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 :املقدمة

 السياسات واإلجراءات املتعلدقة للجمعية لتدقييمن على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية ييتع

بإدارة املخاطر وتطبيق أحام قواعم الحوكمة الخاصة بالجمعية التي تم اعتماده من قبل وزارة املوارد 

 جب أن يضمن هذا النظاميوالتدقيم باألنظمة واللوائح ذات الصلة، و  الجتماعية،البشرية والتنمية 

طراف عامالت األ  وأن، الجمعية  التنفيذية في املستويات جميع في  للمسؤولية واضحة معايير اتباع 

 لألحكامذات العالقة تتم 
ً
ءات الجرا الماخلية مجموعةا.  وتتمثل الرقابة بهخاصة لوالضوابط ا وفدقا

من أي تصرفات   وأصول الجمعيةات كتلحماية موارد ومم لىمف إتهل خطة محمدة شك املكتوبة في

 لجمعية ا املحاسبي فيي ينتجها النظام تال واملعلومات املاليةا وتحدقيق دقة البيانات يهمرغوب ف ير غ

و النظم  م بالسياساتتزانطاق الللى في دقة مثية و املادية بطر يوتحدقيق كفاءة استخمام املوارد البشر 

 على نظامعم الطالع بو  هبناء عليو  الجمعية.و الدقوانين و اللوائح الي تحكم طبيعة العمل داخل 

ام نظ لى عم الطالع عب، و  لوائحه و  حوكمة الجمعياتنظام  لى عم الطالع عبو  الجمعيات وتعميالته

من صالحيات إصمار لئحة نظام الرقابة الماخلية  هجمعية بما لالرر مجلس إدارة س ي قالسا الجمعية 

   . 

 :عرف الرقابة الداخليةت:  لىو املادة اال 

 أجلخطط التنظيمية الي صممت من لمن ا مجموعةعباره عن  نهاف الرقابة الماخلية بأيعر تيمكن 

، ومراجعة ممى دقة وتوثيق البيانات  استخمامها لى ع الجمعية والرقابةأصول  لىع املحافظة

إتباع   لىع الجمعية في ن  ييع العاملموج، الكفاءة التشغيلية للجمعية  يز ادة وتحفياملحاسبية.  وز 

 .   الجمعية تحدقيق أهماف  لىالتنظيمي و العمل ع الهيكلن يوتحس ، اتهسياسبوالتدقيم 

 بأنهاعر تكما يمكن 
ً
  ر ير بفعالية وكفاءة وإصمار تدقا الجمعية اف نظام لضمان تحدقيق أهم يفها ايضا

ن واللوائح والسياسات .فالرقابة الماخلية مفهوم واسع، يتضمن يا، والمتثال للدقوانبهمالية موثوق 

 املخاطر املحتملة للجمعية .  لىسيطر عيل ما ك

 :ثانية : أهداف الرقابة الداخليةاملادة ال

 ي : يلفيما  الماخلية تتمثلأن األهماف املراد تحدقيدقها من نظام الرقابة 

   ي فشطة املتعمدة للجمعية  و عوامل إنتاجها و ناألبمن أجل التحكم  :الجمعيةفي التحكم

غي ، ينب ةإليغية تحدقيق ما ترمي باليفها وعوائمها و مختلف السياسات الي وضعت كا وتتهنفدقا
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معلومات  لى، من أجل الوصول والوقوف عتهالها، طرقها وإجراءاكتحميم أهمافها، هيا عليها

مختلف  لى خلق رقابة ع لى حدقيدقية لها، واملساعمة علذات مصماقية عكس الوضعية ا

 ا. يهالعناصر املراد التحكم ف

 :اية ف نمرك أن أهم أهماف نظام الرقابة الماخلية هو حميمن خالل التعار  حماية الصول

ي ت،وال من خالل فرض حماية مادية وحماية محاسبية جميع عناصر األصول  الجمعية أصول 

 هاعجلتاألخطار املمكنة وكذلك دفع  كلمن البدقاء واملحافظة ع أصولها من  الجمعية تمكن 

 ا من تحدقيق األهماف املرسومة. نهاإلنتاجية بمساهمة األصول املوجودة لتمكي

 :ار دقة ودرجة ينبغي اختيغية ضمان نوعية جيمة للمعلومات ب ضمان نوعية املعلومات

 ىلج البيانات من أجل الوصول إلعاي يتيظل نظام معلوما املحاسبية فيالبيانات  لىالعتماد ع

