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 املقدمة

السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق  للجمعية لتقييم على جملس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية نييتع

والتقيد باألنظمة  االجتماعية،ام قواعد احلوكمة اخلاصة باجلمعية اليت مت اعتماده من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية كأح

، اجلمعية التنفيذية يف توياتاملس مجيعيف  للمسؤوليةواضحة معايري ب أن يضمن هذا النظام اتباع جيواللوائح ذات الصلة، و

االجراءات  الداخلية جمموعةا.  وتتمثل الرقابة بهاصة خلوالضوابط ا وفقًا لألحكاماألطراف ذات العالقة تتم  تعامالت وأن

ا وحتقيق يهمرغوب ف ريمن أي تصرفات غ وأصول اجلمعيةات كمحاية موارد وممتل ىلدف إتهل خطة حمددة شك املكتوبة يف

قة ية واملادية بطريوحتقيق كفاءة استخدام املوارد البشراجلمعية  احملاسيب يف ينتجها النظام يتال واملعلومات املاليةدقة البيانات 

عد االطالع بو هبناء عليو اجلمعية.م بالسياسات و النظم و القوانني و اللوائح الي حتكم طبيعة العمل داخل تزانطاق االللى يف مث

 اجلمعية نظام لى عد االطالع عب، ولوائحه و حوكمة اجلمعياتنظام لى عد االطالع عبو اجلمعيات وتعديالته نظام على

 من صالحيات إصدار الئحة نظام الرقابة الداخلية .    همعية مبا لاجلرر جملس إدارة سي قاالسا

  

 :عرف الرقابة الداخلية ت:  ىلواملادة اال

أصول  لىع أجل احملافظةطط التنظيمية الي صممت من خلمن ا جمموعةعباره عن  نهاالرقابة الداخلية بأف يعرتميكن 

الكفاءة التشغيلية للجمعية  يزادة وحتفي، ومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات احملاسبية.  وزاستخدامهالى ع اجلمعية والرقابة

 اجلمعية حتقيق أهداف  لىالتنظيمي و العمل ع اهليكل نيوحتس ، اتهسياسبإتباع والتقيد  لى ع اجلمعية يف   نييع العاملومج، 

ا، بهمالية موثوق  رريبفعالية وكفاءة وإصدار تقااجلمعية نظام لضمان حتقيق أهداف  يفها ايضًا بأنهاعرتكما ميكن 

 .املخاطر احملتملة للجمعية لىسيطر عيل ما كيتضمن   واللوائح والسياسات .فالرقابة الداخلية مفهوم واسع،نيواالمتثال للقوان

 

 :املادة الثانية: أهداف الرقابة الداخلية

 ي: يلفيما  الداخلية تتمثلأن األهداف املراد حتقيقها من نظام الرقابة 

اليفها وعوائدها و كا وتتهنفقايف شطة املتعددة للجمعية  و عوامل إنتاجها و ناألبمن أجل التحكم  :اجلمعيةيف التحكم   •

، من تهالها، طرقها وإجراءاكحتديد أهدافها، هيا غي عليها، ينب إليةغية حتقيق ما ترمي بخمتلف السياسات الي وضعت 

خمتلف  لى خلق رقابة ع لى ة عقيقية هلا، واملساعدحلمعلومات ذات مصداقية عكس الوضعية ا لىأجل الوصول والوقوف ع

 ا. يهالعناصر املراد التحكم ف

خالل فرض  من اجلمعية ف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو محاية أصول يمن خالل التعار محاية األصول: •

األخطار  كلمن البقاء واحملافظة ع أصوهلا من  اجلمعية  متكن يت،وال محاية مادية ومحاية حماسبية مجيع عناصر األصول

 ا من حتقيق األهداف املرسومة. نهاإلنتاجية مبساهمة األصول املوجودة لتمكي عجلتهااملمكنة وكذلك دفع 



 

 

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

    صحيحة ودقيقة.نتائج معلوماتية  ىل البيانات من أجل الوصول إجلعاي يتيظل نظام معلوما

من ضمان االستعمال األحسن  اجلمعية ميكنل وسائلها داخل كام نظام الرقابة الداخلية بإن أحك بكفاءة: تشجيع العمل •

