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 المقدمة 
السیاسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة    للجمعیة لتقییم ن على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلیة  ییتع 

المخاطر وتطبیق أحام قواعد الحوكمة الخاصة بالجمعیة التي تم اعتماده من قبل وزارة الموارد البشریة  
معاییر  جب أن یضمن ھذا النظام اتباع  یوالتقید باألنظمة واللوائح ذات الصلة، و   االجتماعیة،والتنمیة  
عامالت األطراف ذات العالقة    وأن ،  الجمعیة    التنفیذیة في   ستویات الم  جمیع   في    للمسؤولیة   واضحة  

ل  شك  المكتوبة فياالجراءات    الداخلیة مجموعةا.  وتتمثل الرقابة  بھ خاصة  لوالضوابط ا   وفقاً لألحكامتتم  
ا  یھ مرغوب ف  یر من أي تصرفات غ    وأصول الجمعیة ات  كحمایة موارد وممتل  لىدف إتھخطة محددة  

وتحقیق كفاءة استخدام    الجمعیة    المحاسبي في ي ینتجھا النظام  ت ال  والمعلومات المالیةوتحقیق دقة البیانات  
م بالسیاسات و النظم و القوانین و اللوائح الي  تزانطاق االل لى في  قة مثیة و المادیة بطریالموارد البشر

عد االطالع  بو   الجمعیات وتعدیالتھ  لى نظام ععد االطالع  بو  ھبناء علی و  الجمعیة. تحكم طبیعة العمل داخل  
رر مجلس إدارة  سي قاالسا  الجمعیة  نظام    لى  عد االطالع عب، و   لوائحھ   و   حوكمة الجمعیات نظام    لى  ع
 من صالحیات إصدار الئحة نظام الرقابة الداخلیة .     ھجمعیة بما لال
  

 : عرف الرقابة الداخلیة ت:  لىوالمادة اال
بأیعر تیمكن   الداخلیة  الرقابة  عن    نھاف  ا  مجموعةعباره  من  لمن  الي صممت  التنظیمیة  أجل  خطط 

، ومراجعة مدى دقة وتوثیق البیانات المحاسبیة.     استخدامھا  لى  ع  الجمعیة والرقابة أصول    لى ع  المحافظة
  ،  ا تھسیاس بإتباع والتقید    لى  ع  الجمعیة  في  ن   یالعامل یع  موج،  الكفاءة التشغیلیة للجمعیة    یزادة وتحف یوز

 .     الجمعیة تحقیق أھداف  لى التنظیمي و العمل ع الھیكل ن ی وتحس 
مالیة      ر ریبفعالیة وكفاءة وإصدار تقا  الجمعیة  نظام لضمان تحقیق أھداف    یفھا ایضاً بأنھا عر تكما یمكن  

سیطر  ی ل ما  كن واللوائح والسیاسات .فالرقابة الداخلیة مفھوم واسع، یتضمن  ی ا، واالمتثال للقوان بھ موثوق  
 المخاطر المحتملة للجمعیة .   لىع
  

 : المادة الثانیة  : أھداف الرقابة الداخلیة 
 ي :  یلفیما   الداخلیة تتمثلأن األھداف المراد تحقیقھا من نظام الرقابة 

في  شطة المتعددة للجمعیة  و عوامل إنتاجھا و  ناأل ب من أجل التحكم    :   الجمعیة  في  التحكم    •
غي  ، ینب  إلیةغیة تحقیق ما ترمي  بالیفھا وعوائدھا و مختلف السیاسات الي وضعت  كا وتتھنفقا 

معلومات    لى ، من أجل الوصول والوقوف عتھالھا، طرقھا وإجراءاكتحدید أھدافھا، ھیا  علیھا 
مختلف العناصر    لى  خلق رقابة ع  لى  حقیقیة لھا، والمساعدة علذات مصداقیة عكس الوضعیة ا

 ا.  یھالمراد التحكم ف 
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ف ندرك أن أھم أھداف نظام الرقابة الداخلیة ھو حمایة أصول  یمن خالل التعار  حمایة األصول:  •
ي تمكن  ت،وال  من خالل فرض حمایة مادیة وحمایة محاسبیة جمیع عناصر األصول   الجمعیة  
اإلنتاجیة    عجلتھااألخطار الممكنة وكذلك دفع    كلمن البقاء والمحافظة ع أصولھا من    الجمعیة  

 ا من تحقیق األھداف المرسومة.  نھبمساھمة األصول الموجودة لتمكی
ار دقة ودرجة االعتماد  ینبغي اختیغیة ضمان نوعیة جیدة للمعلومات  ب  ضمان نوعیة المعلومات: •

