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 نظام الرقابة الداخلية

 ببالشهمة مجعية الرب األهلي
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      املقدمة:

اة  املخاطر وتطبيق أحا  اوالد السياسات وادإجراءات املتعلقة بإا جاعية لتقييملل لل  لجل  ادإااة  التااا ظاا  ةاابة االلية نييتع

األظااة واللوائح ذات الصلة، والتقيد ب االجتاالية،رية والتناية احلوكاة اخلاصة باجلاعية اليت مت التاااه من ابل وزاة  املواةا البش

لامالت األطراف ذات العالاة  وأ  اجلاعية التنفياية يف تاملستويا ة مجيعللاسؤولي معايري وضاحة ب أ  يمان هاا الناا  اتبا  جيو

محاية  ىلدف إتهل لطة حمدا  شك املكتوبة يفاالجراءات  الداللية لجاولةة ا.  وتتاثل الرااببهاصة خلوالموابط ا وفقًا لألحكا تتم 

 احملاسيب ينتجها الناا  يتال ت املاليةواملعلوماا وحتقيق ااة البياظات يهغوب فمر ريمن أي تصرفات غ   وأصول اجلاعيةات كمواةا وممتل

سات و النام و القواظني و اللوائح   بالسياتزاظطاق االل  ل  يف قة مثيطروحتقيق كفاء  استخدا  املواةا البشر  و املااية ب   اجلاعية  يف

حوكاة ظاا   ل  عد االطال  لبو ديالتهاجلاعيات وتع لل  ظاا الطال  عد ابو بناء لليو اجلاعية.الي حتكم طبيعة العال االل 

من صالحيات  باملايلف مبا ل مجعية الرب األهليةر ة لجل  إااة  سي االساا اجلاعية ظاا   ل  ، ولد االطال  ل لوائحه و اجلاعيات

 إصداة الئحة ظاا  الراابة الداللية .   
  

 عرف الرقابة الداخلية  ت:  ىلواملادة األ

اجلاعية أصول  ل ل فاةأجل احملاطط التناياية الي صاا  من خلن ام لجاولةلباةه لن  ظهاالداللية بأ ف الراابةيعرتميكن  

  نييع العامللتشغيلية للجاعية .  ومجالكفاء  ا يزاا  وحتفياحملاسبية .  وز ، ومراجعة مدى ااة وتوثيق البياظات استخدامها ل  ل والراابة

 .   جلاعية احتقيق أهداف  ل التناياي و العال ل يكلاهل نيا. وحتستهسياسبإتبا  والتقيد  ل  ل اجلاعية يف 

ا، واالمتثال بهمالية موثوق   رةيبفعالية وكفاء  وإصداة تقا جلاعية اظاا  لماا  حتقيق أهداف  يفها ايمًا بأظهاعرتكاا ميكن 

 جاعية . املخاطر احملتالة لل ل سيطر ليا ل مكن  واللوائح والسياسات .فالراابة الداللية مفهو  واسع، يتمانيللقواظ

 املادة الثانية  : أهداف الرقابة الداخلية  

 ي : يلفياا  تاثلالداللية تأ  األهداف املراا حتقيقها من ظاا  الراابة  

اليفها ولوائدها و خمتلف كا وتتهقاظفيف دا  للجاعية  و لوامل إظتاجها و شطة املتعظ: من أجل التحكم  األ اجلاعية يف التحكم   .1

، من أجل الوصول تهاإجراءالها، طراها وكحتديد أهدافها، هيا ي لليهاغ، ينب إليةغية حتقيق ما ترمي بالسياسات الي وضع  

خمتلف العناصر املراا التحكم    لللق ةاابة ل ل  يقية هلا، واملسالد  لقحلمعلومات ذات مصدااية لك  الوضعية ا ل والواوف ل

 . ايهف

من لالل فرض محاية  عية اجلالراابة الداللية هو محاية أصول ف ظدةك أ  أهم أهداف ظاا  ايمحاية األصول: من لالل التعاة .2

األلطاة املاكنة  كلن من البقاء واحملافاة   أصوهلا م اجلاعية ن  مكيت،وال مااية ومحاية حماسبية مجيع لناصر األصول

 ا من حتقيق األهداف املرسومة. هنادإظتاجية مبساهاة األصول املوجوا  لتاكي لجلتهاوكالك افع 

ظل ظاا   احملاسبية يفت اة ااة واةجة االلتااا   البياظانبغي التييغية ضاا  ظولية جيد  للاعلومات بضاا  ظولية املعلومات:  .3

