
 

 

 
 
 

 المقدمة

يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للجمعية لتقييم السييياسييياج ااإلجرالاج المتعلقة ب دارة المخا ر 

ات بيق أحكييام قااعييد الحكاميية الخيياعييييييية بييالجمعييية الت  تم اعتمييادد من قبيي  الارة الماارد الب يييييييرييية االتنمييية 

ب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير ااضحة  للمسؤالية ف   االجتماعية، االتقيد باألنظمة االلاائح ذاج العلة، ايج

األ راف ذاج العالقة تتم افقاً لألحكام االضااب  الخاعة بها.   عاام جميع المستاياج التنفيذية ف  الجمعية ، اأن 

اتتمثي  الرقيابية اليداخليية مجماعية االجرالاج المكتابة ف   يييييييك  خ ة محددة تهدف رلى حماية ماارد اممتلكاج 

 ماأعيييا  الجمعية  من أص تعيييرفاج غير مرغاب فيها اتحقيق دقة البياناج االمعلاماج المالية الت  ينتجها النظا

المحاسب  ف  الجمعية  اتحقيق كفالة استخدام الماارد الب رية ا المادية ب ريقة مثلى ف  ن اق االلتلام بالسياساج 

 ا النظم ا القاانين ا اللاائح ال  تحكم  بيعة العم  داخ  الجمعية.

الجمعياج الاائحو ،  حكامةنظام  ابعد اال الع على؛ اتعيديالتو  ابنيال علييو ابعيد اال الع على نظيام الجمعيياج

ابعد اال الع على  نظام الجمعية  االسييياسييي  قرر مجلس ردارة الجمعية بما لو من عيييالحياج رعيييدار الئحة نظام 

 الرقابة الداخلية .   

  

 ف الرقابة الداخلية :يالمادة االولى : تعر

عممج من أج  المحافظة على يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنها عبارد عن مجماعة من الخ   التنظيمية ال  

أعا  الجمعية االرقابة على  استخدامها ، امراجعة مدى دقة اتاثيق البياناج المحاسبية.  اليادة اتحفيل الكفالة 

الت غيلية للجمعية ، اجميع العاملين  ف  الجمعية  على  رتباع االتقيد بسياستها،  اتحسين الهيك  التنظيم  ا العم  

 لجمعية  .  على تحقيق أهداف ا

كما يمكن تعريفها ايضاً بأنها نظام لضمان تحقيق أهداف الجمعية  بفعالية اكفالة ارعدار تقارير  مالية ماثاق 

بها، ااالمتثا  للقاانين االلاائح االسياساج .فالرقابة الداخلية مفهام ااسع، يتضمن ك  ما يسي ر على المخا ر 

 المحتملة للجمعية . 

  

 : أهداف الرقابة الداخلية : المادة الثانية 

 أن األهداف المراد تحقيقها من نظام الرقابة الداخلية تتمث  فيما يل  : 

 :  من أج  التحكم باألن  ة المتعددة للجمعية  ا عاام  رنتاجها ا ف  نفقاتها  التحكم  في الجمعية

حديد ة ، ينبغ  عليها تاتكاليفها اعاائدها ا مختلف السياساج ال  اضعج بغية تحقيق ما ترم  رلي

أهدافها، هياكلها،  رقها ارجرالاتها، من أج  الاعا  االاقاف على معلاماج ذاج معداقية 

 عكس الاضعية الحقيقية لها، االمساعدة على  خلق رقابة على  مختلف العناعر المراد التحكم فيها. 

 

 

 والجودة الداخلية والمراجعة نظام الرقابة
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 :بة الداخلية ها حماية أعا  الجمعية  من من خال  التعاريف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقا حماية األصول

االت  تمكن الجمعية  من البقال  جميع عناعر األعا  ،لخال  فرض حماية مادية احماية محاسبية 

أعالها من ك  األخ ار الممكنة اكذلك دفع عجلتها اإلنتاجية بمساهمة األعا  الماجادة  لىاالمحافظة ع

 لتمكينها من تحقيق األهداف المرسامة. 

