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 املقدمة

تعلقة بإدارة السياسات واإلجراءات امل لجمعية لتقييمل على جملس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية نييتع

وارد البشرية ة اليت مت اعتماده من قبل وزارة املاخلاصة باجلمعي املخاطر وتطبيق أحام قواعد احلوكمة

معايري اع ب أن يضمن هذا النظام اتبجيات الصلة، ووالتقيد باألنظمة واللوائح ذ االجتماعية،والتنمية 

 وفقًاعالقة تتم عامالت األطراف ذات ال وأن، اجلمعية  التنفيذية يف املستويات مجيع يف  للمسؤولية واضحة 

ل خطة شك املكتوبة يفاالجراءات  خلية جمموعةالداا.  وتتمثل الرقابة بهاصة خلوالضوابط ا لألحكام

يق دقة ا وحتقيهمرغوب ف ريمن أي تصرفات غ  ةوأصول اجلمعيات كمحاية موارد وممتل ىلدف إتهحمددة 

ة يام املوارد البشركفاءة استخد وحتقيق اجلمعية  اسيب يفاحمل ينتجها النظام يتال واملعلومات املاليةالبيانات 

طبيعة العمل  النظم و القوانني و اللوائح الي حتكم وم بالسياسات تزانطاق االللى يف قة مثيو املادية بطر

حوكمة ام نظ لى عد االطالع عبو معيات وتعديالتهاجل على نظامعد االطالع بو هبناء عليو اجلمعية.داخل 

من  ها لمعية مباجلرر جملس إدارة سي قاالسا ة اجلمعينظام  لى االطالع ععد ب، و لوائحه و اجلمعيات

 صالحيات إصدار الئحة نظام الرقابة الداخلية .   

  

 :عرف الرقابة الداخلية ت:  ىلواملادة اال

أجل طط التنظيمية الي صممت من خلمن ا جمموعةعباره عن  نهاف الرقابة الداخلية بأيعرتميكن 

حملاسبية.  ا، ومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات  استخدامها لى ع اجلمعية والرقابةأصول  لىع احملافظة

 ، اتهسياسبيد إتباع والتق لى ع اجلمعية يف   نيلعامليع اومج، الكفاءة التشغيلية للجمعية  يزادة وحتفيوز

 .   معية اجلحتقيق أهداف  لىالتنظيمي و العمل ع اهليكل نيوحتس

  رريقاتبفعالية وكفاءة وإصدار  اجلمعية داف نظام لضمان حتقيق أه يفها ايضًا بأنهاعرتكما ميكن 

ل ما كيتضمن  سياسات .فالرقابة الداخلية مفهوم واسع، واللوائح والنيا، واالمتثال للقوانبهمالية موثوق 

 املخاطر احملتملة للجمعية .  لىسيطر عي

  

 :ة املادة الثانية  : أهداف الرقابة الداخلي

 ي : يلفيما  ة تتمثلالداخليأن األهداف املراد حتقيقها من نظام الرقابة 

   ا تهنفقايف شطة املتعددة للجمعية  و عوامل إنتاجها و ناألبمن أجل التحكم  : اجلمعية يف التحكم

 غي عليها، ينب إليةغية حتقيق ما ترمي باليفها وعوائدها و خمتلف السياسات الي وضعت كوت

معلومات ذات  لى، من أجل الوصول والوقوف عتهالها، طرقها وإجراءاكحتديد أهدافها، هيا
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خمتلف العناصر املراد  لى خلق رقابة ع لى قيقية هلا، واملساعدة عحلمصداقية عكس الوضعية ا

 ا. يهالتحكم ف

 :أصول  داف نظام الرقابة الداخلية هو محايةف ندرك أن أهم أهيمن خالل التعار محاية األصول

 متكن يت،وال ية مجيع عناصر األصولمن خالل فرض محاية مادية ومحاية حماسب اجلمعية 

تاجية اإلن عجلتهاخطار املمكنة وكذلك دفع األ كلمن البقاء واحملافظة ع أصوهلا من  اجلمعية 

 داف املرسومة. حتقيق األه ا مننهمبساهمة األصول املوجودة لتمكي

 :لىعتماد عار دقة ودرجة االينبغي اختيمعلومات غية ضمان نوعية جيدة للب ضمان نوعية املعلومات 

وماتية نتائج معل ىللبيانات من أجل الوصول إا جلعاي يتيظل نظام معلوما احملاسبية يفالبيانات 

    صحيحة ودقيقة.

