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مقدمة

لسياساتالتقييمللجمعيةداخليةرقابةنظاماعتماد اإلدارةمجلسعىليتعي   
الخاصةالحوكمةقواعد أحاموتطبيقالمخاطر بإدارةالمتعلقةواإلجراءات
  بالجمعية

يةالموارد وزارةقبلمناعتمادهتمالت  تماعية،االجوالتنميةالبشر
معايي  اعاتبالنظامهذا يضمنأنويجبالصلة،ذاتواللوائحباألنظمةوالتقيد 
  التنفيذيةالمستوياتجميعللمسؤوليةوضاحة

 
تعامال وأنالجمعيةف

 تتمالعالقةذاتاألطراف
 
الرقابةثلوتتم.بهاالخاصةوالضوابطلألحكاموفقا

  المكتوبةاالجراءاتمجموعةالداخلية
 
يةحماإىلتهدفمحددةخطةشكلف

قيقوتحفيها مرغوبغي  ترصفاتأيمنالجمعيةوأصولوممتلكاتموارد 
  الماليةوالمعلوماتالبياناتدقة

  المحاست   النظامينتجها الت 
 
جمعيةالف

ةالموارد استخدامكفاءةوتحقيق   مثىلبطريقةالماديةو البشر
 
امطاقنف االلي  

.الجمعيةداخلالعملطبيعةتحكماىل  اللوائحو القواني   و النظمو بالسياسات
نظامعىلاالطالعوبعد وتعديالتهالجمعياتنظامعىلاالطالعوبعد عىل  وبناء

ر قر االساس  الجمعيةنظامعىلاالطالعوعد ،لوائحهو الجمعياتحوكمة
حةالئإصدار صالحياتمنلبما بالمظيلفاألهليةالي  جمعيةإدارةمجلس
.الداخليةالرقابةنظام

الداخليةالرقابةتعرف:االوىلالمادة

اىل  يميةالتنظالخططمنمجموعةعنعبارهبأنها الداخليةالرقابةتعريفيمكن

،استخدامها عىلوالرقابةالجمعيةأصولعىلالمحافظةأجلمنصممت

ءةالكفا وتحفي   وزيادة.المحاسبيةالبياناتوتوثيقدقةمدىومراجعة

  العاملي   وجميع.للجمعيةالتشغيلية
 
.بسياستهاقيد والتإتباععىلالجمعيةف

.الجمعيةأهدافتحقيقعىلالعملو التنظيم  الهيكلوتحسي   

 تعريفها يمكنكما 
 
فعاليةبالجمعيةأهدافتحقيقلضماننظامبأنها ايضا

والسياساتواللوائحللقواني   واالمتثالبها،موثوقماليةتقارير وإصدار وكفاءة
محتملةالالمخاطر عىليسيطر ما كليتضمنواسع،مفهومالداخليةفالرقابة.

.للجمعية
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الداخليةالرقابةأهداف:الثانيةالمادة

:يىل  فيما تتمثلالداخليةالرقابةنظاممنتحقيقها المراد األهدافأن

  التحكم1.
 
واملعو للجمعيةالمتعددةاألنشطةالتحكمأجلمن:الجمعيةف

  و إنتاجها 
 
بغيةوضعتاىل  السياساتمختلفو وعوائدها وتكاليفها نفقاتها ف

  ،إليةترم  ما تحقيق
وإجراءاتها،ا طرقههياكلها،أهدافها،تحديد عليها ينبغ 

الوضعيةعكسمصداقيةذاتمعلوماتعىلوالوقوفالوصولأجلمن
التحكمالمراد العناص مختلفعىلرقابةخلقعىلوالمساعدةلها،الحقيقية

.فيها

يةالداخلالرقابةنظامأهدافأهمأنندركالتعاريفخاللمن:األصولحماية2.
محاسبيةوحمايةماديةحمايةفرضخاللمنالجمعيةأصولحمايةهو 

  األصولعناص جميع
ولها أصعوالمحافظةالبقاءمنالجمعيةتمكن،والت 

األصولبمساهمةاإلنتاجيةعجلتها دفعوكذلكالممكنةاألخطار كلمن
.المرسومةاألهدافتحقيقمنلتمكينها الموجودة

