
 داريةنظام الرقابة اال
 أهمية  الرقابة اإلدارية:

، وفي حين تيتم الدائرة االخيرة مؤسسةإن الرقابة اإلدارية ىي رديف ومكمل لدائرة الرقابة المالية الموجودة حاليًا في ال
من خمل فييا،  ومراجعتيا وتدقيقيا لترشيد عمميات الصرف المالي وتصويب ما قد يطرأ مؤسسةبضبط األمور المالية في ال
من خالل ترجمتيا إلى مجموعة من السياسات والخطط  مؤسسةإلى تحقيق األىداف العميا لمتيدف دائرة الرقابة اإلدارية 

واإلجراءات المتكاممة التي تغطي جوانب المؤسسة كافة، والتأكد من حسن تنفيذ القرارات والتعميمات اإلدارية الموجية إلى 
 ة عبر المستويات اإلدارية كافة.منفذي العمميات المختمف

 أهداف دائرة الرقابة اإلدارية:
 

 االلتزام بالسياسات اإلدارية:  أواًل:
وضوح القرارات والتعميمات اإلدارية المختمفة الموجية وىذا يتطمب متابعة التنفيذ من قبل الدوائر اإلدارية المختمفة لمتأكد من 

لمتأويل وبالتالي إساءة االستخدام أو التنفيذ.  األمر الذي بالضرورة يفضي  الجليم كل حسب اختصاصو، بحيث ال يترك م
 إلى تحقيق أىداف المؤسسة بكفاءة وفاعمية.

 
 االستخدام االقتصادي الكفء لمموارد:  ثانيًا:

المؤسسة، بما ىداف أوارد االقتصادية المتاحة لتحقيق والذي ييدف إلى ترشيد أوجو الصرف المختمفة واالستخدام األمثل لمم
يمنع اإلسراف والقصور والتبذير في استخدام ىذه الموارد، ويؤدي إلى تحقيق األىداف المرجوة بالجودة المطموبة وبأقل 

 التكاليف.
 

 التوزيع المناسب لممسؤوليات والصالحيات:  ثالثًا:
وذلك من  مؤسسةتمف الدوائر في التمل عمى مخشييدف ىذا البند إلى تعزيز فوة نظام الضبط والرقابة الداخمية الذي ي

خالل تقسيم الميام اإلدارية بحيث ال ينفرد شخص واحد بعمل ما من بدايتو حتى نيايتو وبيذا نتفادى وقوع األخطاء أو 
اكتشافيا مبكرًا.  وكذلك متابعة خطوط توزيع المسؤوليات والسمطات المفوضة لمدوائر المعنية بيدف منع التداخل أو 

 .التكرار بينيا مما يتسبب باإلخالل وعدم االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة من قبل المستويات اإلداريةالتضارب أو 
 

 التدقيق والمراجعة اإلدارية الداخمية:  رابعًا:
 وييدف ىذا البند إلى:

المقررة والمعتمدة من نقبل  طمأنة اإلدارة العميا إلى حسن سير العمميات والعمل وفق الخطط والسياسات (1
 المؤسسة.

تحقيق رقابة فعالة عمى الميام اإلدارية المختمفة بما يحقق أىداف المؤسسة من جية، وُيعد ركيزة من الركائز  (2
 األساسية التي تعتمد عمييا الجيات الرقابية الخارجية األخرى.

 لذي يعيق العمل.مساعدة اإلدارة العميا في حل المشكالت الميمة وتجاوز الروتين ا (3
 دارة العميا العمم بيا بغير ذلك.عمى تجاوزات ومشكالت ال يتسنى لإلالوقوف  (4
 التحقق  من تنفيذ التعميمات المحددة والمتعمقة بتنفيذ إجراءات الرقابة الداخمية. (5
 بإعادة التأىيل والتدريب لذوي الحاجة من األطقم اإلدارية. التوصية (6
 مان كفاءة وفعالية التنفيذ لمختمف الميام.ضتحقيق جودة األداء من خالل  (7

 



 المسمى الوظيفي:
 .مدير دائرة الرقابة اإلدارية

 
 الواجبات والمسؤوليات المباشرة:

اللتزام بالسياسات مراجعة وتخميل المعامالت لصمان فعالية الضوابط اإلدارية وااللتزام بالقوانين المعمول بيا وا (1
 .المؤسسةواإلجراءات المتبعة في 

 تطوير اإلجراءات المتعمقة بالعمميات اإلدارية العامة والتخطيط واالتصال والرقابة عمى األعمال المستيدفة. (2
 متابعة قيام اإلدارات والدوائر باإلجراءات اإلدارية التصحيحية الواردة في تقارير ىيئات التدقيق الخارجية. (3
 نتائج االنحرافات عن مستويات األداء والخطط المرسومة. متقيي (4
جراءات العمل وتشخيص المشكالت القائمة وتقديم التوصيات (5  الفحص والتحقق من سالمة أساليب األداء وا 

 باإلجراءات التصحيحية والحمول المقترحة.
 عمل تقارير وتحاليل موضحة نتائج الرقابة ومرفقة باإلرشادات المناسبة. (6
 أخرى حسب الحاجة بتكميف من النائب اإلداري. ميام (7


