
 

 

 
 
 

 المقدمة 

يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للجمعية لتقييم السييياسيياإل راإلجراااإل المتعلقة بةدارة المخا ر 

رت بيق أحكيام قراعيد الحكرمية الخيااييييية بيالجمعيية الته تم اعتميادر من قبير راارة المرارد الب يييييريية رالتنميية  

ب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير راضحة  للمسؤرلية فه  االجتماعية، رالتقيد باألنظمة راللرائح ذاإل الالة، ريج

األ راف ذاإل العالقة تتم رفقاً لألحكام رالضيراب  الخااية ب.ا     عرامرجميع المسيترياإل التنييذية فه الجمعية ، رأن  

رتتمثير الرقيابية اليداخليية مجمرعية االجراااإل المكتربية فه  يييييكير خ ية محيددة ت.يدف ولى حميايية مرارد رممتلكياإل  

م  رأايييرر الجمعية  من أص تايييرفاإل غير مرغرب في.ا رتحقيق دقة البياناإل رالمعلرماإل المالية الته ينتج.ا النظا 

المحاسيبه فه الجمعية  رتحقيق كيااة اسيتخدام المرارد الب يرية ر المادية ب ريقة مثلى فه ن اال االلتاام بالسيياسياإل  

 ر النظم ر القرانين ر اللرائح اله تحكم  بيعة العمر داخر الجمعية 

لجمعيياإل رلرائحيو ، ا حكرميةنظيام    ربعيد اال الع على؛  رتعيديالتيو   ربنياا علييو ربعيد اال الع على نظيام الجمعيياإل 

ربعد اال الع على  نظام الجمعية  االسيياسييه قرر مجلس ودارة الجمعية بما لو من اييالحياإل واييدار الئحة نظام  

 الرقابة الداخلية     

  

 ف الرقابة الداخلية : ي المادة االولى : تعر

مإل من أجر المحافظة على  يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأن.ا عبارر عن مجمرعة من الخ   التنظيمية اله ام

أارر الجمعية رالرقابة على  استخدام.ا ، رمراجعة مدى دقة رترثيق البياناإل المحاسبية   رايادة رتحييا الكيااة  

الت غيلية للجمعية ، رجميع العاملين  فه الجمعية  على  وتباع رالتقيد بسياست.ا،  رتحسين ال.يكر التنظيمه ر العمر  

 معية      على تحقيق أهداف الج

ركيااة روادار تقارير  مالية مرثرال   كما يمكن تعريي.ا ايضاً بأن.ا نظام لضمان تحقيق أهداف الجمعية  بيعالية 

ب.ا، راالمتثار للقرانين راللرائح رالسياساإل  فالرقابة الداخلية مي.رم راسع، يتضمن كر ما يسي ر على المخا ر  

 المحتملة للجمعية    

  

 المادة الثانية  : أهداف الرقابة الداخلية : 

 تمثر فيما يله :  أن األهداف المراد تحقيق.ا من نظام الرقابة الداخلية ت 

من أجر التحكم باألن  ة المتعددة للجمعية  ر عرامر ونتاج.ا ر فه نيقات.ا   التحكم  في الجمعية  :  •

رتكاليي.ا رعرائدها ر مختلف السياساإل اله رضعإل بغية تحقيق ما ترمه ولية ، ينبغه علي.ا تحديد  

على معلرماإل ذاإل ماداقية  أهداف.ا، هياكل.ا،  رق.ا روجرااات.ا، من أجر الرارر رالرقرف  

 عكس الرضعية الحقيقية ل.ا، رالمساعدة على  خلق رقابة على  مختلف العناار المراد التحكم في.ا   

 

 

 والجودة الداخلية والمراجعة نظام الرقابة
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من خالر التعاريف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هر حماية أارر الجمعية  من   حماية األصول:  •

رالته تمكن الجمعية  من البقاا    جميع عناار األارر ،لخالر فرض حماية مادية رحماية محاسبية 

المرجردة  أارل.ا من كر األخ ار الممكنة ركذلك دفع عجلت.ا اإلنتاجية بمساهمة األارر  لى رالمحافظة ع