  للمعلوماتجيدةنوعيةضمانبغية:المعلوماتنوعيةضمان.3
تيار اخينبغ 

  المحاسبيةالبياناتعاالعتماد ودرجةدقة
 
الجيعمعلوماتت   نظامظلف

.ودقيقةصحيحةمعلوماتيةنتائجإىلالوصولأجلمنالبيانات

اخلدوسائلها بكلالداخليةالرقابةنظامأحكامإن:بكفاءةالعملتشجيع4.
ومنالجمعية،لموارد والكفءاألحسناالستعمالضمانمنيمكنالجمعية
  التحكمخاللمننشاطاتها فعاليةتحقيق

 
حدودها عند ها بتخفيضالتكاليفف

.الدنيا

امتشجيع5. امإن:اإلداريةبالسياساتااللي   المرسومةاإلداريةبالسياساتااللي  
  اإلدارةقبلمن

منداريةاإل السياساتواحكامجميعألنأوامرها تطبيقتقتض 
منميةالتنظيالخطةإطار بوضوحالمرسومةأهدافها للجمعيةيكفلأنشأنه
.لألوامراألمثلالتطبيقأجل
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الداخليةالرقابةعناص :الثالثةالمادة

يتضمنها اىل  العناص أهمتحديد يمكنوأهدافها الداخليةالرقابةتعريفخاللمن

  الداخليةالرقابةنظام
 
:يىل  فيما الجمعيةف

 
ا
:المحاسبيةالرقابة:اول

هذهعتمد تو .عليهااالعتماد مدىو للمعلوماتالمحاسبيةالدقةاختيار اىلتهدف
حفظو جالمزدو القيد طريقةإتباعو اآلىل  لحاسباألمثلاالستخدامعىلالرقابة

دوريالالتدقيقوعملالدورةالمراجعةينمواز وتجهاالجماليةالمراقبةحسابات
ها  :التاليةالجوانبطرقعنالرقابةمنالنوعهذا تحقيقوتم،وغي 

.الجمعيةلعملياتومالئممتكاملمستندينظاموتصميموضع.۱

.الجمعيةنشاطوطبيعةيتفقوسليممتكاملمحاست   نظاموضع.۲

 الجمعيةوممتلكاتأصوللجرد سليمنظاموضع.۳
 
اسبةالمحللقواعد وفقا

.عليهاالمتعارف

منللتأكد ا ومتابعتهوممتلكاتها أصولها و الجمعيةوحمايةلمراقبةنظاموضع.4
اتحساباستخدامإمكانيةذلكومنلهخصصتفيما واستخدامها وجودها 
.لذلكالمالئمةالمراقبة

أصولعنالمسؤوليةمحاسبةسجالتبياناتلمقارنةمالئمنظاموضع.5
عىلالجمعيةحيازةالموجودةلألصولالفعىل  الجرد نتائجمعالجمعية
ورةذلكوتبعدوري،أساس قد اختالفاتأيأسبابودراسةفحصص 
المقارنةهذهتكشفها 

يلهتسجتمما دقةمنلتحققدوريبشكلمراجعةموازينإلعداد نظاموضع.6
ةخاللماليةومعلوماتبياناتمن انعنها المعد الفي  .المراجعةمي  

ةبدايةالجرديةالتسوياتو الجرد نتيجةالعتماد نظاموضع.۷ مسؤولنمالفي 

  أكي  أو واحد 
 
.الجمعيةف
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:االدارةالرقابة:ثانيا
تحضي  إىلويستند .المرسومةالسياساتوإتباعاإلنتاجيةالكفاءةرفعإىلوتهدف
االنتاجقارير تو اإلحصائيةالدراساتو التقديريةالموازناتو اإلدارةو الماليةالتقارير 

امجو  بالجوانخاللمنالرقابةمنالنوعهذا وتحقق.ذلكوغي  التدربو الير
:اآلتية

ىستو معىلالفرعيةاألهدافوكذلكللجمعيةالرئيسةالعامةاألهدافتحديد .۱

وضعمعالرئيسية،العامةاألهدافتحقيقساعد اىل  و األقسامو االدارات
توظيفهايسهلحت  األهدافهذهيمثلدقيقتوظيف

  التنظيميةالخطةلرقابةنظاموضع.۲
منبها اءجما تحقيقلضمانالجمعيةف 

.الموضوعةاألهدافتحقيقالتا و وخطواتإجراءات

دوريلبشكأنواعها اختالفعىلالجمعيةالنشاطعناص لتقدير نظاموضع.۳

حديد وتالمقارناتعقد األساسالتقديراتهذهلتكونماليةسنةكلبداية
.خاصةبصفةالسلبيةاالنحرافات

