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 المقدمة

السٌاسات واإلجراءات المتعلقة  للجمعٌة لتقٌٌمن على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلٌة ٌٌتع

بإدارة المخاطر وتطبٌق أحام قواعد الحوكمة الخاصة بالجمعٌة التً تم اعتماده من قبل وزارة الموارد 

جب أن ٌضمن هذا النظام اتباع ٌوالتقٌد باألنظمة واللوابح ذات الصلة، و االجتماعٌة،البشرٌة والتنمٌة 

عامالت األطراف ذات  وأن، الجمعٌة  التنفٌذٌة فً ستوٌاتالم جمٌع فً  للمسإولٌة واضحة معاٌٌر 

المكتوبة االجراءات  الداخلٌة مجموعةا.  وتتمثل الرقابة بهخاصة لوالضوابط ا وفقاً لألحكامالعالقة تتم 

 ٌرمن أي تصرفات غ  وأصول الجمعٌةات كحماٌة موارد وممتل لىدف إتهل خطة محددة شك فً

 الجمعٌة  المحاسبً فًً ٌنتجها النظام تال والمعلومات المالٌةا وتحقٌق دقة البٌانات ٌهمرغوب ف

م بالسٌاسات و النظم و تزانطاق االللى فً قة مثٌة و المادٌة بطرٌوتحقٌق كفاءة استخدام الموارد البشر

 لى نظامععد االطالع بو هبناء علٌو الجمعٌة.القوانٌن و اللوابح الً تحكم طبٌعة العمل داخل 

نظام  لى عد االطالع عب، و لوابحه و حوكمة الجمعٌاتنظام  لى عد االطالع عبو الجمعٌات وتعدٌالته

من صالحٌات إصدار البحة نظام الرقابة الداخلٌة  هجمعٌة بما لالرر مجلس إدارة سً قاالسا الجمعٌة 

   . 

  

 :عرف الرقابة الداخلية ت:  لىوالمادة اال

أجل خطط التنظٌمٌة الً صممت من لمن ا مجموعةعباره عن  نهاالداخلٌة بؤ ف الرقابةٌعرتٌمكن 

، ومراجعة مدى دقة وتوثٌق البٌانات  استخدامها لى ع الجمعٌة والرقابةأصول  لىع المحافظة

إتباع  لى ع الجمعٌة فً ن  ٌٌع العاملموج، الكفاءة التشغٌلٌة للجمعٌة  ٌزادة وتحفٌالمحاسبٌة.  وز

 .   الجمعٌة تحقٌق أهداف  لىالتنظٌمً و العمل ع الهٌكلن ٌوتحس ، اتهسٌاسبوالتقٌد 

  ررٌبفعالٌة وكفاءة وإصدار تقا الجمعٌة نظام لضمان تحقٌق أهداف  ٌفها اٌضاً بؤنهاعرتكما ٌمكن 

ل كن واللوابح والسٌاسات .فالرقابة الداخلٌة مفهوم واسع، ٌتضمن ٌا، واالمتثال للقوانبهمالٌة موثوق 

 المخاطر المحتملة للجمعٌة .  لىسٌطر عٌما 

  

 :المادة الثانية  : أهداف الرقابة الداخلية 

 ً : ٌلفٌما  الداخلٌة تتمثلأن األهداف المراد تحقٌقها من نظام الرقابة 

   فً شطة المتعددة للجمعٌة  و عوامل إنتاجها و ناألبمن أجل التحكم  : الجمعية في التحكم

غً ، ٌنب إلٌةغٌة تحقٌق ما ترمً بالٌفها وعوابدها و مختلف السٌاسات الً وضعت كا وتتهنفقا

معلومات  لى، من أجل الوصول والوقوف عتهالها، طرقها وإجراءاكتحدٌد أهدافها، هٌا علٌها

مختلف  لى خلق رقابة ع لى حقٌقٌة لها، والمساعدة علذات مصداقٌة عكس الوضعٌة ا

 . اٌهالعناصر المراد التحكم ف



 

 :ف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلٌة هو حماٌة ٌمن خالل التعار حماية األصول

ً ت،وال من خالل فرض حماٌة مادٌة وحماٌة محاسبٌة جمٌع عناصر األصول الجمعٌة أصول 

 عجلتهااألخطار الممكنة وكذلك دفع  كلمن البقاء والمحافظة ع أصولها من  الجمعٌة تمكن 

 ا من تحقٌق األهداف المرسومة. نهاإلنتاجٌة بمساهمة األصول الموجودة لتمكٌ

 :ار دقة ودرجة ٌنبغً اختٌغٌة ضمان نوعٌة جٌدة للمعلومات ب ضمان نوعية المعلومات

 لىج البٌانات من أجل الوصول إلعاٌ ًتٌظل نظام معلوما المحاسبٌة فًالبٌانات  لىاالعتماد ع

