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 :مقدمة   

يتعلق بحوكمة الجمعية    وكل ما السياسات واإلجراءات    للجمعية لتقييم ن على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية  ييتع 

الداخلية  .  وتتمثل الرقابة  الجمعية  التنفيذية في  ستويات الم  جميع  في    للمسؤولية  واضحة  معايير  يضمن هذا النظام اتباع  و،  

ا وتحقيق  يهمرغوب ف  يرمن أي تصرفات غ     وأصول الجمعية ات  كحماية موارد وممتل   لىدف إته التي  االجراءات    مجموعة

ة و المادية  ي وتحقيق كفاءة استخدام الموارد البشر  ،الجمعية    المحاسبي في ي ينتجها النظام  تال  والمعلومات المالية دقة البيانات  

  و   حوكمة الجمعيات نظام    لى  عد االطالع عبو  الجمعيات وتعديالته   لى نظام ععد االطالع  بو  ه بناء عليو ،  لى  قة مثيبطر

من صالحيات إصدار الئحة نظام    ه جمعية بما لالرر مجلس إدارة  سي ق االسا  الجمعية نظام   لى  عد االطالع عب، و   لوائحه 

 الرقابة الداخلية .    

 :عرف الرقابة الداخلية ت:  لىوالمادة األ

، ومراجعة    استخدامها  لى  ع  الجمعية والرقابةأصول    لىع  أجل المحافظةصممت من    تي خطط التنظيمية اللا  مجموعة  هي

التنظيمي    الهيكل ن  يوتحس   ،  اتهسياسبوالتقيد  ،  الكفاءة التشغيلية للجمعية    يزادة وتحف يمدى دقة وتوثيق البيانات المحاسبية.  وز 

 .    ي الئحتها األساسية دة فالمحد  الجمعيةتحقيق أهداف   لى و العمل ع

 :المادة الثانية  : أهداف الرقابة الداخلية 

غية  ب اليفها وعوائدها و مختلف السياسات الي وضعت كا وتتهنفقا و  شطة  ناأل بجل التحكم  أل  :  الجمعية  في م  التحك .1

  لى، من أجل الوصول والوقوف عتهالها، طرقها وإجراءاك تحديد أهدافها، هيا   غي عليهاينبو،    ه إليتحقيق ما ترمي  

 .  تحكم بها مختلف العناصر المراد ال لى خلق رقابة ع  لى ، والمساعدة عمعلومات ذات مصداقية 

من    الجمعية  ي تمكن  ت،وال  األصولجميع عناصر  لمن خالل فرض حماية مادية وحماية محاسبية    حماية األصول:  .2

   االستفادة منها لدرجة قصوى .  رفعاألخطار الممكنة وكذلك أصولها من  لىالبقاء والمحافظة ع

  تي ظل نظام معلوما   المحاسبية فيالبيانات    لىاالعتماد عار دقة ودرجة اختي  من خالل  ضمان نوعية المعلومات: .3

     صحيحة ودقيقة.نتائج   لىلوصول إلج البيانات لعاي
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اليف بتخفيضها عند  كالت  التحكم فيو  الجمعية،لموارد    مثلواأل ضمان االستعمال األحسن  و  بكفاءة:  تشجيع العمل .4

    الدنيا. حدودها 

 . بوضوح المرسومة   أهدافهاتحقيق للجمعية يكفل وهذا    ة:يم بالسياسات اإلدارااللتزا جيعتش .5

  :عناصر الرقابة الداخلية  الثالثة:المادة 

االستخدام    لى  عتمد هذه الرقابة عت. و   بية للمعلومات و مدى االعتماد عليها الدقة المحاسلى  إتهدف  و الرقابة المحاسبية  :   

ها ،  ير وعمل التدقيق الدوري وغة  جماليقبة اإل القيد المزدوج و حفظ حسابات المرا  قةير ع طتبا او    لي حاسب اآللاألمثل ل

 جوانب التالية :   لتم تحقيق هذا النوع من الرقابة عن طرق اي و

 .   الجمعية امل ومالئم لعمليات كوضع وتصميم نظام مستندي مت .1

 .   الجمعية شاط نامل وسليم يتفق وطبيعة  ك ي متبوضع نظام محاس  .2

   ليها .  ة المتعارف عيوفقاً  للقواعد المحاسب   الجمعيةات كجرد أصول وممتللوضع نظام سليم  .3

ن وجودها واستخدامها فيما خصصت ا للتأكد متهبع اومت  كاتهاأصولها وممتلو  الجمعية  وضع نظام لمراقبة وحماية   .4

 انية استخدام حسابات المراقبة المالئمة لذلك .   كومن ذلك إم له

تقرير إداري ومالي  ويستند إلى تحضير    المرسومة. رفع الكفاءة اإلنتاجية وإتباع السياسات    لىدف إتهودارة :   رقابة اإل

    اآلتية:جوانب لوتحقق هذا النوع من الرقابة من خالل ا .  شهري مختصر يقدم لمجلس اإلدارة  

 . للجمعية   والفرعية تحديد األهداف العامة  .1

 .  ا من إجراءات وخطوات بهلضمان تحقيق ما جاء الجمعية  التنظيمية في خطة لرقابة ا .2

