
 

 وظائف شاغرة

 

من الوزارات والهيئات واملؤساااااااااااا ااااااااااااات  وذلك عن طريق النق  ترغب الهيئة العامة لإلحصااااااااااااائ  ش شاااااااااااا   وظائف شاااااااااااااغرة ل   ا

على القيام بمهامها ويحم  مؤ   جامعش من تنطبق عليه شااااااااااااروه شاااااااااااا   قح      الوظائف ول  ه الق رة   الحكومية. فعلى
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 املرتبة مقر ا م مى الوظيفة م

(1) 

 م  ر إدارة املراجعة ال اخلية
العامة املكتب الرئيس ي للهيئة 

 لإلحصائ، م  نة الرياض
13 

  ف 

 الوظيفة

 لل ياسات واإلجرائات واللوائح باملشاركة مع 
ً
اإلشراف على قنشطة املراجعة ال اخلية وتق  م اإلرشاد مل ؤولي ا وتنفي  ا وفقا

 شركة مراجعة خارجية.

املهام 

 االستراتيجية

  مع رئيس الهيئة.وضع ومراجعة وتع    خطة املراجعة ال اخلية بالتن يق 

 .امل ا مة  ش صياغة استراتيجية وخطط وميزانيات وسياسات وإجرائات العم  ال نوية إلدارة املراجعة ال اخلية 

  مراجعة خطة العم  ال نوية إلدارة املراجعة ال اخلية وامليزانيات ال نوية بالتن يق مع الرئيس وتق  م امليزانيات

 .راجعة والت قيقاملعتم ة ملجلس اإلدارة ولجنة امل

  قيادة عملية تطوير ميثاق املراجعة ال اخلية، وعمليات وسياسات املراجعة ال اخلية، ومعا ير املراقبة ال اخلية، وضمان

 التزام جميع موظفي اإلدارة وموظفي الهيئة ب ياسات وإجرائات اإلدارة.

  اخلية، وضمان التزام جميع موظفي اإلدارة وموظفي قيادة عملية وضع ال ياسات واإلجرائات املتصلة بإدارة املراجعة ال

 الهيئة بتلك ال ياسات واإلجرائات.

املهام 

 التش يلية

 .إنجاز تطوير سياسات وإجرائات املراجعة ال اخلية وااللتزام ب ا 

 .مراقبة تقي  جميع املوظفين ب ياسات وإجرائات الرقابة ال اخلية 

  والحالية املتعلقة بالنشاه قو الوظيفة قي  املراجعة.اعتماد ال ياسات والخطط الج   ة 

 .اإلشراف على إع اد خطط املراجعة ال ورية بالتعاون مع مكاتب املراجعة الخارجية 

  مراجعة م ى كفا ة األنظمة والبرمجيات واإلجرائات وضوابط اإلدارة الج   ة الهادفة إلى إنجاز األ  اف املرجوة من

 منظور املراجعة.

  اإلشراف على األنشطة التي  نظمها املراجع الخارجش ال ي قحي  العم  له؛ لضمان تنفي  قعمال املراجعة بشك  مناسب

 ودقيق.

 .ضمان تن يق العم  بين إدارات الهيئة واملراجع الخارجش 

  ب  ف تح ين االلتزامإدارة عملية متابعة املالحظات وحاالت ع م االلتزام بال ياسات واإلجرائات التي تم التوص  لها؛ 

 بال ياسات واإلجرائات واللوائح.

 املؤ الت

 .درجة البكالوريوس  ش املحاسبة قو ما يعادلها 

 .فض  الحصول على درجة املاج تير  ش إدارة األعمال قو درجة عليا  

 ( : فض  الحصول على مؤ الت مهنية  ش املحاسبة / املراجعة، مث SOCPA, CPA/CA, ACCA, CIA.) 

 .إتقان الل ة اإلنجليز ة 

 خبرة ألكثر من خمس سنوات  ش مجال املراجعة ال اخلية.  الخبرات
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