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 املقدمة 

داخلية  ييتع رقابة  نظام  اعتماد  اإلدارة  مجلس  على  لتقييمن  املخاطر    للجمعية  بإدارة  املتعلقة  واإلجراءات  السياسات 

والتنمية   البشرية  املوارد  وزارة  قبل  من  اعتماده  تم  التي  بالجمعية  الخاصة  الحوكمة  أحام قواعد    االجتماعية، وتطبيق 

  املستويات  في جميع  واضحة للمسؤوليةمعايير  جب أن يضمن هذا النظام اتباع يوالتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، و 

في تتم    وأن  الجمعية،  التنفيذية  العالقة  ذات  األطراف  لألحكامعامالت   
ً
ا  وفقا الرقابة  بهخاصة  ل والضوابط  وتتمثل  ا.  

أي    الجمعية منوأصول  ات  كحماية موارد وممتل   لىدف إته ل خطة محددة  شك  املكتوبة فياالجراءات    الداخلية مجموعة

كفاءة    الجمعية وتحقيق  املحاسبي فيي ينتجها النظام  تال  واملعلومات املاليةيانات  ا وتحقيق دقة البيهمرغوب ف  يرتصرفات غ

الي تحكم طبيعة    واللوائح  والقوانين  والنظمم بالسياسات  تزانطاق االللى في  قة مث يبطر   واملاديةة  ياستخدام املوارد البشر 

  حوكمة الجمعيات  على نظامعد االطالع بو  الجمعيات وتعديالته على نظامعد االطالع بو  هبناء عليو  الجمعية.العمل داخل  

من صالحيات إصدار الئحة نظام    هجمعية بما لالرر مجلس إدارة  ق  الجمعية االساس ي   على نظامعد االطالع  بو   ،ولوائحه

     الداخلية. الرقابة 

  

 الداخلية: عرف الرقابة  ت االولى:املادة 

أصول    لىع   أجل املحافظةخطط التنظيمية الي صممت من  لمن ا  مجموعةعباره عن   نهاالداخلية بأف الرقابة يعر تيمكن  

والرقابة وز   على استخدامها،   الجمعية  املحاسبية.   البيانات  وتوثيق  التشغيلية    يزادة وتحفيومراجعة مدى دقة  الكفاءة 

تحقيق أهداف    لىع   والعملالتنظيمي    الهيكل   بسياستها، وتحسينوالتقيد    الجمعية على إتباع   العاملين فييع  م وج  للجمعية، 

    الجمعية. 

يمكن   بأنهاعر تكما   
ً
ايضا أهداف    يفها  تحقيق  لضمان  بفعاليةنظام  وإصدار    الجمعية  ماليةوكفاءة  ا،  بهموثوق    تقارير 

املخاطر املحتملة    لى يطر عس يل ما  ك الداخلية مفهوم واسع، يتضمن    والسياسات. فالرقابةن واللوائح  ي واالمتثال للقوان

   للجمعية.

  

 الداخلية: أهداف الرقابة  الثانية: املادة 

   يلي:فيما  الداخلية تتمثلأن األهداف املراد تحقيقها من نظام الرقابة 

في  • التحكم    الجمعية:  التحكم  أجل  املتعددة  ناألبمن  وعوامل شطة  وتتهنفقا  وفيإنتاجها    للجمعية  اليفها  كا 

لها، طرقها  كتحديد أهدافها، هيا  غي عليها، ينبهإليغية تحقيق ما ترمي  بالسياسات الي وضعت    ومختلفوعوائدها  

حقيقية لها، واملساعدة  لمعلومات ذات مصداقية عكس الوضعية ا  لى ، من أجل الوصول والوقوف عتهاوإجراءا 

 ا.  يهالعناصر املراد التحكم ف على مختلفرقابة  على خلق
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  الجمعية من ف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو حماية أصول  يمن خالل التعار   حماية األصول: •

البقاء واملحافظة ع    الجمعية منتمكن    األصول، والتي خالل فرض حماية مادية وحماية محاسبية جميع عناصر  

ا من تحقيق  نهاإلنتاجية بمساهمة األصول املوجودة لتمكي   عجلتهااألخطار املمكنة وكذلك دفع    كلأصولها من  

 األهداف املرسومة.  

