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نظام الرقابة الداخلية
مجعية الرب األهلية ببالشهم

الصفحة  1من 6

نظــــام الرقابــــة الداخليــــــــــــــة
املقدمة:
يتعني لل لجل

ادإااة التااا ظاا ةاابة االلية للجاعية لتقييم السياسات وادإجراءات املتعلقة بإااة املخاطر وتطبيق أحا اوالد

احلوكاة اخلاصة باجلاعية اليت مت التاااه من ابل وزاة املواةا البشرية والتناية االجتاالية ،والتقيد باألظااة واللوائح ذات الصلة،
وجي ب أ يمان هاا الناا اتبا معايري وضاحة للاسؤولية مجيع املستويات التنفياية يف اجلاعية وأ لامالت األطراف ذات العالاة
تتم وفقاً لألحكا والموابط اخلاصة بها .وتتاثل الراابة الداللية لجاولة االجراءات املكتوبة يف شكل لطة حمدا تهدف إىل محاية
مواةا وممتلكات وأصول اجلاعية من أي تصرفات غري مرغوب فيها وحتقيق ااة البياظات واملعلومات املالية اليت ينتجها الناا احملاسيب
يف اجلاعية وحتقيق كفاء استخدا املواةا البشر و املااية بطريقة مثل يف ظطاق االلتزا بالسياسات و النام و القواظني و اللوائح
الي حتكم طبيعة العال االل اجلاعية .وبناء للي وبعد االطال لل ظاا اجلاعيات وتعديالته وبعد االطال لل
اجلاعيات و لوائحه  ،ولد االطال لل ظاا اجلاعية االساسي ار ة لجل

ظاا حوكاة

إااة مجعية الرب األهلية باملايلف مبا ل من صالحيات

إصداة الئحة ظاا الراابة الداللية .

املادة األوىل  :تعرف الرقابة الداخلية
ميكن تعريف الراابة الداللية بأظها لباةه لن لجاولة من اخلطط التناياية الي صاا من أجل احملافاة لل أصول اجلاعية
والراابة لل استخدامها  ،ومراجعة مدى ااة وتوثيق البياظات احملاسبية  .وزياا وحتفيز الكفاء التشغيلية للجاعية  .ومجيع العاملني
يف اجلاعية لل إتبا والتقيد بسياستها .وحتسني اهليكل التناياي و العال لل حتقيق أهداف اجلاعية .
كاا ميكن تعريفها ايماً بأظها ظاا لماا حتقيق أهداف اجلاعية بفعالية وكفاء وإصداة تقاةير مالية موثوق بها ،واالمتثال
للقواظني واللوائح والسياسات .فالراابة الداللية مفهو واسع ،يتمان كل ما يسيطر لل املخاطر احملتالة للجاعية .

املادة الثانية  :أهداف الرقابة الداخلية
أ األهداف املراا حتقيقها من ظاا الراابة الداللية تتاثل فياا يلي :
 .1التحكم يف اجلاعية  :من أجل التحكم األظشطة املتعدا للجاعية و لوامل إظتاجها و يف ظفقاتها وتكاليفها ولوائدها و خمتلف
السياسات الي وضع بغية حتقيق ما ترمي إلية  ،ينبغي لليها حتديد أهدافها ،هياكلها ،طراها وإجراءاتها ،من أجل الوصول
والواوف لل معلومات ذات مصدااية لك