    صحيحة ودقيدقة.نتائج معلوماتية 

 الجمعية يمكنل وسائلها داخل كام نظام الرقابة الماخلية بإن أحك بكفاءة: تشجيع العمل 

من  فعالية نشاطاتهاومن تحدقيق  الجمعية،ن ضمان الستعمال األحسن والكفء ملوارد م

   المنيا.اليف بتخفيضها عنم حمودها كالت التحكم فيخالل 

 ة املرسومة من قبل يبالسياسات اإلدار اللتزام إن  ة:يم بالسياسات اإلدار االلتزا جيعتش

أن يكفل  هة من شأنيالسياسات اإلدار ام كواح يعمألن ج رهاي تطبيق أوامتض اإلدارة تدق

   وامر.لأل خطة التنظيمية من أجل التطبيق األمثل لا بوضوح إطار املرسومة  للجمعية أهمافها

  :عناصر الرقابة الداخلية  الثالثة:املادة 

ا نظام الرقابة نهف الرقابة الماخلية وأهمافها يمكن تحميم أهم العناصر الي يتضميعر تمن خالل 

 :  ليفيما ي الجمعية  فيالماخلية 

 : الرقابة املحاسبية  :  
ً
 اوال

 لى عتمم هذه الرقابة عت . و  بية للمعلومات و ممى العتماد عليهااختيار المقة املحاستهمف الى 

ة وتجه الجماليقبة الدقيم املزدوج و حفظ حسابات املرا دقةير ع طو إتبا ليالستخمام األمثل لحاسب اآل

ها ، وتم تحدقيق هذا النوع من الرقابة عن طرق ير مواز ين املراجعة المورة وعمل التمقيق الموري وغ

 جوانب التالية :  لا
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 . الجمعية امل ومالئم لعمليات ك. وضع وتصميم نظام مستنمي مت۱

 . الجمعية شاط نامل وسليم يتفق وطبيعة كي متب. وضع نظام محاس۲

  للدقواعم املحاسبة املتعارف ع  الجمعية ات كجرد أصول وممتللم سليم .  وضع نظا۳
ً
  ليها . وفدقا

امها ن وجودها واستخما للتأكم متهبعاومت كاتهاو أصولها وممتل الجمعية وضع نظام ملراقبة وحماية .4

 انية استخمام حسابات املراقبة املالئمة لذلك .  كومن ذلك إم فيما خصصت له

رد جلمع نتائج ا الجمعية جالت محاسبة املسؤولية عن أصول سنة بيانات نظام مالئم ملدقار  وضع.5

أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب  لىع الجمعية لألصول املوجودة  حيازة  ليالفع

 أي اختالفات قم تكشفها هذه املدقارنة 

من بيانات ومعلومات  لهجيتستم  دقة مال دوري لتحدقق من كشبن مراجعة يوضع نظام إلعماد مواز . 6

 .ان املراجعة يز ا منهة املعم عتر مالية خالل الف

ي ف  ثر ة من مسؤول واحم أو أكتر بماية الف جردية لت اياجرد و التسو ل.  وضع نظام لعتماد نتيجة ا۷

 .   الجمعية 

 : الرقابة االدارة :   
ً
 ثانيا

ملالية و ا ويستنم إلى تحضير التدقارير  املرسومة.رفع الكفاءة اإلنتاجية وإتباع السياسات  لىمف إتهو 

 لك.ذ ير مج و التمرب وغير النتاج و البراتدقار  المراسات اإلحصائية و  التدقميرية و اإلدارة و املوازنات 

   اآلتية:جوانب لوتحدقق هذا النوع من الرقابة من خالل ا

مستو ى الدارات و األقسام  لىاألهماف الفرعية ع للجمعية وكذلك. تحميم األهماف العامة الرئيسة ۱

هل سيى تاألهماف العامة الرئيسية، مع وضع توظيف دقيق يمثل هذه األهماف ح ساعم تحدقيقو الي 

 توظيفها  

من إجراءات وخطوات  ابهلضمان تحدقيق ما جاء الجمعية  التنظيمية فيخطة ل. وضع نظام لرقابة ا۲

 املوضوعة. التا تحدقيق األهماف  و 

لية ل سنة ماك دوري بمايةل كشباختالف أنواعها  النشاط الجمعية على.  وضع نظام لتدقمير عناصر ۳