إلعای  يتیام معلوماظل نظ  المحاسبیة في البیانات    لىع البیانات من أجل الوصول  نتائج    لىج 
     صحیحة ودقیقة. معلوماتیة 

العمل  • أحك  بكفاءة:   تشجیع  بإن  الداخلیة  الرقابة  نظام  داخل  كام  یمكن ل وسائلھا  من    الجمعیة 
لموارد   والكفء  األحسن  االستعمال  تحقیق    الجمعیة،ضمان  نشاطاتھاومن  من خالل    فعالیة 

    الدنیا.الیف بتخفیضھا عند حدودھا كالت  التحكم في
ة المرسومة من قبل اإلدارة  یبالسیاسات اإلدارااللتزام إن  ة:یم بالسیاسات اإلدارااللتزا جیعتش •

  للجمعیة أھدافھا أن یكفل  ھ ة من شأنیام السیاسات اإلداركواح  یع مألن ج رھا ي تطبیق أوامتضتق
    لألوامر. خطة التنظیمیة من أجل التطبیق األمثل لا بوضوح إطار المرسومة  

  
  

  :عناصر الرقابة الداخلیة  الثالثة:المادة 
ا نظام الرقابة الداخلیة  نھف الرقابة الداخلیة وأھدافھا یمكن تحدید أھم العناصر الي یتضمیعرتمن خالل  

 :   لي فیما ی الجمعیة   في
 الرقابة المحاسبیة  :    اوالً : 

االستخدام    لى  عتمد ھذه الرقابة عت  . و   بیة للمعلومات و مدى االعتماد علیھا اختیار الدقة المحاستھدف الى  
قبة االجمالیة وتجھ مواز ین  القید المزدوج و حفظ حسابات المرا  قة یر ع طو إتبا   لي األمثل لحاسب اآل

جوانب  لھا ، وتم تحقیق ھذا النوع من الرقابة عن طرق ایرالمراجعة الدورة وعمل التدقیق الدوري وغ
 التالیة :   

 .   الجمعیة امل ومالئم لعملیات ك. وضع وتصمیم نظام مستندي مت۱
 .  الجمعیة  شاط نامل وسلیم یتفق وطبیعة ك ي متب. وضع نظام محاس ۲
   لیھا . المحاسبة المتعارف ع وفقاً  للقواعد    الجمعیة  ات كجرد أصول وممتلل.  وضع نظام سلیم ۳
ن وجودھا واستخدامھا  ا للتأكد متھ بعا ومت  كاتھا و أصولھا وممتل  الجمعیة  وضع نظام لمراقبة وحمایة  . ٤

 انیة استخدام حسابات المراقبة المالئمة لذلك .   كومن ذلك إم فیما خصصت لھ 
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جرد  لمع نتائج ا  الجمعیة  جالت محاسبة المسؤولیة عن أصول  سنة بیانات  نظام مالئم لمقار   وضع. ٥
أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب    لى ع  الجمعیة  لألصول الموجودة  حیازة    ليالفع

 أي اختالفات قد تكشفھا ھذه المقارنة  
معلومات  من بیانات و لھ جیتستم    ل دوري لتحقق من دقة ماكشبن مراجعة ی وضع نظام إلعداد مواز .  ٦

 . ان المراجعة  یزا منھ ة المعد عترمالیة خالل الف 
في     ثر ة من مسؤول واحد أو أكتربدایة الف  جردیة  لت ایاجرد و التسول.  وضع نظام العتماد نتیجة ا۷

 .    الجمعیة  
  

  



 

٤ 
 

 ثانیاً : الرقابة االدارة :   
المالیة و    ویستند إلى تحضیر التقاریر   المرسومة. رفع الكفاءة اإلنتاجیة وإتباع السیاسات    لى دف إتھو

  ذلك.   یرمج و التدرب وغ یر االنتاج و البراتقار   الدراسات اإلحصائیة و   التقدیریة واإلدارة و الموازنات  
    اآلتیة:جوانب لوتحقق ھذا النوع من الرقابة من خالل ا

مستو ى االدارات و األقسام و    لىاألھداف الفرعیة ع  للجمعیة وكذلك. تحدید األھداف العامة الرئیسة  ۱
تحقیقالي   األھداف ح  ساعد  ھذه  یمثل  دقیق  توظیف  وضع  مع  الرئیسیة،  العامة  سھل  یى  ت األھداف 

