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 الئحة نظام الرقابة الداخلية
  
  

   املقدمة:   

لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر  للجمعيةجملس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية  لى عنييتع
، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، معيةعتمدها اجلت يتالو باجلمعيةاصة خلوكمة احلام قواعد اكوتطبيق أح

عامالت توأن  يف اجلمعيةات التنفيذية يمجيع املستو حة للمسؤوليةضوا رييالنظام اتباع معا وجب أن يضمن هذا
جمموعة االجراءات يف ا. وتتمثل الرقابة الداخلية هباصة خلام والضوابط اكاألطراف ذات العالقة تتم وفقًا لألح

ا يهمرغوب ف رية من أي تصرفات غمعيات وأصول اجلكمحاية موارد وممتل ىلدف إهتل خطة حمددة يف شكة  باملكتو
وحتقيق كفاءة استخدام املوارد  يف اجلمعية يبوحتقيق دقة البيانات واملعلومات املالية ايل ينتجها النظام املحاس

 حتكم طبيعة العمل يتام بالسياسات والنظم والقوانني واللوائح اللتزنطاق اال لى يفة واملادية بطرقة مثيالبشر
األساسي للجمعية فقد مت اعتماد الئحة نظام الرقابة الداخلية  نظام لىع طالعاال عدبو يهعل ناء  ب. ومعيةداخل اجل

 . م16/10/2019املوافق  ـه17/02/1441 وبتاريخ (16)رقم جملس اإلدارة يف اجتماع 
  

 ف الرقابة الداخليةيعرت:  ىلواملادة األ

  
ملحافظة ا جلأ من صممت يتال التنظيمية ططخلا من عةوعن جمم ةا عبارهنف الرقابة الداخلية بأيعرتميكن 

 يزادة وحتفيستخدامها، ومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات املحاسبية. وزا لىوالرقابة ع معيةأصول اجل لىع
ل ك اهلينيوحتس ،اتهسياسبإتباع والتقيد  لىة عمعياجليف  نيجيع العاملتشة. وجمعيالكفاءة التشغيلية لل

 معية.حتقيق أهداف اجل لىالتنظيمي والعمل ع

ر مالية موثوق يبفعالية وكفاءة وإصدار تقار معيةا نظام لضمان حتقيق أهداف اجلأهنيضًا بأفها يعرتكما ميكن 
املخاطر  لىسيطر عيل ما كفالرقابة الداخلية مفهوم واسع، يتضمن ؛  واللوائح والسياساتنيا، واالمتثال للقوانهب

 ة. جمعياملحتملة لل

  

 الداخلية: أهداف الرقابة  املادة الثانية

  

 ي :يلأن األهداف املراد حتقيقها من نظام الرقابة الداخلية  تتمثل فيما 

يف اليفها وعوائدها وكا وتهتة وعوامل نفقاجمعيشطة املتعددة للناأل يف: من أجل التحكم  يف اجلمعيةالتحكم  -1
 طرقها لها،كهيا أهدافها، حتديد يهاعل غيينب ،هغية حتقيق ما ترمي إليب وضعت يتخمتلف السياسات ال
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 لىقيقية هلا، واملساعدة عحلمعلومات ذات مصداقية عكس الوضعية ا لىوقوف عوال الوصول أجل من ا،هتوإجراءا
 ا. يهخمتلف العناصر املراد التحكم ف لىخلق رقابة ع

 من اجلمعيةف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو محاية أصول يمحاية األصول: من خالل التعار -2
ة من البقاء واملحافظة معي متكن اجليتوال ميع عناصر األصول،جلخالل فرض محاية مادية ومحاية حماسبية 

ا من نهاإلنتاجية مبسامهة األصول املوجودة لتمكي اتهجلعل األخطار املمكنة وكذلك دفع كأصوهلا من  لىع
 حتقيق األهداف املرسومة. 

