
 المملكة العربٌة السعودٌة
موارد البشرٌة وزارة ال

 والتنمٌة االجتماعٌة
 جمعٌة نور نجران النسائٌة

 (4141رقم التسجٌل )

  

 ٤١١2/ج/   :الرقم

 
 ه٤١١9-3-92خ:التاري

 

 :املرفقات

 
  

 

 

 

 

 

           Noornajran_sa        0556431127 

    Noornajran_sa@outlook.sa                 

 

 

 

 

 

  

 نظام الرقابة الداخلٌة
 لجمعٌة نور نجران النسائٌة لخدمة ذوي اإلعاقة

mailto:Noornajran_sa@outlook.sa


 المملكة العربٌة السعودٌة
موارد البشرٌة وزارة ال

 والتنمٌة االجتماعٌة
 جمعٌة نور نجران النسائٌة

 (4141رقم التسجٌل )

  

 ٤١١2/ج/   :الرقم

 
 ه٤١١9-3-92خ:التاري

 

 :املرفقات

 
  

 

 

 

 

 

           Noornajran_sa        0556431127 

    Noornajran_sa@outlook.sa                 

 

 

 

 

 

 : المقدمة -
 

ٌتعٌن على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رلابة داخلٌة للجمعٌة لتمٌٌم السٌاسات واإلجراءات 

المتعلمة بإدارة المخاطر وتطبٌك أحام لواعد الحوكمة الخاصة بالجمعٌة التً تم اعتماده من لبل 

أن  وزارة الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة، والتمٌد باألنظمة واللوابح ذات الصلة، وٌجب

، جمٌع المستوٌات التنفٌذٌة فً الجمعٌة  فً  للمسإولٌة واضحة ٌضمن هذا النظام اتباع معاٌٌر 

 وأن عامالت األطراف ذات العاللة تتم وفماً لألحكام والضوابط الخاصة بها.

جراءات المكتوبة فً شكل خطة محددة تهدف إلى حماٌة وتتمثل الرلابة الداخلٌة مجموعة اإل  

وتحمٌك دلة البٌانات  ،لكات وأصول الجمعٌة من أي تصرفات غٌر مرغوب فٌهاموارد وممت

والمعلومات المالٌة التً ٌنتجها النظام المحاسبً فً الجمعٌة  وتحمٌك كفاءة استخدام الموارد 

ً تة و المادٌة بطرٌمة مثلى فً نطاق االلتزام بالسٌاسات و النظم و الموانٌن و اللوابح الٌالبشر

 ة العمل داخل الجمعٌة.تحكم طبٌع

طالع على نظام الجمعٌات وتعدٌالته وبعد االطالع على  نظام حوكمة عد االوب هعلٌ وبناءً  

جمعٌة بما العد االطالع على  نظام الجمعٌة  االساسً لرر مجلس إدارة بالجمعٌات و لوابحه ، و

 من صالحٌات إصدار البحة نظام الرلابة الداخلٌة .    هل
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 تعرف الرقابة الداخلٌة : /ولىاالالمادة 

ً صممت من تعن مجموعة من الخطط التنظٌمٌة ال ةبؤنها عبار :ٌمكن تعرٌف الرلابة الداخلٌة

، ومراجعة مدى دلة وتوثٌك ااستخدامهأجل المحافظة على أصول الجمعٌة والرلابة على 

 البٌانات المحاسبٌة.  

إتباع والتمٌد  لىع الجمعٌةفً  نوجمٌع العاملٌ، الكفاءة التشغٌلٌة للجمعٌة وزٌادة وتحفٌز

 وتحسٌن الهٌكل التنظٌمً و العمل على تحمٌك أهداف الجمعٌة  .   ، بسٌاستها

 ً بؤنها نظام لضمان تحمٌك أهداف الجمعٌة  بفعالٌة وكفاءة وإصدار  :كما ٌمكن تعرٌفها اٌضا

ٌاسات .فالرلابة الداخلٌة مفهوم واسع، تمارٌر  مالٌة موثوق بها، واالمتثال للموانٌن واللوابح والس

 ٌتضمن كل ما ٌسٌطر على المخاطر المحتملة للجمعٌة . 

