
 

 
 
 
 
 
 
 

 الئحة 
  

 الداخلية  والمراجعة التدقيق ةلجن
  



 

  

 وقرر اعتماها،الداخلية الئحة جلنة التدقيق واملراجعةعلى 



 

 قرار تشكيل اللجنة:

 العادية األول باجتماع اجلمعية العمومية جلنة التدقيق واملراجعة الداخليةتشكيل ت إعادة مت
م، برئاسة 30/05/2022هـ املوافق 29/10/1443يف تاريخ  اإلثننياملؤرخ يوم  2022لعام 

 مونس سليمان الشمري، وعضوية كال من: خملد حممد العطوي وعلي حممد علي احلربي.
 

 الداخلية واملراجعة جلنة التدقيق ومهام اختصاصات

 سالمة من والتحقق اجلمعية أعمال على بالرقابة الداخلية واملراجعة التدقيق جلنة ختتص

 بصفة اللجنة مهام وتشمل فيها، الداخلية الرقابة وأنظمة املالية والقوائم التقارير ونزاهة

 اآلتي: خاصة
 

 

 :املالية التقارير/ 1
 اجلمعية العمومية، على عرضها قبل للجمعية املالية والبيانات القوائم مراجعة . أ

 .حيال ذلك رأيها وإبداء وشفافيتها، وعدالتها نزاهتها لضمان

 اجمللس كان تقرير إذا فيما اإلدارة جملس طلب على بناء الفين الرأي إبداء .ب

 تتيح اليت املعلومات وتتضمن ؛ومفهومة ومتوازنة صحيحة للجمعية املالية والقوائم

 للجمعية املالي املركز تقييم املشرفة والوزارة واجلهة العمومية اجلمعية ألعضاء

 .عملها واسرتاتيجيتها ومنوذج وأدائها

 هامة بنود أية والنظر يف الدورية وتقاريرها للجمعية املالية البيانات سالمة مراقبة .ج

 غري أو مهّمة مسائل أية ودراسة التقارير، تلك يف إيرادها جيب أو ترد معتادة وغري

 يثريها مسائل أي يف بدقة والبحث املالية واحلسابات، التقارير تتضمنها مألوفة

 .احلسابات أو مراجع املالي املشرف

 السعودية للمحاسبني اهليئة من الصادرة احملاسبية باملعايري التقيد من التأكد  .د

 .تصدرها الوزارة اليت احملاسبية والتقارير وبالنماذج القانونيني

 .املالية التقارير الواردة يف اجلوهرية املسائل يف احملاسبية التقديرات من التحقق .ه

 البيانات الضرورية حول اإليضاحات على السنوي املالي التقرير احتواء من التحقق .و

 يف اجلمعية تتبعها اليت احملاسبية الرئيسة السياسات عن اإلفصاح ذلك يف مبا املالية
 .حساباتها إعداد



 

 لكافة دوري بشكل إضافية نسخ حفظ على يعمل متقدم نظام وجود من التحقق . ز

 .الطارئة احلاالت يف من استخدامها ميكن مبا آمن مكان يف املالية املستندات

 اإلدارة جمللس الرأي والتوصية وإبداء اجلمعية يف املتبعة احملاسبية السياسات دراسة .ح

 .بشأنها

 اجلمعية اعتماده من بعد املنتهية للسنة اخلتامي اجلمعية حبساب الوزارة تزويد . ط

 .السنة املالية نهاية من أشهر أربعة أقصاها مدة خالل العمومية

 

 الداخلية املراجعة /2

 نظم أن من والتحقق وتقييمها الداخلية الرقابة نظم وفاعلية كفاءة من التحقق . أ

 مراقبتها ويتم بالشمولية تتسم واإلدارية املالية باألمور املتعلقة الداخلية الرقابة

 البشرية املوارد كفاية من التأكد وكذلك املناسب، الوقت يف ومراجعتها

 يف ورأيها توصياتها يتضمن مكتوب تقرير وإعداد الرقابية، للوظائف املخصصة
 على اختصاصها، نطاق يف تدخل أعمال من أجنزته وما النظم هذه كفاية مدى

 منه، بنسخة العمومية اجلمعية أعضاء من يرغب من اإلدارة جملس يزود أن

 .العمومية اجلمعية انعقاد أثناء التقرير وُيتلى

 باملركز ذات عالقة حمددة وعمليات بأنشطة اخلاصة الفحص بإجراءات القيام .ب

  .للجمعية املالي

 للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .ج

 .فيها الواردة

 الداخلية املراجعة إدارة أو الداخلي املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة  .د

 األعمال أداء يف وفعاليتها الالزمة املواد توّفر من للتحقق وجدت، إن اجلمعية يف

 .بها املنوطة واملهام

 

 اخلارجي احلسابات مراجع /3

 وعزله وحتديد اخلارجي، احلسابات مراجع بتعيني العمومية للجمعية التوصية . أ

 وتقييم .معه التعاقدوشروط  عمله نطاق ومراجعة استقالله، من والتأكد أتعابه،

 .الصلة ذات واملعايري االعتبار القواعد يف األخذ مع أعماله، فعالية ومدى أدائه



 

 أعماًلا تقدميه عدم من والتحقق وأعماله، اخلارجي احلسابات مراجع خطة مراجعة .ب

  .ذلك حيال مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال نطاق عن خترج إدارية أو فنية