البيانات  لىاختبار دقة ودرجة االعتماد ع غينوعية جيدة للمعلومات ينبغية ضمان بضمان نوعية املعلومات:  -3
 .ودقيقةحيحة صنتائج معلوماتية  ىل البيانات من أجل الوصول إجلعاي يتظل نظام معلوما يفاملحاسبية 

تعمال مكن من ضمان االسة ُيمعيل وسائلها داخل اجلكام نظام الرقابة الداخلية بكالعمل بكفاءة: إن إح تشجيع -4
اليف بتخفيضها عند كالت يف شاطها من خالل التحكمن ة، ومن حتقيق فعاليةمعياألحسن والكفء ملوارد اجل

 حدودها الدنيا .
ي تطبيق ضة املرسومة من قبل اإلدارة تقتيام بالسياسات اإلدارلتزة: إن االيم بالسياسات اإلدارلتزاجيع االتش -5

 طةخلا إطاريف  بوضوح املرسومة أهدافها ةجمعيلل يكفل أن نهة من شأياإلدارام السياسات تريع واحتشج أوامرها ألن
 .وامرلأل األمثل التطبيق أجل من التنظيمية

  
  

 املادة الثالثة  : عناصر الرقابة الداخلية 

  

ة  معيا نظام الرقابة الداخلية اجلنهمن خالل عرف الرقابة الداخلية وأهدافها ميكن حتديد أهم العناصر ايل يتضم
 :  ليي فيما

  

 : وال  : الرقابة املحاسبيةأ

االستخدام األمثل  لىعتمد هذه الرقابة عتا. ويهمدى االعتماد علواختيار الدقة املحاسبية للمعلومات  ىلدف إهت
ة يني املراجعة الدوريمواز يزمجالية وجتهاملزدوج وحفظ حسابات املراقبة اإل قة القيديوإتباع طر يلحاسب اآللل

 :وانب التالية جلق ايتم حتقيق هذا النوع من الرقابة عن طريها، وريوعمل التدقيق الدوري وغ

 .ةمعيامل ومالئم لعمليات اجلكوضع وتصميم نظام مستندي مت -1

 .وتعليمات الوزارة هبذا الشأن  ةمعيشاط اجلنطبيعة مع امل وسليم يتفق ك متيبوضع نظام حماس -2

 يها.للقواعد املحاسبة املتعارف عل وفقًا معيةات اجلكأصول وممتلرد جلوضع نظام سليم  -3
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ا للتأكد من وجودها واستخدامها فيما تهبعاا ومتهتاكوأصوهلا وممتل اجلمعيةوضع نظام ملراقبة ومحاية  -4
 .لذلك املالئمة املراقبة حسابات استخدام انيةكإم ذلك ومن لهخصصت 

لألصول  ليرد الفعجلمع نتائج ا اجلمعيةجالت حماسبة املسؤولية عن أصول سوضع نظام مالئم ملقارنة بيانات  -5
تبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب أي اختالفات قد تكشفها يأساس دوري، و لىع اجلمعيةحيازة يف املوجودة 

 .هذه املقارنة
 مالية ومعلومات بيانات من تسجيلهمت  لتحقق من دقة مالوري دل كشبن مراجعة يوضع نظام إلعداد مواز -6

 .كحد اقصى ميزان ربعي  املراجعة انيزم انهع املعد ةترالف خالل
 اجلمعية. ثر يفة من مسؤول واحد أو أكتربداية الف يفردية جلات ايرد والتسوجلوضع نظام العتماد نتيجة ا -7

  

 :  اإلدارة ثانيًا : الرقابة 

ر املالية واإلدارة واملوازنات يالتقار ريحتض ىلويستند إ،  رفع الكفاءة اإلنتاجية وإتباع السياسات املرسومة ىلدف إهتو
وانب جلتحقق هذا النوع من الرقابة من خالل ايذلك. و ريوغ األنشطة والربامج ر يوتقاراسة املؤشرات دروة يالتقدير

 : اآلتية
يف  ساعدت يتدارات واألقسام والمستوى اإل لىوكذلك األهداف الفرعية عة جمعية لليالرئيس حتديد األهداف -1

 .سهل توظيفهاي ىتحتقيق األهداف العامة الرئيسية، مع وضع توظيف دقيق ميثل هذه األهداف ح
 يلالتابا من إجراءات وخطوات وهبلضمان حتقيق ما جاء  اجلمعيةيف طة التنظيمية خلوضع نظام لرقابة ا -2