    الدنيا.اليف بتخفيضها عند حدودها كالت التحكم يفمن خالل  فعالية نشاطاتهاومن حتقيق  اجلمعية،والكفء ملوارد 

ألن  رهاي تطبيق أوامتضة املرسومة من قبل اإلدارة تقيبالسياسات اإلدارااللتزام إن  ة:يم بالسياسات اإلدارااللتزا جيعتش •

طة التنظيمية من أجل خلا بوضوح إطاراملرسومة  للجمعية أهدافهاأن يكفل  هة من شأنيام السياسات اإلداركواح يعمج

   لألوامر.التطبيق األمثل 

  :عناصر الرقابة الداخلية الثالثة:املادة 

فيما اجلمعية  يفا نظام الرقابة الداخلية نهف الرقابة الداخلية وأهدافها ميكن حتديد أهم العناصر الي يتضميعرتمن خالل 

 :  ليي

 اواًل: الرقابة احملاسبية:  

 لياالستخدام األمثل حلاسب اآل لى عتمد هذه الرقابة عت و بية للمعلومات و مدى االعتماد عليهااختيار الدقة احملاستهدف اىل 

ها ، ريمواز ين املراجعة الدورة وعمل التدقيق الدوري وغ قبة االمجالية وجتهالقيد املزدوج و حفظ حسابات املرا قةيرع طو إتبا

 وانب التالية :  جلومت حتقيق هذا النوع من الرقابة عن طرق ا

 .اجلمعيةامل ومالئم لعمليات كمت مستندي نظام وتصميم وضع. ۱

 .اجلمعيةشاط نامل وسليم يتفق وطبيعة ك متيبحماس نظام وضع. ۲

  ليها. وفقًا للقواعد احملاسبة املتعارف ع  اجلمعية ات كأصول وممتلرد جل سليم نظام وضع.  ۳

ومن  ن وجودها واستخدامها فيما خصصت لها للتأكد متهبعاومت كاتهاو أصوهلا وممتل اجلمعيةوضع نظام ملراقبة ومحاية .4

 انية استخدام حسابات املراقبة املالئمة لذلك.  كذلك إم

لألصول املوجودة   ليرد الفعجلمع نتائج ااجلمعية جالت حماسبة املسؤولية عن أصول سنة بيانات نظام مالئم ملقار وضع.5

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

ة املعد رتمن بيانات ومعلومات مالية خالل الف لهجيتسمت  ل دوري لتحقق من دقة ماكشبن مراجعة يوضع نظام إلعداد مواز .6

 .ان املراجعة يزا منهع

 .  اجلمعية يف  ثرة من مسؤول واحد أو أكرتبداية الفردية جلت ايارد و التسوجلا نتيجة العتماد نظام وضع.  ۷

  

  



 

 

 :  يةدارالرقابة اإلثانيًا: 

التقديرية املالية و اإلدارة و املوازنات  ويستند إىل حتضري التقارير املرسومة.رفع الكفاءة اإلنتاجية وإتباع السياسات  ىلدف إتهو

   اآلتية:وانب جلوحتقق هذا النوع من الرقابة من خالل ا ذلك. ريمج و التدرب وغير االنتاج و الرباتقار الدراسات اإلحصائية و و

 ساعد حتقيقمستو ى االدارات و األقسام و الي  لىاألهداف الفرعية ع للجمعية وكذلك الرئيسة العامة األهداف حتديد. ۱

 سهل توظيفها  يى تاألهداف العامة الرئيسية، مع وضع توظيف دقيق ميثل هذه األهداف ح

التا حتقيق األهداف  ا من إجراءات وخطوات وبهلضمان حتقيق ما جاء اجلمعية  التنظيمية يفطة خلا لرقابة نظام وضع. ۲

 املوضوعة. 