البيانات    لىار دقة ودرجة االعتماد عينبغي اختيغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات  ب  ضمان نوعية املعلومات: •

     صحيحة ودقيقة.نتائج معلوماتية   لىالوصول إج البيانات من أجل  لعاي يتي ظل نظام معلوما املحاسبية في

العمل • أحك  بكفاءة:  تشجيع  ب إن  الداخلية  الرقابة  نظام  داخل  ك ام  وسائلها  يمكنل  ضمان    الجمعية  من 

ملوارد   والكفء  األحسن  تحقيق    الجمعية،االستعمال  نشاطاتهاومن  خالل    فعالية  فيمن  اليف  ك الت  التحكم 

    الدنيا.بتخفيضها عند حدودها 

ي تطبيق  تض ة املرسومة من قبل اإلدارة تقيبالسياسات اإلدار االلتزام  إن    ة:يم بالسياسات اإلدار االلتزا  جيع تش •

خطة  لا  بوضوح إطاراملرسومة    للجمعية أهدافهاأن يكفل    هة من شأنيام السياسات اإلدار كواح  يعمألن ج   رها أوام

    لألوامر. التنظيمية من أجل التطبيق األمثل 

  

  

  الداخلية:عناصر الرقابة  الثالثة: املادة 

الجمعية    فيا نظام الرقابة الداخلية  نهف الرقابة الداخلية وأهدافها يمكن تحديد أهم العناصر الي يتضميعر تمن خالل  

 :   ليي فيما

:
ً
    املحاسبية:الرقابة  اوال

األمثل لحاسب    على االستخدامهذه الرقابة    وتعتمد  عليها.االعتماد    ومدىبية للمعلومات  اختيار الدقة املحاس تهدف الى  

قبة االجمالية وتجه مواز ين املراجعة الدورة وعمل التدقيق الدوري  حسابات املرا وحفظالقيد املزدوج    قةير ط  وإتباع  لياآل

    التالية:جوانب لوتم تحقيق هذا النوع من الرقابة عن طرق ا وغيرها،

 الجمعية.امل ومالئم لعمليات ك. وضع وتصميم نظام مستندي مت ۱

 الجمعية.شاط نامل وسليم يتفق وطبيعة كي مت ب. وضع نظام محاس ۲

 للقواعد  الجمعية ات  كجرد أصول وممتللسليم .  وضع نظام ۳
ً
     عليها.املحاسبة املتعارف   وفقا

ومن    ن وجودها واستخدامها فيما خصصت له ا للتأكد متهبعاومت  كاتهاوممتل   الجمعية وأصولها وضع نظام ملراقبة وحماية  .4

    لذلك.انية استخدام حسابات املراقبة املالئمة ك ذلك إم
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املوجودة  لألصول    ليجرد الفعلنتائج ا  الجمعية معجالت محاسبة املسؤولية عن أصول  سنة بيانات  نظام مالئم ملقار   وضع.5

 أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب أي اختالفات قد تكشفها هذه املقارنة    الجمعية على  حيازة

ة  تر من بيانات ومعلومات مالية خالل الف  لهجيتستم  ل دوري لتحقق من دقة ماكشبن مراجعة يوضع نظام إلعداد مواز . 6

 املراجعة. ان يز ا منهاملعد ع

    الجمعية. أكثر فية من مسؤول واحد أو  تر الف  الجردية بداية والتسوياتجرد ل .  وضع نظام العتماد نتيجة ا۷
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:
ً
    االدارة:الرقابة  ثانيا

إتهو  السياسات    لىدف  وإتباع  اإلنتاجية  الكفاءة  التقارير   املرسومة.رفع  تحضير  إلى    واملوازنات   واإلدارةاملالية    ويستند 

من خالل    ذلك.  يروغ  والتدرب  والبرامج االنتاج    وتقاريراإلحصائية    والدراساتالتقديرية   الرقابة  من  النوع  هذا  وتحقق 

    اآلتية:جوانب لا

الرئيس۱ العامة  األهداف  تحديد  وكذلك ة  ي.  ع   للجمعية  الفرعية  االدارات    لىاألهداف  ى    ساعد   والتي  واألقسام مستو 

 توظيفها. سهل يى ت األهداف العامة الرئيسية، مع وضع توظيف دقيق يمثل هذه األهداف ح  تحقيق

تحقيق األهداف    والتاا من إجراءات وخطوات  بهلضمان تحقيق ما جاء  الجمعية    التنظيمية فيخطة  ل. وضع نظام لرقابة ا۲

 املوضوعة.  