 من  اجلمعية ميكنل وسائلها داخل كخلية بالرقابة الداام نظام إن أحك بكفاءة: تشجيع العمل

من خالل  فعالية نشاطاتهامن حتقيق و اجلمعية،ضمان االستعمال األحسن والكفء ملوارد 

   الدنيا.اليف بتخفيضها عند حدودها كالت التحكم يف

 إلدارة اقبل ة املرسومة من يبالسياسات اإلدار االلتزامإن  ة:يم بالسياسات اإلدارااللتزا جيعتش

 هدافهاللجمعية أأن يكفل  هة من شأنيإلداراام السياسات كواح يعألن مج رهاي تطبيق أوامتضتق

   لألوامر.تطبيق األمثل طة التنظيمية من أجل الخلا بوضوح إطاراملرسومة 
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  :عناصر الرقابة الداخلية  الثالثة:املادة 

ابة الداخلية ا نظام الرقنهد أهم العناصر الي يتضمميكن حتديف الرقابة الداخلية وأهدافها يعرتمن خالل 

 :  ليفيما ي اجلمعية  يف

 اواًل : الرقابة احملاسبية  :  

االستخدام  لى ععتمد هذه الرقابة ت . و العتماد عليهاابية للمعلومات و مدى اختيار الدقة احملاستهدف اىل 

واز ين املراجعة قبة االمجالية وجته محفظ حسابات املرا القيد املزدوج و قةيرع طو إتبا لياألمثل حلاسب اآل

 تالية :  وانب الجلا النوع من الرقابة عن طرق اها ، ومت حتقيق هذريالدورة وعمل التدقيق الدوري وغ

 . جلمعية اامل ومالئم لعمليات كمت مستندي نظام وتصميم وضع. ۱

 . جلمعية اشاط نفق وطبيعة امل وسليم يتك متيبحماس نظام وضع. ۲

  ا . ليهقًا  للقواعد احملاسبة املتعارف عوف  اجلمعية ات كرد أصول وممتلجل سليم نظام وضع.  ۳

ستخدامها ن وجودها واا للتأكد متهبعاومت كاتهالو أصوهلا وممت اجلمعية وضع نظام ملراقبة ومحاية .4

 اقبة املالئمة لذلك .  انية استخدام حسابات املركومن ذلك إم فيما خصصت له

 ليرد الفعجلمع نتائج ا اجلمعية سؤولية عن أصول جالت حماسبة املسنة بيانات نظام مالئم ملقار وضع.5

ختالفات تبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب أي اأساس دوري، و لىع اجلمعية لألصول املوجودة  حيازة 

 قد تكشفها هذه املقارنة 

لومات مالية من بيانات ومع لهجيتسمت  من دقة ما ل دوري لتحققكشبن مراجعة يوضع نظام إلعداد مواز. 6

 .ان املراجعة يزا منهة املعد عرتخالل الف

يف   ثركة من مسؤول واحد أو أرتبداية الف ية ردجلت ايارد و التسوجلا نتيجة العتماد نظام وضع.  ۷

 .اجلمعية

 

 الرقابة االدارة :   ثانيًا :

الية و اإلدارة امل ويستند إىل حتضري التقارير ملرسومة.ارفع الكفاءة اإلنتاجية وإتباع السياسات  ىلدف إتهو

وحتقق هذا  ك.ذل ريمج و التدرب وغير االنتاج و الرباتقار الدراسات اإلحصائية و التقديرية وو املوازنات 

   اآلتية:وانب جلالنوع من الرقابة من خالل ا

ألقسام و امستو ى االدارات و  لىهداف الفرعية عاأل للجمعية وكذلك الرئيسة العامة األهداف حتديد. ۱

 وظيفها  تسهل يى توظيف دقيق ميثل هذه األهداف حاألهداف العامة الرئيسية، مع وضع ت ساعد حتقيقالي 
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التا  ات وا من إجراءات وخطوبهان حتقيق ما جاء لضماجلمعية  التنظيمية يفطة خلا لرقابة نظام وضع. ۲

 املوضوعة. حتقيق األهداف 

الية ل سنة مك دوري بدايةل كشبف أنواعها اختال النشاط اجلمعية على عناصر لتقدير نظام وضع.  ۳

