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مقدمة -1  

 منهجية الرقابة على أنشطة يضاحإل ملؤسسة مناء الراجحي اإلنسانية واملتابعة اإلشراف وآليات الداخلية الرقابة سياسةهتدف 
وليات ؤ حتديد املس علىهذه السياسة تعمل و  واألنظمة واإلجراءات املتبعة لتعزيز الرقابة واملتابعة لألعمال والقرارات. املؤسسة

تطوير العملية  سهم يفمتنع الفساد واالحتيال، وتاختاذ القرارات و ات و يوالصالحيات اإلدارية اليت من شأهنا ضبط مسارات تدفق العمل
 .ابملؤسسة االدارية

والمتابعة الرقابة مبادئ -2  

  أنشطة املتابعة لتتمكن املؤسسة من  : فالبد من قيام مجيع أصحاب السلطة يف هيكل املؤسسة مبمارسةالشموليةمبدأ
 جتنب الثغرات وترتقي أبدائها.

 ألهنا هي اليت تساعد على صنع عمليات الرقابة واملتابعة  أساسمصدرها من دقة املعلومة مصداقية و  :والمصداقية الدقة
 .القرار والتوجيه السليم واختاذ اإلجراءات املناسبة

 اللوائح التنظيمية واخلطط  يف إجراءاهتا ووأساليبها  واملتابعة الرقابةممارسات  تكامل: تؤمن املؤسسة بضرورة  التكامل
 ميكن للرقابة أن حتقق أهدافها مامل تكمل هذه العناصر بعضها بعضا. واألنشطة. وال االسرتاتيجية والتنفيذية

 يسهم يف التطبيق مبدأ أساس فذين فهم للعاملني واملن ليصبح يف متناولسهولة نظام الرقابة وبساطته  :الوضوح والبساطة
 .الناجح واحلصول على النتائج املناسبة

 كشف االحنرافات والتبليغ عنها وحتديد أسباهبا سرعة  الرقابة تتطلب  :سرعة كشف االنحرافات واالبالغ عن األخطاء
 .تهامعاجلو 
 

المسؤوليات -3  

 

تقوم الرقابة على ممارسة السلطة اإلدارية للمستوايت اإلدارية بصورة فعالة. ولكي تؤيت مثارها فإن كل مستوى من املستوايت 
االطالع  ابملؤسسةوعلى مجيع العاملني واملنتسبني الذين يعملون اإلدارية يتحمل جزءا من أجزاء املسؤولية عن جناح الرقابة واملتابعة. 

تعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام هبا والتوقيع عليها، وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم على األنظمة امل
 .ومسؤولياهتم الوظيفية. وعلى اإلدارة التنفيذية تزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة منها

 وتتم الرقابة على مستوايت عدة:
 حيث يتمتع أبوسع سلطات الرقابة ، وله أذرعه الرقابية، اليت منها املراجع اخلارجي، املراجع الداخلي و  :مجلس األمناء

 ومراقب األداء االسرتاتيجي. واملشرف املايل اللجنة التنفيذية 
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 :ر واملعاينة املباشرة وميارس سلطة املتابعة اللصيقة لألنشطة من خالل املتابعة اليومية واالجتماعات والتقاري المدير التنفيذي
 ومتابعة الشكاوى وزايرة املستفيدين وغريها.

 : ويتوىل كل منهم ممارسة التدقيق على أعمال التنفيذ ومراجعة التقارير  مديرو اإلدارات واألقسام والمشاريع
 واملخرجات والواثئق مبا يضمن سالمة األداء.

 :يف أعماله، وااللتزام ابإلبالغ عن األخطاء والثغرات اليت قد ويتحمل كل منهم مسؤولية الدقة واملصداقية  العاملون
 يالحظوهنا.

 

الرقابة أنشطة -4  

 بالتقارير الرقابة 4-1
 

ألنه اجلهة املسؤولة عن  جملس األمناءوتوجه التقارير ابلدرجة األوىل إىل  .يعتمد عليها يف تقييم األداء واملالية أداة فعالة لتقارير اإلداريةا
أهداف التقارير، لتحقيق و لكنها تشمل أيضا املستوايت اإلدارية األخرى.  .اختاذ القرار يف تصحيح االحنراف واختاذ اإلجراءات الالزمة

  .بطريقة جيدةو عداداها بصفة دورية إجيب 

 :التقارير تشملو

 الداخلي جعاملراواألنشطة والصالحيات من قبل ة السجالت تقارير مراجع. 
  اخلطط االسرتاتيجية وفقتقارير األداء الربعي للمؤسسة. 
 .تقارير رضى العمالء )املستفيدين( والعاملني وغريها من التقارير املعتمدة يف خطة املؤسسة 
 وفق مستواهم اإلداري وطبيعة أدوارهم همئملدرامن العاملني  التقارير الدورية. 
  وفق نظام التقييم الدوري للعاملني. العاملنيأداء تقارير قياس كفاءة 
  والتدفقات املالية مراجعة املوازانت التقديريةتقارير. 
 ة الشكاوى والتنظيماتتقارير معاجل. 
  املشاريعتقارير. 
 .تقارير الزايرات 
 .التقارير اإلحصائية االستطالعية 
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 الدورية باالجتماعات لرقابةا 4-2

اجملدولة كوسيلة فعالة ملتابعة األنشطة ومعاجلة أوجه القصور وتطوير األدء وتعزيز الرقابة بصورة  تاالجتماعاتعتمد املؤسسة على 
 منتظمة. وتنظم املؤسسة أنواعا من االجتماعات، منها:

  جملس األمناءاجتماعات 
  جملس األمناءاجتماعات جلان 
 اجتماعات اإلدارة التنفيذية 
 ير التنفيذي ومديري اإلداراتاالجتماعات الفردية بني املد 
 االجتماعات الشاملة لفريق العمل 

 

 والتدقيق بالفحص الرقابة 4-3

تتبىن املؤسسة هذا اخليار لألنشطة واحلاالت اليت تتطلب فحصا خاصا . من األمثلة هلذه األنشطة النشاط املايل، حيث تعتمد املؤسسة 
القيود والفواتري واإلجراءات املالية والتقارير للتأكد من سالمتها . كما يقوم مديرو األقسام على قيام خبري مستقل )مراجع مايل( مبراجعة 

 املشاريع بزايرات ميدانية للمستفيدين للتحقق من تنفيذ العقود وتقدمي اخلدمات ابجلودة املطلوبة. /

 

 البيانات وتحليل باالستطالعات الرقابة -4-4

حد السبل لتقييم الوسائل الرقمية / اإلحصائية هو أفيدي املؤسسة فإن مجع البياانت امليدانية من خالل نظرا لسعة النطاق اجلغرايف ملست
بتصميم  -بنفسها أو من خالل مستشارين –إىل مستحقيها. وتقوم املؤسسة  -كما ونوعا–الواقع والتحقق من وصول اخلدمات 

 بعض األنشطة واملشاريع. االستطالعات ومجع البياانت وحتليلها للتأكد من مصداقية

 

 