 لتمكين.ا من تحقيق األهداف المرسرمة   

بغية ضمان نرعية جيدة للمعلرماإل ينبغه اختيار دقة ردرجة االعتماد على   ضمان نوعية المعلومات:  •

البياناإل المحاسبية فه ظر نظام معلرماته يعالج البياناإل من أجر الرارر ولى نتائج معلرماتية احيحة  

 ردقيقة     

ون أحكام نظام الرقابة الداخلية بكر رسائل.ا داخر الجمعية يمكن من ضمان االستعمار   ءة:تشجيع العمل بكفا •

األحسن رالكفا لمرارد الجمعية، رمن تحقيق فعالية ن ا ات.ا من خالر التحكم فه التكاليف بتخييض.ا عند  

 حدردها الدنيا    

ون االلتاام بالسياساإل اإلدارية المرسرمة من قبر اإلدارة تقتضه ت بيق   تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية: •

أرامرها ألن جميع احكام السياساإل اإلدارية من  أنو أن يكير للجمعية أهداف.ا المرسرمة برضرح و ار  

 الخ ة التنظيمية من أجر الت بيق األمثر لألرامر    

  

  المادة الثالثة: عناصر الرقابة الداخلية :

خالر تعريف الرقابة الداخلية رأهداف.ا يمكن تحديد أهم العناار اله يتضمن.ا نظام الرقابة الداخلية فه الجمعية    من

 يله:     على ما

 اوالً : الرقابة المحاسبية  :   

ثر  ت.دف الى اختيار الدقة المحاسبية للمعلرماإل ر مدى االعتماد علي.ا   ر تعتمد هذر الرقابة على  االستخدام األم 

ة  ي ين المراجعة الدررتجو مراارت ،  حاسب اآلله ر وتباع  ريقة القيد المادرج ر حيظ حساباإل المراقبة االجمالية لل

 ق الجرانب التالية :   يرعمر التدقيق الدررص رغيرها ، رتم تحقيق هذا النرع من الرقابة عن  ر 

 رضع رتاميم نظام مستندص متكامر رمالئم لعملياإل الجمعية      ۱

 رضع نظام محاسبه متكامر رسليم يتيق ر بيعة ن ا  الجمعية      ۲

 لقراعد المحاسبة المتعارف علي.ا     رفقاً    ،  رضع نظام سليم لجرد أارر رممتلكاإل الجمعية     ۳

 رضع نظام لمراقبة رحماية الجمعية  ر أارل.ا رممتلكات.ا رمتابعت.ا للتأكد من رجردها راستخدام.ا فيما  4

 خااإل لو رمن ذلك ومكانية استخدام حساباإل المراقبة المالئمة لذلك     

ه   رضع نظام مالئم لمقارنة بياناإل سجالإل محاسبة المسؤرلية عن أارر الجمعية  مع نتائج الجرد اليعل5

تبع ذلك ضرررة فحص ردراسة أسباب أص اختالفاإل ي حيااة الجمعية  على أساس دررص، ر فهلألارر المرجردة 

   قد تك ي.ا هذر المقارنة  

لتحقق من دقة ما تم تسجيلو من بياناإل رمعلرماإل  ، ل  رضع نظام إلعداد مرااين مراجعة ب كر دررص 6

 عة   مياان المراجفه مالية خالر اليترة المعد عن.ا 

ة اليترة من مسؤرر راحد أر أكثر فه  بدايمع   ،رضع نظام العتماد نتيجة الجرد ر التسرياإل الجردية      ۷

    الجمعية
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 ة :   ي ثانياً : الرقابة االدار 

رت.دف ولى رفع الكيااة اإلنتاجية روتباع السياساإل المرسرمة  ريستند ولى تحضير التقارير المالية ر اإلدارة  

 ب رغير ذلك   يرالمرااناإل التقديرية ر الدراساإل اإلحاائية ر تقارير االنتاج ر البرامج ر التدر 

 رتحقق هذا النرع من الرقابة من خالر الجرانب اآلتية:   