الوضعية احلقيقية هلا ،واملسالد لل للق ةاابة لل خمتلف العناصر املراا التحكم

فيها.
 .2محاية األصول :من لالل التعاةيف ظدةك أ أهم أهداف ظاا الراابة الداللية هو محاية أصول اجلاعية من لالل فرض محاية
مااية ومحاية حماسبية مجيع لناصر األصول ،واليت مكن اجلاعية من البقاء واحملافاة أصوهلا من كل األلطاة املاكنة
وكالك افع لجلتها ادإظتاجية مبساهاة األصول املوجوا لتاكينها من حتقيق األهداف املرسومة.
 .3ضاا ظولية املعلومات :بغية ضاا ظولية جيد للاعلومات ينبغي التياة ااة واةجة االلتااا البياظات احملاسبية يف ظل ظاا
معلوماتيي يعاجل البياظات من أجل الوصول إىل ظتائج معلوماتية صحيحة واايقة.
 .4تشجيع العال بكفاء  :إ أحكا ظاا الراابة الداللية بكل وسائلها االل اجلاعية ميكن من ضاا االستعاال األحسن والكفء
ملواةا اجلاعية ،ومن حتقيق فعالية ظشاطاتها من لالل التحكم يف التكاليف بتخفيمها لند حدواها الدظيا.
 .5تشجيع االلتزا بالسياسات ادإااةية :إ االلتزا بالسياسات ادإااةية املرسومة من ابل ادإااة تقتمي تطبيق أوامرها أل مجيع واحكا
السياسات ادإااةية من شأظه أ يكفل للجاعية أهدافها املرسومة بوضوح إطاة اخلطة التناياية من أجل التطبيق األمثل لألوامر.

املادة الثالثة :عناصر الرقابة الداخلية
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من لالل تعريف الراابة الداللية وأهدافها ميكن حتديد أهم العناصر الي يتمانها ظاا الراابة الداللية يف اجلاعية فياا يلي:
ال  :الراابة احملاسبية :
او ً
تهدف اىل التياة الداة احملاسبية للاعلومات و مدى االلتااا لليها  .و تعتاد هاه الراابة لل االستخدا األمثل حلاس ب اآللي و إتبا
طريقة القيد املزاوج و حفظ حسابات املراابة االمجالية وجته مواز ين املراجعة الدوة ولال التدايق الدوةي وغريها  ،ومت حتقيق هاا
النو من الراابة لن طرق اجلواظ ب التالية :
 .۱وضع وتصايم ظاا مستندي متكامل ومالئم لعاليات اجلاعية .
 .۲وضع ظاا حماسيب متكامل وسليم يتفق وطبيعة ظشاط اجلاعية .
 .۳وضع ظاا سليم جلرا أصول وممتلكات اجلاعية وفقاً للقوالد احملاسبة املتعاةف لليها .
 .4وضع ظاا ملراابة ومحاية اجلاعية و أصوهلا وممتلكاتها ومتابعتها للتأكد من وجواها واستخدامها فياا لصص له ومن ذلك
إمكاظية استخدا حسابات املراابة املالئاة لالك .
 .5وضع ظاا مالئم ملقاةظة بياظات سجالت حماسبة املسؤولية لن أصول اجلاعية مع ظتائج اجلرا الفعلي لألصول املوجوا حياز
اجلاعية لل أساس اوةي ،وتبع ذلك ضروة فحص واةاسة أسباب أي التالفات اد تكشفها هاه املقاةظة
 .6وضع ظاا دإلداا موازين مراجعة بشكل اوةي لتحقق من ااة ما مت تسجيله من بياظات ومعلومات مالية لالل الفرت املعد لنها
ميزا املراجعة .
 .۷وضع ظاا اللتااا ظتيجة اجلرا و التسويات اجلراية بداية الفرت من مسؤول واحد أو أكثر يف اجلاعية .
ثاظياً  :الراابة االااة :
وتهدف إىل ةفع الكفاء ادإظتاجية وإتبا السياسات املرسومة .ويستند إىل حتمري التقاةير املالية و ادإااة و املوازظات التقديرية و الدةاسات
ادإحصائية و تقاةير االظتاج و الربامج و التدةب وغري ذلك .وحتقق هاا النو من الراابة من لالل اجلواظ ب اآلتية:
 .۱حتديد األهداف العامة الرئيسة للجاعية وكالك األهداف الفرلية لل مستو ى االااةات و األاسا و الي سالد حتقيق األهداف
العامة الرئيسية ،مع وضع توظيف اايق ميثل هاه األهداف حت يسهل توظيفها
 .۲وضع ظاا لراابة اخلطة التناياية يف اجلاعية لماا حتقيق ما جاء بها من إجراءات ولطوات و التا حتقيق األهداف املوضولة.
 .۳وضع ظاا لتقدير لناصر النشاط اجلاعية لل التالف أظوالها بشكل اوةي بداية كل سنة مالية لتكو هاه التقديرات األساس
لقد املقاةظات وحتديد االحنرافات السلبية بصفة لاصة.
 .٤وضع ظاا لاص لعالية اختاذ القراةات يمان سالمة اختاذها مبا ال يتعاةض مع مصاحل اجلاعية و ما يهدف إىل حتقيقه من
أهداف وما يصل إلي من ظتائج أو لل أساس أ أي اراة ال يتخا إال بناء لل أس