 :بغية ضمان ناعية جيدة للمعلاماج ينبغ  اختيار دقة ادرجة االعتماد على  ضمان نوعية المعلومات

البياناج المحاسبية ف  ظ  نظام معلامات  يعالج البياناج من أج  الاعا  رلى نتائج معلاماتية عحيحة 

 ادقيقة.   

 :داخ  الجمعية يمكن من ضمان االستعما   رن أحكام نظام الرقابة الداخلية بك  اسائلها تشجيع العمل بكفاءة

األحسن االكفل لماارد الجمعية، امن تحقيق فعالية ن ا اتها من خال  التحكم ف  التكاليف بتخفيضها عند 

 حدادها الدنيا.  

 :رن االلتلام بالسياساج اإلدارية المرسامة من قب  اإلدارة تقتض  ت بيق  تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية

أاامرها ألن جميع احكام السياساج اإلدارية من  أنو أن يكف  للجمعية أهدافها المرسامة باضاح ر ار 

 الخ ة التنظيمية من أج  الت بيق األمث  لألاامر.  

  

  المادة الثالثة: عناصر الرقابة الداخلية :

خال  تعريف الرقابة الداخلية اأهدافها يمكن تحديد أهم العناعر ال  يتضمنها نظام الرقابة الداخلية ف  الجمعية   من

 يل :   على ما

 اوالً : الرقابة المحاسبية  :  

  ثتهدف الى اختيار الدقة المحاسبية للمعلاماج ا مدى االعتماد عليها . ا تعتمد هذد الرقابة على  االستخدام األم

ة يين المراجعة الدارتجو ماالات، حاسب اآلل  ا رتباع  ريقة القيد الملداج ا حفظ حساباج المراقبة االجمالية لل

 ق الجاانب التالية :  ياعم  التدقيق الدارص اغيرها ، اتم تحقيق هذا الناع من الرقابة عن  ر

 اضع اتعميم نظام مستندص متكام  امالئم لعملياج الجمعية  .. ۱

 اضع نظام محاسب  متكام  اسليم يتفق ا بيعة ن ا  الجمعية  .. ۲

 لقااعد المحاسبة المتعارف عليها .  افقاً   ، اضع نظام سليم لجرد أعا  اممتلكاج الجمعية  .۳

.اضع نظام لمراقبة احماية الجمعية  ا أعالها اممتلكاتها امتابعتها للتأكد من اجادها ااستخدامها فيما 4

 من ذلك رمكانية استخدام حساباج المراقبة المالئمة لذلك .  خععج لو ا

.اضع نظام مالئم لمقارنة بياناج سجالج محاسبة المسؤالية عن أعا  الجمعية  مع نتائج الجرد الفعل  5

تبع ذلك ضرارة فحص ادراسة أسباب أص اختالفاج يحيالة الجمعية  على أساس دارص، ا ف لألعا  الماجادة 

 .ذد المقارنة قد تك فها ه

لتحقق من دقة ما تم تسجيلو من بياناج امعلاماج ، ل. اضع نظام إلعداد ماالين مراجعة ب ك  دارص 6

 ميلان المراجعة .ف  مالية خال  الفترة المعد عنها 

ة الفترة من مسؤا  ااحد أا أكثر ف  بدايمع  ،اضع نظام العتماد نتيجة الجرد ا التساياج الجردية   .۷

 . الجمعية
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 ة :  يثانياً : الرقابة االدار 

اتهدف رلى رفع الكفالة اإلنتاجية ارتباع السياساج المرسامة. ايستند رلى تحضير التقارير المالية ا اإلدارة 

 ب اغير ذلك. ياالماالناج التقديرية ا الدراساج اإلحعائية ا تقارير االنتاج ا البرامج ا التدر

 اتحقق هذا الناع من الرقابة من خال  الجاانب اآلتية:  

ف  د ساعت  تى االداراج ا األقسام الاكذلك األهداف الفرعية على مستا تحديد األهداف العامة الرئيسة للجمعية. ۱

  .تحقيق األهداف العامة الرئيسية، مع اضع تاظيف دقيق يمث  هذد األهداف حتى يسه  تاظيفها ف  

ق تحق  ام لرقابة الخ ة التنظيمية ف  الجمعية لضمان تحقيق ما جال بها من رجرالاج اخ ااج االتاضع نظ. ۲

 األهداف الماضاعة. 