 . الجمعية ح ل عملية اتخاذ القرارات يضمن سالمة اتخاذها بما ال يتعارض مع مصاسالسة   .3

من    الجمعية  حماية أصول  لى  اإلجراءات الهادفة إ  خطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق و لويشمل ا :     ليالضبط الداخ

   .تقييم العمل مع المراقبة لى  ع في سبيل تحقيق أهدافه  لياالختالس و الضياع أو سوء االستعمال، ويعتمد الضبط الداخ
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    :الرقابة الداخلية  ومبادئة :  مكونات عبالمادة الرا

، إال  جودة األنظمة الرقابية    لى يئة تؤثر عب عطي نظاما وت  فهي  أهم المكونات  البيئة الرقابية االيجابية    برعت تبيئة الرقابة :   

 ا أهمها:  يهة تؤثر عل يرهناك عوامل كث أنه  

 ا .  يهعل  بها ويحافظون يتمتعون   والقيم األخالقية التي ، ين دارة والعاملنزاهة اإل .1

فهم    لى م إضافة إته سمح لهم القيام بواجبايمستوى معين من الكفاءة مما    لى ع  تحافظ دارة بالكفاءة بحيث  م اإللتزاا .2

 ر تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة .  يأهمية تطو

 ها .   ير غاألفراد و  وإدارةنظم المعلومات المحاسبية  لى  دارة إي نظرة اإلنع تدارة، وفلسفة اإل .3

   والمسؤوليات.الصالحيات   الجمعية في تفوض أسلوب إدارة  .4

   ب وغيرها. يوالتدرة من حيث سياسات التوظيف  يالسياسات الفاعلة للقوى البشر .5

    المصلحة بالجمعية.أصحاب عالقة  .6

انت من المؤثرات الداخلية  كسواء  الجمعية  ح أنظمة الرقابة الداخلية المجال لتقيم المخاطر الي تواجهها  ستفتقييم المخاطر:    

ثها وكيفية  حدو  احتمالا وتقدير  ته آثارها وذلك من حيث أهمي  لى للتعرف ع  المخاطر   من الضروري تحليل وخارجية،  لأو ا

 ا.   بهخطوات الواجب القيام لو ا إدارتها

الرقابية:    والنشاطات  وإجراءات  سياسات  عن  عبارة  الرقابية  اإلدارةالنشاطات  توجهات  تدعم  القيام  و   آليات  تضمن 

    .جة المخاطر لبإجراءات لمعا

ل  كشبوذلك    الجمعية  داخل     ونها من يحتاج لى  اإلدارة و إ  لى  جيل المعلومات وإيصالها إتسيجب  المعلومات واالتصاالت:   

يكون فعاال عندما    فإنه ، أما فيما يتعلق باالتصال  المسؤوليات األخرى  القيام بالرقابة الداخلية و  لى ساعدهم عيي  نزم  وإطار 

 . األسفل أو العكس  لى إ لى معلومات من األعشمل تدفق الي



 

 نظام الرقابة الداخلي 

 

 

  :أو إدارات مستقلة بالجمعية فرق عمل إنشاء الخامسة:المادة 

.  ) الرقابة (  أو فريق عمل للمراجعة الداخليةأو لجنة وحدة  -  سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد  في  - الجمعية ئ شتن

ا  هو موجود في هذ   جميع ما لممارسة  ) مثل مكاتب المراجعة المصرح لها (  بجهات خارجية    للجمعية االستعانةز  يجوو

ل الجمعية  ورفع تقريرها لمجلس اإلدارة للتوجيه بما يكفل تحسين وتطوير أعما   (  للجمعية  النظام ) نظام المراقبة الداخلي

 تلك المهام واالختصاصات.    الجمعية عنوال يخل ذلك بمسؤولية .

 ل وفق اآلتي :  فيكون العم أو فريق عمل للمراجعة الداخليةأو لجنة وحدة نشاء إفي حال 

 لعمل . لهذا ا ا الكفاءةبه  تتوافر في العاملينأن   .1

 .  ن مسؤولة أمامه وتكو  به ، وأن ترتبط مجلس اإلدارة  لى رها إيتقار أن ترفع   .2

 دون قيد.   يهاحصول عللالمعلومات والمستندات والوثائق وا جميع   لىاالطالع عأن تُمكن من  .3

  :خالل العام  المراجعة الداخلية مدة :السادسة المادة 

 األقل.  مرتين على سنوياً للجمعية  والعمليات الرئيسة  األنشطة مراجعة  يجب 

  :المراجعة الداخلية   ري: تقرالسابعة المادة 

ً يتضمن هذا  و.  مجلس اإلدارة  لىإمكتوباً    تقريرال  قدمي توصيات،  النتائج وال  معالجمعية    فيلنظام الرقابة الداخلية    التقرير تقييما

في  نها السيما  شأبحوظات  لجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملشأن معابل إدارة  كا  تهاتخذ   بيان اإلجراءات التي و

 :    أعمال كل من المراجعة  تقرير على أن يشمل ذلك.   عيالوقت المناسب ودوا  المعالجة في حال عدم 

 (   أصحاب العالقة /    التطوع  /    خدمات المستفيدين /   الموارد البشرية   /      المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر) 

 


