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 سياسة الرقابة الداخلية وآليات اإلشراف واملتابعة 

 

 معلومات الوثيقة 

 

الوثيقة عنوان واملتابعة  اإلشراف وآليات الداخلية الرقابة سياسة   

  الجهة

االصدار  رقم   

االصدار  تاريخ   

الوثيقة مصادر    

 دورته   في)...........(    االجتماع  في.................األمناء/    إدارة  مجلس  اعتمد  املراجع

 .../.../.......  في  السياسة هذه)..................(  

املراجعة دورية  اعتمادها تاريخ من سنوات......   كل السياسة هذه مراجعة يتم  

 

 وللمؤسسات التعديل بما تراه مالحظة : 
ً
في  البد أن يكون في االعتبار ان هذه السياسات اطارية وليست ملزمة نصا

 حدود األنظمة ذات العالقة

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 مقدمة  -1
.......................   ؤسسة مل" السياسة" واملتابعة اإلشراف  وآليات الداخلية  الرقابة سياسة إعداد تم

  من  تعزز  أن  شأنها من  والتي  اإلدارية والصالحيات  املسئوليات تحديد على  تعمل  إنها حيث  ،"املؤسسة"

  والسياسات بالقوانين  االلتزام  ضمان بهدف املالية  وغير املالية  واإلجراءات  املعامالت تدفق مسارات  ضبط

  واتخاذ للمؤسسة االستراتيجية األهداف  تنفيذ  متابعة من   والتأكد املؤسسة بعمل العالقة ذات  والقرارات

  .قصور   أي  ملعالجة  إجراءات من  يلزم ما

 

 السياسة  نطاق -2

  املؤسسة،ب تطوعية أو تعاقدية عالقة تربطهم من كافة على العامة املسؤوليات   السياسة  هذه تحدد

  خاصة سياسات  لهم تصدر  من  ذلك من  ويستثنى
ً
 .لألنظمة وفقا

 

 : للمؤسسة الداخلية  الرقابة أهداف -3

 :  يلي فيما للمؤسسة الداخلية للرقابة  الرئيسية األهداف   تتمثل

 .  للمؤسسة االستراتيجية  األهداف   تنفيذ من  التأكد .1

 .  للمؤسسة املالية التقارير وعدالة نزاهة من  التأكد .2

 .  لعملها املنظمة  والسياسات القوانين   بكافة املؤسسة  التزام  من  التأكد .3

 .   املؤسسة احتياج  حسب  أهداف  إضافة أو  األهداف تعديل يمكن

 

   الداخلية الرقابة  مبادئ  -4

  لتتمكن املتابعة أنشطة  بممارسة  املؤسسة  هيكل في املصلحة   أصحاب كافة يعمل أن: الشمولية مبدأ  .1

 .  الثغرات  تجنب من  املؤسسة

  االستراتيجية والخطط التنظيمية  واللوائح األنظمة   مع وأساليبها   الرقابة  تتكامل أن  :التكامل مبدأ  .2

 . املؤسسة في والتنفيذية
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  الرقابة نظام يكون  أن  :والبساطة الوضوح مبدأ  .3
ً
  التطبيق في ليسهم  واللجان للعاملين الفهم  سهل و  بسيطا

 .املناسبة النتائج  على والحصول  الناجح

  والتبليغ  االنحرافات  كشف في الرقابة نظام يسهم أن :األخطاء عن  واالبالغ االنحرافات  كشف سرعة  مبدأ  .4

 .واألخطاء االنحرافات  تلك وتصحيح ملعالجة أسبابها وتحديد  بسرعة عنها

  يساعد ذلك إن  حيث مصادرها ويحدد دقةب املعلومات  الرقابة نظام يرصد أن  :واملصداقية الدقة مبدأ  .5

 . املناسبة اإلجراءات  وتبني  السليم  والتوجيه القرار  صنع على

 

  الداخلية  الرقابة مسؤوليات -5

   أعاله املذكورة املبادئ  مع  يتوافق بما مستوى  كل  ومسؤولية للمؤسسة اإلدارية  املستويات  كتابة  تتم  هنا
ً
  مثال

 ...(.  املوظفين املدراء، العام،  األمين األمناء، مجلس)

 

 الداخلية  الرقابة أدوات -6

  والتدقيق، الفحص التقارير،   الدورية، االجتماعات مثل) للمؤسسة الداخلية  الرقابة أدوات كتابة  تتم  هنا

   .أعاله املذكورة  املبادئ  مع يتوافق  بما  األدوات  من أداة  كل تفاصيل كتابة يتم كما...( البيانات  وتحليل االستطالعات
 

 