  

 أهداف الرقابة الداخلٌة :/ المادة الثانٌة

 ن األهداف المراد تحمٌمها من نظام الرلابة الداخلٌة تتمثل فٌما ٌلً : إ

 :  األنشطة المتعددة للجمعٌة  و عوامل إنتاجها و بمن أجل التحكم  التحكم  فً الجمعٌة

فً نفماتها وتكالٌفها وعوابدها و مختلف السٌاسات الً وضعت بغٌة تحمٌك ما ترمً 

إلٌة ، ٌنبغً علٌها تحدٌد أهدافها، هٌاكلها، طرلها وإجراءاتها، من أجل الوصول 

ساعدة على  والولوف على معلومات ذات مصدالٌة عكس الوضعٌة الحمٌمٌة لها، والم

 خلك رلابة على  مختلف العناصر المراد التحكم فٌها. 

 :من خالل التعارٌف ندرن أن أهم أهداف نظام الرلابة الداخلٌة هو  حماٌة األصول

حماٌة أصول الجمعٌة  من خالل فرض حماٌة مادٌة وحماٌة محاسبٌة جمٌع عناصر 

صولها من كل األخطار األصول ،والتً تمكن الجمعٌة  من البماء والمحافظة ع أ
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الممكنة وكذلن دفع عجلتها اإلنتاجٌة بمساهمة األصول الموجودة لتمكٌنها من تحمٌك 

 األهداف المرسومة. 

 :بغٌة ضمان نوعٌة جٌدة للمعلومات ٌنبغً اختٌار دلة ودرجة  ضمان نوعٌة المعلومات

نات من أجل البٌانات المحاسبٌة فً ظل نظام معلوماتًٌ ٌعالج البٌا لىاالعتماد ع

 الوصول إلى نتابج معلوماتٌة صحٌحة ودلٌمة.   

 :إن أحكام نظام الرلابة الداخلٌة بكل وسابلها داخل الجمعٌة ٌمكن  تشجٌع العمل بكفاءة

من ضمان االستعمال األحسن والكفء لموارد الجمعٌة، ومن تحمٌك فعالٌة نشاطاتها 

 الدنٌا.   من خالل التحكم فً التكالٌف بتخفٌضها عند حدودها

 :إن االلتزام بالسٌاسات اإلدارٌة المرسومة من لبل  تشجٌع االلتزام بالسٌاسات اإلدارٌة

اإلدارة تمتضً تطبٌك أوامرها ألن جمٌع واحكام السٌاسات اإلدارٌة من شؤنه أن ٌكفل 

للجمعٌة أهدافها المرسومة بوضوح إطار الخطة التنظٌمٌة من أجل التطبٌك األمثل 

 لألوامر.  

  

  

  عناصر الرقابة الداخلٌة : /المادة الثالثة

من خالل تعرٌف الرلابة الداخلٌة وأهدافها ٌمكن تحدٌد أهم العناصر الً ٌتضمنها نظام الرلابة 

 الداخلٌة فً الجمعٌة  فٌما ٌلً:  

 اوالً : الرقابة المحاسبٌة  :  

علٌها . و تعتمد هذه الرلابة على  تهدف الى اختٌار الدلة المحاسبٌة للمعلومات و مدى االعتماد 

جمالٌة لبة اإلإتباع طرٌمة المٌد المزدوج و حفظ حسابات المراو االستخدام األمثل لحاسب اآللً
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وتجه مواز ٌن المراجعة الدورة وعمل التدلٌك الدوري وغٌرها ، وتم تحمٌك هذا النوع من 

 الرلابة عن طرق الجوانب التالٌة :  