عناصر  ۳ لتقدير  نظام  وضع  على.   الجمعية  أنواعها    النشاط  بدايةل  كشباختالف  هذه  ك   دوري  لتكون  مالية  سنة  ل 

 خاصة.  املقارنات وتحديد االنحرافات السلبية بصفة   األساس عقدالتقديرات  

مع مصا4 يتعارض  ال  بما  اتخاذها  يضمن سالمة  القرارات  اتخاذ  لعملية  نظام خاص  وما ح  ل . وضع  إلى  دف  يه  الجمعية 

  وبعد دراسة معينة    يرأسس ومعاي  لى أساس أن أي قرار ال يتخذ إال بناء ع  لىنتائج أو ع من    إلىمن أهداف وما يصل    تحقيقه 

 ضرورة اتخاذ هذا القرار.    ر رب وافية ت

  

:
ً
    الداخلي:الضبط   ثالثا

  والضياع االختالس    الجمعية منحماية أصول  لى  الهادفة إ  واإلجراءاتخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق  لويشمل ا

العمل مع املراقبة الذاتية حيث يخضع   على تقييم  سبيل تحقيق أهدافه  الداخلي فيأو سوء االستعمال، ويعتمد الضبط  

موظف  عمل   ملراجعة  موظف  شاركهكل  كما    آخر  العملية،  عيتنفيذ  االختصاصات    لىعتمد    والسلطات تحديد 

    واملسؤوليات.

    

ابعة: مكونات املادة      الداخلية:الرقابة  ومبادئ الر

ي،  بعناية عند تصميم أو تنفيذ أي نظام رقابا ته و دراسأ االهتمام بها أساسية ال بد من  على مكوناتي بشتمل أي نظام رقاي

ما    لىشتمل هذه املكونات األساسية لنظام الرقابة ع تضمان معقول لتحقيق األهداف الرقابية و ث يمكن الوصول إلى  حي

     يلي:

  

 

 



 5نظام الرقابة الداخلية |  

 

  :
ً
    الرقابة:بيئة  أوال

جودة األنظمة الرقابية وهناك    لىيئة تؤثر عبعطي نظاما و تا  نهحيث أ  يرل املعايك البيئة الرقابية االيجابية أساسا ل  برعتت

 ا أهمها:  يهة تؤثر علير عوامل كث 

  عليها.يحافظون  ين والقيم األخالقية التي. نزاهة االدارة والعامل۱

فهم    لىم إضافة إتهسمح لهم القيام بواجبايمستوى معين من الكفاءة مما    لىبالكفاءة بحيث يحافظون ع م االدارة  التزا.  ۲

   فعالة.ر تطبيق أنظمة رقابة داخلية يأهمية تطو 

    وغيرها. األفراد  وإدارةاملعلومات املحاسبية   إلى نظمي نظرة االدارة  نعت. فلسفة االدارة، و ۳

    الجمعية.ي تحقق أهداف التورقابة العمليات   يحدد إطار لإلدارة لتخطيط وتوجيه للجمعية الذيل التنظيمي ك الهي.4

   واملسؤوليات.الصالحيات  الجمعية في تفوضأسلوب إدارة . 5

   والتدرب وغيرها. ة من حيث سياسات التوظيف يالسياسات الفاعلة للقوى البشر . 6

    املصلحة بالجمعية.أصحاب . عالقة ۷

 

: تقييم
ً
 املخاطر:      ثانيا

خارجية،  لانت من املؤثرات الداخلية أو اك   الجمعية سواءح أنظمة الرقابة الداخلية املجال لتقيم املخاطر الي تواجهها  صتف

فإن تقيم املخاطر عبارة عن تحديد    املخاطر لذلكأساسيا لتقيم    للجمعية شرطاحة  ضأهداف ثابتة ووا   يعتبر وضع كما  

لحظة تحديد املخاطر  لة األجل و يخطط األداء الطو   املحددة فيبتحقيق األهداف    واملرتبطةر ذات العالقة  املخاط  وتحليل

  والخطوات   ثها وكيفية إدارتهاحدو   احتمالا وتقدير  تهآثارها وذلك من حيث أهمي  لىمن الضروري تحليلها للتعرف ع  فإنه