الجمعية على اختالف أنااعها ب ك  دارص بداية ك  سنة مالية لتكان هذد  ة ن اضع نظام لتقدير عناعر ا  .۳

 عقد المقارناج اتحديد االنحرافاج السلبية بعفة خاعة. لالتقديراج أساس 

 .. اضع نظام خاص لعملية اتخاذ القراراج يضمن سالمة اتخاذها بما ال يتعارض مع معالح الجمعية 4

  

 ثالثاً : الضبط الداخلي :  

من االختالس ا  اي م  الخ ة التنظيمية اجميع اسائ  التنسيق ا اإلجرالاج الهادفة رلى حماية أعا  الجمعية 

الضياع أا سال االستعما ، ايعتمد الضب  الداخل   ف  سبي  تحقيق أهدافو على  تقييم العم  مع المراقبة الذاتية 

 لمراجعة.  للتدقيق اا حيث يخضع عم  ك  ماظف

    

 المادة الرابعة :  مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية :  

أساسية ال بد من االهتمام  بها أا دراستها بعناية عند تعميم أا تنفيذ أص نظام  ي تم  أص نظام رقاب  على  مكاناج

رقاب ، حيث يمكن الاعا  رلى ضمان معقا  لتحقيق األهداف الرقابية ات تم  هذد المكاناج األساسية لنظام 

 الرقابة على ما يل  : 

  

 أوالً : بيئة الرقابة :   

تعتبر البيئة الرقابية االيجابية أساسا لك  المعايير حيث أنها تع   نظاما ابيئة تؤثر على جادة األنظمة الرقابية 

 اهناك عاام  كثيرة تؤثر عليها أهمها: 

 نلاهة االدارة االعاملين االقيم األخالقية الت  يحافظان عليها . . ۱

ستاى معين من الكفالة مما يسمح لهم القيام بااجباتهم رضافة رلى التلام االدارة بالكفالة بحيث يحافظان على م. ۲

 فهم أهمية ت اير ت بيق أنظمة رقابة داخلية فعالة . 

 ، اتعن  نظرة االدارة رلى  نظم المعلاماج المحاسبية اردارة األفراد اغيرها .  اإلدارة فلسفة . ۳

 ي  اتاجيو ارقابة العملياج الت  تحقق أهداف لتخاإلدارة لتنظيم  للجمعية الذص يحدد ر ار .الهيك  ا4

 الجمعية .  

 ض العالحياج االمسؤالياج. ي. أسلاب ردارة الجمعية ف  تفا5



 

3 

 

 ب اغيرها. ي. السياساج الفاعلة للقاى الب رية من حيث سياساج التاظيف االتدر6

 عالقة أعحاب المعلحة بالجمعية.  . ۷

 ثانياً :  تقييم المخاطر:   

  تااجهها الجمعية  ساال كانج من المؤثراج الداخلية أا تم المخا ر اليأنظمة الرقابة الداخلية المجا  لتقيتفعح 

 .الخارجية 

  

 ثالثاً : النشاطات الرقابية:  

تضمن القيام ب جرالاج لمعالجة  الن ا اج الرقابية عبارة عن سياساج ارجرالاج ا آلياج تدعم تاجهاج اإلدارة  ا

المخا ر، امن أمثلة هذد الن ا اج : المعادقاج، التأكيداج، مراجعة األدال االحفاظ على رجرالاج األمن االحفاظ 

 على السجالج بعفة عامة.  