    واايقة.صحيحة علوماتية ظتائج م ىل البياظات من أجل الوصول إجلعاي يتيمعلوما

الستعاال األحسن والكفء من ضاا  ا اجلاعية ميكنل وسائلها االل كا  ظاا  الراابة الداللية ببكفاء : إ  أحك تشجيع العال .4

   لدظيا.االيف بتخفيمها لند حدواها كالت لتحكم يفامن لالل  فعالية ظشاطاتهاومن حتقيق  اجلاعية،ملواةا 

ا  كواح يعأل  مج رهاي تطبيق أوامتمة املرسومة من ابل ادإااة  تقيالسياسات ادإااةبااللتزا  ة: إ  ي  بالسياسات ادإااةااللتزا جيعتش .5

   لألوامر.ل التطبيق األمثل طة التناياية من أجخلا بوضوح إطاةملرسومة ا للجاعية أهدافهاأ  يكفل  هة من شأظيالسياسات ادإااة

 

 عناصر الرقابة الداخلية  الثالثة:املادة 
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 6من  3الصفحة 

 

 :  ليفياا ي اجلاعية  يفا ظاا  الراابة الداللية نهر الي يتماف الراابة الداللية وأهدافها ميكن حتديد أهم العناصيعرتن لالل م 

 :    اواًل : الراابة احملاسبية

  و إتبا لياألمثل حلاس ب اآل الستخدا ا ل  عتاد هاه الراابة لت . و لليها بية للاعلومات و مدى االلتاااالتياة الداة احملاستهدف اىل 

ها ، ومت حتقيق هاا ريغجته مواز ين املراجعة الدوة  ولال التدايق الدوةي وابة االمجالية والقيد املزاوج و حفظ حسابات املرا قةيرط

 واظ ب التالية :  جلالنو  من الراابة لن طرق ا

 . اعية اجلامل ومالئم لعاليات كوضع وتصايم ظاا  مستندي مت .۱

 . جلاعية اشاط ظامل وسليم يتفق وطبيعة ك متيبوضع ظاا  حماس .۲

   ليها .ًا  للقوالد احملاسبة املتعاةف لوفق  اجلاعية ات كرا أصول وممتلجلوضع ظاا  سليم   .۳

ومن ذلك  مها فياا لصص  لهن وجواها واستخداا للتأكد متهبعاومت اتهاكو أصوهلا وممتل اجلاعية وضع ظاا  ملراابة ومحاية  .4

 اظية استخدا  حسابات املراابة املالئاة لالك .  كإم

لألصول املوجوا   حياز   يلرا الفعجلمع ظتائج ا اجلاعية ن أصول جالت حماسبة املسؤولية لسظة بياظات ظاا  مالئم ملقاة وضع .5

 املقاةظة لتالفات اد تكشفها هاه أساس اوةي، وتبع ذلك ضروة  فحص واةاسة أسباب أي ا ل ل اجلاعية 

ا نه  املعد لرتل الفمن بياظات ومعلومات مالية لال لهجيتسمت  ال اوةي لتحقق من ااة مكشبن مراجعة يوضع ظاا  دإلداا مواز .6

 .ا  املراجعة يزم

 .   اجلاعية يف   رث  من مسؤول واحد أو أكرتبداية الف ة رايجلت ايارا و التسوجلوضع ظاا  اللتااا ظتيجة ا  .۷

 :   الراابة االااة  ثاظيًا :

لدةاسات ا التقديرية وية و ادإااة  و املوازظات املال ويستند إىل حتمري التقاةير رسومة.املةفع الكفاء  ادإظتاجية وإتبا  السياسات  ىلدف إتهو

   اآلتية:واظ ب جلوحتقق هاا النو  من الراابة من لالل ا ذلك. ريمج و التدةب وغير االظتاج و الرباتقاة ادإحصائية و

األهداف  سالد حتقيقالي  مستو ى االااةات و األاسا  و ل اف الفرلية لاألهد للجاعية وكالكحتديد األهداف العامة الرئيسة  .۱

 سهل توظيفها  ي  تالعامة الرئيسية، مع وضع توظيف اايق ميثل هاه األهداف ح

 املوضولة. لتا حتقيق األهداف ا ا من إجراءات ولطوات وبها  حتقيق ما جاء لمااجلاعية  التناياية يفطة خلوضع ظاا  لراابة ا .۲