    ودقٌقة.صحٌحة نتابج معلوماتٌة 

 من  الجمعٌة ٌمكنل وسابلها داخل كام نظام الرقابة الداخلٌة بإن أحك بكفاءة: تشجيع العمل

من خالل  فعالٌة نشاطاتهاومن تحقٌق  الجمعٌة،ضمان االستعمال األحسن والكفء لموارد 

   الدنٌا.الٌف بتخفٌضها عند حدودها كالت التحكم فً

 ة المرسومة من قبل اإلدارة ٌبالسٌاسات اإلدارااللتزام إن  ة:يم بالسياسات اإلدارااللتزا جيعتش

للجمعٌة أن ٌكفل  هة من شؤنٌام السٌاسات اإلداركواح ٌعمألن ج رهاً تطبٌق أوامتضتق

   لألوامر.خطة التنظٌمٌة من أجل التطبٌق األمثل لا بوضوح إطارالمرسومة  أهدافها

  

  

  :عناصر الرقابة الداخلية  الثالثة:المادة 

ا نظام الرقابة نهف الرقابة الداخلٌة وأهدافها ٌمكن تحدٌد أهم العناصر الً ٌتضمٌعرتمن خالل 

 :  لًفٌما ٌ الجمعٌة  فًالداخلٌة 

 اوالً : الرقابة المحاسبية  :  

 لى عتمد هذه الرقابة عت . و بٌة للمعلومات و مدى االعتماد علٌهااختٌار الدقة المحاستهدف الى 

قبة االجمالٌة وتجه القٌد المزدوج و حفظ حسابات المرا قةٌرع طو إتبا لًاالستخدام األمثل لحاسب اآل

ها ، وتم تحقٌق هذا النوع من الرقابة عن طرق ٌرمواز ٌن المراجعة الدورة وعمل التدقٌق الدوري وغ

 جوانب التالٌة :  لا

 . الجمعٌة امل ومالبم لعملٌات ك. وضع وتصمٌم نظام مستندي مت۱

 . الجمعٌة شاط نامل وسلٌم ٌتفق وطبٌعة كً متب. وضع نظام محاس۲

  لٌها . وفقاً  للقواعد المحاسبة المتعارف ع  الجمعٌة ات كجرد أصول وممتلل.  وضع نظام سلٌم ۳

ن وجودها واستخدامها ا للتؤكد متهبعاومت كاتهاو أصولها وممتل الجمعٌة وضع نظام لمراقبة وحماٌة .۴

 انٌة استخدام حسابات المراقبة المالبمة لذلك .  كومن ذلك إم ما خصصت لهفٌ



 

جرد لمع نتابج ا الجمعٌة جالت محاسبة المسإولٌة عن أصول سنة بٌانات نظام مالبم لمقار وضع.۵

أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة  لىع الجمعٌة لألصول الموجودة  حٌازة  لًالفع

 أسباب أي اختالفات قد تكشفها هذه المقارنة 

من بٌانات  لهجٌتستم  ل دوري لتحقق من دقة ماكشبن مراجعة ٌوضع نظام إلعداد مواز. ۶

 .ان المراجعة ٌزا منهة المعد عترومعلومات مالٌة خالل الف

فً   ثرة من مسإول واحد أو أكتربداٌة الف جردٌة لت اٌاجرد و التسول.  وضع نظام العتماد نتٌجة ا۷

 .   الجمعٌة 

  

  



 

 ثانياً : الرقابة االدارة :  

المالٌة و  وٌستند إلى تحضٌر التقارٌر المرسومة.رفع الكفاءة اإلنتاجٌة وإتباع السٌاسات  لىدف إتهو

 ٌرمج و التدرب وغاالنتاج و البراٌر تقار الدراسات اإلحصابٌة و التقدٌرٌة واإلدارة و الموازنات 

   اآلتٌة:جوانب لوتحقق هذا النوع من الرقابة من خالل ا ذلك.