 توظیفھا   
  من إجراءات وخطوات و   ا بھلضمان تحقیق ما جاء  الجمعیة    التنظیمیة فيخطة  ل. وضع نظام لرقابة ا۲

 الموضوعة.  التا تحقیق األھداف 
ل سنة مالیة  ك  دوري بدایة ل  كشباختالف أنواعھا    النشاط الجمعیة على .  وضع نظام لتقدیر عناصر  ۳

 خاصة.  المقارنات وتحدید االنحرافات السلبیة بصفة  األساس عقد لتكون ھذه التقدیرات 
  الجمعیة ح  لالقرارات یضمن سالمة اتخاذھا بما ال یتعارض مع مصا. وضع نظام خاص لعملیة اتخاذ  ٤

أساس أن أي قرار ال یتخذ إال بناء    لىمن نتائج أو ع  لى  تحقیقھ من أھداف وما یصل إلي دف إیھ و ما
 ضرورة اتخاذ ھذا القرار.     رربعد  دراسة وافیة ت ب معینة و  یر أسس ومعای  لىع
  

 :    ليثالثاً : الضبط الداخ
من    الجمعیة  حمایة أصول  لى  اإلجراءات الھادفة إ  خطة التنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق و لویشمل ا

تقییم    لى  ع  في سبیل تحقیق أھدافھ   لياالختالس و الضیاع أو سوء االستعمال، ویعتمد الضبط الداخ
العملیة، كما  تنفیذ    كل موظف لمراجعة موظف آخر  شاركھالعمل مع المراقبة الذاتیة حیث یخضع عمل  

 تحدید االختصاصات و  السلطات و المسؤولیات .    لى عتمد عی
    

    :الرقابة الداخلیة  ومبادئعة :  مكونات  بالمادة الرا
عنایة عند تصمیم أو  با  تھ و دراسبھا أات أساسیة ال بد من االھتمام   مكون  لى  ي عب شتمل أي نظام رقای

شتمل ھذه  تضمان معقول لتحقیق األھداف الرقابیة و ث یمكن الوصول إلى  ي، حیبتنفیذ أي نظام رقا 
 :     لي ما ی لى المكونات األساسیة لنظام الرقابة ع

  
 أوالً : بیئة الرقابة :    
جودة األنظمة   لى یئة تؤثر عب عطي نظاما وتا نھحیث أ   یر ل المعایكالبیئة الرقابیة االیجابیة أساسا ل بر عت ت

 ا أھمھا:  یھة تؤثر عل یر الرقابیة وھناك عوامل كث
 ا .  یھیحافظون عل   ین والقیم األخالقیة التي . نزاھة االدارة والعامل۱
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م  تھسمح لھم القیام بواجبا یمستوى معین من الكفاءة مما   لىم االدارة بالكفاءة بحیث یحافظون عالتزا. ۲
 ظمة رقابة داخلیة فعالة .  ر تطبیق أن یفھم أھمیة تطو  لى إضافة إ

 ھا .   یر األفراد وغ وإدارةنظم المعلومات المحاسبیة   لى ي نظرة االدارة إنع ت. فلسفة االدارة، و۳
ي تحقق أھداف  التورقابة العملیات    یحدد إطار لإلدارة لتخطیط وتوجیھ  للجمعیة الذيل التنظیمي  كالھی.٤

 .   الجمعیة  
   والمسؤولیات.الصالحیات  تفوض الجمعیة في أسلوب إدارة . ٥
   والتدرب وغیرھا. ة من حیث سیاسات التوظیف  یالسیاسات الفاعلة للقوى البشر. ٦
    المصلحة بالجمعیة.أصحاب . عالقة ۷
 

 ثانیاً :  تقییم المخاطر:    
المؤثرات  انت من  كسواء    الجمعیة  ح أنظمة الرقابة الداخلیة المجال لتقیم المخاطر الي تواجھھا  ص تف

حة للجمعیة  شرطا أساسیا لتقیم المخاطر   ضوضع أھداف ثابتة ووا  بر  عتی خارجیة، كما  لالداخلیة أو ا
لذلك فإن تقیم المخاطر عبارة عن تحدید و تحلیل المخاطر ذات العالقة و المرتبطة بتحقیق األھداف  

الضروري تحلیلھا للتعرف    من  لحظة تحدید المخاطر فإنھ لة األجل ویخطط األداء الطوفي  المحددة   
 ا.   بھخطوات الواجب القیام  لو ا  ثھا وكیفیة إدارتھاحدو  احتمالا وتقدیر  تھآثارھا وذلك من حیث أھمی   لىع
  
  