األساس ة لتكو  هاه التقديرات ل سنة ماليك اوةي بدايةل كشبف أظوالها التال النشاط اجلاعية لل وضع ظاا  لتقدير لناصر   .۳

 ة. لاصاملقاةظات وحتديد االحنرافات السلبية بصفة  لقد

ىل  حتقيقه من دف إيه و ما اجلاعية  حلال يتعاةض مع مصا لعالية اختاذ القراةات يمان سالمة اختاذها مبا وضع ظاا  لاص .٤

ضروة   ةربعد  اةاسة وافية تبنة ومعي ريأس  ومعاي ل  يتخا إال بناء لأساس أ  أي اراة ال ل من ظتائج أو ل أهداف وما يصل إلي

 اختاذ هاا القراة .  

 :   ليالثالثًا : المبط الد

ن االلتالس و الميا  أو سوء م اجلاعية محاية أصول ىل ات اهلاافة إادإجراء طة التناياية ومجيع وسائل التنسيق وخلويشال ا

كل موظف لال  تقييم العال مع املراابة الااتية حيث خيمع ل  ل يف سبيل حتقيق أهدافه  لياالستعاال، ويعتاد المبط الدال

 حتديد االلتصاصات و  السلطات و املسؤوليات .    لعتاد ليتنفيا العالية، كاا  شاةكهملراجعة موظف آلر  
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 الرقابة الداخلية    ومبادئعة :  مكونات باملادة الرا

ث ميكن ي، حيبي ظاا  ةااعناية لند تصايم أو تنفيا أبا تهو اةاسها أبات أساسية ال بد من االهتاا   شتال أي ظاا  ةااي   مكوظي

 :    ليما ي  لتال هاه املكوظات األساسية لناا  الراابة لشتضاا  معقول لتحقيق األهداف الراابية والوصول إىل 

 :   أواًل : بيئة الراابة  

  رياألظااة الراابية وهناك لوامل كث جوا  ل يئة تؤثر لبعطي ظااما وتا ظهحيث أ ريل املعايكالبيئة الراابية االجيابية أساسا ل ربعتت

 ا أهاها: يهتؤثر لل

 ا . يهافاو  للحي ني والقيم األلالاية اليتظزاهة االااة  والعامل .۱

ر يفهم أهاية تطو ىلم إضافة إتهساح هلم القيا  بواجبايعني من الكفاء  مما مستو ى م ل   االااة  بالكفاء  حبيث حيافاو  لالتزا .۲

 ظااة ةاابة االلية فعالة . تطبيق أ

 ها .  رياألفراا وغ  وإااةمات احملاسبية ظام املعلو ىل  ظار  االااة  إينعتفلسفة االااة ، و .۳

 .  اجلاعيةهداف  حتقق أاليتوةاابة العاليات  وتوجيه حيدا إطاة لإلااة  لتخطيط للجاعية الايل التناياي كاهلي .4

  واملسؤوليات.الصالحيات  اجلاعية يف تفوضأسلوب إااة   .5

  التدةب وغريها.وة من حيث سياسات التوظيف يالسياسات الفاللة للقوى البشر .6

   املصلحة باجلاعية.أصحاب لالاة  .۷

   ثاظيًا :  تقييم املخاطر: 

 رب عتياةجية، كاا خلللية أو االدااظ  من املؤثرات كسواء  جلاعية اح أظااة الراابة الداللية اجملال لتقيم املخاطر الي تواجهها صتف

ل املخاطر ذات الك فإ  تقيم املخاطر لباة  لن حتديد و حتليحة للجاعية  شرطا أساسيا لتقيم املخاطر  لضوضع أهداف ثابتة ووا

حتليلها للتعرف من المروةي  ظهحلاة حتديد املخاطر فإلة األجل ويألااء الطولطط ايف العالاة و املرتبطة بتحقيق األهداف احملدا   

 ا .  به طوات الواج ب القيا خلو ا ا وكيفية إااةتهاثهحدو احتاالا وتقدير تهآثاةها وذلك من حيث أهاي ل ل

   ثالثًا : النشاطات الراابية:  

املخاطر، ومن أمثلة هاه ة جلااة   و تمان القيا  بإجراءات ملعاالنشاطات الراابية لباة  لن سياسات وإجراءات و آليات تدلم توجهات ادإ

 جالت بصفة لامة.  سال ل فاظ لحلإجراءات األمن وا ل فاظ لحلالنشاطات : املصاااات، التأكيدات، مراجعة األااء وا

