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 -1مقدمة
هتدف سياسة الرقابة الداخلية وآليات اإلشراف واملتابعة ملؤسسة مناء الراجحي اإلنسانية إلضياا منهجية الرقابة على أنشطة
املؤسسة واألنظمة واإلجراءات املتبعة لتعزضيز الرقابة واملتابعة لألعمال والقرارات .وتعمل هذه السياسة على حتدضيد املسئوليات
والصالحيات اإلدارضية اليت من شأهنا ضبط مسارات تدفق العمليات واختاذ القرارات ومتنع الفساد واالحتيال ،وتسهم يف تطوضير
العملية االدارضية باملؤسسة.
 -0مبادئ الرقابة والمتابعة










مبدأ الشمولية :فالبد من قيام مجيع أصحاب السلطة يف هيكل املؤسسة مبمارسة أنشطة املتابعة لتتمكن املؤسسة من
جتنب الثغرات وترتقي بأدائها.
الدقة والمصداقية :مصداقية ودقة املعلومة من مصدرها أساس عمليات الرقابة واملتابعة ألهنا هي اليت تساعد على صنع
القرار والتوجيه السليم واختاذ اإلجراءات املناسبة.
التكامل  :تؤمن املؤسسة بارورة تكامل ممارسات الرقابة واملتابعة وأساليبها و إجراءاهتا يف اللوائح التنظيمية واخلطط
االسرتاتيجية والتنفيذضية واألنشطة .وال ميكن للرقابة أن حتقق أهدافها مامل تكمل هذه العناصر بعاها بعاا.
الوضوح والبساطة :سهولة نظام الرقابة وبساطته ليصبح يف متناول فهم للعاملني واملنفذضين مبدأ أساس ضيسهم يف التطبيق
الناجح واحلصول على النتائج املناسبة.
سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء :تتطلب الرقابة سرعة كشف االحنرافات والتبليغ عنها وحتدضيد أسباهبا
ومعاجلتها.
 -3المسؤوليات
تقوم الرقابة على ممارسة السلطة اإلدارضية للمستوضيات اإلدارضية بصورة فعالة .ولكي تؤيت مثارها فإن كل مستوى من املستوضيات
اإلدارضية ضيتحمل جزءا من أجزاء املسؤولية عن جنا الرقابة واملتابعة .وعلى مجيع العاملني واملنتسبني الذضين ضيعملون باملؤسسة االطالع
على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام هبا والتوقيع عليها ،وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم
ومسؤولياهتم الوظيفية .وعلى اإلدارة التنفيذضية تزوضيد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
وتتم الرقابة على مستوضيات عدة:
 مجلس الإدارة :حيث ضيتمتع بأوسع سلطات الرقابة  ،وله أذرعه الرقابية ،اليت منها املراجع اخلارجي ،املراجع الداخلي و
اللجنة التنفيذضية ومراقب األداء االسرتاتيجي.
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 المدير التنفيذي :وميارس سلطة املتابعة اللصيقة لألنشطة من خالل املتابعة اليومية واالجتماعات والتقارضير واملعاضينة املباشرة
ومتابعة الشكاوى وزضيارة املستفيدضين وغريها.
 مديرو الإدارات والأقسام والمشاريع  :وضيتوىل كل منهم ممارسة التدقيق على أعمال التنفيذ ومراجعة التقارضير
واملخرجات والوثائق مبا ضيامن سالمة األداء.
 العاملون :وضيتحمل كل منهم مسؤولية الدقة واملصداقية يف أعماله ،وااللتزام باإلبال عن األخطاء والثغرات اليت قد
ضيالحظوهنا.
 -4أنشطة الرقابة
 5-4الرقابة بالتقارير
التقارضير اإلدارضية واملالية أداة فعالة ضيعتمد عليها يف تقييم األداء .وتوجه التقارضير بالدرجة األوىل إىل جملس اإلدارة ألنه اجلهة
املسؤولة عن اختاذ القرار يف تصحيح االحنراف واختاذ اإلجراءات الالزمة .لكنها تشمل أضياا املستوضيات اإلدارضية األخرى .ولتحقيق
أهداف التقارير ،يجب إعداداها بصفة دورية وبطريقة جيدة .وتشمل التقارير:

 تقارضير مراجعة السجالت واألنشطة والصالحيات من قبل املراجع الداخلي.
 تقارضير األداء الربعي للمؤسسة وفق اخلطط االسرتاتيجية و معاضيري اجلودة.

 تقارضير رضى العمالء (املستفيدضين) والعاملني وغريها من التقارضير املعتمدة يف خطة املؤسسة.
 التقارضير الدورضية من العاملني ملدراءهم وفق مستواهم اإلداري وطبيعة أدوارهم.
 تقارضير قياس كفاءة أداء العاملني وفق نظام التقييم الدوري للعاملني.
 تقارضير مراجعة املوازنات التقدضيرضية والتدفقات املالية.
 تقارضير معاجلة الشكاوى والتنظيمات.
 تقارضير املشارضيع.
 تقارضير الزضيارات.

 التقارضير اإلحصائية االستطالعية.

الإصدار الأول

3

سبتمبر 0202

سياسة الرقابة الداخلية وآلية الاشراف والمتابعة

 0-4الرقابة بالاجتماعات الدورية
تعتمد املؤسسة على االجتماعات اجملدولة كوسيلة فعالة ملتابعة األنشطة ومعاجلة أوجه القصور وتطوضير األدء وتعزضيز الرقابة بصورة
منتظمة .وتنظم املؤسسة أنواعا من االجتماعات ،منها:
 اجتماعات جملس اإلدارة
 اجتماعات جلان جملس اإلدارة
 اجتماعات اإلدارة التنفيذضية

 االجتماعات الفردضية بني املدضير التنفيذي ومدضيري اإلدارات
 االجتماعات الشاملة لفرضيق العمل

 1-4الرقابة بالفحص والتدقيق
تتبىن املؤسسة هذا اخليار لألنشطة واحلاالت اليت تتطلب فحصا خاصا  .من األمثلة هلذه األنشطة النشاط املايل ،حيث
تعتمد املؤسسة على قيام خبري مستقل (مراجع مايل) مبراجعة القيود والفواتري واإلجراءات املالية والتقارضير للتأكد من سالمتها  .كما
ضيقوم مدضيرو األقسام  /املشارضيع بزضيارات ميدانية للمستفيدضين للتحقق من تنفيذ العقود وتقدمي اخلدمات باجلودة املطلوبة.
 -4-4الرقابة بالاستطلاعات وتحليل البيانات
نظرا لسعة النطاق اجلغرايف ملستفيدي املؤسسة فإن مجع البيانات امليدانية من خالل الوسائل الرقمية  /اإلحصائية هو احد
السبل لتقييم الواقع والتحقق من وصول اخلدمات –كما ونوعا -إىل مستحقيها .وتقوم املؤسسة – بنفسها أو من خالل
مستشارضين -بتصميم االستطالعات ومجع البيانات وحتليلها للتأكد من مصداقية بعض األنشطة واملشارضيع.
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