 خاصة. الحنرافات السلبية بصفة ااملقارنات وحتديد  األساس عقدلتكون هذه التقديرات 

 و ما ية اجلمع حلمصا مع يتعارض ال مبا ختاذهاا سالمة يضمن القرارات اختاذ لعملية خاص نظام وضع. ٤

أسس  لىاء عأساس أن أي قرار ال يتخذ إال بن لىع من نتائج أو ىل  حتقيقه من أهداف وما يصل إليدف إيه

 هذا القرار.   ضرورة اختاذ رربعد  دراسة وافية تبمعينة و ريومعاي

  

 :   ليالضبط الداخ ثالثًا :

ن م اجلمعية محاية أصول ىل اءات اهلادفة إاإلجر طة التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق وخلويشمل ا

قييم العمل ت لى ع يف سبيل حتقيق أهدافه  ليالداخ االختالس و الضياع أو سوء االستعمال، ويعتمد الضبط

عتمد يا تنفيذ العملية، كم ف آخر  شاركهموظ كل موظف ملراجعةمع املراقبة الذاتية حيث خيضع عمل 

 حتديد االختصاصات و  السلطات و املسؤوليات .   لىع

    

   : الرقابة الداخلية ومبادئعة :  مكونات باملادة الرا

صميم أو تعناية عند با تهو دراسبها أالهتمام  اات أساسية ال بد من مكون لى ي عبشتمل أي نظام رقاي

ذه هشتمل تول لتحقيق األهداف الرقابية وضمان معقث ميكن الوصول إىل ي، حيبتنفيذ أي نظام رقا

 :    ليما ي لىاملكونات األساسية لنظام الرقابة ع

  

 أواًل : بيئة الرقابة :  

ودة األنظمة ج لىيئة تؤثر عبعطي نظاما وتا نهحيث أ ريل املعايكالبيئة الرقابية االجيابية أساسا ل ربعتت

 ا أهمها: يهة تؤثر علريالرقابية وهناك عوامل كث

 ا . يهحيافظون عل ني والقيم األخالقية اليتوالعامل االدارة نزاهة. ۱

م تهم بواجباسمح هلم القيايمعني من الكفاءة مما  مستوى لىم االدارة بالكفاءة حبيث حيافظون عالتزا. ۲

 ية فعالة . ر تطبيق أنظمة رقابة داخليفهم أهمية تطو ىلإضافة إ

 ا .  هرياألفراد وغ وإدارةعلومات احملاسبية نظم امل ىل  نظرة االدارة إينعتو االدارة، فلسفة. ۳
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قق أهداف حت اليتورقابة العمليات  لتخطيط وتوجيه حيدد إطار لإلدارة للجمعية الذيل التنظيمي كاهلي.4

 .  اجلمعية 

  يات.واملسؤولالصالحيات  اجلمعية يف تفوضأسلوب إدارة . 5

  والتدرب وغريها.لتوظيف اة من حيث سياسات يالسياسات الفاعلة للقوى البشر. 6

   املصلحة باجلمعية.أصحاب  عالقة. ۷

 

 ثانيًا :  تقييم املخاطر:   

ؤثرات الداخلية من امل انتكسواء  اجلمعية الي تواجهها  ح أنظمة الرقابة الداخلية اجملال لتقيم املخاطرصتف

ذلك فإن لجمعية  شرطا أساسيا لتقيم املخاطر  حة للضوضع أهداف ثابتة ووا رب عتيارجية، كما خلأو ا

خطط يف ددة  لعالقة و املرتبطة بتحقيق األهداف احملاتقيم املخاطر عبارة عن حتديد و حتليل املخاطر ذات 

ك من حيث آثارها وذل لىلضروري حتليلها للتعرف عامن  هحلظة حتديد املخاطر فإنلة األجل وياألداء الطو

 ا.  بهطوات الواجب القيام خلو ا ثها وكيفية إدارتهاحدو احتمالا وتقدير تهأهمي

  

 ثالثًا : النشاطات الرقابية:  

ام بإجراءات ات تدعم توجهات اإلدارة  و تضمن القيالنشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات و آلي

 لىع فاظحلقات، التأكيدات، مراجعة األداء واة املخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات : املصادجلاملع

 جالت بصفة عامة.  سال لىفاظ عحلإجراءات األمن وا

 عًا : املعلومات واالتصاالت:  برا 

 ينإطار  زمول كشبوذلك  اجلمعية داخل   ونهان حيتاجمىل اإلدارة و إ ىل جيل املعلومات وإيصاهلا إتسجيب 