   عًا : املعلومات واالتصاالت:بةا  

القيا  بالراابة  ل سالدهم لي ينمل وإطاة  زكشبوذلك  اجلاعية االل   وظهااجمن حيتىل جيل املعلومات وإيصاهلا إ ادإااة  و إتسجي ب 

و  بهاتصاالت مالئاة ميكن الثقة أ  تقو  با ولل ا  تهاا ب لالياتعال وتر  أ اجلاعية ستطيع ت  تالداللية و املسؤوليات األلرى وح

شال تدفق املعلومات يا كو  فعاال لندمي فإظهاةجية، أما فياا يتعلق باالتصال خلالوا  املناس ب وذلك فياا يتعلق باألحداث الداللية و ا

لرى لاةجية اد يكو  يا  ادإااة  بالتأكد من وجوا اتصال مناس ب مع جهات أاىل ل أفقي إضافة إكشباألسفل أو العك   ىلإ ل من األل

ومستار  بهمهم وموثوق  لعالة لتنقية املعلومات اهلامة لتحقيق أحسن اتصاألهدافها لالو    حاجة ادإااة  الف اجلاعية هلا أثر  حتقيق 

 هلاه املعلومات. 

   :الناا اابة مر لامسًا:  

ا تهجليق و املراجعة األلرى مت معازمنية ما، وتمان أ  ظتائج التدا ألااء يف فرت اتقييم ظولية  ل اابة أظااة الراابة الداللية لال مرعت

أظااة  ب أ  مشل ت املراابة كجزء من العاليات الداللية، و جيتصايم أظااة الراابة الداللية لماا  استاراة لاليا  بجيمباشر ، و

    حمدا. أطاة زمي سريع ووفقيق تتم شل سياسات و إجراءات لماا  أ  ظتائج التدا ل الداللية ل الراابة
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 ة تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة باجلمعي اخلامسة:املادة 

 راجعة الداللية. وحدات أو إااةات لتقييم وإااة  املخاطر، وامل –سبيل تنفيا ظاا  الراابة الداللية املعتاد  يف –اجلاعية ئ شتن 

واملراجعة الداللية،  اصات وحدات أو إااةات تقييم وإااة  املخاطر،جبهات لاةجية ملااةسة مها  والتص للجاعية االستعاظةجيو ز  .1

 ات. تلك املها  وااللتصاص اجلاعية لنسؤولية وال خيل ذلك مب
  

  وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية  السادسة: مهاماملادة 

 اجلاعية ولامليها  لتزاإى ، والتحقق من مدهتطبيق ل ية وادإشراف لوحد  أو إااة  املراجعة الداللية تقييم ظاا  الراابة الدالل ىلتتو

 . ة وإجراءاتهااجلاعية وسياسات يباألظااة واللوائح والتعلياات الساة
  

  تكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية   السابعة:املادة 

ن يتكو يف را يأمامها. و كو   مسؤواًلينة املراجعة وجل يينهي بتعصاألال تو ل ل يل  وحد  أو إااة  املراجعة الداللية من مراجع االتتكو

 : ليوحد  أو إااة  املراجعة الداللية ولالها ما ي

ل املراجعة الداللية وظاا  الراابة ى سوى ألاالفوا بأي ألاال ألركوأال ي دةب،والتا الكفاء  واالستقالل به تتوافر يف العاملنيأ   .1

 الداللية. 

 مسؤولة أمامها.  ا وتكو  بهة، وأ  ترتبط نة املراجعجل ىلرها إيأ  ترفع الوحد  أو ادإااة  تقاة .2

  جلاعية.ا وفقًا لسياساتنة املراجعة جلاح رتاا ل اًء لدير وحد  أو إااة  املراجعة بنافآت مكم أ  حتدا .3

 او   ايد.  يهاصو ل للحلاملعلومات واملستندات والوثائق وا ل أ  ُتاكن من االطال  ل .4
  

 خطة املراجعة الداخلية   الثامنة:املادة 

مراجعة  سنويًا. وجي بطة خلوحتدث هاه ا جلنة املراجعة،د  من عال وحد  أو إااة  املراجعة الداللية وفق لطة شاملة للاراجعة معتات 