 ا.   بهالواجب القيام 

  

  

:
ً
 النشاطات الرقابية:    ثالثا

جة املخاطر،  ل القيام بإجراءات ملعا  اإلدارة وتضمنتدعم توجهات    وآليات النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات  

جالت  سال  لىحفاظ ع لإجراءات األمن وا لىحفاظ عل املصادقات، التأكيدات، مراجعة األداء وا  النشاطات:ومن أمثلة هذه  

 بصفة عامة.   
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:را
ً
 املعلومات واالتصاالت:    بعا

  لى ساعدهم عيي  ن ل وإطار  زمكشبوذلك    الجمعية  داخل     ونهامن يحتاجلى  اإلدارة و إ  لى  جيل املعلومات وإيصالها إتسيجب  

أن تقوم باتصاالت    وعلىا   تهاقب عمليا تعمل وتر أن    الجمعية  ستطيع  تى  تالقيام بالرقابة الداخلية و املسؤوليات األخرى وح 

  فإنهخارجية، أما فيما يتعلق باالتصال ل و الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث الداخلية و ا بهامالئمة يمكن الثقة 

قيام اإلدارة بالتأكد من  لى ل أفقي إضافة إكشباألسفل أو العكس   لىإ لى شمل تدفق املعلومات من األعييكون فعاال عندما 

حاجة اإلدارة الفعالة    لى  ألهدافها عالوة ع  الجمعية  وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قد يكون لها أثر  تحقيق  

 ومستمر لهذه املعلومات.   ل مهم وموثوق بهلتنقية املعلومات الهامة لتحقيق أحسن اتصا

 

:
ً
    النظام:اقبة مر  خامسا

األخرى    واملراجعةزمنية ما، وتضمن أن نتائج التدقيق    األداء في فترةتقييم نوعية    لىأنظمة الرقابة الداخلية عاقبة  مل مر عت

معا و ا  تهجل تم  العمليات    جب يمباشرة،  من  كجزء  املراقبة  عمليات  استمرار  لضمان  الداخلية  الرقابة  أنظمة  تصميم 

  سريع ووفق لضمان أن نتائج التدقيق تتم شل    وإجراءاتاسات  سي   لىالداخلية ع  أنظمة الرقابةأن شمل    ويجبالداخلية،  

     محدد. أطار زمي

  

  :تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية  الخامسة:املادة 

وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة    –سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد    في  –الجمعية  ئ  ش تن

 الداخلية.  

بجهات خارجية ملمارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة    للجمعية االستعانةيجو ز  

 تلك املهام واالختصاصات.   الجمعية عنالداخلية، وال يخل ذلك بمسؤولية 

  

  الداخلية: وحدة أو إدارة املراجعة   السادسة: مهام املادة 

نظا  لىتتو  تقييم  الداخلية  املراجعة  إدارة  أو  تطبيقوحدة  ع  واإلشراف  الداخلية  الرقابة  التزاه م  مدى  من  والتحقق  م  ، 

 .  الجمعية وإجراءاتهاة وسياسات يباألنظمة واللوائح والتعليمات السار  الجمعية وعامليها

  

    :تكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية السابعة:املادة 

 جنة املراجعة و ل   يينهي بتعص األقل تو  لىع  لين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داختتكو 
ً
أمامها.    يكون مسؤوال

 :  لين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما ييتكو  في ىراعيو 
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العاملينأن   • في  واالستقالل  به  تتوافر  الكفاءة  ي   والتدرب،ا  أخر كوأال  أعمال  بأي  املراجعة  لفوا  أعمال  ى سوى 

  الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.

 ا وتكو ن مسؤولة أمامها.  بهجنة املراجعة، وأن ترتبط ل  لىرها إيأن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقار  •

 لسياساتجنة املراجعة ل اح تر اق  لىاًء ع دير وحدة أو إدارة املراجعة بنافآت مك م  أن تحدد •
ً
   الجمعية.  وفقا

مكن من االطالع ع •
ُ
  دون قيد.  يها حصول علل املعلومات واملستندات والوثائق وا لىأن ت

 

  :خطة املراجعة الداخلية   الثامنة:املادة 

.  خطة  ل وتحدث هذه ا  لجنة املراجعة،عمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من  ت
ً
سنويا