  

 رابعاً : المعلومات واالتصاالت:  

ارلى من يحتاجانها  داخ  الجمعية  اذلك ب ك  ر ار لمن   يجب تسجي  المعلاماج اريعالها رلى  اإلدارة

أما فيما يتعلق باالتعا  ف نو يكان فعاال عندما ي م  تدفق المعلاماج من ، يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية 

خرى اج أرضافة رلى قيام اإلدارة بالتأكد من اجاد اتعا  مناسب مع جه ،األعلى رلى األسف  أا العكس ب ك  أفق 

خارجية قد يكان لها أثر تحقيق الجمعية  ألهدافها عالاة على  حاجة اإلدارة الفعالة لتنقية المعلاماج الهامة لتحقيق 

 أحسن اتعا  مهم اماثاق بو امستمر لهذد المعلاماج. 

 

 خامساً: مراقبة النظام:  

ة رة لمنية ما، اتضمن أن نتائج التدقيق ا المراجعتعم  مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم ناعية األدال ف  فت

معالجتها مبا رة، ايجب تعميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عملياج المراقبة كجلل  جتمقد األخرى 

الرقابة الداخلية على سياساج ا رجرالاج لضمان أن نتائج التدقيق تتم  نظام م  يمن العملياج الداخلية، ا يجب أن 

   محدد.   ن  سريع اافق أ ار لمك ب

  

  المادة الخامسة: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية:

ف  سبي  تنفيذ نظام الرقابة  –تن ئ الجمعية احداج أا رداراج لتقييم اردارة المخا ر، االمراجعة الداخلية. 

ل للجمعية االستعانة بجهاج خارجية لممارسة مهام ااختعاعاج احداج أا رداراج تقييم يجا –الداخلية المعتمد 

 اردارة المخا ر، االمراجعة الداخلية، اال يخ  ذلك بمسؤالية الجمعية عن تلك المهام ااالختعاعاج. 

  

  ن وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية:  ي: تكوالسادسةالمادة 

تتكان احدة أا ردارة المراجعة الداخلية من مراجع داخل  على األق  تاع  بتعيينو لجنة المراجعة ايكان 

 حدة أا ردارة المراجعة الداخلية اعملها ما يل : الامسؤاالً أمامها. ايراعى ف  تكاين 
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 ة خرى ساى أعما  المراجعب، اأال يكلفاا بأص أعما  أيأن تتاافر ف  العاملين بها الكفالة ااالستقال  االتدر

 الداخلية انظام الرقابة الداخلية. 

  .أن ترفع الاحدة أا اإلدارة تقاريرها رلى لجنة المراجعة، اأن ترتب  بها اتكا ن مسؤالة أمامها 

  حدة أا ردارة المراجعة بناًل على اقتراح لجنة المراجعة افقاً لسياساج الجمعية. الاأن تحدد مكافآج مدير 

 من اال الع على المعلاماج االمستنداج االاثائق االحعا  عليها دان قيد.  أن تُمكن 

 

  : الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مهام: السابعة المادة

ام ت بيقو، االتحقق من مدى التل لىة تقييم نظام الرقابة الداخلية ااإل راف عالداخلي المراجعة ردارة أا احدة تتالى

 الجمعية اعامليها باألنظمة االلاائح االتعليماج السارية اسياساج الجمعية ارجرالاتها. 

 

  المادة الثامنة: خطة المراجعة الداخلية:

تعم  احدة أا ردارة المراجعة الداخلية افق خ ة  املة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، اتحدث هذد الخ ة 

 سناياً. ايجب مراجعة األن  ة االعملياج الرئيسة سناياً على األق . 

  

  المادة التاسعة: تقرير المراجعة الداخلية  :

عن أعمالها اتقدمو رلى مجلس اإلدارة الجنة المراجعة ب ك  ربع سناص تعد ردارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتاباً 

على األق . ايجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية ف  الجمعية اما انتهج رليو الاحدة أا اإلدارة 

أص ج المراجعة السابقة امن نتائج اتاعياج، ابيان اإلجرالاج الت  اتخذتها ك  ردارة ب أن معالجة نتائج اتاعيا

 ملحاظاج ب أنها السيما ف  حا  عدم المعالجة ف  الاقج المناسب ادااع  ذلك. 

