وظائف شاغرة
ترغب الهيئة العامة لإلحصاء في شغل وظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف أو نقل الخدمات من الوزارات
والهيئات واملؤسسات الحكومية .فعلى من تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ولديه القدرة على القيام بمهامها
ويحمل مؤهل جامعي للتخصص املناسب للوظيفة ،إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي Fa@stats.gov.sa :
م

مقرها
املقر الرئيس ي للهيئة ،مدينة
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مسمى الوظيفة
مراجع داخلي
هدف
الوظيفة

العمالء
"
الداخليون"

املهام
التشغيلية



دعم مدير إدارة املراجعة الداخلية في تقديم أراء مستقلة ،مبنية على ما تمت مراجعته ،لإلدارة العليا ولجنة املراجعة
بمجلس اإلدارة ،حول أنشطة املراجعة الداخلية ومخرجاتها.



متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة باملجلس.



متابعة نتائج املراجعات مع وحدات العمل وبالتنسيق مع اإلدارة القانونية حول مالحظات املراجعة التي تم تحديدها،
واإلجراءات الالزم اتباعها عند الضرورة للحد من املخاطر واملخالفات.



املتابعة الدورية مع مختلف الوحدات  /اإلدارات لضمان االلتزام األمثل لتوصيات ومالحظات املراجعة.
العمل كنقطة االتصال ملختلف الوحدات  /اإلدارات لالستجابة الستفساراتهم حول عملية املراجعة والتوصيات
واملالحظات املتعلقة بها.



دعم مدير إدارة املراجعة الداخلية في تقديم أراء مستقلة ،مبنية على ما تمت مراجعته ،لإلدارة العليا ولجنة املراجعة
بمجلس اإلدارة ،حول أنشطة املراجعة الداخلية ومخرجاتها.



متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة باملجلس.



متابعة نتائج املراجعات مع وحدات العمل وبالتنسيق مع اإلدارة القانونية حول مالحظات املراجعة التي تم تحديدها،
واإلجراءات الالزم اتباعها عند الضرورة للحد من املخاطر واملخالفات.



املتابعة الدورية مع مختلف الوحدات  /اإلدارات لضمان االلتزام األمثل لتوصيات ومالحظات املراجعة.
العمل كنقطة االتصال ملختلف الوحدات  /اإلدارات لالستجابة الستفساراتهم حول عملية املراجعة والتوصيات
واملالحظات املتعلقة بها.



درجة البكالوريوس في املحاسبة أو ما يعادلها.
يفضل الحصول على مؤهالت مهنية في املحاسبة  /املراجعة ،مثل.)SOCPA, CPA/CA, ACCA, CIA( :



إجادة اللغة اإلنجليزية.



خبرة ال تقل عن سنتين في مجال مراجعة الحسابات أو ما يعادلها.



املؤهالت

الخبرات

7

تنفيذ أنشطة املراجعة الداخلية اليومية عن طريق املشاركة في جميع مراحل دورة املراجعة (التخطيط ،والتنفيذ ،وإعداد التقارير،
واإلنهاء ،واملتابعة) بغية الحفاظ على الضوابط الداخلية والتأكد من االلتزام بجميع السياسات واإلجراءات.
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املرتبة