فه  ساعد ته تى االداراإل ر األقسام ال ركذلك األهداف اليرعية على مستر   هداف العامة الرئيسة للجمعيةتحديد األ   ۱

     تحقيق األهداف العامة الرئيسية، مع رضع ترظيف دقيق يمثر هذر األهداف حتى يس.ر ترظيي.ا فه 

ق  تحق ه  جراااإل رخ راإل رالت رضع نظام لرقابة الخ ة التنظيمية فه الجمعية لضمان تحقيق ما جاا ب.ا من و  ۲

 األهداف المرضرعة   

الجمعية على اختالف أنراع.ا ب كر دررص بداية كر سنة مالية لتكرن هذر   ة  ن رضع نظام لتقدير عناار ا     ۳

 عقد المقارناإل رتحديد االنحرافاإل السلبية باية خااة   لالتقديراإل أساس 

     رضع نظام خاص لعملية اتخاذ القراراإل يضمن سالمة اتخاذها بما ال يتعارض مع ماالح الجمعية  4

  

 ثالثاً : الضبط الداخلي :   

ري مر الخ ة التنظيمية رجميع رسائر التنسيق ر اإلجراااإل ال.ادفة ولى حماية أارر الجمعية  من االختالس ر  

الضياع أر سرا االستعمار، ريعتمد الضب  الداخله  فه سبير تحقيق أهدافو على  تقييم العمر مع المراقبة الذاتية  

 لمراجعة    للتدقيق را حيث يخضع عمر كر مرظف

    

 ة الرابعة :  مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية :   الماد

ي تمر أص نظام رقابه على  مكرناإل أساسية ال بد من االهتمام  ب.ا أر دراست.ا بعناية عند تاميم أر تنييذ أص نظام  

رقابه، حيث يمكن الرارر ولى ضمان معقرر لتحقيق األهداف الرقابية رت تمر هذر المكرناإل األساسية لنظام  

 ابة على ما يله :  الرق

  

 أوالً : بيئة الرقابة :    

تعتبر البيئة الرقابية االيجابية أساسا لكر المعايير حيث أن.ا تع ه نظاما ربيئة تؤثر على جردة األنظمة الرقابية  

 رهناك عرامر كثيرة تؤثر علي.ا أهم.ا:  

 نااهة االدارة رالعاملين رالقيم األخالقية الته يحافظرن علي.ا      ۱

سترى معين من الكيااة مما يسمح ل.م القيام براجبات.م وضافة ولى  التاام االدارة بالكيااة بحيث يحافظرن على م  ۲

 ف.م أهمية ت رير ت بيق أنظمة رقابة داخلية فعالة    

 ، رتعنه نظرة االدارة ولى  نظم المعلرماإل المحاسبية رودارة األفراد رغيرها     اإلدارة فلسية   ۳

 ي  رترجيو ررقابة العملياإل الته تحقق أهداف  لتخ اإلدارة لتنظيمه للجمعية الذص يحدد و ار  ال.يكر ا4

 الجمعية     

 ض الاالحياإل رالمسؤرلياإل   ي  أسلرب ودارة الجمعية فه تير 5
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 ب رغيرها   ي  السياساإل الياعلة للقرى الب رية من حيث سياساإل الترظيف رالتدر6

 عالقة أاحاب المالحة بالجمعية      ۷

 تقييم المخاطر:       ثانياً : 

ه تراج..ا الجمعية  سراا كانإل من المؤثراإل الداخلية أر  ت م المخا ر الي تياح أنظمة الرقابة الداخلية المجار لتقي

   الخارجية 

  

 ثالثاً : النشاطات الرقابية:   

ةجراااإل لمعالجة  الن ا اإل الرقابية عبارة عن سياساإل روجراااإل ر آلياإل تدعم ترج.اإل اإلدارة  ر تضمن القيام ب

المخا ر، رمن أمثلة هذر الن ا اإل : الماادقاإل، التأكيداإل، مراجعة األداا رالحياظ على وجراااإل األمن رالحياظ  

 على السجالإل باية عامة    

  

 رابعاً : المعلومات واالتصاالت:   