 . الجمعٌةمستندي متكامل ومالبم لعملٌات . وضع وتصمٌم نظام ۱

 . الجمعٌة. وضع نظام محاسبً متكامل وسلٌم ٌتفك وطبٌعة نشاط ۲

 .  لٌها.  وضع نظام سلٌم لجرد أصول وممتلكات الجمعٌة   وفماً  للمواعد المحاسبة المتعارف ع۳

من وجودها  وأصولها وممتلكاتها ومتابعتها للتؤكد الجمعٌة.وضع نظام لمرالبة وحماٌة ۴

 واستخدامها فٌما خصصت له ومن ذلن إمكانٌة استخدام حسابات المرالبة المالبمة لذلن .  

.وضع نظام مالبم لممارنة بٌانات سجالت محاسبة المسإولٌة عن أصول الجمعٌة مع نتابج ۵

الجرد الفعلً لألصول الموجودة  حٌازة الجمعٌة  على أساس دوري، وتبع ذلن ضرورة فحص 

 .اختالفات لد تكشفها هذه الممارنةسة أسباب أي ودرا

. وضع نظام إلعداد موازٌن مراجعة بشكل دوري لتحمك من دلة ما تم تسجٌله من بٌانات ۶

 ومعلومات مالٌة خالل الفترة المعد عنها مٌزان المراجعة .

حد أو .  وضع نظام العتماد نتٌجة الجرد و التسوٌات الجردٌة  بداٌة الفترة من مسإول وا۷

 أكثر  فً الجمعٌة  .  
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 ً  الرقابة االدارة :   /ثانٌا

وتهدف إلى رفع الكفاءة اإلنتاجٌة وإتباع السٌاسات المرسومة. وٌستند إلى تحضٌر التمارٌر 

المالٌة و اإلدارة و الموازنات التمدٌرٌة و الدراسات اإلحصابٌة و تمارٌر االنتاج و البرامج و 

 التدرب وغٌر ذلن. وتحمك هذا النوع من الرلابة من خالل الجوانب اآلتٌة:  

دارات هداف العامة الربٌسة للجمعٌة وكذلن األهداف الفرعٌة على مستو ى اإل. تحدٌد األ۱

ً ساعد تحمٌك األهداف العامة الربٌسٌة، مع وضع توظٌف دلٌك ٌمثل هذه تالواأللسام و

   .األهداف حتى ٌسهل توظٌفها

. وضع نظام لرلابة الخطة التنظٌمٌة فً الجمعٌة لضمان تحمٌك ما جاء بها من إجراءات ۲

 وخطوات و التا تحمٌك األهداف الموضوعة. 

.  وضع نظام لتمدٌر عناصر النشاط الجمعٌة على اختالف أنواعها بشكل دوري بداٌة كل سنة ۳

 مالٌة لتكون هذه التمدٌرات األساس عمد الممارنات وتحدٌد االنحرافات السلبٌة بصفة خاصة. 

اتخاذها بما ال ٌتعارض مع مصالح . وضع نظام خاص لعملٌة اتخاذ المرارات ٌضمن سالمة ۴

ما ٌهدف إلى  تحمٌمه من أهداف وما ٌصل إلً من نتابج أو على أساس أن أي لرار و الجمعٌة 

 ال ٌتخذ إال بناء على أسس ومعاٌٌر معٌنة وبعد  دراسة وافٌة تبرر ضرورة اتخاذ هذا المرار.  

