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 مقدمة 

 إن سياسة آليات الرقابة واإلشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوااب  الرقابوة الدايليوة 

، حيث أنها تعمل على تحديود المئولاليات والصواحيات اإليا يوة والتوش مون شو نها أن تعو   

 ات تدفق المعامات واإلجراءات لتمنع مخاطر الفئاي واالحتيال، وتعمل على من ضب  مئا

 تطاير العملية االيا ية.

 النطاق

تحوودي هوولس الئياسووة المئوولوليات العامووة علووى نافووة العوواملين وموون لهوو  عاقووات تعاقديووة 

 وتطاعية فش الملسئة، ويئتثنى من ذلك من تصد  له  سياسات ياصة وفقاً لألنظمة.

 نالبيا

 أوالً: الرقابة:

 التقا ير اإليا ية: -أ*

إن التقا ير اإليا يوة يعتمود عليهوا اعتمواي نلوش فوش تقيوي  ا ياء فوش الملسئوة، وتاجو  هولس 

التقووا ير بالد جووة ا ولووى إلووى مالوون ا منوواء  نوو  الاهووة المئوولولة عوون اتخوواذ القوورا  فووش 

عد هلس التقا ير بصوفة يو يوة تصحيح أي انحراف محتمل واتخاذ اإلجراءات الا مة، وأن ت

 وبانتظام، وياب إعداياها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

للمودير التنفيولي بصوفة: ياميوة، أو  التقا ير الدو ية: وتكان هلس مون العواملين واللاوان 

أسباعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهواء مرحلوة معينوة مون الم وروا الاوا ي تنفيولس، 

 روا حئب طبيعت .أو بعد انتهاء الم 

وتكووان هوولس التقووا ير موون الموودير التنفيوولي إلووى مالوون  تقووا ير سووير ا عمووال اإليا يووة: 

 ا مناء وتتضمن أن طة اللاان واإلناا ات المتعدية.
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تقووا ير الفحووت: وتكووان لتحليوول الظووروف الئووابقة والاحقووة لم ووروا تعتوو م الملسئووة  

 ف الئلي  فش تنفيل القرا ات.تنفيلس لتئاعد المدير التنفيلي على التصر

تقووا ير قيوواا نفوواءة العوواملين: وتعوود بصووفة يو يووة عاييووة موون قبوول   سوواء اللاووان عوون  

أعضائها، ومن قبل المدير التنفيلي عون اللاوان والعواملين بالملسئوة، وت ومل علوى قيواا 

لين القوود ات والتاصووية لتطوواير تلووك القوود ات، وموود  تعوواونه  مووع الموودير التنفيوولي والعووام

 وغيرها من المعايير الااضحة والمناسبة لطبيعة ن اطات وايتصاص الملسئة.…معه  

المووولنرات والرسوووائل الا قيوووة واإللكترونيوووة المتبايلوووة: وتكوووان بوووين العووواملين والمووودير  

التنفيلي، وتئتخدم هلس لحفظ الملفات والمعلامات والبيانات لئوهالة الرجواا لهوا للمتابعوة 

 والتقيي .

 تقا ير الخاصة:ال -ب*

 تقا ير الماحظة ال خصية. 

 تقا ير االحصائيات والرسام البيانية. 

 مراجعة الماا نات التقديرية. 

 متابعة ملف ال كاو  والتنظيمات. 

 مراقبة الئاات والمراقبة الدايلية. 

 مراقبة الئير وفق معايير نظام الااية. 

 تقيي  ومراجعة الم ا يع. 

 اً: المبايئ:ثاني

 مبدأ التكاملية: -أ*

تتكامل الرقابة وأساليبها مع ا نظموة واللواائح التنظيميوة والخطو  االسوتراتياية والتنفيليوة 

 فش الملسئة.

 مبدأ الاضاح والبئاطة: -ب*
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 سياسة
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 االشراف واملتابعة

سووهالة نظووام الرقابووة وبئوواطت  ليكووان سووهل الفهوو  للعوواملين واللاووان ليئووه  فووش التطبيووق 

 تائج المناسبة.الناجح والحصال على الن

 مبدأ سرعة ن ف االنحرافات واالباغ عن ا يطاء: -ت*

علوى ن وف االنحرافوات والتبليوه عنهوا بئورعة  يئاعد نظام الرقابة بفاعليتو  فوش الملسئوة

 وتحديد أسبابها لمعالاة وتصحيح تلك االنحرافات وا يطاء.

 مبدأ الدقة: -ث*

مالوون ا منوواء،  نهووا تئوواعد علووى صوونع إن يقووة المعلامووة ومصوود ها مهوو  جووداً بالنئووبة ل

القرا  والتاجي  الئلي  وتبنش اإلجراءات المناسبة، بينما قود يوليي عودم الدقوة إلوى تعوري  

 الملسئة لم انل وأيطاء ال سمح هللا.

 املسؤوليات :

تطبووق هوولس الئياسووة ضوومن أن ووطة الملسئووة علووى جميووع العوواملين واللاووان الوولين يعملووان 

وبماجبهووا، ياووب علوويه  االطوواا علووى ا نظمووة المتعلقووة  الملسئووة.تحووإ إيا ة واشووراف 

بعمله  وعلى هلس الئياسة واإللمام بها والتاقيع عليها، وااللتو ام بموا و ي فيهوا مون أحكوام 

عنوود أياء واجبوواته  ومئوولولياته  الا يفيووة. وعلووى اإليا ة التنفيليووة ت ويوود جميووع اإليا ات 

 يعاته  عليها.وا قئام بنئخة منها وتحصيل تاق

 اعتماد جملس االدارة
 .م 31/1/2021)االحد ( املوافق  ( املنعقدة1) يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته رقم الرقابة الداخلية وآلية االشراف سجل مت اعتماد ** 
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