
 
 

 
 

 

 مقدمة 

 الحمد هلل وحده وبعد ...

( من الالئحة األساسية 38الجمعيات واملؤسسات األهلية واملادة )  التنفيذية لنظام ة( من الالئح 32)انه بناء على املادة 

بأن يضع مجلس اإلدارة أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها 

 لضبط مسارات العمل ومنع وقوع املخاطر ذلك 
ً
 أساسيا

ً
وما تقض ي به معايير حوكمة الجمعيات األهلية والتي تعد مطلبا

 على النحو التالي : 

: النطاق : أو 
ً
 ال

تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من 

 لألنظمة واللوائح والعقود املبرمة .
ً
 ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا

 
ً
 : مكونات مبادئ الرقابة الداخلية : ثانيا

 ( مكونات أساسية لتحقيق األهداف الرقابية : 5يشمل أي نظام رقابي على )

 األنشطة الرقابية أو إجراءات الرقابة  -3تقييم املخاطر                                -2بيئة الرقابة                            -1

اقبة النظام  -5املعلومات واالتصال                -4  املتابعة ومر

 الشرح : 

  بيئة الرقابة : -1

أفعالهم املتعلقة بنظام الرقابة الداخلي ، وأهميته في املنشأة .  تعني املوقف العام للمدراء واإلدارة وإدراكهم و

 العوامل املكونة لبيئة الرقابة : 

 في العملية ومشاركته .  ودورهامجلس اإلدارة واللجان التابعة له  أهمية -

 فلسفة اإلدارة وأسلوب العمل .  -

 الصالحيات واملسؤوليات .  إتاحةللمنشأة و الهيكل التنظيمي  -

 نظام الرقابة اإلدارية واملتضمن وظيفة التدقيق الداخلية . -

 السياسات املتعلقة باملوظفين واإلجراءات وفصل الواجبات .  -

 

 نظام الرقابة الداخلي 

 



 
 

 
 

 تقييم املخاطر :  -2

يهتم هذا املكون بتحديد وتحليل املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف املنشأة والتعريف على احتمال حدوثها ومحاولة 

 مستويات مقبولة .  الىتخفيض حدة تأثيرها 

 خطوات عملية تقدير املخاطر : 

 خطر إدارة ال     -تحديد الخطر واحتمال حدوثه                -تحديد الهدف                  -

 

 إجراءات الرقابة :  -3

تعني كل السياسات واإلجراءات التي اعتمدها مجلس اإلدارة إضافة لبيئة الرقابة لغرض تحقيق األهداف الخاصة 

 : يباملنشأة وتتضمن إجراءات الرقابة ما يل

 / تقديم التقارير واختيار وتأييد املطابقات . 1

 / فحص الدقة املحاسبية للسجالت . 2

 املراجعة .  ميزانومراجعة الحسابات اإلجمالية و / حفظ  4

افقة والرقابة على املستندات .  5  / املو

 / مقارنة املعلومات الداخلية مع املصادر الخارجية للمعلومات . 6

 / مقارنة نتائج جرد النقدية واألوراق املالية واملخزون مع السجالت املحاسبية .  7

 ملباشر إلى األصول والسجالت . / تحديد حرية الوصول الفعلي ا 8

 / مقارنة وتحليل النتائج املالية مع مبالغ املوازنات التقديرية .  9

 

 املعلومات واالتصال :  -4

والحصول عليها وتشغيلها وتوصيلها ملختلف  يهتم هذا املكون بتحديد املعلومات املالئمة لتحقيق أهداف املنشأة ،

 املستويات اإلدارية باملنشأة عن طريق قنوات مفتوحة لالتصاالت تسمح بتدفق تلك املعلومات وإعداد التقارير املالية . 

 

 

 

 



 
 

 
 

 اقبة النظام : ر املتابعة او م -5

ونطاق  يهتم هذا املكون باملتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملختلف مكونات نظم الرقابة الداخلية ويعتمد تكرار 

 التقييم الدوري على نتائج املتابعة املستمرة واملخاطر ذات الصلة بنظام الرقابة الداخلية . 

 

 .تعتبر هذه املكونات أساسية لتقييم فعالية نظم الرقابة 

 
ً
 : أساليب الرقابة : ثالثا

تتبع في الجمعية عدة أساليب للرقابة واملتابعة والضبط اإلداري والتقييم وتصحيح االنحراف وتعد التقارير الدورية 

لسير العمل والقرارات واملقترحات االزمة باإلضافة لعمليات الضبط والرقابة األخرى وترفع ملجلس اإلدارة التخاذ 

 ه حيالها وهي كالتالي : اإلجراءات االزمة والتوجي

 الرقابة ب
ً
 اإلدارية :  ر التقاريأوال

وتكون هذه من العاملين ملدير التنفيذي بصفة يومية ، أسبوعية ، شهرية ، فعلية او بعد الدورية :  ر التقاري -أ

 انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء املشروع 

الى مجلس اإلدارة  وتتضمن أنشطة  املدير التنفيذيوتكون هذه التقارير من تقارير سير األعمال اإلدارية :  -ب

جميع بناء على التقارير اليومية واألسبوعية والشهرية أو الفصلية التي تلقاها من  اإلدارات واإلنجازات املعتمدة

 . العاملين في األقسام والوحدات التابعة .