  

 الضبط الداخلً :   /ثالثاً 

ٌع وسابل التنسٌك و اإلجراءات الهادفة إلى حماٌة أصول الجمعٌة  وٌشمل الخطة التنظٌمٌة وجم

من االختالس و الضٌاع أو سوء االستعمال، وٌعتمد الضبط الداخلً  فً سبٌل تحمٌك أهدافه 
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على  تمٌٌم العمل مع المرالبة الذاتٌة حٌث ٌخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر  

 دٌد االختصاصات و  السلطات و المسإولٌات .  شاركه تنفٌذ العملٌة، كما ٌعتمد على تح

    

 مكونات ومبادئ الرقابة الداخلٌة :   /المادة الرابعة 

مكونات أساسٌة ال بد من االهتمام  بها أو دراستها بعناٌة عند  لى ً عبٌشتمل أي نظام رلا

تصمٌم أو تنفٌذ أي نظام رلابً، حٌث ٌمكن الوصول إلى ضمان معمول لتحمٌك األهداف 

 الرلابٌة وتشتمل هذه المكونات األساسٌة لنظام الرلابة على ما ٌلً :   

  

 أوالً : بٌئة الرقابة :   

تعتبر البٌبة الرلابٌة االٌجابٌة أساسا لكل المعاٌٌر حٌث أنها تعطً نظاما وبٌبة تإثر على جودة 

 األنظمة الرلابٌة وهنان عوامل كثٌرة تإثر علٌها أهمها: 

 . نزاهة االدارة والعاملٌن والمٌم األخاللٌة التً ٌحافظون علٌها . ۱

ستوى معٌن من الكفاءة مما ٌسمح لهم المٌام . التزام االدارة بالكفاءة بحٌث ٌحافظون على م۲

 بواجباتهم إضافة إلى فهم أهمٌة تطوٌر تطبٌك أنظمة رلابة داخلٌة فعالة . 

 . فلسفة االدارة، وتعنً نظرة االدارة إلى  نظم المعلومات المحاسبٌة وإدارة األفراد وغٌرها .  ۳

ٌط وتوجٌه ورلابة العملٌات التً .الهٌكل التنظٌمً للجمعٌة الذي ٌحدد إطار لإلدارة لتخط۴

 تحمك أهداف الجمعٌة .  

 . أسلوب إدارة الجمعٌة فً تفوض الصالحٌات والمسإولٌات. ۵
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 . السٌاسات الفاعلة للموى البشرٌة من حٌث سٌاسات التوظٌف والتدرب وغٌرها. ۶

 . عاللة أصحاب المصلحة بالجمعٌة.  ۷

 

 ثانٌاً :  تقٌٌم المخاطر:   

الرلابة الداخلٌة المجال لتمٌم المخاطر الً تواجهها الجمعٌة  سواء كانت من  تفصح أنظمة

عٌة  شرطا أساسٌا المإثرات الداخلٌة أو الخارجٌة، كما ٌعتبر  وضع أهداف ثابتة وواضحة للجم

لذلن فإن تمٌم المخاطر عبارة عن تحدٌد و تحلٌل المخاطر ذات العاللة و ؛ لتمٌم المخاطر

األهداف المحددة  فً خطط األداء الطوٌلة األجل ولحظة تحدٌد المخاطر فإنه  المرتبطة بتحمٌك

من الضروري تحلٌلها للتعرف على آثارها وذلن من حٌث أهمٌتها وتمدٌر احتمال حدوثها 

 وكٌفٌة إدارتها و الخطوات الواجب المٌام بها.  

 

 

 ثالثاً : النشاطات الرقابٌة:  

اسات وإجراءات و آلٌات تدعم توجهات اإلدارة  و تضمن المٌام النشاطات الرلابٌة عبارة عن سٌ

بإجراءات لمعالجة المخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات : المصادلات، التؤكٌدات، مراجعة األداء 

 والحفاظ على إجراءات األمن والحفاظ على السجالت بصفة عامة.  
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 رابعاً : المعلومات واالتصاالت:  

ل اإلدارة و إلى من ٌحتاجونها  داخل الجمعٌة  وذلن بشك لى المعلومات وإٌصالها إٌجب تسجٌل 

زمنً ٌساعدهم على المٌام بالرلابة الداخلٌة و المسإولٌات األخرى وحتى تستطٌع  وإطار

الجمعٌة  أن تعمل وترالب عملٌاتها  وعلى أن تموم باتصاالت مالبمة ٌمكن الثمة بها و الولت 