ومعايري معينة وبعد اةاسة وافية تربة ضروة

اختاذ هاا القراة .
ثالثاً  :المبط الداللي :
ويشال اخلطة التناياية ومجيع وسائل التنسيق و ادإجراءات اهلاافة إىل محاية أصول اجلاعية من االلتالس و الميا أو سوء
االستعاال ،ويعتاد المبط الداللي يف سبيل حتقيق أهدافه لل

تقييم العال مع املراابة الااتية حيث خيمع لال كل موظف

ملراجعة موظف آلر شاةكه تنفيا العالية ،كاا يعتاد لل حتديد االلتصاصات و السلطات و املسؤوليات .
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املادة الرابعة  :مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية
يشتال أي ظاا ةااي مكوظات أساسية ال بد من االهتاا بها أو اةاستها بعناية لند تصايم أو تنفيا أي ظاا ةاابي ،حيث ميكن
الوصول إىل ضاا معقول لتحقيق األهداف الراابية وتشتال هاه املكوظات األساسية لناا الراابة لل ما يلي :
أوالً  :بيئة الراابة :
تعترب البيئة الراابية االجيابية أساسا لكل املعايري حيث أظها تعطي ظااما وبيئة تؤثر لل جوا األظااة الراابية وهناك لوامل كثري
تؤثر لليها أهاها:
 .۱ظزاهة االااة والعاملني والقيم األلالاية اليت حيافاو لليها .
 .۲التزا االااة بالكفاء حبيث حيافاو لل مستو ى معني من الكفاء مما يساح هلم القيا بواجباتهم إضافة إىل فهم أهاية تطوير
تطبيق أظااة ةاابة االلية فعالة .
 .۳فلسفة االااة  ،وتعين ظار االااة إىل ظام املعلومات احملاسبية وإااة األفراا وغريها .
 .4اهليكل التناياي للجاعية الاي حيدا إطاة لإلااة لتخطيط وتوجيه وةاابة العاليات اليت حتقق أهداف اجلاعية.
 .5أسلوب إااة اجلاعية يف تفوض الصالحيات واملسؤوليات.
 .6السياسات الفاللة للقوى البشرية من حيث سياسات التوظيف والتدةب وغريها.
 .۷لالاة أصحاب املصلحة باجلاعية.
ثاظياً  :تقييم املخاطر:
تفصح أظااة الراابة الداللية اجملال لتقيم املخاطر الي تواجهها اجلاعية سواء كاظ من املؤثرات الداللية أو اخلاةجية ،كاا يعترب
وضع أهداف ثابتة وواضحة للجاعية شرطا أساسيا لتقيم املخاطر لالك فإ تقيم املخاطر لباة لن حتديد و حتليل املخاطر ذات
العالاة و املرتبطة بتحقيق األهداف احملدا يف لطط األااء الطويلة األجل وحلاة حتديد املخاطر فإظه من المروةي حتليلها للتعرف
لل آثاةها وذلك من حيث أهايتها وتقدير احتاال حدوثها وكيفية إااةتها و اخلطوات الواج ب القيا بها .
ثالثاً  :النشاطات الراابية:
النشاطات الراابية لباة لن سياسات وإجراءات و آليات تدلم توجهات ادإااة و تمان القيا بإجراءات ملعاجلة املخاطر ،ومن أمثلة هاه
النشاطات  :املصاااات ،التأكيدات ،مراجعة األااء واحلفاظ لل إجراءات األمن واحلفاظ لل السجالت بصفة لامة.
ةابعاً  :املعلومات واالتصاالت:
جي ب تسجيل املعلومات وإيصاهلا إ ادإااة و إىل من حيتاجوظها االل اجلاعية وذلك بشكل وإطاة زمين يسالدهم لل القيا بالراابة
الداللية و املسؤوليات األلرى وحت تستطيع اجلاعية أ تعال وتراا ب لالياتها ولل أ تقو باتصاالت مالئاة ميكن الثقة بها و
الوا املناس ب وذلك فياا يتعلق باألحداث الداللية و اخلاةجية ،أما فياا يتعلق باالتصال فإظه يكو فعاال لندما يشال تدفق املعلومات
من األلل إىل األسفل أو العك