مستو ى االدارات و األقسام  لىاألهداف الفرعٌة ع للجمعٌة وكذلك. تحدٌد األهداف العامة الربٌسة ۱

سهل ٌى تاألهداف العامة الربٌسٌة، مع وضع توظٌف دقٌق ٌمثل هذه األهداف ح ساعد تحقٌقو الً 

 توظٌفها  

ا من إجراءات وخطوات بهلضمان تحقٌق ما جاء الجمعٌة  التنظٌمٌة فًخطة ل. وضع نظام لرقابة ا۲

 الموضوعة. التا تحقٌق األهداف  و

ل سنة مالٌة ك دوري بداٌةل كشبها اختالف أنواع النشاط الجمعٌة على.  وضع نظام لتقدٌر عناصر ۳

 خاصة. المقارنات وتحدٌد االنحرافات السلبٌة بصفة  األساس عقدلتكون هذه التقدٌرات 

ح ل. وضع نظام خاص لعملٌة اتخاذ القرارات ٌضمن سالمة اتخاذها بما ال ٌتعارض مع مصا۴

أساس أن أي قرار ال  لىمن نتابج أو ع لى  تحقٌقه من أهداف وما ٌصل إلًدف إٌه و ما الجمعٌة 

 ضرورة اتخاذ هذا القرار.   رربعد  دراسة وافٌة تبمعٌنة و ٌرأسس ومعاٌ لىٌتخذ إال بناء ع

  

 :   ليثالثاً : الضبط الداخ

من  الجمعٌة حماٌة أصول لى اإلجراءات الهادفة إ خطة التنظٌمٌة وجمٌع وسابل التنسٌق ولوٌشمل ا

تقٌٌم  لى ع فً سبٌل تحقٌق أهدافه  لًاالختالس و الضٌاع أو سوء االستعمال، وٌعتمد الضبط الداخ

تنفٌذ العملٌة،  كل موظف لمراجعة موظف آخر  شاركهالعمل مع المراقبة الذاتٌة حٌث ٌخضع عمل 

 تحدٌد االختصاصات و  السلطات و المسإولٌات .   لىعتمد عٌكما 

    

   :الرقابة الداخلية  ومبادئة :  مكونات عبالمادة الرا

عناٌة عند تصمٌم أو با تهو دراسبها أات أساسٌة ال بد من االهتمام  مكون لى ً عبشتمل أي نظام رقاٌ

شتمل هذه تضمان معقول لتحقٌق األهداف الرقابٌة وث ٌمكن الوصول إلى ً، حٌبتنفٌذ أي نظام رقا

 :    لًما ٌ لىالمكونات األساسٌة لنظام الرقابة ع

  

 أوالً : بيئة الرقابة :   

جودة  لىٌبة تإثر عبعطً نظاما وتا نهحٌث أ ٌرل المعاٌكالبٌبة الرقابٌة االٌجابٌة أساسا ل برعتت

 ا أهمها: ٌهة تإثر علٌراألنظمة الرقابٌة وهناك عوامل كث

 ا . ٌهٌحافظون عل ٌن والقٌم األخالقٌة التً. نزاهة االدارة والعامل۱



 

م تهسمح لهم القٌام بواجباٌمستوى معٌن من الكفاءة مما  لىم االدارة بالكفاءة بحٌث ٌحافظون عالتزا. ۲

 ر تطبٌق أنظمة رقابة داخلٌة فعالة . ٌفهم أهمٌة تطو لىإضافة إ

 ها .  ٌراألفراد وغ وإدارةنظم المعلومات المحاسبٌة  لى ً نظرة االدارة إنعت. فلسفة االدارة، و۳

ً تحقق التورقابة العملٌات  ٌحدد إطار لإلدارة لتخطٌط وتوجٌه للجمعٌة الذيل التنظٌمً كالهٌ.۴

 .  الجمعٌة أهداف 

  والمسإولٌات.الصالحٌات  الجمعٌة فً تفوضأسلوب إدارة . ۵

  والتدرب وغٌرها.ة من حٌث سٌاسات التوظٌف ٌالسٌاسات الفاعلة للقوى البشر. ۶

   بالجمعٌة.المصلحة أصحاب . عالقة ۷

 

 ثانياً :  تقييم المخاطر:   

انت من المإثرات كسواء  الجمعٌة ح أنظمة الرقابة الداخلٌة المجال لتقٌم المخاطر الً تواجهها صتف

حة للجمعٌة  شرطا أساسٌا لتقٌم المخاطر  ضوضع أهداف ثابتة ووا بر عتٌخارجٌة، كما لالداخلٌة أو ا

لذلك فإن تقٌم المخاطر عبارة عن تحدٌد و تحلٌل المخاطر ذات العالقة و المرتبطة بتحقٌق األهداف 

من الضروري تحلٌلها للتعرف  لحظة تحدٌد المخاطر فإنهلة األجل وٌخطط األداء الطوفً المحددة  

خطوات الواجب القٌام لو ا ثها وكٌفٌة إدارتهاحدو احتمالا وتقدٌر تهآثارها وذلك من حٌث أهمٌ لىع