ٌما ٌتعلك باألحداث الداخلٌة و الخارجٌة، أما فٌما ٌتعلك باالتصال فإنه ٌكون المناسب وذلن ف

فعاال عندما ٌشمل تدفك المعلومات من األعلى إلى األسفل أو العكس بشكل أفمً إضافة إلى لٌام 

اإلدارة بالتؤكد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجٌة لد ٌكون لها أثر  تحمٌك 

حاجة اإلدارة الفعالة لتنمٌة المعلومات الهامة لتحمٌك أحسن  لى ا عالوة عالجمعٌة  ألهدافه

 اتصال مهم وموثوق به ومستمر لهذه المعلومات. 

 

 خامساً: مراقبة النظام:  

تعمل مرالبة أنظمة الرلابة الداخلٌة على تمٌٌم نوعٌة األداء فً فترة زمنٌة ما، وتضمن أن نتابج 

تم معالجتها مباشرة، وٌجب تصمٌم أنظمة الرلابة الداخلٌة لضمان  التدلٌك و المراجعة األخرى

استمرار عملٌات المرالبة كجزء من العملٌات الداخلٌة، و ٌجب أن شمل أنظمة الرلابة الداخلٌة 

 ً محدد.   نطار زمإل سرٌع ووفك كشبعلى سٌاسات و إجراءات لضمان أن نتابج التدلٌك تتم 
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  تأسٌس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعٌة: /المادة الخامسة

وحدات أو إدارات لتمٌٌم وإدارة  –فً سبٌل تنفٌذ نظام الرلابة الداخلٌة المعتمد  –تنشا الجمعٌة 

 المخاطر، والمراجعة الداخلٌة. 

ٌجو ز للجمعٌة االستعانة بجهات خارجٌة لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تمٌٌم 

طر، والمراجعة الداخلٌة، وال ٌخل ذلن بمسإولٌة الجمعٌة عن تلن المهام وإدارة المخا

 واالختصاصات. 

  

  مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة : /المادة السادسة

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة تمٌٌم نظام الرلابة الداخلٌة واإلشراف ع تطبٌمه، 

املٌها باألنظمة واللوابح والتعلٌمات السارٌة وسٌاسات والتحمك من مدى التزام الجمعٌة وع

 الجمعٌة وإجراءاتها. 

  

  تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة:   /المادة السابعة

تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة من مراجع داخلً على األلل توصً بتعٌٌنه لجنة 

وٌن وحدة أو إدارة المراجعة الداخلٌة وعملها فً تك ىالمراجعة وٌكون مسإوالً أمامها. وٌراع

 ما ٌلً: 

 والتدرب، وأال ٌكلفوا بؤي أعمال أخرى  ستماللواالا الكفاءة أن تتوافر فً العاملٌن به

 سوى أعمال المراجعة الداخلٌة ونظام الرلابة الداخلٌة. 
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 ن مسإولة وتكوا أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تمارٌرها إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط به

 أمامها. 

  ًأن تحدد مكافآت مدٌر وحدة أو إدارة المراجعة بناًء على التراح لجنة المراجعة وفما

 لسٌاسات الجمعٌة. 

  .أن تُمكن من االطالع على المعلومات والمستندات والوثابك والحصول علٌها دون لٌد 

  

 

  خطة المراجعة الداخلٌة: /المادة الثامنة

ارة المراجعة الداخلٌة وفك خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، تعمل وحدة أو إد

 وتحدث هذه الخطة سنوٌاً. وٌجب مراجعة األنشطة والعملٌات الربٌسة سنوٌاً على األلل. 

