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 مقدمة:

 ...بعد أما بعده نيب ال من على والسالم والصالة وحده هلل احلمد

 أنظمة اإلدارة جملس يضعسية بأن األسا الالئحة من( 38) واملادة األهلية واملؤسسات اجلمعيات لنظام التنفيذية الالئحة من( 32) املادة على بناء ًٌ إنه

 مطلبا تعد واليت األهلية اجلمعيات حوكمة معايري به تقتضي وما فاعليتها من للتحقق دورية مراجعة وإجراء عليها واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط

 -:التالي النحو على ذلك املخاطر وقوع ومنع العمل مسارات لضبط أساسيًا

 :النطاق: أولا 

 خاصة سياسات هلم تصدر من ذلك من ويستثنى اجلمعية يف وتطوعية تعاقدية عالقات هلم ومن العاملني كافة على العامة املسؤوليات السياسة هذه حتدد

 .املربمة والعقود واللوائح لألنظمة وفقًا

 :الداخلية الرقابة مبادئ مكونات: ثانياا 

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

 .الرقابة بيئة   -1

 .املخاطر تقييم  -2

 .الرقابة إجراءات أو الرقابية األنشطة -3

 .واالتصال املعلومات -4

 .النظام ومراقبة املتابعة -5

 :الداخلية الرقابة مكونات شرح

 :الرقابة بيئة (1) 

 .اجلمعية يف وأهميته الداخلية؛ الرقابة بنظام املتعلقة وأفعاهلم وإدراكهم واإلدارات للمدراء العام املوقف تعين 

 

 

 



 

  

 

 

 :الرقابة لبيئة المكونة العوامل

 .ومشاركته العملية يف ودوره له التابعة واللجان اإلدارة جملس أداء  -

 .العمل وأسلوب اإلدارة فلسفة -

 .واملسؤوليات الصالحيات وإناطة للجمعية التنظيمي اهليكل  -

 .الداخلية التدقيق وظيفة واملتضمن اإلدارية الرقابة نظام -

 .الواجبات وفصل واالجراءات باملوظفني املتعلقة السياسات -

 :املخاطر تقييم( 2)

 مستويات إىل تأثريها حدة ختفيض وحماولة حدوثها احتمال على والتعرف املنشأة أهداف بتحقيق املتعلقة املخاطر وحتليل بتحديد املكون هذا يهتم

 .مقبولة

 :راملخاط تقدير عملية خطوات

 . اهلدف حتديد  -

 . حدوثه واحتمال اخلطر حتديد -

 . اخلطر إدارة -

   :الرقابة وإجراءات الرقابية األنشطة( 3)

 :يلي ما الرقابة إجراءات وتتضمن باجلمعية اخلاصة األهداف حتقيق لغرض الرقابة لبيئة إضافة اإلدارة جملس اعتمدها اليت واإلجراءات السياسات كل تعين

 .املطابقات وتأييد واختبار التقارير تقديم -

 .للسجالت احملاسبية الدقة فحص -

 برامج يف التغيري- املعلومات ملفات إىل الوصول حرية) على ضوابط تأسيس مثاًل احلاسوب؛ معلومات نظم وبيئة تطبيقات على السيطرة  -

 (.احلاسوب

 .املراجعة وموازين اإلمجالية احلسابات ومراجعة حفظ -

 .املستندات على والرقابة املوافقة -

 .للمعلومات اخلارجية املصادر مع الداخلية املعلومات مقارنة -

 



 

  

 

 

 .احملاسبية السجالت مع واملخزون املالية واألوراق النقدية جرد نتائج مقارنة -

 .والسجالت األصول إىل املباشر الفعلي الوصول حرية حتديد -

 .التقديرية املوازنات مبالغ مع املالية النتائج وحتليل مقارنة -

 :واالتصال املعلومات( 4)

 طريق عم باجلمعية اإلدارية املستويات ملختلف وتوصيلها وتشغيلها عليها واحلصول اجلمعية؛ أهداف لتحقيق املالئمة املعلومات بتحديد املكون هذا يهتم

 .املالية التقارير وإعداد املعلومات تلك بتدفق تسمح لالتصاالت مفتوحة قنوات

 :النظام ومراقبة املتابعة( 5) 

 املستمرة املتابعة نتائج على الدوري التقييم ونطاق تكرار ويعتمد الداخلية الرقابة نظم مكونات ملختلف الدوري والتقييم املستمرة باملتابعة املكون هذا يهتم

 .الداخلية الرقابة بنظام الصلة ذات واملخاطر

 .الشخصي التقدير من كبرية درجة ممارسة وتنطلب عالية بدرجة موضوعية غري أخرى عوامل وهناك الرقابة نظم فعالية لتقييم أساسية املكونات هذه تعترب

 :الرقابة أساليب: ثالثا

 واملقرتحات والقرارات العمل لسري الدورية التقارير وتعد االحنراف وتصحيح والتقييم اإلداري الضبط ومتابعة للرقابة أساليب عدة اجلمعيات يف تتبع

 :كالتالي وهي حياهلا والتوجيه الالزمة اإلجراءات الختاذ اإلدارة جمللس وترفع. األخرى والرقابة الضبط لعمليات باإلضافة الالزمة

 اليت الفصيلة أو والشهرية واألسبوعية اليومية التقارير على بناء اجلمعية ووحدات أقسام كافة ويشمل العمل سري عن شهريا تقريرا التنفيذي املدير يعد  -أ