رولى من يحتاجرن.ا  داخر الجمعية  رذلك ب كر و ار امنه   يجب تسجير المعلرماإل روياال.ا ولى  اإلدارة

أما فيما يتعلق باالتاار فةنو يكرن فعاال عندما ي مر تدفق المعلرماإل من  ، يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية 

اإل أخرى  وضافة ولى قيام اإلدارة بالتأكد من رجرد اتاار مناسب مع ج.  ، األعلى ولى األسير أر العكس ب كر أفقه

خارجية قد يكرن ل.ا أثر تحقيق الجمعية  ألهداف.ا عالرة على  حاجة اإلدارة اليعالة لتنقية المعلرماإل ال.امة لتحقيق  

 أحسن اتاار م.م رمرثرال بو رمستمر ل.ذر المعلرماإل   

 

 خامساً: مراقبة النظام:   

رة امنية ما، رتضمن أن نتائج التدقيق ر المراجعة  تعمر مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نرعية األداا فه فت

معالجت.ا مبا رة، ريجب تاميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عملياإل المراقبة كجاا   إل تمقد األخرى 

الرقابة الداخلية على سياساإل ر وجراااإل لضمان أن نتائج التدقيق تتم   نظام  مر يمن العملياإل الداخلية، ر يجب أن  

 ه محدد     نر سريع ررفق أ ار ام ك ب

  

  المادة الخامسة: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية:

فه سبير تنييذ نظام الرقابة   – تن ئ الجمعية رحداإل أر وداراإل لتقييم رودارة المخا ر، رالمراجعة الداخلية  

ا للجمعية االستعانة بج.اإل خارجية لممارسة م.ام راختااااإل رحداإل أر وداراإل تقييم  يجر – الداخلية المعتمد 

 رودارة المخا ر، رالمراجعة الداخلية، رال يخر ذلك بمسؤرلية الجمعية عن تلك الم.ام راالختااااإل   

  

  ن وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية:   ي: تكو السادسةالمادة 

تتكرن رحدة أر ودارة المراجعة الداخلية من مراجع داخله على األقر تراه بتعيينو لجنة المراجعة ريكرن  

 حدة أر ودارة المراجعة الداخلية رعمل.ا ما يله:  الرمسؤرالً أمام.ا  ريراعى فه تكرين 
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ب، رأال يكليرا بأص أعمار أخرى سرى أعمار المراجعة  يقالر رالتدرأن تترافر فه العاملين ب.ا الكيااة راالست •

 الداخلية رنظام الرقابة الداخلية   

 أن ترفع الرحدة أر اإلدارة تقاريرها ولى لجنة المراجعة، رأن ترتب  ب.ا رتكر ن مسؤرلة أمام.ا    •

 راجعة رفقاً لسياساإل الجمعية   حدة أر ودارة المراجعة بناًا على اقتراح لجنة المالرأن تحدد مكافآإل مدير  •

 أن تُمكن من اال الع على المعلرماإل رالمستنداإل رالرثائق رالحارر علي.ا درن قيد    •

 

  :  الداخلية  المراجعة إدارة أو  وحدة  مهام: السابعة المادة

ت بيقو، رالتحقق من مدى التاام    لىة تقييم نظام الرقابة الداخلية راإل راف عالداخلي المراجعة ودارة أر رحدة  تترلى

 الجمعية رعاملي.ا باألنظمة راللرائح رالتعليماإل السارية رسياساإل الجمعية روجرااات.ا   

 

  المادة الثامنة: خطة المراجعة الداخلية:

تعمر رحدة أر ودارة المراجعة الداخلية رفق خ ة  املة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، رتحدث هذر الخ ة  

 سنرياً  ريجب مراجعة األن  ة رالعملياإل الرئيسة سنرياً على األقر   

  

  المادة التاسعة: تقرير المراجعة الداخلية  :

تعد ودارة المراجعة الداخلية تقريراً مكترباً عن أعمال.ا رتقدمو ولى مجلس اإلدارة رلجنة المراجعة ب كر ربع سنرص  

تقييماً لنظام الرقابة الداخلية فه الجمعية رما انت.إل وليو الرحدة أر اإلدارة على األقر  ريجب أن يتضمن هذا التقرير  