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

 خاصة. املقارنات وحتديد االحنرافات السلبية بصفة  األساس عقد

ىل  حتقيقه دف إيه و ما اجلمعية  حلمصا مع يتعارض ال مبا اختاذها سالمة يضمن القرارات اختاذ لعملية خاص نظام وضع. ٤

 رربعد  دراسة وافية تبمعينة و ريأسس ومعاي لىأساس أن أي قرار ال يتخذ إال بناء ع لىمن نتائج أو ع من أهداف وما يصل إلي

 ضرورة اختاذ هذا القرار.  

  

 :  ليالداخثالثًا: الضبط 

من االختالس و الضياع أو سوء  اجلمعية محاية أصول ىل اإلجراءات اهلادفة إ طة التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق وخلويشمل ا

كل تقييم العمل مع املراقبة الذاتية حيث خيضع عمل  لى ع يف سبيل حتقيق أهدافه  لياالستعمال، ويعتمد الضبط الداخ

 حتديد االختصاصات و  السلطات و املسؤوليات .   لىعتمد عيتنفيذ العملية، كما  موظف ملراجعة موظف آخر  شاركه

    

   :الرقابة الداخلية  ومبادئعة :  مكونات باملادة الرا

ي، بعناية عند تصميم أو تنفيذ أي نظام رقابا تهو دراسبها أأساسية ال بد من االهتمام   اتمكون لى ي عبشتمل أي نظام رقاي

 :ليما ي لىشتمل هذه املكونات األساسية لنظام الرقابة عتضمان معقول لتحقيق األهداف الرقابية وث ميكن الوصول إىل حي

 أواًل : بيئة الرقابة :   

جودة األنظمة الرقابية وهناك عوامل  لىيئة تؤثر عبعطي نظاما وتا نهحيث أ ريل املعايكالبيئة الرقابية االجيابية أساسا ل ربعتت

 ا أهمها: يهة تؤثر علريكث

 ا. يهحيافظون عل ني والقيم األخالقية اليتوالعامل االدارة نزاهة. ۱

فهم  ىلم إضافة إتهسمح هلم القيام بواجبايمستوى معني من الكفاءة مما  لىم االدارة بالكفاءة حبيث حيافظون عالتزا. ۲

 ر تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة. يأهمية تطو

 ها.  رياألفراد وغ وإدارةنظم املعلومات احملاسبية ىل  نظرة االدارة إينعتو االدارة، فلسفة. ۳



 

 

 .  اجلمعية حتقق أهداف اليتورقابة العمليات  ط وتوجيهحيدد إطار لإلدارة لتخطي للجمعية الذيل التنظيمي كاهلي.4

  واملسؤوليات.الصالحيات  اجلمعية يف تفوضأسلوب إدارة . 5

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

   املصلحة باجلمعية.أصحاب  عالقة. ۷

 

 

 تقييم املخاطر:     ثانيًا :

ارجية، خلانت من املؤثرات الداخلية أو اكسواء  اجلمعية ح أنظمة الرقابة الداخلية اجملال لتقيم املخاطر الي تواجهها صتف

حة للجمعية  شرطا أساسيا لتقيم املخاطر  لذلك فإن تقيم املخاطر عبارة عن حتديد و ضوضع أهداف ثابتة ووا رب عتيكما 

 حلظة حتديد املخاطر فإنهلة األجل ويخطط األداء الطويف ذات العالقة و املرتبطة بتحقيق األهداف احملددة   حتليل املخاطر

طوات الواجب خلو ا ثها وكيفية إدارتهاحدو احتمالا وتقدير تهآثارها وذلك من حيث أهمي لىمن الضروري حتليلها للتعرف ع

 ا.  بهالقيام 

  

  

   ثالثًا : النشاطات الرقابية:

ة املخاطر، جلالنشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات و آليات تدعم توجهات اإلدارة  و تضمن القيام بإجراءات ملعا

جالت سال لىفاظ عحلإجراءات األمن وا لىفاظ عحلومن أمثلة هذه النشاطات : املصادقات، التأكيدات، مراجعة األداء وا

 بصفة عامة.  