 .املباشرة واملتابعات والوحدات األقسام رؤساء من تلقاها

 . املؤقتة أو الدائمة اللجان وحماضر تقارير -ب

 .املناسبة القرارات الختاذ اإلدارة جمللس وترفع واملالية اإلدارية العمليات سري ملتابعة دورية بصفة وتعد: املخاطر وحتاليل الفحص تقارير -ج

 .التنفيذية اإلدارة من منتظمة بصفة وتعد: العاملني كفاءة قياس تقارير -د

 البيانات وحفظ املسارات بعض وتصحيح العمليات لضبط وتتم اإلدارية والوحدات واألقسام اإلدارات بني وتكون: املتبادلة والرسائل املذكرات-ـه

 .والتقييم واملتابعة واملعلومات

 



 

  

 

 

 لالطالع اإلدارة جمللس وترفع الشهر خالل واملصروفات اإليرادات حركة عن شهريا واحملاسب املالي املشرف من تعد: الشهرية احملاسبية التقارير -و

 .حياهلا توصيات من يراه ما واختاذ عليها

 حسب للوزارة ورفعها العتمادها اإلدارة جمللس وترفع أشهر ثالثة كل اجلمعية وحماسب املالي املشرف من تعد: املراجعة وموازين الربعية التقارير-ز

 .التعليمات

 اإلدارة جملس من املعتمدة واللوائح لألنظمة موافقتها من التحقق بعد املالية للمصروفات حماضر املالية واملراجعة جلنة تعد: الصرف وحماضر تقارير -ح

 .العتمادها اإلدارة جمللس وترفعها منتظمة بصفة

 والقارات احملاضر إليها اجلمعية وحاجة األسعار وعروض وأصنافها املشرتيات من التحقق بعد املالية واملراجعة التدقيق جلنة تعد: املشرتيات رقابة  -ط

 .العتمادها اإلدارة جمللس وترفعا للطلب املؤيدة

 واملصروفات اإليرادات وبيانات احملاسبية السجالت بفحص دورية بصفة املالية واملراجعة التدقيق جلنة تقوم: احملاسبية السجالت فحص -ي

 .اإلدارة جمللس ورفعها عنها التقارير وإعداد املالية والسندات

 ومراجعة البنكية والبيانات احملاسبية الدفاتر بني شهريا املالية املطابقة بعمليات املالي واملشرف اجلمعية حماسب يقوم: املالية املطابقة إجراءات -ك

 .تطابقها من والتأكد األرصدة

 .اإلدارة جمللس ورفعها عنها التقارير وإعداد السنوية املوازنات وفحص مبراجعة واملراجعة التدقيق جلنة تقوم: التقديرية السنوية املوازنات مراجعة -ل

 تقارير وإعداد الفنية للمواصفات مطابقتها من والتحقق املواد عينات وفحص هلا احملدد الزمين واجلدول العمل مراجل وفق: املشاريع تنفيذ مراقبة_-م

 .اإلدارة جمللس ورفعها عنها

 اليومية القيود إعداد فيه يتم حدوثها فور املالية العمليات لضبط حمكم حماسيب لربنامج على املالية احلسابات يف اجلمعية تعتمد: احلسابات برنامج -ن

 .احملاسبية العمليات وكافة التكلفة ومراكز الدورية والتقارير املراجعة وموازين البنكية واحلسابات واملصروفات اإليرادات وحركة مبستنداتها

 .الشيك على املالي املشرف مع نائبه أو الرئيس وتوقيع عليه اجمللس مبوافقة اإلدارة جملس من قرار صدور: اجلمعية أموال من للصرف يشرتط -س

 عنها تقرر وإصدار اخلتامية واحلسابات املالية والقوائم اخلتامي وامليزان الربعية املراجعة موازين مبراجعة اخلارجي املراجع يقوم: اخلارجي املراجع -ع

 .العمومية اجلمعية من ومصادفته اإلدارة جملس من واعتماده املالية واملراجعة التدقيق جلنة من مراجعته وتتم

 

 



 

  

 

 

 :العامة المبادئ: رابعا

 .اجلمعية يف والتشغيلية والتنفيذية االسرتاتيجية واخلطط التنظيمية واللوائح األنظمة مع وأساليبها الرقابة تكامل: التكاملية - أ

 .املستهدفة النتائج على واحلصول والنجاح التطبيق سهولة يف يسهم له العاملني وفهم وبساطته الرقابة نظام ووضوح سهولة: والبساطة الوضوح -ب

 وحتديد بسرعة عنا والتبليغ واألخطاء االحنرافات لكشف اجلمعية يف وفاعليته الرقابة نظام أن: األخطاء عن واإلبالغ االحنراف كشف سرعة -ت

 .املخاطر وتقليل االحنرافات تلك وتصحيح ملعاجلة أسبابها

 ذلك يف الدقة وعدم املناسب والتوجيه اإلجراءات واختاذ القرار صنع سرعة على تساعد ألنها العليا لإلدارة هام ومصدرها املعلومات دقة إن: الدقة -ث

 .املعاجلة وتأخري للمخاطر اجلمعية يعرض

 :المسؤوليات: خامسا

 عن النظر بصرف متطوعني أو تنفيذيني مسؤولني أو إدارة جملس أعضاء كانوا سواء اجملال هذا يف اجلمعية لصاحل يعمل من مجيع على النظام هذا يطبق

 .اجلمعية يف مناصبهم

 

 

 ,,, املوفق واهلل

 

 

 

 

 

 

 