 األال.  سنويًا لل والعاليات الرئيسة  األظشطة

 املراجعة الداخلية    ريالتاسعة: تقراملادة 

أ  يتمان هاا  األال. وجي ب ل ع سنو ي لبة لكشبنة املراجعة جللجل  ادإااة  و ىلإ تقدمهألااهلا وتعد إااة  املراجعة الداللية تقريرًا مكتوبًا لن  

ل إااة  كا تهاختا يا  ادإجراءات اليتبالوحد  أو ادإااة  من ظتائج وتوصيات، و ه  إليهظتا اجلاعية وما يفلناا  الراابة الداللية  التقرير تقيياًا

 ذلك.  لي  املناس ب واواالوا املعاجلة يفحال لد  يف ظها السياا شأبحوظات لاملراجعة السابقة وأي مة ظتائج وتوصيات جلشأ  معاب

   لالل السنة املاليةي أجريتيات املراجعة الشأ  لالبنة املراجعة جللجل  ادإااة  و إىل همكتوبًا وتقدمتقريراً لامًا عد إااة  املراجعة الداللية ت .1

 اية السنة املالية املعنية. ي لنهلبع التاوجد( لالل الر )إ طة خلحنراف لن اأسباب أي إلالل أو ا املعتاد  وتنب فيهطة خلا مع اتهومقاةظ

 : لير بصوة  لاصة ما ييلتقرأ  يتمان ا ل نة املراجعة لجلتوصية  ل ًء لاير إااة  املراجعة الداللية بنحيدا لجل  ادإااة  ظطاق تقر .2

 إااة  املخاطر. الشؤو  املالية واالستثااةات و ل وادإشراف لإجراءات الراابة  •

 تواعة . امل ريو غية أاةجلات اريا ؛ ملواجهة التغياملوجو املخاطر يف اجلاعية واألظااةتقييم تطو ة لوامل  •

ا اجملل  مبسائل ةاابية يهرات الي ألطر فحتديد لدا امل مبا ذلكا  الراابة الداللية، ظا العليا يف تطبيقتقييم أااء لجل  ادإااة  وادإااة   •

 ملسائل. ا هاه ابه جل لايتذلك إااة  املخاطر( والطرق ال)مبا يف 

 للجاعية،لي األااء املا تؤثر يفت أو اد أثر اليت الطواةئتطبيقها أو حاالت  عف يفالمالراابة الداللية أو مواطن  ادإلفاق يف تطبيق أوجه •

 املالية.(  للجاعية وبياظاتهاة يالسنو ريالتقاة لنها يفح صاملشكالت املف سيااادإلفاق )الهاا  يف معاجلةاجلاعية  وادإجراء الاي اتبعته

 ا. تهإااةالراابة الداللية لند حتديد املخاطر و اجلاعية بأظااةمدى تقيد  •

  اجلاعية. يف  تصف لاليات إااة  املخاطريتاملعلومات ال •



       

 ةــــــــــــــة الداخليــــام الرقابــــنظ
 

 6من  6الصفحة 

 

 ر املراجعة الداخلية يحفظ تقار ادة العاشرة:امل

ظتائج وتوصيات وما اد اختا  من انة بوضوح ما أجنز وما للص  إليهمر املراجعة ومستندات العال متيتقاة اجلاعية حفظ ل  لنييتع 

 ا. ظهشأب
  

 والنفاذ والتعديل(   )النشرتامية خلام اكألحاملادة احلادية عشرة: ا

    ادإااة .  خ التاااها من لجليالتباةًا من تاة جلاعيةاا من ابل بها  والعال تزتم االليتطبق هاه الالئحة و 

 يها. من االطال  للحلاملصا أصحابمجيع تاكن ل اجلاعية ادإلكرتوظي لل  مواعالسياسة  وتنشر هاه .1

حة من رتعديالت مقتم لرض أي تي، وجلنة الراابة الداللية من ابل -اجةحللند ا –ة ييتم مراجعة هاه السياسة بصفة اوة .2

 لجل  ادإااة  اللتاااها.  ل جنة للابل ال

يف ا و نهلسعواية وال تكو   بديلة لية ابالعر التناياية يف املالكةهات جلائح ايف أظااة ولوهاه السياسة مكالة ملا وةا تعد  .3

    السائد .هات التناياية تكوجلأظااة ولوائح اهات التناياية فإ  جلالالئحة و أظااة ولوائح ا يف ما وةا نيعاةض بتحال أي 

 

 املراجع

 :رقم  جتامعهيف اهذه السياسة اعتمد جملس إدارة اجلمعية 
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 والله الموفق

 

 

 

 