 ا.  به

  

  

 ثالثاً : النشاطات الرقابية:  

النشاطات الرقابٌة عبارة عن سٌاسات وإجراءات و آلٌات تدعم توجهات اإلدارة  و تضمن القٌام 

جعة األداء جة المخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات : المصادقات، التؤكٌدات، مرالبإجراءات لمعا

 جالت بصفة عامة.  سال لىحفاظ علإجراءات األمن وا لىحفاظ علوا

  

  

 عاً : المعلومات واالتصاالت:  برا

ل كشبوذلك  الجمعٌة داخل   ونهامن ٌحتاجلى اإلدارة و إ لى جٌل المعلومات وإٌصالها إتسٌجب 

أن  الجمعٌة ستطٌع تى تالقٌام بالرقابة الداخلٌة و المسإولٌات األخرى وح لىساعدهم عًٌ نوإطار  زم

و الوقت المناسب وذلك فٌما  بهاأن تقوم باتصاالت مالبمة ٌمكن الثقة  وعلىا  تهاقب عملٌاتعمل وتر

شمل تدفق ٌٌكون فعاال عندما  فإنهخارجٌة، أما فٌما ٌتعلق باالتصال لٌتعلق باألحداث الداخلٌة و ا

قٌام اإلدارة بالتؤكد من وجود لى ل أفقً إضافة إكشباألسفل أو العكس  لىإ لىمعلومات من األعال



 

حاجة  لى ألهدافها عالوة ع الجمعٌة اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجٌة قد ٌكون لها أثر  تحقٌق 

 هذه المعلومات. ومستمر ل ل مهم وموثوق بهاإلدارة الفعالة لتنقٌة المعلومات الهامة لتحقٌق أحسن اتصا

 

   النظام:اقبة مر خامساً:

زمنٌة ما، وتضمن أن نتابج  األداء فً فترةتقٌٌم نوعٌة  لىاقبة أنظمة الرقابة الداخلٌة عمل مرعت

تصمٌم أنظمة الرقابة الداخلٌة لضمان  جبٌمباشرة، وا تهجلالتدقٌق و المراجعة األخرى تم معا

 لىالداخلٌة ع أنظمة الرقابةاستمرار عملٌات المراقبة كجزء من العملٌات الداخلٌة، و ٌجب أن شمل 

    محدد. أطار زمً سرٌع ووفقسٌاسات و إجراءات لضمان أن نتابج التدقٌق تتم شل 

  

  :تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية الخامسة:المادة 

وحدات أو إدارات لتقٌٌم وإدارة  –سبٌل تنفٌذ نظام الرقابة الداخلٌة المعتمد  فً –الجمعٌة ا شتن

 المخاطر، والمراجعة الداخلٌة. 

بجهات خارجٌة لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقٌٌم وإدارة  للجمعٌة االستعانةٌجو ز 

 تلك المهام واالختصاصات.  الجمعٌة عنطر، والمراجعة الداخلٌة، وال ٌخل ذلك بمسإولٌة المخا

  

  :وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية  السادسة: مهامالمادة 

، والتحقق من هوحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة واإلشراف ع تطبٌق لىتتو

 . الجمعٌة وإجراءاتهاة وسٌاسات ٌباألنظمة واللوابح والتعلٌمات السار وعاملٌهاالجمعٌة م مدى التزا

  

    :تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية السابعة:المادة 

جنة المراجعة ل ٌٌنهً بتعصاألقل تو لىع لًن وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة من مراجع داختتكو

 : لًن وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة وعملها ما ٌٌتكو فً ىراعٌأمامها. و ٌكون مسإوالً و

  ى سوى لفوا بؤي أعمال أخركوأال ٌ والتدرب،ا الكفاءة واالستقالل به تتوافر فً العاملٌنأن

 أعمال المراجعة الداخلٌة ونظام الرقابة الداخلٌة. 

 ا وتكو ن مسإولة بهجنة المراجعة، وأن ترتبط ل لىرها إٌأن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقار

 أمامها. 

 وفقاً لسٌاساتجنة المراجعة لاح تراق لىاًء عدٌر وحدة أو إدارة المراجعة بنافآت مكم أن تحدد 

  الجمعٌة.