  

  تقرٌر المراجعة الداخلٌة  : /المادة التاسعة

ً عن أعمالها وتمدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة  تعد إدارة المراجعة الداخلٌة تمرٌراً مكتوبا

ً لنظام الرلابة  المراجعة بشكل ربع سنوي على األلل. وٌجب أن ٌتضمن هذا التمرٌر تمٌٌما

الداخلٌة فً الجمعٌة وما انتهت إلٌه الوحدة أو اإلدارة من نتابج وتوصٌات، وبٌان اإلجراءات 

تً اتخذتها كل إدارة بشؤن معالجة نتابج وتوصٌات المراجعة السابمة وأي ملحوظات بشؤنها ال

 السٌما فً حال عدم المعالجة فً الولت المناسب ودواعً ذلن. 

ً وتمدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة  ً مكتوبا تعد إدارة المراجعة الداخلٌة تمرٌراً عاما

ن فٌه ٌرٌت خالل السنة المالٌة وممارنتها مع الخطة المعتمدة وتببشؤن عملٌات المراجعة التً أج
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أسباب أي إخالل أو انحراف عن الخطة )إن وجد( خالل الربع التالً لنهاٌة السنة المالٌة 

 المعنٌة. 

ٌحدد مجلس اإلدارة نطاق تمرٌر إدارة المراجعة الداخلٌة بناًء على توصٌة لجنة المراجعة على 

 بصورة خاصة ما ٌلً:  أن ٌتضمن التمرٌر

  .إجراءات الرلابة واإلشراف على الشإون المالٌة واالستثمارات وإدارة المخاطر 

 فً الجمعٌة واألنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغٌٌرات  المخاطرعوامل  تمٌٌم تطور

 الجذرٌة أو غٌر المتولعة . 

  تمٌٌم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا فً تطبٌك نظام الرلابة الداخلٌة، بما ذلن تحدٌد

عدد المرات الً أخطر فٌها المجلس بمسابل رلابٌة )بما فً ذلن إدارة المخاطر( 

 والطرق التً عالج بها هذه المسابل. 

 ها أو حاالت أوجه اإلخفاق فً تطبٌك الرلابة الداخلٌة أو مواطن الضعف فً تطبٌم

الطوارئ التً أثرت أو لد تإثر فً األداء المالً للجمعٌة، واإلجراء الذي اتبعته 

الجمعٌة فً معالجة هذا اإلخفاق )السٌما المشكالت المفصح عنها فً التمارٌر السنوٌة 

 للجمعٌة وبٌاناتها المالٌة.( 

 إدارتها. مدى تمٌد الجمعٌة بؤنظمة الرلابة الداخلٌة عند تحدٌد المخاطر و 

  .المعلومات التً تصف عملٌات إدارة المخاطر فً الجمعٌة 

 

 

  حفظ تقارٌر المراجعة الداخلٌة:  /المادة العاشرة

ٌتعٌن على الجمعٌة حفظ تمارٌر المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما 

 خلصت إلٌه من نتابج وتوصٌات وما لد اتخذ بشؤنها. 
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  األحكام الختامٌة )النشر والنفاذ والتعدٌل(:  /عشرةالمادة الحادٌة 

تطبك هذه الالبحة وٌتم االلتزام والعمل بها من لبل الجمعٌة اعتباراً من تارٌخ اعتمادها من 

 مجلس اإلدارة.   

وتنشر هذه السٌاسة على مولع الجمعٌة اإللكترونً لتمكن جمٌع أصحاب المصالح من االطالع 

 علٌها.

من لبل لجنة الرلابة الداخلٌة ، وٌتم  -عند الحاجة –ذه السٌاسة بصفة دورٌة ٌتم مراجعة ه

 عرض أي تعدٌالت ممترحة من لبل اللجنة على مجلس اإلدارة العتمادها. 

تعد هذه السٌاسة مكملة لما ورد فً أنظمة ولوابح الجهات التنظٌمٌة فً المملكة العربٌة 

أي تعارض بٌن ما ورد فً الالبحة و أنظمة ولوابح  السعودٌة وال تكون بدٌلة عنها و فً حال

 الجهات التنظٌمٌة فإن أنظمة ولوابح الجهات التنظٌمٌة تكون  السابدة. 
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