 ثالثاً : النشاطات الرقابیة:   
القیام   تضمن  و  اإلدارة   توجھات  تدعم  آلیات  و  وإجراءات  سیاسات  عن  عبارة  الرقابیة  النشاطات 

حفاظ  لجة المخاطر، ومن أمثلة ھذه النشاطات : المصادقات، التأكیدات، مراجعة األداء والبإجراءات لمعا
 جالت بصفة عامة.   سال لىحفاظ علإجراءات األمن وا لىع
  
  

 عاً : المعلومات واالتصاالت:   برا
وإطار   ل  كشبوذلك    الجمعیة  داخل     ونھامن یحتاج لى  اإلدارة و إ  لى  جیل المعلومات وإیصالھا إتسیجب  

تعمل  أن    الجمعیة  ستطیع  تى  تالقیام بالرقابة الداخلیة و المسؤولیات األخرى وح   لى ساعدھم عیي  نزم
و الوقت المناسب وذلك فیما یتعلق    بھا أن تقوم باتصاالت مالئمة یمكن الثقة    وعلىا   تھاقب عملیاوتر

شمل تدفق المعلومات  ییكون فعاال عندما    فإنھخارجیة، أما فیما یتعلق باالتصال  لباألحداث الداخلیة و ا
قیام اإلدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب  لى  ل أفقي إضافة إكشباألسفل أو العكس    لىإ  لى من األع
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حاجة اإلدارة الفعالة    لى  ألھدافھا عالوة ع  الجمعیة  تحقیق    مع جھات أخرى خارجیة قد یكون لھا أثر  
 ومستمر لھذه المعلومات.   ل مھم وموثوق بھ لتنقیة المعلومات الھامة لتحقیق أحسن اتصا

 
    النظام:اقبة مر خامساً:

زمنیة ما، وتضمن أن نتائج التدقیق    األداء في فترةتقییم نوعیة    لى اقبة أنظمة الرقابة الداخلیة عمل مرعت
تصمیم أنظمة الرقابة الداخلیة لضمان استمرار عملیات    جب یمباشرة، وا  تھجل و المراجعة األخرى تم معا

سیاسات و إجراءات    لىالداخلیة ع  أنظمة الرقابة المراقبة كجزء من العملیات الداخلیة، و یجب أن شمل  
     محدد. أطار زمي  وفق سریع ولضمان أن نتائج التدقیق تتم شل 

  
  :تأسیس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعیة  الخامسة:المادة 

وحدات أو إدارات لتقییم وإدارة المخاطر،    –سبیل تنفیذ نظام الرقابة الداخلیة المعتمد    في  – الجمعیة  ئ  شتن
 والمراجعة الداخلیة.  

بجھات خارجیة لممارسة مھام واختصاصات وحدات أو إدارات تقییم وإدارة    للجمعیة االستعانة یجو ز  
 المھام واالختصاصات.   تلك  الجمعیة عنالمخاطر، والمراجعة الداخلیة، وال یخل ذلك بمسؤولیة 

  
  :وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة  السادسة: مھام المادة 

، والتحقق من  ھوحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة واإلشراف ع تطبیق  لى تتو
 .  الجمعیة وإجراءاتھاة وسیاسات یباألنظمة واللوائح والتعلیمات السار الجمعیة وعاملیھام مدى التزا

  
     :تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة  السابعة:المادة 

جنة المراجعة  ل   یینھي بتع صاألقل تو   لى ع  لين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة من مراجع داختتكو
 :  ليوحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة وعملھا ما ین  ی تكو   في ى راعیأمامھا. و  یكون مسؤوالً و

ى سوى  لفوا بأي أعمال أخركوأال ی  والتدرب،ا الكفاءة واالستقالل  بھ  تتوافر في العاملینأن   •
 أعمال المراجعة الداخلیة ونظام الرقابة الداخلیة.  

 ا وتكو ن مسؤولة أمامھا.  بھجنة المراجعة، وأن ترتبط  ل  لىرھا إیأن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقار •
  وفقاً لسیاسات جنة المراجعة  لاح  تراق  لىاًء عدیر وحدة أو إدارة المراجعة بنافآت مكم  أن تحدد  •

   الجمعیة. 
 دون قید.   یھاحصول عللالمعلومات والمستندات والوثائق وا لىأن تُمكن من االطالع ع •
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  :خطة المراجعة الداخلیة الثامنة: المادة 
وتحدث    لجنة المراجعة، عمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من  ت