فالجان تجري الدراسات والبحوث على املعامالت والطلبات املقدمة تقارير ومحاضر اللجان واللجان الدائمة :   -ت

افقة على صرف املساعدات النقدية  للمستفيدي  . وترفع ما تقرر ملجلس اإلدارة العتمادها نللجمعية وتقرر املو

وتعد بصيفة دورية لسير  ومتابعة سير العمليات اإلدارية واملالية وترفع تقارير الفحص وتحاليل املخاطر :   -ث

 ملجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة . 

وتعد بصفة منتظمة من اإلدارة التنفيذية وتدرس من قبل اللجنة اإلدارية وفي تقارير قياس كفاءة العاملين :  -ج

افقتها ترفع ملجلس اإلدارة العتمادها وحفظ  البيانات واملعلومات واملتابعة والتقييم .  حال مو

وتكون بين اإلدارات واألقسام والوحدات اإلدارية وتتم لضبط العمليات املذكرات والرسائل املتبادلة :  -ح

 وتصحيح بعض املسارات وحفظ البيانات واملعلومات واملتبعة والتقييم . 

 عن حركة اإليرادات واملصروفات خالل تعد من املشرف املالي واملالتقارير املحاسبة الشهرية :  -خ
ً
حاسب شهريا

 من توصيات حيالها .  هالشهر وترفع ملجلس اإلدارة لالطالع عليها واتخاذ ما يرا

تعد من املشرف املالي ومحاسب الجمعية كل ثالثة أشهر وترفع ملجلس التقارير الربعية وموازين املراجعة :  -د

 حسب التعليمات .  اإلدارة العتمادها ورفعها للوزارة
 



 
 

 
 

تعد لجنة التدقيق واملراجعة املالية محاضر للمصروفات املالية بعد التحقق من تقارير ومحاضر الصرف :  -ذ

افقتها لألنظمة واللوائح املعتمدة من مجلس اإلدارة بصفة منتظمة وترفعها ملجلس اإلدارة العتمادها .   مو

عد التحقق من املشتريات وأصنافها وعروض األسعار بتعد لجنة التدقيق واملراجعة املالية رقابة املشتريات :  -ر 

 وحاجة الجمعية إليها املحاضر والقرارات املؤيدة للطلب وترفعها ملجلس اإلدارة العتمادها . 

حاسبية تقوم لجنة التدقيق واملراجعة املالية بصفة دورية بفحص السجالت املفحص السجالت املحاسبية :  -ز 

 وبيانات اإليرادات واملصروفات والسندات املالية وإعداد التقارير عنها ورفعها ملجلس اإلدارة . 

تقوم لجنة التدقيق واملراجعة املالية بمراجعة وفحص املوازنات :  ةمراجعة املوازنات السنوية والتقديري -س

 عنها ورفعها ملجلس اإلدارة .  ر السنوية وإعداد التقاري

اقبة تنفيذ املشاريع :  -ش وفق مراحل العمل والجدول الزمني املحدد لها وفحص عينات املوارد والتحقق من مر

 مطابقتها للمواصفات الفنية وإعداد التقارير عنها ورفعها ملجلس اإلدارة . 

املالية تعتمد الجمعية في الحسابات املالية على برنامج محاسبي محكم لضبط العمليات برنامج الحسابات :  -ص

فور حدوثها يتم فيه إعداد القيود اليومية بمستنداتها وحركة اإليرادات واملصروفات والحسابات البنكية 

 وموازين املراجعة والتقارير الدورية ومراكز التكلفة وكافة العمليات املحاسبية . 

افقة املجلس عليشترط للصرف من أموال الجمعية :  -ض يه وتوقيع الرئيس أو صدور قرار من مجلس اإلدارة بمو

 نائبة مع املشرف املالي على الشيك.

يقوم املراجع الخارجي بمراجعة موازين املراجعة الربعية وامليزان الختامي والقوائم املالية املراجع الخارجي :  -ط

والحسابات الختامية وإصدار تقرير عنها وتتم مراجعته من لجنة التدقيق واملراجعة املالية واعتمادها من 

 مجلس اإلدارة ومصادقته من الجمعية العمومية .

 

 
ً
 :  املبادئ العامة: رابعا

تكامل الرقابة وأساليبها من األنظمة واللوائح التنظيمية والخطط االستراتيجية والتنفيذية التكاملية :  -أ

 والتشغيلية في الجمعية . 

م في سهولة التطبيق هالعاملين له يسسهولة ووضوح نظام الرقابة وبساطته وفهم الوضوح والبساطة :  -ب

 والنجاح والحصول على النتائج املستهدفة . 

افات واإلبالغ عن األخطاء :  -ت افات ر أن النظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف االنحسرعة كشف االنحر

افات وتقليل املخاطر .   واألخطاء والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها ملعالجة وتصحيح تلك االنحر

إن دقة املعلومات ومصدرها هام لإلدارة العليا ألنها تساعد على سرعة صنع القرار واتخاذ اإلجراءات الدقة :  -ث

 ر وتأخر املعالجة .والتوجيه املناسب وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية للمخاط

  



 
 

 
 

 
ً
 :  املسؤوليات: خامسا

 مسؤولينأو إدارة يطبق هذا النظام عل جميع من يعمل لصالح الجمعية في هذا املجال سواء كانوا أعضاء مجلس 

 تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية .  

 وهللا املوفق ؛؛

 

عتمد هذا النظام بمحضر مجلس 
ُ
 م 2019/     10/   08( وتاريخ 2اإلدارة رقم )أ

 

 

 

 

 

 

 

 