 خاصة. املدقارنات وتحميم النحرافات السلبية بصفة  األساس عدقملتكون هذه التدقميرات 
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 ة الجمعيح ليضمن سالمة اتخاذها بما ل يتعارض مع مصا . وضع نظام خاص لعملية اتخاذ الدقرارات4

أساس أن أي قرار ل يتخذ إل بناء  لىمن نتائج أو ع لى  تحدقيدقه من أهماف وما يصل إليمف إيه و ما

 ضرورة اتخاذ هذا الدقرار.   رربعم  دراسة وافية تبمعينة و  ير أسس ومعاي لىع

 : الضبط الداخ
ً
 :  ليثالثا

ن م الجمعية حماية أصول لى اإلجراءات الهادفة إ التنظيمية وجميع وسائل التنسيق و خطة لويشمل ا

تدقييم  ى لع في سبيل تحدقيق أهمافه  ليالختالس و الضياع أو سوء الستعمال، ويعتمم الضبط الماخ

تنفيذ العملية،  كل موظف ملراجعة موظف آخر  شاركهالعمل مع املراقبة الذاتية حيث يخضع عمل 

 تحميم الختصاصات و  السلطات و املسؤوليات .   لىعتمم عي كما

   :الرقابة الداخلية  ومبادئ:  مكونات ةعباملادة الرا 

أو  عناية عنم تصميمبا تهو دراسبها أات أساسية ل بم من الهتمام  مكون لى ي عبشتمل أي نظام رقاي

مل هذه شتتلتحدقيق األهماف الرقابية و ضمان معدقول ث يمكن الوصول إلى ي، حيبتنفيذ أي نظام رقا

 :   ليما ي لىاملكونات األساسية لنظام الرقابة ع

 : بيئة الرقابة  
ً
 :  أوال

جودة األنظمة  ىليئة تؤثر عبعطي نظاما و تا نهحيث أ ير ل املعايكالبيئة الرقابية اليجابية أساسا ل بر عتت

 ا أهمها: يهة تؤثر علير الرقابية وهناك عوامل كث

 ا . يهيحافظون عل ين والدقيم األخالقية التينزاهة الدارة والعامل. ۱

سمح لهم الدقيام يمستوى معين من الكفاءة مما  لىم الدارة بالكفاءة بحيث يحافظون عالتزا. ۲

 ر تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة . يفهم أهمية تطو  لىم إضافة إتهبواجبا

 ها .  ير األفراد وغ وإدارةنظم املعلومات املحاسبية  لى إي نظرة الدارة نعت. فلسفة الدارة، و ۳

تحدقق  يالتورقابة العمليات  يحمد إطار لإلدارة لتخطيط وتوجيه للجمعية الذيل التنظيمي كالهي.4

 .  الجمعيةأهماف 

  واملسؤوليات.الصالحيات  الجمعية في تفوضأسلوب إدارة . 5

  والتمرب وغيرها.ة من حيث سياسات التوظيف يالسياسات الفاعلة للدقوى البشر . 6

   املصلحة بالجمعية.أصحاب . عالقة ۷
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 :  تقييم املخاطر:   
ً
 ثانيا

رات انت من املؤثكسواء  الجمعية ح أنظمة الرقابة الماخلية املجال لتدقيم املخاطر الي تواجهها صتف

حة للجمعية  شرطا أساسيا لتدقيم املخاطر  ضوضع أهماف ثابتة ووا بر عتيخارجية، كما لالماخلية أو ا

لذلك فإن تدقيم املخاطر عبارة عن تحميم و تحليل املخاطر ذات العالقة و املرتبطة بتحدقيق األهماف 

من الضروري تحليلها للتعرف  لحظة تحميم املخاطر فإنهلة األجل و يخطط األداء الطو في املحمدة  

خطوات الواجب الدقيام لو ا ثها وكيفية إدارتهاحمو  احتمالا وتدقمير تهآثارها وذلك من حيث أهمي لىع

 ا.  به

 : النشاطات الرقابية:  
ً
 ثالثا

النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات و آليات تمعم توجهات اإلدارة  و تضمن الدقيام 

األداء جة املخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات : املصادقات، التأكيمات، مراجعة لبإجراءات ملعا

 جالت بصفة عامة.  سال لىحفاظ علإجراءات األمن وا لىحفاظ علوا

 : املعلومات واالتصاالت:  برا
ً
 عا

إطار  ل و كشبوذلك  الجمعية داخل   ونهامن يحتاجلى اإلدارة و إ لى جيل املعلومات وإيصالها إتسيجب 