بشكل أفقي إضافة إىل ايا ادإااة بالتأكد من وجوا اتصال مناس ب مع جهات ألرى لاةجية اد يكو

هلا أثر حتقيق اجلاعية ألهدافها لالو

حاجة ادإااة الفعالة لتنقية املعلومات اهلامة لتحقيق أحسن اتصال مهم وموثوق به ومستار

هلاه املعلومات.
لامساً :مراابة الناا :
تعال مراابة أظااة الراابة الداللية لل تقييم ظولية األااء يف فرت زمنية ما ،وتمان أ ظتائج التدايق و املراجعة األلرى مت معاجلتها
مباشر  ،وجي ب تصايم أظااة الراابة الداللية لماا استاراة لاليات املراابة كجزء من العاليات الداللية ،و جي ب أ مشل أظااة
الراابة الداللية لل سياسات و إجراءات لماا أ ظتائج التدايق تتم شل سريع ووفق أطاة زمي حمدا.
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املادة اخلامسة :تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة باجلمعية
تنشئ اجلاعية – يف سبيل تنفيا ظاا الراابة الداللية املعتاد – وحدات أو إااةات لتقييم وإااة املخاطر ،واملراجعة الداللية.
 .1جيو ز للجاعية االستعاظة جبهات لاةجية ملااةسة مها والتصاصات وحدات أو إااةات تقييم وإااة املخاطر ،واملراجعة الداللية،
وال خيل ذلك مبسؤولية اجلاعية لن تلك املها وااللتصاصات.

املادة السادسة :مهام وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية
تتوىل وحد أو إااة املراجعة الداللية تقييم ظاا الراابة الداللية وادإشراف لل تطبيقه ،والتحقق من مدى إلتزا اجلاعية ولامليها
باألظااة واللوائح والتعلياات الساةية وسياسات اجلاعية وإجراءاتها.

املادة السابعة :تكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية
تتكو وحد أو إااة املراجعة الداللية من مراجع االلي لل األال توصي بتعيينه جلنة املراجعة ويكو مسؤوالً أمامها .ويرا يف تكوين
وحد أو إااة املراجعة الداللية ولالها ما يلي:
 .1أ تتوافر يف العاملني بها الكفاء واالستقالل والتدةب ،وأال يكلفوا بأي ألاال ألرى سوى ألاال املراجعة الداللية وظاا الراابة
الداللية.
 .2أ ترفع الوحد أو ادإااة تقاةيرها إىل جلنة املراجعة ،وأ ترتبط بها وتكو مسؤولة أمامها.
 .3أ حتدا مكافآت مدير وحد أو إااة املراجعة بناءً لل اارتاح جلنة املراجعة وفقاً لسياسات اجلاعية.
 .4أ تُاكن من االطال لل املعلومات واملستندات والوثائق واحلصو ل لليها او ايد.

املادة الثامنة :خطة املراجعة الداخلية
ت عال وحد أو إااة املراجعة الداللية وفق لطة شاملة للاراجعة معتاد من جلنة املراجعة ،وحتدث هاه اخلطة سنوياً .وجي ب مراجعة
األظشطة والعاليات الرئيسة سنوياً لل األال.

