطخه ليكىن طهل الفهم للػاملين واملىفريً ليظهم في الخطبيم الىاجح
والحصىل غلى الىخائج املىاطبت.
ث -مبدأ طسغت كشف الاهدسافاث وإلابالؽ غً ألاخطاء:
أن هظام السكابت وفاغليخه في الجمػيت لكشف الاهدسافاث والخبليغ غنها بظسغت وجدديد أطبابها
ملػالجت وجصحيذ جلك الاهدسافاث وألاخطاء.
ر -مبدأ الدكت:
ئن دكت املػلىمت ومصدزها هام باليظبت لإلدازة الػليا ألنها هي التي حظاغد غلى صىؼ اللساز
والخىجيه الظليم واجخاذ إلاجساءاث املىاطبت ،وغدم الدكت في ذلك يػسض الجمػيت ملشاكل وكىازر ال كدز
هللا.

املظإولياث :
جطبم هره الظياطت طمً أوشطت الجمػيت وغلى جميؼ الػاملين واملىدظبين الريً يػملىن جدذ
ئدازة وئشساف الجمػيت الاطالع غلى ألاهظمت املخػللت بػملهم وغلى هره الظياطت وإلاملام بها والخىكيؼ
غليها ،والالتزام بما وزد فيها مً أخكام غىد أداء واجباتهم ومظإولياتهم الىظيفيت .وغلى إلادازة الخىفيريت
جصويد جميؼ إلادازاث وألاكظام بيسخت منها.
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