  

  

 املعلومات واالتصاالت:   عًا :برا

 لىساعدهم عي ينل وإطار  زمكشبوذلك  اجلمعية داخل   ونهامن حيتاجىل اإلدارة و إ ىل جيل املعلومات وإيصاهلا إتسجيب 

أن تقوم باتصاالت  وعلىا  تهاقب عملياتعمل وترأن  اجلمعية ستطيع تى تالقيام بالرقابة الداخلية و املسؤوليات األخرى وح

يكون  فإنهارجية، أما فيما يتعلق باالتصال خلو الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث الداخلية و ا بهامالئمة ميكن الثقة 

قيام اإلدارة بالتأكد من وجود ىل ل أفقي إضافة إكشباألسفل أو العكس  ىلإ لىشمل تدفق املعلومات من األعيفعاال عندما 

حاجة اإلدارة الفعالة لتنقية  لى ألهدافها عالوة ع اجلمعية سب مع جهات أخرى خارجية قد يكون هلا أثر  حتقيق اتصال منا

 ومستمر هلذه املعلومات.  ل مهم وموثوق بهاملعلومات اهلامة لتحقيق أحسن اتصا

 

 

 



 

 

   النظام:اقبة مر خامسًا:

زمنية ما، وتضمن أن نتائج التدقيق و املراجعة األخرى مت  األداء يف فرتةتقييم نوعية  لىاقبة أنظمة الرقابة الداخلية عمل مرعت

تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات املراقبة كجزء من العمليات الداخلية، و  بجيمباشرة، وا تهجلمعا

    حمدد. أطار زمي سريع ووفقسياسات و إجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم شل  لىالداخلية ع أنظمة الرقابةجيب أن مشل 

  

  :ةتأسيس وحدات أو إدارات مستقلة باجلمعي اخلامسة:املادة 

 سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة الداخلية.  اجلمعية يفئ شتن

جبهات خارجية ملمارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة  للجمعية االستعانةجيو ز 

 تلك املهام واالختصاصات.  اجلمعية عنالداخلية، وال خيل ذلك مبسؤولية 

  

  :وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية السادسة: مهاماملادة 

اجلمعية م ، والتحقق من مدى التزاهوحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف ع تطبيق ىلتتو

 . اجلمعية وإجراءاتهاة وسياسات يباألنظمة واللوائح والتعليمات السار وعامليها

  

    :تكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية السابعة:املادة 

أمامها.  يكون مسؤواًلنة املراجعة وجل يينهي بتعصاألقل تو لىع لين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داختتكو

 : لين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما ييتكو يف ىراعيو

ى سوى أعمال املراجعة الداخلية لفوا بأي أعمال أخركوأال ي والتدرب،ا الكفاءة واالستقالل به تتوافر يف العاملنيأن  •

 ونظام الرقابة الداخلية. 

 ا وتكو ن مسؤولة أمامها. بهنة املراجعة، وأن ترتبط جل ىلرها إيأن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقار •

  اجلمعية. وفقًا لسياساتنة املراجعة جلاح رتاق لىاًء عدير وحدة أو إدارة املراجعة بنافآت مكم أن حتدد •

 دون قيد.  يهاصول علحلاملعلومات واملستندات والوثائق وا لىأن ُتمكن من االطالع ع •

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  :خطة املراجعة الداخلية الثامنة:املادة 

 سنويًا. وجيبطة خلوحتدث هذه ا جلنة املراجعة،عمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من ت

 األقل.  سنويًا علىوالعمليات الرئيسة  األنشطةمراجعة 

  

  :املراجعة الداخلية ريالتاسعة: تقراملادة 

األقل.  لىع سنوي عبل ركشبنة املراجعة جلجملس اإلدارة و ىلإ مكتوبًا عن أعماهلا وتقدمهتعد إدارة املراجعة الداخلية تقريرًا 

الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات،  هت إليهانت اجلمعية وما يفلنظام الرقابة الداخلية  التقرير تقييمًاأن يتضمن هذا  وجيب

حال يف نها السيما شأبحوظات لنتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي مة جلشأن معابل إدارة كا تهاختذ بيان اإلجراءات اليتو

