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اف والمتابعة    51/9/0202فقد أقر مجلس اإلدارة بتاري    خ   م سياسة الرقابة الداخلية وآليات اإلشر

 

إم إلمؤسسة باإلجرإءإت وإللوإئح ومنهجية إلعمل إلموضوعة مسبقا بهدف ؤضكيد تأ  وه  و إلهدف منها ز افة قيمة إلت 

ي منظم  ي تحقيق إهدإف إلمؤسسة من خالل إتباع إسلوب منهج 
ز
ز عملياتها. وهي تساعد ف لتقييم للمؤسسة وتحسي 

ز فاعلية عمليات إدإرة إلمخاطر وإلرقابة و إلحوكمة.   وتحسي 

 النطاق والمهام:  -5

ؤن نطاق عمل نشاط إلمرإجعة إلدإخلية هو تحديد ما ؤذإ كانت أنظمة وإجرإءإت إلرقابة وإدإرة إلمخاطر و إلحوكمة 

 :  للمؤسسة كما صممتها وحددتها إالدإرة ، وإفية وتعمل بطريقة تكفل ما يلي

  ي تكون
تحديد إلمخاطر وإلتحكم بها بصورة مناسبة من خالل تحديد وتقييم إلمجاالت إلرئيسية إلت 

ز نظم إلرقابة إلمتعلقة بها .  ي تطوير وتحسي 
ز
 عرضة للمخاطر وإلمساهمة ف

  . حدوث إلتوإصل إلالزم مع مجموعات إلحوكمة إلمختلفة 

  ي إلوقت إلمناسب . كون إلمعلومات إلمالية وإالدإرية وإلتشغيلية دقيقة و
ز
 موثوقة ومتاحة ف

  إلدإخلية وإلخارجيةتطابق إلتقارير. 

  ز وإالنظمة إلنافذة، من ز وترصفاتهم مع إلسياسات وإلمعايت  وإالجرإءإت وإلقوإني  تطابق إعمال إلموظفي 
خالل إلتأكد من وجود معايت  محددة ومعتمدة من إإلدإرة إلعليا تؤكد وتضمن بدرجة معقولة تحقيق 

 إألهدإف إلموضوعة. 
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  :الرقابة اإلدارية . أ

وهي تشتمل عل خطة إلتنظيم وإلوسائل وإإلجرإءإت إلمختصة بصفة أساسية لتحقيق أكت  كفاءة ؤنتاجية ممكنة 

 وضمان تحقيق إلسياسات إإلدإرية ومنها: 

 

 إمج وإلمشاري    ع إلموإفقات إلالزمة من قبل أصحاب  بعد إلحصول عل صالحية توقيع إتفاقيات إلت 

ي جدول إلصالحيات إلمالية وبعد مرإجعة إلعقود وإالتفاقيات من قبل إلشؤون 
ز
إلصالحية وفق ما ورد ف

ي توقيع تلك إلعقود وإالتفاقيات إلخاضعة 
ز
إلمالية وإلقانونية يقوم إلمدير إلتنفيذي للمؤسسة بتمثيلها ف

 لهذه إلسياسة. 

  ز إلموإرد بصورة إقتصادية ، وإستخدإمها بكفاءة وحمايتها حماية كافية من خالل تقييم كفاءة تأمي 

ي إلمؤسسة، وتقييم وسائل حماية إألصول وإلتأكد من كفايتها 
ز
ية وإلمالية ف إستخدإم إلموإرد إلبشر

 وفعاليتها. 

  . إمج وإلخطط وإالهدإف  تحقيق إلت 

 ز وتطوير إإلجرإءإت وإلضوإبط ز صورة إلمؤسسة ظمة للعملإلمن تقديم إلتوصيات لتحسي  و  لتحسي 

 بشأن هذه إلفرص ؤىل إلمستوى إالدإري إلمناسب . كذلك إإلبالغ وإجرإءإت إلرقابة فيها،   ربحيتها
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 :الرقابة المحاسبية . ب

كافة إإلجرإءإت إلهادفة ؤىل تحقيق إختيار دقة إلبيانات إلمثبتة بالدفاتر وإلحسابات بهدف حماية أصول   

 إلمؤسسة ومنها : 

 

 لجدول إلصالحيات إلمالية إلمعتمدة 
ً
ية وفقا  .إلرصف من إإليرإدإت إلمخصصة للمؤسسة إلخت 

  إمج إلمنح وبرإمج إالستثمار إالجتماعي وفق ما يقره ضوإبط إلعمل بالصالحيات إلمالية إلمعنية بت 

 مجلس إإلدإرة. 

  .ية  إلتأكد من عدم رصف أي مبالغ خارج مجاالت إلمؤسسة إلخت 

  إتيجية للمؤسسة. أن تتوإفق  إلمبالغ إلمرصوفة مع إلتوجهات إالست 

 إتيجية مع  جميع أصحاب إلمصلحة دإخل وخارج إلمؤسسة.  إلتأكد من نشر ومشاركة إلتوجهات إالست 
 

 

                                                                                                   