 .اخلارجي احلسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة .ج

 ما ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته اخلارجي، احلسابات مراجع تقارير دراسة .د

 .بشأنها اختذ

 

 االلتزام ضمان /4

 الالزمة اجلمعية لإلجراءات اختاذ من والتحقق الرقابية اجلهات تقارير نتائج مراجعة .أ

 .بشأنها

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة اجلمعية التزام من التحقق .ب

 اختاذ ضرورة ترى مسائل من تراه مبا اإلدارة جملس أو العمومية اجلمعية إىل الرفع .ج

 .اختاذها يلزم اليت باخلطوات توصياتها وإبداء بشأنها، إجراء

 البنكية احلسابات مراقبةتعزيز  إىل تهدف البنكية للتعامالت سياسة اللجنة تضع

 على ممكن، وقت أسرع يف حساباتها من أو اختالسات أخطاء أي واكتشاف للجمعية،

 :باآلتي تقوم اجلمعية أن من يتم التأكد أن

 يف األموال وال تصرف هذه اململكة البنوك يف أحد لدى النقدية بامسها أمواهلا إيداع . أ
 اجلمعية املسؤولني يف من بتوقيع اثنني إال منها وال يصرف له، خصصت غري ما

 إليداع أو اجلمعية من مسؤولي اثنني حال تفويض ويف اإلدارة، يفوضهما جملس

 .هذين املسؤولني الالئحة حتدد جيب أن األموال، صرف
 كل واحدة أدنى مرة حبد دوري وعلى أساس بنكي لكل حساب تسوية إجراء .ب

 يف اجلمعية احلسابات أو مسؤول املالي املدير البنكية على التسوية شهر، وتعرض

 .ثم اعتمادها ومن إعدادها صحة والتأكد من ملراجعتها

 .فقط األول الصادرة للمستفيد مجيع الشيكات تكون أن جيب .ج

 أكثر إال بوجود بصرفها السماح الشيكات، وعدم على أعلى للتوقيع حد حتديد .د

 .الداخلية للسياسات وفقًا توقيع من
 من حال يف أي بالتوقيع من املفوضني بياض على على شيكات التوقيع عدم .ه

 .األحوال



 

 الوصول ال يستطيع حبيث آمن مكان املستعملة يف غري بدفاتر الشيكات االحتفاظ .و

 .بذلك املخولني إليها إال

 :باآلتي مهامها القيام أداء سبيل يف الداخلية واملراجعة التدقيق للجنة

 .ووثائقها سجالت اجلمعية على االطالع . أ

 .التنفيذية اإلدارة اإلدارة أو جملس أعضاء بيان من أو إيضاح أي طلب .ب

 .ذلك احلاجة إذا استدعت لالنعقاد اجلمعية العمومية دعوة جملس اإلدارة من الطلب .ج

 اجلمعية يف للعاملني اليت تتيح اإلجراءات مراجعة الداخلية واملراجعة التدقيق جلنة على

 التحقق اللجنة وعلى بسرية، غريها أو املالية التقارير جتاوز يف أي بشأن مالحظاتهم تقديم

 وأن التجاوز أو حجم اخلطأ مع يتناسب ستقل؛ حتقيق بإجراء اإلجراءات هذه من تطبيق

  .مناسبة متابعة إجراءات تتبنى
 

 الداخلية التدقيق واملراجعة جلنة اجتماعات

 األقل، على (أشهر ثالثة) كل دورية بصفة الداخلية واملراجعة التدقيق جلنة جتتمع •

 مناقشاتها تتضمن حماضر اجتماعات إعداد وجيب ذلك، إىل احلاجة دعت وكلما

 .وتوصياتها
 اجلمعية، مراجع حسابات مع دورية بصفة الداخلية واملراجعة التدقيق جلنة جتتمع •

 .للجمعية الداخلي املراجع ومع

 احلاجة كلما دعت اللجنة مع االجتماع طلب احلسابات ومراجع الداخلي للمراجع •

 .ذلك إىل
 تشكيل اللجنة 

 اجلمعية أعضاء من داخلية ومراجعة تدقيق جلنةالعمومية  اجلمعية من بقرار تشكل

 أال وجيب جملس اإلدارة، أعضاء أحد بينهم من يكون أن على غريهم، أو من العمومية

 ويكون مخسة، على يزيد وال ثالثة عن واملراجعة الداخلية التدقيق جلنة أعضاء عدد يقل

 .واحملاسبية املالية الشؤون يف اخلرباء بينهم أحد من
 

  



 

 قواعد اختيار أعضاء اللجنة 

جلنة  أعضاء اختيار قواعد اإلدارة جملس من اقرتاح على العمومية بناء اجلمعية تصدر
 .عملها وضوابط وأسلوب مهام اللجنة وحتدد عضويتهم، ومدة الداخلية، واملراجعة التدقيق

 .الداخلية التدقيق واملراجعة جلنة يف عضوا يكون أن للجمعية اخلارجي للمراجع جيوز ال

 .الداخلية واملراجعة التدقيق جلنة يرأس أن املالي للمشرف جيوز ال

 كافية مبوارد تزويده وااللتزام، مع واملراجعة التدقيق عن مسؤواًل املالي املشرف يكون

 غسل األموال. مكافحة نظام يف املنصوص عليها اجلرائم من أي لكشف

 

 