 ذلك.  عيالوقت املناسب ودوا املعاجلة يفعدم 

ت ي أجريتشأن عمليات املراجعة البنة املراجعة جلجملس اإلدارة و إىل مكتوبًا وتقدمهتقريرًا عامًا عد إدارة املراجعة الداخلية ت

ي لبع التاوجد( خالل الر )إنطة خلأسباب أي إخالل أو احنراف عن ا املعتمدة وتنب فيهطة خلا مع اتهومقارنخالل السنة املالية 

 اية السنة املالية املعنية. لنه

ر بصورة خاصة يأن يتضمن التقر لىنة املراجعة عجلتوصية  لىاًء عير إدارة املراجعة الداخلية بنحيدد جملس اإلدارة نطاق تقر

 : ليما ي

 الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة املخاطر.  لىإجراءات الرقابة واإلشراف ع •

 املتوقعة .  ريو غية أذرجلات ارياملوجودة؛ ملواجهة التغي املخاطر يف اجلمعية واألنظمةتقييم تطور عوامل  •

ا اجمللس يهديد عدد املرات الي أخطر فحت مبا ذلكنظام الرقابة الداخلية،  العليا يف تطبيقتقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة  •

 ا هذه املسائل. به جل عايتذلك إدارة املخاطر( والطرق ال)مبا يف مبسائل رقابية 

األداء  تؤثر يفأثرت أو قد  اليت الطوارئتطبيقها أو حاالت  الضعف يفالرقابة الداخلية أو مواطن  اإلخفاق يف تطبيق أوجه •

ة ير السنويالتقار عنها يفح صاملشكالت املف اإلخفاق )السيماهذا  يف معاجلةاجلمعية  واإلجراء الذي اتبعته للجمعية،لي املا

 املالية.(  للجمعية وبياناتها

 ا. تهالرقابة الداخلية عند حتديد املخاطر وإدار اجلمعية بأنظمةمدى تقيد  •

  اجلمعية. يف  تصف عمليات إدارة املخاطريتاملعلومات ال •

 

 

 

 

 

 



 

 

   :ر املراجعة الداخليةيحفظ تقار املادة العاشرة:

من نتائج وتوصيات وما  ضمنة بوضوح ما أجنز وما خلصت إليهر املراجعة ومستندات العمل متيتقار اجلمعية حفظ لى عنييتع

 ا. نهشأبقد اختذ 

  

  : والنفاذ والتعديل( )النشرتامية خلام اكألحاملادة احلادية عشرة: ا

    اإلدارة.خ اعتمادها من جملس ياعتبارًا من تار اجلمعيةا من قبل بهام والعمل تزتم االليتطبق هذه الالئحة و

 يها. من االطالع علحلاملصا أصحابمجيع لتمكن  اجلمعية اإللكرتوني على موقعالسياسة  وتنشر هذه

حة من قبل رتعديالت مقتتم عرض أي ي، وجلنة الرقابة الداخلية من قبل -اجةحلة  عند اييتم مراجعة هذه السياسة بصفة دور

 جملس اإلدارة العتمادها.  لىجنة علال

يف ا و نهبديلة عية السعودية وال تكون بالعر التنظيمية يف اململكةهات جلائح ايف أنظمة ولوهذه السياسة مكملة ملا ورد تعد 

 ن  السائدة. هات التنظيمية تكوجلهات التنظيمية فإن أنظمة ولوائح اجلالالئحة و أنظمة ولوائح ا يف ما ورد نيعارض بتحال أي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جملس اإلدارة  اعتماد

 

 جبلسته  بربيدة لرعاية شؤون املوتى جتهيزجلمعية  يف اجتماع جملس اإلدارة نظام الرقابة الداخلي اعتمادمت 

 ................ املنعقدة بتاريخ  ...../ ....../ ................ املوافق ...../ ....../ ................... رقم

 

 

 رئيس جملس اإلدارة                                                                                     

                                                                            

 م. عبدالعزيز بن حممد املهوس                                                                                  

 