تعد ردارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتاباً اتقدمو رلى مجلس اإلدارة الجنة المراجعة ب أن عملياج المراجعة 
ن فيو أسباب أص رخال  أا انحراف عن الخ ة يمعتمدة اتبالت  أجريج خال  السنة المالية امقارنتها مع الخ ة ال

 )رن اجد( خال  الربع التال  لنهاية السنة المالية المعنية. 
يحدد مجلس اإلدارة ن اق تقرير ردارة المراجعة الداخلية بناًل على تاعية لجنة المراجعة على أن يتضمن التقرير 

 بعارة خاعة ما يل : 
 

  .رجرالاج الرقابة ااإل راف على ال ؤان المالية ااالستثماراج اردارة المخا ر 

  . تقييم ت ار عاام  المخا ر ف  الجمعية ااألنظمة الماجادة؛ لمااجهة التغييراج الجذرية أا غير المتاقعة 

  تلتحديد عدد المراج ا ذلكف  تقييم أدال مجلس اإلدارة ااإلدارة العليا ف  ت بيق نظام الرقابة الداخلية، بما  

 أخ ر فيها المجلس بمسائ  رقابية )بما ف  ذلك ردارة المخا ر( اال رق الت  عالج بها هذد المسائ . 

   أاجو اإلخفاق ف  ت بيق الرقابة الداخلية أا ماا ن الضعف ف  ت بيقها أا حاالج ال اارئ الت

ذص اتبعتو الجمعية ف  معالجة هذا اإلخفاق أثرج أا قد تؤثر ف  األدال المال  للجمعية، ااإلجرال ال

 .)السيما الم كالج المفعح عنها ف  التقارير السناية للجمعية ابياناتها المالية( 

  .مدى تقيد الجمعية بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخا ر اردارتها 

  .المعلاماج الت  تعف عملياج ردارة المخا ر ف  الجمعية 
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  المادة العاشرة: حفظ تقارير المراجعة الداخلية: 

تضمنة مف  قسم )الرقابة االمراجعة الداخلية االجادة( يتعين على الجمعية حفظ تقارير المراجعة امستنداج العم  
 باضاح ما أنجل اما خلعج رليو من نتائج اتاعياج اما قد اتخذ ب أنها. 

  
  المادة الحادية عشرة: األحكام الختامية )النشر والنفاذ والتعديل(: 

 ت بق هذد الالئحة ايتم االلتلام االعم  بها من قب  الجمعية اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة.   
 ا.اتن ر هذد السياسة على ماقع الجمعية اإللكتران  لتمكن جميع أعحاب المعالح من اال الع عليه

من قب  لجنة الرقابة الداخلية ، ايتم عرض أص تعديالج -عند الحاجة –يتم مراجعة هذد السياسة بعفة دارية 
 مقترحة من قب  اللجنة على مجلس اإلدارة العتمادها. 

 تعد هذد السياسة مكملة لما ارد ف  أنظمة الاائح الجهاج التنظيمية ف  المملكة العربية السعادية اال تكان بديلة
ة الاائح الجهاج عنها ا ف  حا  أص تعارض بين ما ارد ف  الالئحة ا أنظمة الاائح الجهاج التنظيمية ف ن أنظم

 السائدة. التنظيمية تكان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه وبتيويض    00/00/4113( وتد يخ 2/2022ل ايلجنا  ايتني ا  ا  ءندعل عمح   رااااااااااا    م  باتم اعتماد  ذا ا اياااااااااااا اد ااااااااااا       •

افق 00/02/2042م، ءتد يخ 2042 جلس اإل ا ة ءم ر  االجتمدع األول يلعدم ايمدلي   ذااااا04/00/4110م وايمو

 
 
 
 
 