املادة التاسعة :تقرير املراجعة الداخلية
تعد إااة املراجعة الداللية تقريراً مكتوباً لن ألااهلا وتقدمه إىل لجل

ادإااة وجلنة املراجعة بشكل ةبع سنو ي لل األال .وجي ب أ يتمان هاا

التقرير تقييااً لناا الراابة الداللية يف اجلاعية وما اظته إليه الوحد أو ادإااة من ظتائج وتوصيات ،وبيا ادإجراءات اليت اختاتها كل إااة
بشأ معاجلة ظتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأظها السياا يف حال لد املعاجلة يف الوا املناس ب واوالي ذلك.
 .1تعد إااة املراجعة الداللية تقريراً لاماً مكتوباً وتقدمه إىل لجل ادإااة وجلنة املراجعة بشأ لاليات املراجعة اليت أجري لالل السنة املالية
ومقاةظتها مع اخلطة املعتاد وتنب فيه أسباب أي إلالل أو احنراف لن اخلطة (إ وجد) لالل الربع التالي لنهاية السنة املالية املعنية.
 .2حيدا لجل

ادإااة ظطاق تقرير إااة املراجعة الداللية بناءً لل توصية جلنة املراجعة لل أ يتمان التقرير بصوة لاصة ما يلي:

• إجراءات الراابة وادإشراف لل الشؤو املالية واالستثااةات وإااة املخاطر.
• تقييم تطو ة لوامل املخاطر يف اجلاعية واألظااة املوجوا ؛ ملواجهة التغيريات اجلاةية أو غري املتواعة .
• تقييم أااء لجل ادإااة وادإااة العليا يف تطبيق ظاا الراابة الداللية ،مبا ذلك حتديد لدا املرات الي ألطر فيها اجملل مبسائل ةاابية
(مبا يف ذلك إااة املخاطر) والطرق اليت لاجل بها هاه املسائل.
• أوجه ادإلفاق يف تطبيق الراابة الداللية أو مواطن المعف يف تطبيقها أو حاالت الطواةئ اليت أثرت أو اد تؤثر يف األااء املالي للجاعية،
وادإجراء الاي اتبعته اجلاعية يف معاجلة هاا ادإلفاق (السياا املشكالت املفصح لنها يف التقاةير السنوية للجاعية وبياظاتها املالية).
• مدى تقيد اجلاعية بأظااة الراابة الداللية لند حتديد املخاطر وإااةتها.
• املعلومات اليت تصف لاليات إااة املخاطر يف اجلاعية.
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نظــــام الرقابــــة الداخليــــــــــــــة
املادة العاشرة :حفظ تقارير املراجعة الداخلية
يتعني لل اجلاعية حفظ تقاةير املراجعة ومستندات العال متمانة بوضوح ما أجنز وما للص إليه من ظتائج وتوصيات وما اد اختا
بشأظها.

املادة احلادية عشرة :األحكام اخلتامية (النشر والنفاذ والتعديل)
تطبق هاه الالئحة ويتم االلتزا والعال بها من ابل اجلاعية التباةاً من تاةيخ التاااها من لجل

ادإااة .

 .1وتنشر هاه السياسة لل مواع اجلاعية ادإلكرتوظي لتاكن مجيع أصحاب املصاحل من االطال لليها.
 .2يتم مراجعة هاه السياسة بصفة اوةية – لند احلاجة-من ابل جلنة الراابة الداللية  ،ويتم لرض أي تعديالت مقرتحة من
ابل اللجنة لل لجل

ادإااة اللتاااها.

 .3تعد هاه السياسة مكالة ملا وةا يف أظااة ولوائح اجلهات التناياية يف املالكة العربية السعواية وال تكو بديلة لنها و يف
حال أي تعاةض بني ما وةا يف الالئحة و أظااة ولوائح اجلهات التناياية فإ أظااة ولوائح اجلهات التناياية تكو السائد .

املراجع
اعتمد جملس إدارة اجلمعية هذه السياسة يف اجتامعه رقم :
(  ) 02 / 31وتاريخ  3440 / 4 / 1 :هـ ـــ  0202/ 33 / 31م

والله الموفق
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