معارضيتعال بما اتخاذها سالمةيضمنالقراراتاتخاذ لعمليةخاصنظاموضع.٤

أو ائجنتمنإىل  يصلوما أهدافمنتحقيقهإىليهدفما و الجمعيةمصالح
راسةدوبعد معينةومعايي  أسسعىلبناءإال يتخذ ال قرار أيأنأساسعىل
ر وافية ورةتير .القرارهذا اتخاذ ص 

 
 
:الداخىل  الضبط:ثالثا

حمايةإىلالهادفةاإلجراءاتو التنسيقوسائلوجميعالتنظيميةالخطةويشمل
الداخىل  الضبطويعتمد االستعمال،سوءأو الضياعو االختالسمنالجمعيةأصول

  
كلعمليخضعحيثالذاتيةالمراقبةمعالعملتقييمعىلأهدافهتحقيقسبيلف 

تحديد عىليعتمد كما العملية،تنفيذ شاركهآخر موظفلمراجعةموظف
.المسؤولياتو السلطاتو االختصاصات
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الداخليةالرقابةومبادئمكونات:الرابعةالمادة

بعنايةا دراستهأو بها االهتماممنبد ال أساسيةمكوناتعرقاينظامأييشتمل
،نظامأيتنفيذ أو تصميمعند  لتحقيقولمعقضمانإىلالوصوليمكنحيثرقابر 

:يىل  ا معىلالرقابةلنظاماألساسيةالمكوناتهذهوتشتملالرقابيةاألهداف

 
ا
:الرقابةبيئة:أول
تؤثر وبيئةنظاما تعط  أنها حيثالمعايي  لكلأساسا االيجابيةالرقابيةالبيئةتعتير 
ةعواملوهناكالرقابيةاألنظمةجودةعىل :أهمهاعليها تؤثر كثي 

  األخالقيةوالقيموالعاملي   االدارةنزاهة.۱
.عليهايحافظونالت 

ام.۲ يسمحمما ةالكفاءمنمعي   ىمستو عىليحافظونبحيثبالكفاءةاالدارةالي  

داخليةقابةر أنظمةتطبيقتطوير أهميةفهمإىلإضافةبواجباتهمالقياملهم
.فعالة

  االدارة،فلسفة.۳
األفراد رةوإداالمحاسبيةالمعلوماتنظمإىلاالدارةنظرةوتعت 

ها .وغي 

ورقابةوتوجيهلتخطيطلإلدارةإطار يحدد الذيللجمعيةالتنظيم  الهيكل.4

  العمليات
.الجمعيةأهدافتحققالت 

  الجمعيةإدارةأسلوب.5
.والمسؤولياتالصالحياتتفوضف 

يةللقوىالفاعلةالسياسات.6 هادربوالتالتوظيفسياساتحيثمنالبشر .وغي 

.بالجمعيةالمصلحةأصحابعالقة.۷

 
 
:المخاطرتقييم:ثانيا

سواءيةالجمعتواجهها اىل  المخاطر لتقيمالمجالالداخليةالرقابةأنظمةتفصح
اضحةوو ثابتةأهدافوضعيعتير كما الخارجية،أو الداخليةالمؤثراتمنكانت

طا للجمعية و تحديد نععبارةالمخاطر تقيمفإنلذلكالمخاطر لتقيمأساسيا شر
  المحددةاألهدافبتحقيقالمرتبطةو العالقةذاتالمخاطر تحليل

األداءططخف 
وريمنفإنهالمخاطر تحديد ولحظةاألجلالطويلة آثارها عىلفللتعر تحليلها الض 
الواجبالخطواتو إدارتها وكيفيةحدوثها احتمالوتقدير أهميتها حيثمنوذلك
.بهاالقيام
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:الرقابيةالنشاطات:ثالثا

هاتتوجتدعمآلياتو وإجراءاتسياساتعنعبارةالرقابيةالنشاطات
هذهأمثلةومنالمخاطر،لمعالجةبإجراءاتالقيامتضمنو اإلدارة

اتإجراءعىلوالحفاظاألداءمراجعةالتأكيدات،المصادقات،:النشاطات
.عامةبصفةالسجالتعىلوالحفاظاألمن

 
 