اقب وتر تعملأن  اجلمعية ستطيع تى تت األخرى وحالقيام بالرقابة الداخلية و املسؤوليا لىساعدهم عي

لق باألحداث و الوقت املناسب وذلك فيما يتع بهاة أن تقوم باتصاالت مالئمة ميكن الثق وعلىا  تهعمليا

 لىت من األعشمل تدفق املعلومايعاال عندما يكون ف فإنهارجية، أما فيما يتعلق باالتصال خلالداخلية و ا

جهات  ارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب معقيام اإلدىل ل أفقي إضافة إكشباألسفل أو العكس  ىلإ

لتنقية املعلومات  حاجة اإلدارة الفعالة لى فها عالوة عألهدا اجلمعية أخرى خارجية قد يكون هلا أثر  حتقيق 

 ه املعلومات. ومستمر هلذ مهم وموثوق به لاهلامة لتحقيق أحسن اتصا
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   النظام:اقبة مر خامسًا:

تائج التدقيق و نزمنية ما، وتضمن أن  األداء يف فرتةة تقييم نوعي لىاقبة أنظمة الرقابة الداخلية عمل مرعت

مليات عظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار تصميم أن بجيمباشرة، وا تهجلاملراجعة األخرى مت معا

إجراءات  سياسات و لىالداخلية ع أنظمة الرقابة املراقبة كجزء من العمليات الداخلية، و جيب أن مشل

    دد.حم أطار زمي سريع ووفقلضمان أن نتائج التدقيق تتم شل 

  

  :معيةتأسيس وحدات أو إدارات مستقلة باجل اخلامسة:املادة 

إدارة املخاطر، ووحدات أو إدارات لتقييم  –ية املعتمد سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخل يف –اجلمعية ئ شتن

 واملراجعة الداخلية. 

دارة م واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإجبهات خارجية ملمارسة مها للجمعية االستعانةجيو ز 

  تلك املهام واالختصاصات. اجلمعية عنة طر، واملراجعة الداخلية، وال خيل ذلك مبسؤولياملخا

  

  :خلية وحدة أو إدارة املراجعة الدا السادسة: مهاماملادة 

التحقق من مدى ، وهالرقابة الداخلية واإلشراف ع تطبيق وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام ىلتتو

 . هااجلمعية وإجراءاتة وسياسات ييمات السارباألنظمة واللوائح والتعل وعامليهااجلمعية م التزا

  

    :خليةتكون وحدة أو إدارة املراجعة الدا السابعة:املادة 

يكون اجعة ونة املرجل يينهي بتعصاألقل تو لىع لياخن وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع دتتكو

 : ليراجعة الداخلية وعملها ما ين وحدة أو إدارة امليتكو يف ىراعيأمامها. و مسؤواًل

  وى ى سلفوا بأي أعمال أخركوأال ي التدرب،وا الكفاءة واالستقالل به تتوافر يف العاملنيأن

 ة. أعمال املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي

 أمامها.  ا وتكو ن مسؤولةبهراجعة، وأن ترتبط نة املجل ىلرها إيأن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقار 

 سياساتلوفقًا نة املراجعة جلاح رتاق لىاًء عدير وحدة أو إدارة املراجعة بنافآت مكم أن حتدد 

  اجلمعية.

 دون قيد.  يهاصول علحلالوثائق واواملعلومات واملستندات  لىأن ُتمكن من االطالع ع 
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  :خطة املراجعة الداخلية الثامنة:املادة 

وحتدث هذه  جلنة املراجعة،لة للمراجعة معتمدة من عمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شامت

 األقل.  سنويًا علىيسة والعمليات الرئ األنشطةمراجعة  سنويًا. وجيبطة خلا

  

  :املراجعة الداخلية   ريالتاسعة: تقراملادة 

ل كشبراجعة نة املجلجملس اإلدارة و ىلإ ماهلا وتقدمهعن أعتعد إدارة املراجعة الداخلية تقريرًا مكتوبًا 

هت انت ية ومااجلمع يفلنظام الرقابة الداخلية  يمًاالتقرير تقيأن يتضمن هذا  األقل. وجيب لىع سنوي عبر

ة نتائج جلاشأن معبل إدارة كا تهاختذ جراءات اليتبيان اإلالوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، و إليه

 عيسب ودواالوقت املنا املعاجلة يفحال عدم يف ا نها السيمشأبحوظات لوتوصيات املراجعة السابقة وأي م

 ذلك. 