من نتائج رتراياإل، ربيان اإلجراااإل الته اتخذت.ا كر ودارة ب أن معالجة نتائج رتراياإل المراجعة السابقة رأص  

 ملحرظاإل ب أن.ا السيما فه حار عدم المعالجة فه الرقإل المناسب ردراعه ذلك   

ارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكترباً رتقدمو ولى مجلس اإلدارة رلجنة المراجعة ب أن عملياإل المراجعة  تعد ود 
ن فيو أسباب أص وخالر أر انحراف عن الخ ة  ي الته أجريإل خالر السنة المالية رمقارنت.ا مع الخ ة المعتمدة رتب 

 معنية   )ون رجد( خالر الربع التاله لن.اية السنة المالية ال
يحدد مجلس اإلدارة ن اال تقرير ودارة المراجعة الداخلية بناًا على تراية لجنة المراجعة على أن يتضمن التقرير  

 باررة خااة ما يله:  
 

 وجراااإل الرقابة راإل راف على ال ؤرن المالية راالستثماراإل رودارة المخا ر    •

 تقييم ت رر عرامر المخا ر فه الجمعية راألنظمة المرجردة؛ لمراج.ة التغييراإل الجذرية أر غير المترقعة     •

ه  تتحديد عدد المراإل ال ذلكفه تقييم أداا مجلس اإلدارة راإلدارة العليا فه ت بيق نظام الرقابة الداخلية، بما  •

 أخ ر في.ا المجلس بمسائر رقابية )بما فه ذلك ودارة المخا ر( رال رال الته عالج ب.ا هذر المسائر   

أرجو اإلخياال فه ت بيق الرقابة الداخلية أر مرا ن الضعف فه ت بيق.ا أر حاالإل ال رارئ الته   •

راإلجراا الذص اتبعتو الجمعية فه معالجة هذا اإلخياال  أثرإل أر قد تؤثر فه األداا الماله للجمعية،  

   )السيما الم كالإل المياح عن.ا فه التقارير السنرية للجمعية ربيانات.ا المالية( 

 مدى تقيد الجمعية بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخا ر رودارت.ا    •

 المعلرماإل الته تاف عملياإل ودارة المخا ر فه الجمعية    •
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  مادة العاشرة: حفظ تقارير المراجعة الداخلية:  ال

متضمنة  فه قسم )الرقابة رالمراجعة الداخلية رالجردة( يتعين على الجمعية حيظ تقارير المراجعة رمستنداإل العمر 
 برضرح ما أنجا رما خلاإل وليو من نتائج رتراياإل رما قد اتخذ ب أن.ا   

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

 ت بق هذر الالئحة ريتم االلتاام رالعمر ب.ا من قبر الجمعية اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة     
 لسياسة على مرقع الجمعية اإللكتررنه لتمكن جميع أاحاب الماالح من اال الع علي.ا  رتن ر هذر ا

من قبر لجنة الرقابة الداخلية ، ريتم عرض أص تعديالإل  - عند الحاجة – يتم مراجعة هذر السياسة باية دررية 
 مقترحة من قبر اللجنة على مجلس اإلدارة العتمادها   

فه أنظمة رلرائح الج.اإل التنظيمية فه المملكة العربية السعردية رال تكرن بديلة  تعد هذر السياسة مكملة لما ررد 
ة رلرائح الج.اإل عن.ا ر فه حار أص تعارض بين ما ررد فه الالئحة ر أنظمة رلرائح الج.اإل التنظيمية فةن أنظم

 السائدة   التنظيمية تكرن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه وبتيوخض    08/07/1443( وتاد خ   2/2022ل ايلجنا  ايتني ا  ا  ءنادلى عحض  رقاااااااااااا    م   با تم اعتماد  ذا ا ايااااااااااااا اد ااااااااااااا        •

افق 06/02/2019م، ءتد خ  2019 جلس اإل ا ة ءمرق  االجتمدع األول يلعدم املدلي   ذااااا01/06/1440م واملو

 
 
 
 
 