:واالتصاالت المعلومات:رابعا

لداخيحتاجونها منإىلو اإلدارةإ وإيصالها المعلوماتتسجيليجب
  وإطار بشكلوذلكالجمعية

و لداخليةابالرقابةالقيامعىليساعدهمزمت 
لياتها عموتراقبتعملأنالجمعيةتستطيعوحت  األخرىالمسؤوليات

وذلكالمناسبالوقتو بها الثقةيمكنمالئمةباتصاالت تقومأنوعىل
فإنهصالباالتيتعلقفيما أما الخارجية،و الداخليةباألحداثيتعلقفيما 
العكسأو األسفلإىلاألعىلمنالمعلوماتتدفقيشملعندما فعاال يكون
  بشكل

معمناسباتصالوجود منبالتأكد اإلدارةقيامإىلإضافةأفق 
عوةعال ألهدافها الجمعيةتحقيقأثر لها يكونقد خارجيةأخرىجهات
مهمالاتصأحسنلتحقيقالهامةالمعلوماتلتنقيةالفعالةاإلدارةحاجة

.المعلوماتلهذهومستمر بهوموثوق

 
 
:النظاممراقبة:خامسا

  األداءنوعيةتقييمعىلالداخليةالرقابةأنظمةمراقبةتعمل
 
ةفف ما،زمنيةي 

ةمعالجتها تماألخرىالمراجعةو التدقيقنتائجأنوتضمن ويجب،مباشر
منجزءكالمراقبةعملياتاستمرار لضمانالداخليةالرقابةأنظمةتصميم

و اساتسيعىلالداخليةالرقابةأنظمةشملأنيجبو الداخلية،العمليات
.حددمزم  أطار ووفقشي    عشلتتمالتدقيقنتائجأنلضمانإجراءات
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بالجمعيةمستقلةإداراتأو وحداتتأسيس:الخامسةالمادة

  –الجمعيةتنشر  
 
لتقييماتإدار أو وحدات–المعتمدالداخليةالرقابةنظامتنفيذ سبيلف

.الداخليةوالمراجعةالمخاطر،وإدارة

اراتإدأو وحداتواختصاصاتمهاملممارسةخارجيةبجهاتاالستعانةللجمعيةز يجو .1
لكتعنالجمعيةبمسؤوليةذلكيخلوال الداخلية،والمراجعةالمخاطر،وإدارةتقييم
.واالختصاصاتالمهام

الداخليةالمراجعةإدارةأو وحدةمهام:السادسةالمادة
افالداخليةالرقابةنظامتقييمالداخليةالمراجعةإدارةأو وحدةتتوىل طبيقه،تعىلواإلشر

اممدىمنوالتحقق وسياساتالساريةوالتعليماتواللوائحباألنظمةوعامليها الجمعيةإلي  
.وإجراءاتهاالجمعية

الداخليةالمراجعةإدارةأو وحدةتكون:السابعةالمادة

لجنةبتعيينهتوص  األقلعىلداخىل  مراجعمنالداخليةالمراجعةإدارةأو وحدةتتكون
 نويكو المراجعة

ا
  ويراع.أمامهامسؤول

 
ما لها وعمالداخليةالمراجعةإدارةأو وحدةتكوينف

:يىل  

  تتوافر أن.1
 
سوىأخرىمالأعبأييكلفوا وأال والتدرب،واالستقاللالكفاءةبها العاملي   ف

.الداخليةالرقابةونظامالداخليةالمراجعةأعمال

سؤولةمنوتكو بها ترتبطوأنالمراجعة،لجنةإىلتقاريرها اإلدارةأو الوحدةترفعأن.2
.أمامها

احعىلبناءا المراجعةإدارةأو وحدةمدير مكافآتتحدد أن.3  وفقالمراجعةلجنةاقي 
 
ا

.الجمعيةلسياسات

مكنأن.٤
ُ
.قيدندو عليها لوالحصو والوثائقوالمستنداتالمعلوماتعىلاالطالعمنت

الداخليةالمراجعةخطة:الثامنةالمادة

عة،المراجلجنةمنمعتمدةللمراجعةشاملةخطةوفقالداخليةالمراجعةإدارةأو وحدةتعمل

 الخطةهذهوتحدث
 
 الرئيسةوالعملياتاألنشطةمراجعةويجب.سنويا

 
.األقلعىلسنويا
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الداخليةالمراجعةتقرير :التاسعةالمادة
 الداخليةالمراجعةإدارةتعد 