تعمل ن أ الجمعية ستطيع تى تالدقيام بالرقابة الماخلية و املسؤوليات األخرى وح لىساعمهم عيي نزم

لق و الوقت املناسب وذلك فيما يتع بهاأن تدقوم باتصالت مالئمة يمكن الثدقة  وعلىا  تهاقب عملياوتر 

شمل تمفق ييكون فعال عنمما  فإنهخارجية، أما فيما يتعلق بالتصال لباألحماث الماخلية و ا

قيام اإلدارة بالتأكم من وجود لى إضافة إل أفدقي كشباألسفل أو العكس  لىإ لىاملعلومات من األع

حاجة  لى ألهمافها عالوة ع الجمعية اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قم يكون لها أثر  تحدقيق 

ومستمر لهذه  ل مهم وموثوق بهاإلدارة الفعالة لتندقية املعلومات الهامة لتحدقيق أحسن اتصا

 املعلومات. 

:
ً
   النظام:اقبة مر  خامسا

زمنية ما، وتضمن أن نتائج  األداء في فترةتدقييم نوعية  لىاقبة أنظمة الرقابة الماخلية عمل مر عت

تصميم أنظمة الرقابة الماخلية لضمان  جبيمباشرة، و ا تهجلالتمقيق و املراجعة األخرى تم معا

 لىع الماخلية أنظمة الرقابةاستمرار عمليات املراقبة كجزء من العمليات الماخلية، و يجب أن شمل 

    محمد. أطار زمي سريع ووفقسياسات و إجراءات لضمان أن نتائج التمقيق تتم شل 
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  :تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية الخامسة:املادة 

وحمات أو إدارات لتدقييم وإدارة  –سبيل تنفيذ نظام الرقابة الماخلية املعتمم  في –الجمعية ئ ش تن

 املخاطر، واملراجعة الماخلية. 

بجهات خارجية ملمارسة مهام واختصاصات وحمات أو إدارات تدقييم وإدارة  للجمعية الستعانةيجو ز 

 تلك املهام والختصاصات.  الجمعية عناملخاطر، واملراجعة الماخلية، ول يخل ذلك بمسؤولية 

  :وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية  السادسة: مهاماملادة 

حدقق ، والتهوحمة أو إدارة املراجعة الماخلية تدقييم نظام الرقابة الماخلية واإلشراف ع تطبيدق لىتتو 

 . ءاتهاالجمعية وإجراة وسياسات يباألنظمة واللوائح والتعليمات السار  الجمعية وعامليهام من ممى التزا

    :تكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية السابعة:املادة 

جنة املراجعة ل يينهي بتعص األقل تو  لىع ليإدارة املراجعة الماخلية من مراجع داخن وحمة أو تتكو 

 و 
ً
 : لين وحمة أو إدارة املراجعة الماخلية وعملها ما ييتكو  في ىراعيأمامها. و  يكون مسؤول

  وى ى سلفوا بأي أعمال أخر كوأل ي والتمرب،ا الكفاءة والستدقالل به تتوافر في العاملينأن

 راجعة الماخلية ونظام الرقابة الماخلية. أعمال امل

  ا وتكو ن مسؤولة أمامها. بهجنة املراجعة، وأن ترتبط ل لىرها إيأن ترفع الوحمة أو اإلدارة تدقار 

 لسياساتجنة املراجعة لاح تر اق لىاًء عمير وحمة أو إدارة املراجعة بنافآت مكم أن تحمد 
ً
 وفدقا

  الجمعية.

 مكن من الطالع ع
ُ
 دون قيم.  يهاحصول عللاملعلومات واملستنمات والوثائق وا لىأن ت

  :خطة املراجعة الداخلية الثامنة:املادة 

 لجنة املراجعة،عمل وحمة أو إدارة املراجعة الماخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتممة من ت

. ويجبخطة لوتحمث هذه ا
ً
 علىوالعمليات الرئيسة  األنشطةمراجعة  سنويا

ً
 األقل.  سنويا

  :املراجعة الداخلية   ر يالتاسعة: تقر املادة 

 عن أعمالها وتدقممه
ً
 مكتوبا

ً
جنة املراجعة لمجلس اإلدارة و  لىإ تعم إدارة املراجعة الماخلية تدقريرا

 أن يتضمن هذا  األقل. ويجب لىع سنوي عبل ر كشب
ً
الجمعية  يفلنظام الرقابة الماخلية  التدقرير تدقييما

