
 

 

 

 الرقابة ادلاخلية س ياسة 

 وآ ليات الإرشاف واملتابعة 

 محمد بن عبدهللا امجليح اخلريية ملؤسسة  
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 مقدمة 

ن س ياسة آ ليات الرقابة والإرشاف تعد مطلبًا آ ساس يًا من متطلبات ضوابط الرقابة ادلاخلية يف مؤسسة   عبدهللا امجليح محمد بناإ

هنااخلريية، حيث  تعمل عىل حتديد املس ئوليات والصالحيات الإدارية واليت من شأ هنا آ ن تعزز من ضبط مسارات تدفق املعامالت  اإ

 والإجراءات لمتنع خماطر الفساد والاحتيال، وتعمل عىل تطوير العملية الادارية. 

 النطاق 

وتطوعية يف املؤسسة، ويس تثىن من ذكل من  حتدد هذه الس ياسة املسؤوليات العامة عىل اكفة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية

نظمة.   تصدر هلم س ياسات خاصة وفقًا لل 

 البيان 

 آ وًل: الرقابة: 

 التقارير الإدارية:   -آ  

ن التقارير الإدارية يعمتد علهيا اعامتد لكي يف تقيمي ال داء يف املؤسسة، وتوجه هذه التقارير ابدلرجة ال وىل اإىل جملس ال مناء ل   اجلهة نه اإ

املسؤوةل عن اختاذ القرار يف تصحيح آ ي احنراف حممتل واختاذ الإجراءات الالزمة، وآ ن تعد هذه التقارير بصفة دورية وابنتظام، 

عداداها بطريقة جيدة وواحضة ومهنا:  وجيب اإ

شهرية آ و فصلية آ و بعد انهتاء  للمدير التنفيذي بصفة: يومية، آ و آ س بوعية، آ و  التقارير ادلورية: وتكون هذه من العاملني واللجان  •

 مرحةل معينة من املرشوع اجلاري تنفيذه، آ و بعد انهتاء املرشوع حسب طبيعته. 

 وتكون هذه التقارير من املدير التنفيذي اإىل جملس ال مناء وتتضمن آ نشطة اللجان والإجنازات املتعددة.  تقارير سري ال عامل الإدارية: •

لتحليل الظروف السابقة والالحقة ملرشوع تعزتم املؤسسة تنفيذه لتساعد املدير التنفيذي عىل الترصف  تقارير الفحص: وتكون  •

 السلمي يف تنفيذ القرارات. 

تقارير قياس كفاءة العاملني: وتعد بصفة دورية عادية من قبل رؤساء اللجان عن آ عضاهئا، ومن قبل املدير التنفيذي عن اللجان   •

تشمل عىل قياس القدرات والتوصية لتطوير تكل القدرات، ومدى تعاوهنم مع املدير التنفيذي والعاملني معهم  والعاملني ابملؤسسة، و 

 …وغريها من املعايري الواحضة واملناس بة لطبيعة نشاطات واختصاص املؤسسة. 

س تخدم هذه حلفظ امللفات واملعلومات  املذكرات والرسائل الورقية والإلكرتونية املتبادةل: وتكون بني العاملني واملدير التنفيذي، وت  •

 والبياانت لسهوةل الرجوع لها للمتابعة والتقيمي. 



 

 

 التقارير اخلاصة:   -ب* 

 تقارير املالحظة الشخصية.  ▪

 تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.  ▪

 مراجعة املوازانت التقديرية.  ▪

 متابعة ملف الشاكوى والتنظاميت. ▪

 . مراقبة السجالت واملراقبة ادلاخلية  ▪

 مراقبة السري وفق معايري نظام اجلودة.  ▪

 تقيمي ومراجعة املشاريع.  ▪

 اثنيًا: املبادئ: 

 مبدآ  التاكملية:  -آ  

 تتاكمل الرقابة وآ ساليهبا مع ال نظمة واللواحئ التنظميية واخلطط الاسرتاتيجية والتنفيذية يف املؤسسة.

 مبدآ  الوضوح والبساطة:   -ب 

 ن سهل الفهم للعاملني واللجان ليسهم يف التطبيق الناحج واحلصول عىل النتاجئ املناس بة. سهوةل نظام الرقابة وبساطته ليكو

 مبدآ  رسعة كشف الاحنرافات والابالغ عن ال خطاء:   -ت 

عىل كشف الاحنرافات والتبليغ عهنا برسعة وحتديد آ س باهبا ملعاجلة وتصحيح تكل الاحنرافات  يساعد نظام الرقابة بفاعليته يف املؤسسة

 ل خطاء. وا

 مبدآ  ادلقة:   -ث 

ن دقة املعلومة ومصدرها همم جدًا ابلنس بة جمللس ال مناء، ل هنا تساعد عىل صنع القرار والتوجيه السلمي وتبين الإجراءات املناس بة،  اإ

 بيامن قد يؤدي عدم ادلقة اإىل تعريض املؤسسة ملشألك وآ خطاء ل مسح هللا.

 املسؤوليات 

دارة وارشاف املؤسسةتطبق هذه الس ياسة مضن  ومبوجهبا جيب ، آ نشطة املؤسسة عىل مجيع العاملني واللجان اذلين يعملون حتت اإ

داء علهيم الاطالع عىل ال نظمة املتعلقة بعملهم وعىل هذه الس ياسة والإملام هبا والتوقيع علهيا، والالزتام مبا ورد فهيا من آ حاكم عند آ  

 الإدارة التنفيذية تزويد مجيع الإدارات وال قسام بنسخة مهنا وحتصيل توقيعاهتم علهيا. وعىل ،واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية

 