 
 تقريرا

 
سنو رب  عبشكلالمراجعةولجنةاإلدارةمجلسإىلوتقدمهأعمالها عنمكتوبا

 التقرير هذا يتضمنأنويجب.األقلعىلي
 
  الداخليةالرقابةلنظامتقييما

 
أو الوحدةإليههتانتوما الجمعيةف

  اإلجراءاتوبيانوتوصيات،نتائجمناإلدارة
المراجعةتوتوصيانتائجمعالجةبشأنإدارةكلاتخذتها الت 

  السيما بشأنها ملحوظاتوأيالسابقة
 
  المعالجةعدمحالف

 
.ذلكودواع  المناسبالوقتف

 الداخليةالمراجعةإدارةتعد .1
 
 تقريرا

 
 عاما

 
عملياتبشأنالمراجعةولجنةاإلدارةمجلسإىلوتقدمهمكتوبا

  المراجعة
أو إخاللأيأسبابفيهوتير  المعتمدةالخطةمعومقارنتها الماليةالسنةخاللأجريتالت 

.المعنيةالماليةالسنةلنهايةالتاىل  الرب  عخالل(وجدإن)الخطةعنانحراف

يتضمنأنعىلالمراجعةلجنةتوصيةعىلبناءا الداخليةالمراجعةإدارةتقرير نطاقاإلدارةمجلسيحدد .2
:يىل  ما خاصةبصورةالتقرير 

افالرقابةإجراءات .المخاطروإدارةواالستثماراتالماليةالشؤونعىلواإلشر

  المخاطر عواملر تطو تقييم
 
اتلمواجهةالموجودة؛واألنظمةالجمعيةف غي  و أالجذريةالتغيي 

.المتوقعة

  العليا واإلدارةاإلدارةمجلسأداءتقييم
 
اىل  المراتعدد تحديد ذلكبما الداخلية،الرقابةنظامتطبيقف

  بما )رقابيةبمسائلالمجلسفيها أخطر 
 
  والطرق(المخاطرإدارةذلكف

.المسائلهذهبها عالجالت 
  اإلخفاقأوجه

 
  الضعفمواطنأو الداخليةالرقابةتطبيقف

 
  ئالطوار حاالت أو تطبيقها ف

أو أثرتالت 
  تؤثر قد 

 
  الجمعيةاتبعتهالذيواإلجراءللجمعية،الماىل  األداءف

 
السيما )اإلخفاقهذا معالجةف

  عنها المفصحالمشكالت
 
(.الماليةوبياناتها للجمعيةالسنويةالتقارير ف

.وإدارتهاالمخاطر تحديد عند الداخليةالرقابةبأنظمةالجمعيةتقيد مدى

  المعلومات
  المخاطر إدارةعملياتتصفالت 

 
.الجمعيةف

ةالمادة الداخليةالمراجعةتقارير حفظ:العاشر
منإليهخلصتوما أنجز ما بوضوحمتضمنةالعملومستنداتالمراجعةتقارير حفظالجمعيةعىليتعي   

.بشأنهااتخذ قد وما وتوصياتنتائج

ةالحاديةالمادة (والتعديلوالنفاذ النشر )الختاميةاألحكام:عشر
امويتمالالئحةهذهتطبق  الجمعيةقبلمنبها والعملااللي  

 
.اإلدارةمجلسنماعتمادها تاري    خمناعتبارا

  الجمعيةموقععىلالسياسةهذهوتنشر .1
وب  .عليهاالطالعامنالمصالحأصحابجميعلتمكناإللكي 

أيعرضمويت،الداخليةالرقابةلجنةقبلمن-الحاجةعند –دوريةبصفةالسياسةهذهمراجعةيتم.2
حةتعديالت .العتمادهااإلدارةمجلسعىلاللجنةقبلمنمقي 

  ورد لما مكملةالسياسةهذهتعد .3
 
  التنظيميةالجهاتولوائحأنظمةف

 
وال السعوديةيةالعربالمملكةف

  و عنها بديلةنتكو 
 
  ورد ما بي   تعارضأيحالف

 
فإنتنظيميةالالجهاتولوائحأنظمةو الالئحةف

.السائدةتكونالتنظيميةالجهاتولوائحأنظمة
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اإلدارةمجلساعتماد 
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  اج  تم     اع م ج ل        س اإلدارة رق           م 
 
ت    م االط      الع )               ( ل       ع      ام ( )     ان        ه ف

وتم اعتمادها من المسارحةلجمعية زائد لحفظ النعمة بأحد نظام الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة وهللا الموافق 




