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سياسة آليات الرقابة واإلرشاف

تمهيد 
إن سياســة آليات الرقابة واالرشاف تعد مطلباً أساســياً من متطلبات ضوابط الرقابة 
الداخليــة فــي المؤسســة حيــث أنهــا تعمــل عــى تحديــد المســئوليات والصالحيات 
اإلداريــة والــي مــن شــأنها تعزيــز ضبــط مســارات تدفــق المعامــالت واالجــراءات 

لتمنــع مخاطــر الفســاد واالحتيــال، وتعمــل عــى تطويــر العمليــة االدارية.

النطاق
تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة عــى العاملــن كافــة ومــن لهــم 
عالقــات تعاقديــة وتطوعيــة فــي المؤسســة ، ويســتثىن مــن ذلــك مــن تصــدر 

لهــم سياســات خاصــة وفقــًا لألنظمــة.

البيان
أوال/ الرقابة:

أ - بالتقارير اإلدارية:
إن التقاريــر اإلداريــة يعتمــد عليهــا اعتماد كيل فــي تقييم األداء في المؤسســة 
، وتوجــه هــذه التقاريــر بالدرجــة األوىل إىل األمــن العــام ألنــه الموظــف 
المســؤول عــن اتخــاذ القــرار فــي تصحيــح االنحــراف واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة، 
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ويجــب أن تعــد هــذه التقاريــر بصفــة دوريــة وبانتظــام، ويجــب إعداداهــا بطريقة 
جيــدة وواضحــة ومنهــا:

التقارير الدورية: 
وتكــون هــذه مــن العاملــن لمدراءهــم بصفــة: يوميــة، أســبوعية، أو شــهرية 
أو فصليــة أو بعــد انتهــاء مرحلــة معينــة مــن مــروع، أو بعــد انتهــاء مــروع.

تقارير سري األعمال اإلدارية: 
ــطة  ــن أنش ــة وتتضم ــة العام ــدراء إىل األمان ــن الم ــر م ــذه التقاري ــون ه وتك

المتعــددة. اإلدارات واإلنجــازات 
تقارير الفحص: 

وتكــون لتحليــل ظــروف مــروع ســابق لتســاعد األمانــة العامــة عــى التــرف 
الســليم فــي توجيــه القــرارات.

تقارير قياس كفاءة العاملني: 
وتعــد بصفــة دوريــة عادية مــن قبل الرؤســاء المبارشين لمرؤوســيهم، وتشــمل 
عــى قيــاس القــدرات والتوصيــة بتطويــر تلــك القــدرات، ومــدى تعاونهــم مــع 

فريــق العمــل وغــره مــن معايــر واضحــة ومناســبة للمؤسســة.
المذكرات والرسائل المتبادلة: 

ــات  ــظ الملف ــيلة لحف ــذه الوس ــتخدم ه ــام وتس ــن اإلدارات واألقس ــون ب وتك
ــم. ــة والتقيي ــا للمتابع ــوع إليه ــهولة الرج ــات لس ــات والبيان والمعلوم
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ب - التقارير الخاصة:
تقارير المالحظة الشخصية.  •

تقارير االحصائيات والرسوم البيانية.  •
مراجعة الموازنات التقديرية.  •

متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.  •

مراقبة السجالت والمراقبة الداخلية.  •
مراقبة السر وفق معاير نظام الجودة.  •

تقييم ومراجعة المشاريع.  •

ثانيًا: المبادئ:
أ - مبدأ التكاملية:

والخطــط  التنظيميــة  واللوائــح  األنظمــة  مــن  وأســاليبها  الرقابــة  تكامــل 
المؤسســة. فــي  والتنفيذيــة  االســراتيجية 

ب - مبدأ الوضوح والبساطة:
ســهولة نظــام الرقابــة وبســاطته ليكــون ســهل الفهــم للعاملــن والمنفذيــن 

ليســهم فــي التطبيــق الناجــح والحصــول عــى النتائــج المناســبة.
ت - مبدأ رسعة كشف االنحرافات واإلبالغ عن األخطاء:

يجــب أن يكــون نظــام الرقابــة فــي المؤسســة ذو فاعليــة لكشــف اإلنحرافــات 
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ــات  ــك االنحراف ــح تل ــة وتصحي ــبابها لمعالج ــد أس ــة وتحدي ــا برسع ــغ عنه والتبلي
واألخطــاء.

ث - مبدأ الدقة:
إن دقــة المعلومــة ومصدرهــا هــام بالنســبة لمجلــس األمناء واألمانــة العامة 
ألنهــا تســاعد عــى صنــع القــرار والتوجيــه الســليم واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة، 

وعــدم الدقــة فــي ذلــك يعــرض المؤسســة لمشــاكل وكــوارث ال قــدر هللا.

المسؤوليات
تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة المؤسســة وعــى جميــع العاملــن تحت 
إدارة وإرشاف المؤسســة االطــالع عــى األنظمــة المتعلقــة بعملهــم وعــى 
هــذه السياســة واإللمــام بهــا والتوقيــع عليهــا، وااللــزام بمــا ورد فيهــا مــن 
أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــة، وعــى الشــؤون اإلداريــة  

تزويــد جميــع اإلدارات واألقســام بنســخة منهــا.