 علىوالعمليات الرئيسة  األنشطةمراجعة   ويجب
ً
 األقل.   سنويا
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 عن أعمالها وتقدمه
ً
 مكتوبا

ً
  لى ع سنوي عبل ر كشبجنة املراجعة  ل مجلس اإلدارة و   لىإ   تعد إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

 أن يتضمن هذا    األقل. ويجب
ً
الوحدة أو اإلدارة من نتائج    هت إليهانت  الجمعية وما   فيلنظام الرقابة الداخلية    التقرير تقييما

نها  شأبحوظات  لجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي م لشأن معابل إدارة  ك ا  تهاتخذ  بيان اإلجراءات التي وتوصيات، و 

 ذلك.   عيالوقت املناسب ودوا املعالجة فيحال عدم  في السيما 

  عد إدارة املراجعة الداخلية  ت
ً
 عاما

ً
 وتقدمهتقريرا

ً
ي  تشأن عمليات املراجعة البجنة املراجعة  ل مجلس اإلدارة و   إلى  مكتوبا

وجد( خالل    )إن خطة  لأسباب أي إخالل أو انحراف عن ا  املعتمدة وتبن فيهخطة  لا مع ا تهت خالل السنة املالية ومقارنيأجر 

 ة املعنية.  اية السنة املاليي لنهلبع التاالر 

ر بصورة  يأن يتضمن التقر   لىجنة املراجعة علتوصية    لىاًء ع ير إدارة املراجعة الداخلية بنيحدد مجلس اإلدارة نطاق تقر 

 :  ليخاصة ما ي

 الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة املخاطر.    لىإجراءات الرقابة واإلشراف ع •

  املتوقعة. ير و غ ية أجذر لات ا ير املوجودة؛ ملواجهة التغي   واألنظمةاملخاطر في الجمعية  تقييم تطور عوامل   •

تحديد عدد املرات الي أخطر   بما ذلكنظام الرقابة الداخلية،  العليا في تطبيقتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة  •

 ا هذه املسائل.  بهج  ل ي عاتذلك إدارة املخاطر( والطرق ال )بما في ا املجلس بمسائل رقابية يهف

تؤثر أثرت أو قد    التي   الطوارئ تطبيقها أو حاالت    الضعف فيالرقابة الداخلية أو مواطن    اإلخفاق في تطبيق   أوجه  •

عنها  ح  ص املشكالت املف  اإلخفاق )السيما هذا    في معالجةالجمعية    واإلجراء الذي اتبعته  للجمعية،لي  األداء املا  في

 املالية.(    للجمعية وبياناتهاة ير السنو يالتقار  في
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 ا.  تهالرقابة الداخلية عند تحديد املخاطر وإدار  الجمعية بأنظمةمدى تقيد  •

   الجمعية. في ي تصف عمليات إدارة املخاطرتاملعلومات ال •

 

 

    :ر املراجعة الداخليةي حفظ تقار  املادة العاشرة: 

من نتائج وتوصيات    ضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليهالعمل متر املراجعة ومستندات  يتقار   الجمعية حفظ   لى ن عييتع

 ا.  نهشأبوما قد اتخذ 

  

  : والنفاذ والتعديل(  )النشر ختامية لام ا ك ألحاملادة الحادية عشرة: ا

 من تار  الجمعية ا من قبل  بهام والعمل تز تم االليتطبق هذه الالئحة و 
ً
     اإلدارة.خ اعتمادها من مجلس ياعتبارا

 يها.ح من االطالع عللاملصا  أصحابجميع لتمكن  الجمعية اإللكتروني على موقعالسياسة   وتنشر هذه

حة  تر عديالت مقتتم عرض أي  يو   الداخلية،لجنة الرقابة  من قبل -حاجة لعند ا  –ة  ييتم مراجعة هذه السياسة بصفة دور 

 مجلس اإلدارة العتمادها.   لىجنة ع لمن قبل ال

 وفي ا  نهية السعودية وال تكون بديلة عبالعر  التنظيمية في اململكةجهات لائح ا في أنظمة ولو هذه السياسة مكملة ملا ورد تعد  

أي   ب تحال  ورد  يعارض  ما  ا   وأنظمةالالئحة    فين  ا لولوائح  ولوائح  أنظمة  فإن  التنظيمية  التنظيمية  لجهات  تكون  جهات 

 .  السائدة

 