شأن عمليات بة نة املراجعجلجملس اإلدارة و إىل وتقدمه مكتوبًاتقريرًا عامًا عد إدارة املراجعة الداخلية ت

الل أو احنراف أسباب أي إخ املعتمدة وتنب فيهطة خلع اما تهت خالل السنة املالية ومقارني أجريتاملراجعة ال

 ملالية املعنية. ااية السنة ي لنهلبع التاوجد( خالل الر )إنطة خلعن ا

أن يتضمن  لىنة املراجعة عجلتوصية  لىاًء عخلية بنير إدارة املراجعة الداحيدد جملس اإلدارة نطاق تقر

 : لير بصورة خاصة ما ييالتقر

  االستثمارات وإدارة املخاطر. الشؤون املالية و لىواإلشراف عإجراءات الرقابة 

  املتوقعة  ريو غأية ذرجلات اريملوجودة؛ ملواجهة التغيا املخاطر يف اجلمعية واألنظمةتقييم تطور عوامل

 . 

  ديد عدد حت مبا ذلكنظام الرقابة الداخلية،  بيقالعليا يف تطتقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة

ا به جلاع يتذلك إدارة املخاطر( والطرق اليف  )مباا اجمللس مبسائل رقابية يهلي أخطر فاملرات ا

 هذه املسائل. 

 اليت الطوارئتطبيقها أو حاالت  الضعف يفطن الرقابة الداخلية أو موا اإلخفاق يف تطبيق أوجه 

اإلخفاق ذا ه معاجلة يفاجلمعية  جراء الذي اتبعتهواإل للجمعية،لي األداء املا تؤثر يفأثرت أو قد 

 املالية.(  للجمعية وبياناتهاة ير السنويالتقار عنها يفح صاملشكالت املف )السيما

  ا. تهديد املخاطر وإدارحتالرقابة الداخلية عند  اجلمعية بأنظمةمدى تقيد 

 معية.اجل يف  تصف عمليات إدارة املخاطريتاملعلومات ال  
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   :املراجعة الداخليةر يحفظ تقار املادة العاشرة:

من  ليهإضمنة بوضوح ما أجنز وما خلصت لعمل متر املراجعة ومستندات ايتقار اجلمعية حفظ لى عنييتع

 ا. نهشأبنتائج وتوصيات وما قد اختذ 

  

  : فاذ والتعديل(والن )النشرتامية خلام اكألحاملادة احلادية عشرة: ا

    اإلدارة.جملس  خ اعتمادها منياعتبارًا من تار جلمعيةاا من قبل بهام والعمل تزتم االليتطبق هذه الالئحة و

 يها. من االطالع علحلاملصا أصحابمجيع كن لتم اجلمعية اإللكرتوني على موقعالسياسة  وتنشر هذه

تم عرض أي ي، ولرقابة الداخلية جلنة امن قبل -اجةحلعند ا –ة ييتم مراجعة هذه السياسة بصفة دور

 عتمادها. جملس اإلدارة ال لىجنة علة من قبل الحرتعديالت مقت

عودية وال ية السبالعر التنظيمية يف اململكةهات جلائح ايف أنظمة ولوهذه السياسة مكملة ملا ورد تعد 

ية فإن أنظمة هات التنظيمجللالئحة و أنظمة ولوائح اا يف ما ورد نيعارض بتحال أي يف ا و نهتكون بديلة ع

 ن السائدة. التنظيمية تكوهات جلولوائح ا
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 اعتماد جملس اإلدارة 

 هـ 06/11/1441جبلسته املنعقدة بتاريخ   إلدارةااجتماع جملس يف  نظام الرقابة الداخليةمت اعتماد 

 م .27/06/2020املوافق 

 توقيع أعضاء جملس إدارة اجلمعية

 التوقيع الصفة االسم م

  جملس االدارة رئيس ن العثيمالشيخ / عبداهلل عبدالرمح 1

  نائب رئيس اجمللس يالشيخ / حممد جمدوع الشهر 2

  املشرف املالي ميد الشيخاالستاذ / إبراهيم عبداحل 3

  عضو ياالستاذ / فهد عويض البشر 4

  عضو ميان السلاالستاذ / حممد ضبي 5

 


