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 مقدمة

الرقابة الداخلٌة فً إن سٌاسة آلٌات الرقابة واإلشراف تعد مطلبًا أساسًٌا من متطلبات ضوابط 
نها تعمل على تحدٌد المسئولٌات والصالحٌات إأبابطٌن للتراث، حٌث  مؤسسة عبدهللا بن مـحمد

اإلدارٌة والتً من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق المعامالت واإلجراءات لتمنع مخاطر 
 الفساد واالحتٌال، وتعمل على تطوٌر العملٌة االدارٌة.

 

 النطاق

ه السٌاسة المسؤولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عالقات تعاقدٌة وتطوعٌة فً تحدد هذ
 المؤسسة، وٌستثنى من ذلك من تصدر لهم سٌاسات خاصة وفقًا لألنظمة.

 

 البيان

 الرقابة: أولً 

 لتقارير اإلدارية:ا

وتوجه هذه التقارٌر  إن التقارٌر اإلدارٌة ٌعتمد علٌها اعتماد كلً فً تقٌٌم األداء فً المؤسسة،
ألنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار فً تصحٌح أي انحراف اإلدارة بالدرجة األولى إلى مجلس 

محتمل واتخاذ اإلجراءات الالزمة، وأن تعد هذه التقارٌر بصفة دورٌة وبانتظام، وٌجب إعداداها 
 بطرٌقة جٌدة وواضحة ومنها:

للمدٌر التنفٌذي بصفة: ٌومٌة، أو  ملٌن واللجانوتكون هذه من العا التقارير الدورية: -
أسبوعٌة، أو شهرٌة أو فصلٌة أو بعد انتهاء مرحلة معٌنة من المشروع الجاري تنفٌذه، 

 أو بعد انتهاء المشروع حسب طبٌعته.
إلى نائب رئٌس مجلس اإلدارة وتكون هذه التقارٌر من  تقارير سير األعمال اإلدارية: -

 أنشطة اللجان واإلنجازات المتعددة.وتتضمن اإلدارة مجلس 
وتكون لتحلٌل الظروف السابقة والالحقة لمشروع تعتزم المؤسسة تنفٌذه  تقارير الفحص: -

 على التصرف السلٌم فً تنفٌذ القرارات.نائب رئٌس مجلس اإلدارة لتساعد 
وتعد بصفة دورٌة عادٌة من قبل رؤساء اللجان عن  تقارير قياس كفاءة العاملين: -

عن اللجان والعاملٌن بالمؤسسة، وتشمل نائب رئٌس مجلس اإلدارة ائها، ومن قبل أعض
نائب رئٌس على قٌاس القدرات والتوصٌة لتطوٌر تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع 

وغٌرها من المعاٌٌر الواضحة والمناسبة لطبٌعة …والعاملٌن معهم مجلس اإلدارة 
 نشاطات واختصاص المؤسسة.



  

[3] 

 

 

نائب رئٌس  وتكون بٌن العاملٌن و ائل الورقية واإللكترونية المتبادلة:المذكرات والرس -
، وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبٌانات لسهولة الرجوع لها مجلس اإلدارة
 للمتابعة والتقٌٌم.

 التقارير الخاصة:

 تقارٌر المالحظة الشخصٌة. -
 تقارٌر االحصائٌات والرسوم البٌانٌة. -
 الموازنات التقدٌرٌة.مراجعة  -
 متابعة ملف الشكاوى والتنظٌمات. -
 مراقبة السجالت والمراقبة الداخلٌة. -
 مراقبة السٌر وفق معاٌٌر نظام الجودة. -
 تقٌٌم ومراجعة المشارٌع. -

 

 المبادئ:  ثانيًا

 تتكامل الرقابة وأسالٌبها مع األنظمة واللوائح التنظٌمٌة والخطط االستراتٌجٌة مبدأ التكاملية:
 والتنفٌذٌة فً المؤسسة.

سهولة نظام الرقابة وبساطته لٌكون سهل الفهم للعاملٌن واللجان لٌسهم فً  مبدأ الوضوح والبساطة:
 التطبٌق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

على  ٌساعد نظام الرقابة بفاعلٌته فً المؤسسة مبدأ سرعة كشف النحرافات والبالغ عن األخطاء:
 نحرافات والتبلٌغ عنها بسرعة وتحدٌد أسبابها لمعالجة وتصحٌح تلك االنحرافات واألخطاء.كشف اال

، ألنها تساعد على صنع اإلدارةإن دقة المعلومة ومصدرها مهم جًدا بالنسبة لمجلس  مبدأ الدقة:
مؤسسة القرار والتوجٌه السلٌم وتبنً اإلجراءات المناسبة، بٌنما قد ٌؤدي عدم الدقة إلى تعرٌض ال

 لمشاكل وأخطاء ال سمح هللا.

 

 المسؤوليات

تطبق هذه السٌاسة ضمن أنشطة المؤسسة على جمٌع العاملٌن واللجان الذٌن ٌعملون تحت إدارة 
وبموجبها، ٌجب علٌهم االطالع على األنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السٌاسة  واشراف المؤسسة

بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولٌاتهم واإللمام بها والتوقٌع علٌها، وااللتزام 
الوظٌفٌة. وعلى اإلدارة التنفٌذٌة تزوٌد جمٌع اإلدارات واألقسام بنسخة منها وتحصٌل توقٌعاتهم 

 علٌها.
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (     سياسة الرقابة الداخلية وآليات اإلشراف والمتابعة     )  محضر إقرار 

 دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،  أنه هلل والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن سٌدناالحمد 

تم ، م21/11/2121هـ الموافق 4/3/1442 بتارٌخ (  1فً اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  

، (     سٌاسة الرقابة الداخلٌة وآلٌات اإلشراف والمتابعة)     اعتماد االطالع على محتوى 

 وهللا الموفق. ،،مجلس اإلدارة والتوقٌع بالعلم على محتواهاوتم اعتمادها من 

توقٌعات أعضاء مجلس اإلدارة :

التوقيعالصفةالسمم

الرئٌس .األستاذ عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن 1

عضو .األستاذة الجوهرة بنت عبدهللا العوٌد 2

نائب الرئٌس .األستاذ مـحمد بن عبدهللا أبابطٌن 3

عضو .األستاذ عبدالعزٌز بن عبدهللا أبابطٌن 4

عضو .أبابطٌنالمهندس معاذ بن عبدهللا  5