أن شبل إدارة كا تهاتخذ بيان اإلجراءات التيالوحمة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، و  هت إليهانت وما



 اململكة العربية السعودية              

 والتنمية االجتماعيةاملوارد البشرية وزارة     

 بخميس مشيطسرية تنمية ال لل آمال جمعية  

 (566مسجلة برقم )               

 9من  8الصفحة 

 

 املعالجة فيحال عمم في نها لسيما شأبحوظات لجة نتائج وتوصيات املراجعة السابدقة وأي ملمعا

 ذلك.  عيالوقت املناسب ودوا

 عم إدارة املراجعة الماخلية ت
ً
 عاما

ً
 وتدقممهتدقريرا

ً
شأن بجنة املراجعة لمجلس اإلدارة و  إلى مكتوبا

اب أي أسب املعتممة وتبن فيهخطة لا مع اتهت خالل السنة املالية ومدقارنيي أجر تعمليات املراجعة ال

 اية السنة املالية املعنية. ي لنهلبع التاوجم( خالل الر  )إنخطة لإخالل أو انحراف عن ا

أن  لىجنة املراجعة علتوصية  لىاًء عاخلية بنير إدارة املراجعة الميحمد مجلس اإلدارة نطاق تدقر 

 : لير بصورة خاصة ما يييتضمن التدقر 

 الشؤون املالية والستثمارات وإدارة املخاطر.  لىإجراءات الرقابة واإلشراف ع 

  ير و غأ يةجذر لات اير املوجودة؛ ملواجهة التغي املخاطر في الجمعية واألنظمةتدقييم تطور عوامل 

 املتوقعة . 

  ميم تح بما ذلكنظام الرقابة الماخلية،  العليا في تطبيقتدقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة

ي تذلك إدارة املخاطر( والطرق ال)بما في ا املجلس بمسائل رقابية يهعمد املرات الي أخطر ف

 ا هذه املسائل. بهج لعا

 ارئ الطو تطبيدقها أو حالت  الضعف فيالرقابة الماخلية أو مواطن  اإلخفاق في تطبيق أوجه 

هذا  ةفي معالجالجمعية  واإلجراء الذي اتبعته للجمعية،لي األداء املا تؤثر فيأثرت أو قم  التي

 ملالية.( ا للجمعية وبياناتهاة ير السنو يالتدقار  عنها فيح صاملشكالت املف اإلخفاق )لسيما

  ا. تهاطر وإدار الرقابة الماخلية عنم تحميم املخ الجمعية بأنظمةممى تدقيم 

 الجمعية. في ي تصف عمليات إدارة املخاطر تاملعلومات ال  

   :ر املراجعة الداخليةيحفظ تقار  املادة العاشرة:

ضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت ر املراجعة ومستنمات العمل متيتدقار  الجمعية حفظ لىن عييتع

 ا. نهشأبمن نتائج وتوصيات وما قم اتخذ  إليه

  : والنفاذ والتعديل( )النشر ختامية لام اكلحعشرة: ا املادة الحادية

 من تار  الجمعيةا من قبل بهام والعمل تز تم الليتطبق هذه الالئحة و 
ً
 خ اعتمادها من مجلسياعتبارا

    اإلدارة.



 اململكة العربية السعودية              

 والتنمية االجتماعيةاملوارد البشرية وزارة     

 بخميس مشيطسرية تنمية ال لل آمال جمعية  
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 يها.ح من الطالع عللاملصا أصحابجميع لتمكن  الجمعية اإللكتروني على موقعالسياسة  وتنشر هذه

تم عرض ي، و لجنة الرقابة الماخلية من قبل -حاجةلعنم ا –ة يهذه السياسة بصفة دور يتم مراجعة 

 مجلس اإلدارة لعتمادها.  لىجنة علحة من قبل التر عميالت مدقتأي 

عودية ول ية السبالعر  التنظيمية في اململكةجهات لائح افي أنظمة ولو هذه السياسة مكملة ملا ورد تعم 

ن جهات التنظيمية فإلالالئحة و أنظمة ولوائح ا فين ما ورد يعارض بتأي  حالفي ا و نهتكون بميلة ع

 ن  السائمة. جهات التنظيمية تكو لأنظمة ولوائح ا

 :اعتماد مجلس اإلدارة

 ( 4) رقم في الجتماع ظام نلهذه ا آمال للتنمية األسرررررية بخميس مشرررريط جمعيةاعتمم مجلس إدارة 
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ً
 .املوضوعة سابدقا

 

 