 حتقيق األهداف املوضوعة. 
ل سنة مالية كبداية  يفل دوري كشباختالف أنواعها  لىع اجلمعيةيف وضع نظام لتقدير عناصر النشاط  -3

 .عقد املقارنات وحتديد االحنرافات السلبية بصفة خاصةيف لتكون هذه التقديرات األساس 
دف يه وما اجلمعية حلا مبا ال يتعارض مع مصاوضع نظام خاص لعملية اختاذ القرارات يضمن سالمة اختاذه -4
 ريومعاي أسس لىع بناء   إال يتخذ ال قرار أي أن أساس لىع أو نتائج من هإلي يصل وما أهداف من هحتقيقىل إ

 . القرار هذا اختاذ ضرورة رربت وافية دراسة  عدبو معينة

  
 :لي ثالثًا : الضبط الداخ

من االختالس  اجلمعيةمحاية أصول  ىلالتنسيق واإلجراءات اهلادفة إطة التنظيمية ومجيع وسائل خلويشمل ا
 الذاتية املراقبة مع العمل تقييم لىع هسبيل حتقيق أهداف يف ليوالضياع أو سوء االستعمال، ويعتمد الضبط الداخ

 االختصاصات حتديد لىع عتمدي كما العملية، تنفيذ هشاركي آخر موظف ملراجعة موظف لك عمل خيضع حيث
 .واملسؤوليات والسلطات
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 الرقابة الداخلية    ومبادئعة :  مكونات باملادة الرا

عناية عند تصميم أو تنفيذ أي نظام با تها ودراسهبمكونات أساسية البد من االهتمام  لىشتمل أي نظام رقاي عي
نات األساسية لنظام شتمل هذه املكوتضمان معقول لتحقيق األهداف الرقابية و ىلميكن الوصول إ ىت، حيبرقا

 ي :يل ما لىالرقابة ع
 

 : أوال  : بيئة الرقابة

 ،جودة األنظمة الرقابية لىيئة تؤثر عبو عطي نظامًاتا هنحيث أ ريل املعايكالبيئة الرقابية االجيابية أساسا ل ربعتت
 أمهها: يهاة تؤثر علريوهناك عوامل كث

 ليها.ايل حيافظون عقيم األخالقية  والنيدارة والعاملنزاهة اإل -1
م إضافة هتمستوى معني من الكفاءة مما مسح هلم القيام بواجبا لىدارة بالكفاءة حبيث حيافظون عام اإلتزال -2
 .طبيق أنظمة رقابة داخلية فعالةر تيفهم أمهية تطو ىلإ
 .هارينظم املعلومات املحاسبية وإدارة األفراد وغ ىلدارة إ نظرة اإلينعتفلسفة االدارة، و -3
ي حتقق أهداف كليات العم ورقابة هالذي حيدد إطار لإلدارة لتخطيط وتوجي جمعيةل التنظيمي للكاهلي -4

 .اجلمعية
 . املسؤولياتتفوض الصالحيات و يف اجلمعيةأسلوب إدارة  -5
 .هاريب وغيتدرالة من حيث سياسات التوظيف ويلسياسات الفاعلة للقوى البشرا -6
 .اجلمعيةب حلحاب املصاصوعالقة أ اجلمعيةب جملس اإلدارةعالقة  -7

  

 : ثانيًا :  تقييم املخاطر

انت من املؤثرات الداخلية كسواء  اجلمعية تواجهها يتيم املخاطر اليح أنظمة الرقابة الداخلية املجال لتقصتف
يم يلذلك فإن تق ،يم املخاطريلتق أساسيًا ة شرطًاجمعيحة للضوضع أهداف ثابتة ووا ربعتيارجية، كما خلأو ا

خطوط األداء الطولة يف املخاطر عبارة عن حتديد وحتليل املخاطر ذات العالقة واملرتبطة بتحقيق األهداف املحددة 
 وتقدير اتهأمهي حيث من وذلك آثارها لىع للتعرف حتليلها الضروري من هظة حتديد املخاطر فإنحلاألجل و