 دون قٌد.  ٌهاحصول عللالمعلومات والمستندات والوثابق وا لىأن ُتمكن من االطالع ع 

  



 

 

  :خطة المراجعة الداخلية الثامنة:المادة 

وتحدث  لجنة المراجعة،عمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من ت

 األقل.  سنوٌاً علىوالعملٌات الربٌسة  األنشطةمراجعة  سنوٌاً. وٌجبخطة لهذه ا

  

  :المراجعة الداخلية   ريالتاسعة: تقرالمادة 

جنة المراجعة لمجلس اإلدارة و لىإ عن أعمالها وتقدمهتعد إدارة المراجعة الداخلٌة تقرٌراً مكتوباً 

الجمعٌة  فًلنظام الرقابة الداخلٌة  التقرٌر تقٌٌماً أن ٌتضمن هذا  األقل. وٌجب لىع سنوي عبل ركشب

شؤن بل إدارة كا تهاتخذ بٌان اإلجراءات التًالوحدة أو اإلدارة من نتابج وتوصٌات، و هت إلٌهانت وما

 المعالجة فًحال عدم فً نها السٌما شؤبحوظات لوتوصٌات المراجعة السابقة وأي مجة نتابج لمعا

 ذلك.  عًالوقت المناسب ودوا

شؤن بجنة المراجعة لمجلس اإلدارة و إلى مكتوباً وتقدمهتقرٌراً عاماً عد إدارة المراجعة الداخلٌة ت

أسباب أي  المعتمدة وتبن فٌهخطة لا مع اتهت خالل السنة المالٌة ومقارنًٌ أجرتعملٌات المراجعة ال

 اٌة السنة المالٌة المعنٌة. ً لنهلبع التاوجد( خالل الر )إنخطة لإخالل أو انحراف عن ا

أن  لىجنة المراجعة علتوصٌة  لىاًء عٌر إدارة المراجعة الداخلٌة بنٌحدد مجلس اإلدارة نطاق تقر

 : لًر بصورة خاصة ما ٌٌٌتضمن التقر

  الشإون المالٌة واالستثمارات وإدارة المخاطر.  لىواإلشراف عإجراءات الرقابة 

  و ٌة أجذرلات اٌرالموجودة؛ لمواجهة التغٌ المخاطر فً الجمعٌة واألنظمةتقٌٌم تطور عوامل

 المتوقعة .  ٌرغ

  تحدٌد عدد  بما ذلكنظام الرقابة الداخلٌة،  العلٌا فً تطبٌقتقٌٌم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة

ً تذلك إدارة المخاطر( والطرق ال)بما فً ا المجلس بمسابل رقابٌة ٌهلً أخطر فالمرات ا

 ا هذه المسابل. بهج لعا

 الطوارئتطبٌقها أو حاالت  الضعف فًالرقابة الداخلٌة أو مواطن  اإلخفاق فً تطبٌق أوجه 

هذا  معالجة فًالجمعٌة  واإلجراء الذي اتبعته للجمعٌة،لً األداء الما تإثر فًأثرت أو قد  التً

 المالٌة.(  للجمعٌة وبٌاناتهاة ٌر السنوٌالتقار عنها فًح صالمشكالت المف اإلخفاق )السٌما

  ا. تهالرقابة الداخلٌة عند تحدٌد المخاطر وإدار الجمعٌة بؤنظمةمدى تقٌد 

 الجمعٌة. فً ً تصف عملٌات إدارة المخاطرتالمعلومات ال  

 

 

   :المراجعة الداخليةر يحفظ تقار المادة العاشرة:

ضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت ر المراجعة ومستندات العمل متٌتقار الجمعٌة حفظ لىن عٌٌتع

 ا. نهشؤبمن نتابج وتوصٌات وما قد اتخذ  إلٌه



 

  

  : والنفاذ والتعديل( )النشرختامية لام اكألحالمادة الحادية عشرة: ا

خ اعتمادها من مجلس ٌاعتباراً من تار الجمعٌةا من قبل بهام والعمل تزتم االلٌتطبق هذه الالبحة و

    اإلدارة.

 ٌها.ح من االطالع عللالمصا أصحابجمٌع لتمكن  الجمعٌة اإللكترونً على موقعالسٌاسة  وتنشر هذه

تم عرض أي ٌ، ولجنة الرقابة الداخلٌة من قبل -حاجةلعند ا –ة ٌٌتم مراجعة هذه السٌاسة بصفة دور

 مجلس اإلدارة العتمادها.  لىجنة علة من قبل الحترعدٌالت مقت

ٌة السعودٌة وال بالعر التنظٌمٌة فً المملكةجهات لابح افً أنظمة ولوهذه السٌاسة مكملة لما ورد تعد 

جهات التنظٌمٌة فإن لالالبحة و أنظمة ولوابح ا فًن ما ورد ٌعارض بتحال أي فً ا و نهتكون بدٌلة ع

 ن  السابدة. التنظٌمٌة تكوجهات لأنظمة ولوابح ا

 