 األقل.   سنویاً على والعملیات الرئیسة  األنشطة مراجعة  سنویاً. ویجب خطة لھذه ا
  

  :المراجعة الداخلیة   ری التاسعة: تقرالمادة 
ل  كشبجنة المراجعة  ل مجلس اإلدارة و  لىإ  المراجعة الداخلیة تقریراً مكتوباً عن أعمالھا وتقدمھتعد إدارة  

ً أن یتضمن ھذا    األقل. ویجب   لىع سنوي عبر ھت  انت  الجمعیة وما   فيلنظام الرقابة الداخلیة    التقریر تقییما
جة نتائج  لشأن معابل إدارة  كا  تھاتخذ   بیان اإلجراءات التيالوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصیات، و   إلیھ

الوقت المناسب    المعالجة فيحال عدم  في  نھا السیما  شأبحوظات  لوتوصیات المراجعة السابقة وأي م
 ذلك.   عيودوا

شأن عملیات  بجنة المراجعة  لمجلس اإلدارة و  إلى  مكتوباً وتقدمھ تقریراً عاماً  عد إدارة المراجعة الداخلیة  ت
أسباب أي إخالل أو    المعتمدة وتبن فیھخطة  لا مع اتھل السنة المالیة ومقارنت خال یي أجرتالمراجعة ال

 ایة السنة المالیة المعنیة.  ي لنھلبع التاوجد) خالل الر (إن خطة لانحراف عن ا
تقر نطاق  اإلدارة  بنیحدد مجلس  الداخلیة  المراجعة  إدارة  عیر  علتوصیة    لى اًء  المراجعة  أن    لى جنة 

 :  لير بصورة خاصة ما یییتضمن التقر 
 الشؤون المالیة واالستثمارات وإدارة المخاطر.   لى إجراءات الرقابة واإلشراف ع •
و  یة أجذرلات ایرالموجودة؛ لمواجھة التغی  المخاطر في الجمعیة واألنظمة تقییم تطور عوامل   •

 المتوقعة .   یر غ
تحدید عدد    بما ذلكنظام الرقابة الداخلیة،    طبیق العلیا في تتقییم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة   •

ج  ل ي عاتذلك إدارة المخاطر) والطرق ال(بما في  ا المجلس بمسائل رقابیة  یھالمرات الي أخطر ف
 ا ھذه المسائل.  بھ

  الطوارئ تطبیقھا أو حاالت    الضعف في الرقابة الداخلیة أو مواطن    اإلخفاق في تطبیق   أوجھ  •
ھذا   في معالجة الجمعیة  واإلجراء الذي اتبعتھ   للجمعیة،لي األداء الما تؤثر فيأثرت أو قد  التي

 المالیة.)   للجمعیة وبیاناتھا ة یر السنو یالتقار  عنھا فيح صالمشكالت المف اإلخفاق (السیما 
 ا.  تھالرقابة الداخلیة عند تحدید المخاطر وإدار الجمعیة بأنظمة مدى تقید  •
   الجمعیة.  في  ي تصف عملیات إدارة المخاطرتالمعلومات ال •

 
 

    :ر المراجعة الداخلیةی حفظ تقار المادة العاشرة:
  ضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إلیھ ر المراجعة ومستندات العمل مت یتقار الجمعیة حفظ  لى ن عییتع 

 ا.  نھشأبمن نتائج وتوصیات وما قد اتخذ 
  



 

٨ 
 

  : والنفاذ والتعدیل)  (النشرختامیة لام اك ألحالمادة الحادیة عشرة: ا
الالئحة و االلی تطبق ھذه  والعمل  تزتم  قبل  بھام  من  تار  الجمعیة ا  من  اعتمادھا من مجلس  ی اعتباراً  خ 

     اإلدارة.
 یھا. ح من االطالع عل ل المصا أصحاب جمیع لتمكن  اإللكتروني الجمعیة  على موقعالسیاسة   وتنشر ھذه

تم عرض أي  ی، و لجنة الرقابة الداخلیة  من قبل  - حاجة لعند ا  –ة  ییتم مراجعة ھذه السیاسة بصفة دور 
 مجلس اإلدارة العتمادھا.   لى جنة علحة من قبل الترعدیالت مق ت

یة السعودیة وال  بالعر  لتنظیمیة في المملكة اجھات  لائح افي أنظمة ولوھذه السیاسة مكملة لما ورد  تعد  
جھات التنظیمیة فإن  لالالئحة و أنظمة ولوائح ا في ن ما ورد  یعارض ب تحال أي في ا و  نھتكون بدیلة ع

 ن  السائدة.  جھات التنظیمیة تكو لأنظمة ولوائح ا
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