 .اهب القيام لواجبا طواتخلوا هتاإدارا وكيفية اثهحدو حتمالا
 

 : ثالثًا : النشاطات الرقابية 

ة جلتضمن القيام بإجراءات ملعا هيالنشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات وآليات تدعم توجهات اإلدارة و
فاظ حلإجراءات األمن وا لىفاظ عحلاملخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات: املصادقات، التأكيدات، مراجعة األداء وا

 .جالت بصفة عامةسال لىع
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 : عًا : املعلومات واالتصاالتبرا  

ساعدهم ي ينل وإطار زمكشبوذلك  اجلمعيةا داخل هنمن حيتاجو ىلاإلدارة وإ ىلجيل املعلومات وإيصاهلا إتسجيب 
ا أن يها وعلهتعمل وتراقب عملياتأن  اجلمعيةستطيع ت ىتالقيام بالرقابة الداخلية واملسؤوليات األخرى وح لىع

ارجية، أما خلالوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث الداخلية و ا يفا وهبتقوم باتصاالت مالئمة ميكن الثقة 
 أفقي لكشب العكس أو األسفل ىلإ لىاألع من املعلومات تدفق شملي عندما فعاال  يكون هفيما يتعلق باالتصال فإن

 حتقيقيف  أثر هلا يكون قد خارجية أخرى جهات مع مناسب اتصال وجود من بالتأكد اإلدارة قيام ىلإ إضافة
 هل مهم وموثوق باتصا أحسن لتحقيق اهلامة املعلومات لتنقية الفعالة اإلدارة حاجة لىع عالوة ألهدافها اجلمعية
 .املعلومات هلذه ومستمر

  

 م :: مراقبة النظا خامسًا

ة زمنية ما، وتضمن أن نتائج التدقيق واملراجعة ترفيف  تقييم نوعية األداء لىمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية عتع
ب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات املراقبة كجزء من جيو مباشرة، اتهجلاألخرى مت معا

ائج التدقيق تتم سياسات وإجراءات لضمان أن نت لىالرقابة الداخلية ع شمل أنظمةتالعمليات الداخلية، وجيب أن 
 . طار زمي حمددإل سريع ووفق كشب

  

 اجلمعيةامسة : تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بخلاملادة ا

  

وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة  -سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد  - اجلمعيةئ شتن -1
 الداخلية. 

االستعانة جبهات خارجية ملمارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر،  جمعيةجيوز لل -2
 عن تلك املهام واالختصاصات. اجلمعيةواملراجعة الداخلية، وال خيل ذلك مبسؤولية 

  

 وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية: مهام  املادة السادسة

  

 مدى من والتحقق ،هتطبيق لىوحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف ع وىلتت
 . اهتوإجراءا اجلمعية وسياسات ةيالسار والتعليمات واللوائح باألنظمة ايهوعامل اجلمعية امتزال
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 حدة أو إدارة املراجعة الداخليةن ويعة : تكوباملادة السا

 
 مسؤوال  كونيو املراجعة نةجل هي بتعيينصاألقل تو لىع ليوحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داختتكون  

 :ييل ما وعملها الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تكونى يف راعيو، أمامها
أعمال املراجعة  لفوا بأي أعمال أخرى سوىكب، وأال ييا الكفاءة واالستقالل والتدرهب نيالعامل يفأن تتوافر  -1

 الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.
 .ن مسؤولة أمامهاا وتكوهبنة املراجعة، وأن ترتبط جل ىلرها إيأن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقار -2
 .اجلمعيةنة املراجعة وفقًا لسياسات جلاح تراق لىافآت مدير وحدة أو إدارة املراجعة بناء  عكد محتد  أن  -3
 ن قيد.ا دويهصول علحلاملعلومات واملستندات والوثائق وا لىمن االطالع ع نأن ُتمك  -4

  

 لثامنة : خطة املراجعة الداخليةاملادة ا

  
طة خلث هذه اد حتو ،نة املراجعةجلعمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من ت

 األقل. لىع ًاية سنويالرئيسلعمليات شطة وانب مراجعة األجيًا  ويسنو

  

 املراجعة الداخلية    اريراملادة التاسعة :  تق

  

