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هدف الوظيفة

التأكد من كفاية وفعالية األنظمة والتعليمات واإلجررااات المعتمردة ومردل التقيرد ب را مرن
خالل الرقابة االدارية و المالية و التحقيق في المخالفات و الشكاوي و العمل علر تنفير
خطط الدائرة من خرالل توويرد مجلرس االدارة و المردير العرام بالتقرارير و المعلومرات و
البيانررات حررول الواقررع الفعلرري فرري المؤسسررة مررن اجررل مسرراعدة المؤسسررة لتحقيررق ا ررداف ا
العامرررة باقرررل التكرررا ليف و باقصررر فاعليرررة مرررن خرررالل معالجرررة االنحرافرررات و تصرررويب
االوضاع بالوقت المناسب.
المهام والواجبات الرئيسية
.1
.2
.3
.4
.5

التدقيق عل جميع دوائر البنك و فروعه و مدل التوام ا بالتشريعات و التاكد من وجود
سياسات عامة تضمن االلتوام بالقوانين و التعليمات الرسمية و التاكد من عدم وجود
تضارب مصالح ناتج عن اي عمل من اعمال البنك.
التدقيق عل االنظمة المالية و المحاسبية و التقارير المحوسبة و التاكد من فعالية و
صحة المعلومات المستخرجة و العمل عل التدقيق عل الصالحيات و المسؤوليات
الخاصة بالبرمجيات
التاكد من صحة المعامالت والمستندات المالية والوثائق المعووة ل ا و صحة احتساب ا
و تسجيل ا و ترصيد ا و تبويب ا وفق االصول و المبادئ المحاسبية و التاكد من صحة
القوائم المالية و تبويب ا حسب االصول و التحقق من صحة تحليل النتائج المالية.
الرقابة عل ايرادات البنك و نفقاته.
التاكد من االستخدام االمثل للموارد وفق اال داف و الخطط المرسومة و ان االنحرفات
قد تم ابراو ا و تبرير ا او تصويب ا

 .6الرقابة عل موجودات البنك و التاكد من مطابقة بيانات سجالت الموجودات عل
الواقع من خالل عملية الجرد المفاجئة و التسويات البنكية
 .7التاكد من حسن استخدام و حفظ السجالت و الوثائق المالية حسب االصول
 .8التاكد من وجود اطار عام متكامل للرقابة الداخلية و العمل عل تطويره اوال باول
والمشاركة باعداد الخطط الرقابية سنويا
 .9مراجعررة نتررائج لعمررال ج رراو الرردائرة ومتابعررة فعاليت ررا ومنجوات ررا للتأكررد مررن
سررير ا وفررق السياسررات والخطررط والبرررامج الموضرروعة.و تقررديم المقترحررات و
التوصيات الالومة بخصوص موظفي دائرة التدقيق و الرقابة لرفع مسرتوا م و
تحديد البرامج التدريبية الالومة ل م ب دف بناا قدرات م.
تحديث وتطوير معرايير ولنظمرة ولسراليب التردقيق والمراجعرة الداخليرة
.11
حسررب معررايير الترردقيق المتعررارف علي ررا وتعليمررات الج ررات الرقابيررة وتوج ررات
اإلدارة العامة و تقديم التوصيات الالومة بشأن ا .
متابعة تصويب وتصحيح الثغرات والمخالفات ورفرع التقرارير الدوريرة
.11
الترري ترروجو نتررائج لعمررال الرردائرة ال ر رئرريس مجلررس اإلدارة والمرردير العررام و
العمل عل مراجعرة المالحظرات الرواردة مرن الج رات الرقابيرة و نترائج تقرارير
ترردقيق الج ررات الرقابيررة ومرردققي الحسررابات وإعررداد الررردود المناسرربة علي ررا و
متابعة اجرااات التصويب وتوجيه المدققيين لمتابعة ما تضمنته مرن مالحظرات
للحد من ا وتالفي تكرار ا.
اي م ام اخرل يكلف ب ا من قبل المسؤول المباشر في مجال عمله.
.12
اتصاالت العمل

 اتصاالت داخل البنك ( دوائر  /المراكو ) :* اتصاالت خارج البنك

:

مجلس االدارة بواسطة المدير العام
دوائر و فروع البنك
اية ج ة رقابية تتطلرب طبيعرة العمرل االتصرال
با

المؤهالت والخبرات و المهارات الواجب توفرها لشاغل الوظيفية
المؤ ـل العلمـي

 -ان يحمللد جة للب الورللسلفةيفل حللب المحس للوب اف العلللف

:

المسليب ف المصةحيب رحج اجنى
الـخبرة العملية

:

 خوةة ال تقد عن  5نفات حب التجقيق رحج اجنىفيفضد من عمد وسلقطسع المصةحب مجققس

 -يفضد ان يحمد شهسجات مهنيب حب التجقيق

 -اتقسن اللغب االن ليزيب قةاءة ف رتسوب ف محسجثب

 -االلمس وسلتشةيعست ف االنظمب ف القفانين الحرفميب

 لجيه القجةة الجاةة الفةيق ف يتمتع ومهسةات االتصسد فالتفاصد

 لجيه القجةة على ونسء المؤشةات ف ونسء االنظمب فالنمسذج

 -مهسةات متقجمب حب ا تخجا الحس فب

 القجةة على التخطيط ف التنظي ف التطفيةف اجاةةالفةيق

 -القجةة على اعجاج التقسةية ف المفازنست

 -ان ال يكون متقاعدا عسكريا او مدنيا.