 عبر لكشب املراجعة نةجلو اإلدارة جملس ىلإ هًا عن أعماهلا وتقدمبًا مكتويرإدارة املراجعة الداخلية تقرتعد  -1
 الوحدة هإليهت انت وما اجلمعية يف الداخلية الرقابة لنظام تقييمًا ريالتقر هذا يتضمن أن بجيو، األقل لىع سنوي

 املراجعة وتوصيات نتائج ةجلمعا شأنب إدارة لك اهتاختذ يتال اإلجراءات يانبو وتوصيات، نتائج من اإلدارة أو
 .ذلك عيودوا املناسب الوقت يف ةجلاملعا عدم حاليف  السيما اهنشأب حوظاتلم وأي السابقة

شأن عمليات املراجعة بنة املراجعة جلو اإلدارة جملس ىلإ هًا وتقدمبمكتو عامًا ًايرد إدارة املراجعة الداخلية تقرتع -2
 طةخلا عن احنراف أو إخالل أي أسباب ه فينيوتب طة املعتمدة،خلا مع اتهت خالل السنة املالية ومقارني أجريتال
 .املعنية املالية السنة ايةنهل يلالتا عبالر خالل( وجد إن)
ر يأن يتضمن التقر لىنة املراجعة عجلتوصية  لىر إدارة املراجعة الداخلية بناء  عينطاق تقرحيدد جملس اإلدارة  -3

 ي:يلبصورة خاصة ما 
 وإدارة املخاطر. واألصول  الشؤون املالية واالستثمارات لىإجراءات الرقابة واإلشراف ع •

 .املتوقعة  ريغ وة أيذرجلات اواألنظمة املوجودة؛ ملواجهة التغري اجلمعية يفتقييم تطور عوامل املخاطر  •
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ذلك حتديد عدد املرات  يفتطبيق نظام الرقابة الداخلية، مبا  يفتقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة العليا  •
 ا هذه املسائل.هب جل عايتقة الي)مبا ذلك إدارة املخاطر( والطر ا املجلس مبسائل رقابيةيه أخطر فيتال

 أو أثرت ايل الطوارئ حاالت أو تطبيقها يف الضعف مواطن أو الداخلية الرقابة تطبيق يف اإلخفاق هأوج •
 املشكالت السيما) اإلخفاق هذا ةجلمعا يف اجلمعية ه، واإلجراء الذي اتبعتجمعيةلل يلاألداء املا يفتؤثر  قد
 . (املالية اهتانيابو للشركة ةيالسنو ريالتقاريف   انهع حصاملف

 . هتابأنظمة الرقابة الداخلية عند حتديد املخاطر وإدارا اجلمعيةمدى تقيد  •

 . اجلمعية يف تصف عمليات إدارة املخاطر يتاملعلومات ال •

  

 ةراجعة الداخلير املياملادة العاشرة : حفظ تقار

  

 نتائج من هر املراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أجنز وما خلصت إلييحفظ تقار اجلمعية لىيتعن ع
 .اهنشأب اختذ قد وما وتوصيات

  

 تامية ) النشر والنفاذ والتعديل(خلام اكادية عشرة :  األححلاملادة  ا

  

 خ اعتمادها من جملس اإلدارة .ياعتبارًا من تار اجلمعيةا من قبل هبوالعمل  املتزتم االيتطبق هذه الالئحة و -1
االطالع   منحلحاب املصاصمهور وأاجلو الوزارة ني لتمكترويناإللك اجلمعيةموقع  لىتنشر هذه السياسة ع -2

 .ايهعل
 لىحة من قبل اجلنة عترعديالت مقتتم عرض أي يو  - اجةحلعند ا -يتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورة  -3

 جملس اإلدارة العتمادها.
تكون بديلة  السعودية والية باململكة العر يفهات التنظيمية جلعد هذه السياسة مكملة ملا ورد أنظمة ولوائح ات -4
هات جلهات التنظيمية فإن أنظمة ولوائح اجلالالئحة وأنظمة ولوائح ايف  ما ورد نيعارض بتحال أي  يفا ونهع

 السائدة. يفالتنظيمية تكون 




