
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة عمل لجنة المراجعة الداخلية 

 

 جمعية التنمية االسرية

 بمنطقة جازان )رأف(

 2021لوى  النسخة ال 
 



 

 المقدمة
رأف بمنطقة جازان داخل جمعية التنمية السرية  يتم إعداد هذه الالئحة   ف إطار حوكمة العمل المؤسس 

افق  ر ف عل  سيالواالشر ية، لوأهمية لوجود آلية للرقابة ر مع الطر النظامية لوالتنظيمية للجمعيات الخي بما يتو

 العمل داخل الجمعية  

 تعريفات عامة:  

 بجازان رأف جمعية التنمية السرية  الجمعية:

 بجازان رأف مجلس إدارة جمعية التنمية السرية  املجلس:

 بجازان رأف رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السرية  الرئيس:

 لجنة المراجعة الداخلية  اللجنة:

 الئحة لجنة المراجعة الداخلية  الالئحة:

 

 أهداف لومهام اللجنة لونطاق عملها 
لوجود نظام رقابة داخلية فاعل أحد المسؤلوليات الرئيسية ملجلس اإلدارة، لوتتمثل أهداف لجنة المراجعة   

التحقق من  ياإلدارة عل  الوفاء بالمسؤلوليات المنوطة به لو  عل  الخص المساعدة   ف مجلسف مساعدة 

لنظام س اإلدارة من شأنها تفعيل اات ملجلديم أي توصيكفاية نظام الرقابة الداخلية لو تنفيذه بفاعلية، لوتق

 لوتطويره بما يحقق أغراض الجمعية لويح م مصالح المستفيدين بكفاءة عالية لوتكلفة معقولة.  

 

 نطاق عمل اللجنة 
يحق للجنة لوبدلون أي قيود االطالع عل  كافة المعلومات ، لوالبيانات ، لوالتقارير، لوالسجالت، لوالمراسالت ، 

 يترى اللجنة أهمية االطالع عليها. لويقوم مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات التتي ذلك من المور ال ر يلوغ

 تكفل للجنة القيام بمهامها.  

 

 

 مهام اللجنة:  
 تمكنها من تحقيق أهدافها، لومنها:   يتشمل مهام عمل اللجنة القيام بكل العمال الت

افقها  يفدراسة القوائم المالية قبل عرضها عل  مجلس ا إلدارة لوالنظر  .1 بية املحاس مع المعايير مدى تو

 المعتمدة لوشفافيتها لوعدالتها لوإبداء الرأي لوالتوصية بشأنها.  



 

 هذه السياسات، يف   ر يا الجمعية قبل اعتمادها لو أي تغيدراسة السياسات املحاسبية ال  ت تتبناه .2

اعتبارها مدى مالئمة السياسات املحاسبية  يحات مناسبة بشأنها؛ آخذة   ف تر اه من مقلوتقديم ما تر 

 لطبيعة عمل الجمعية لوأثرها عل  المركز الما ل للجمعية لونتائج أعمالها.  

لجمعية  اتخذتها إدارة ا يقد تتعرض لها لوالخطوات الت يللمخاطر المهمة الت تقويم فاعلية تقدير الجمعية .3

اقبة لوم  واجهة لوإدارة هذه املخاطر . لمر

التحقق من كفاية تصميم النشطة الرقابية   ف الجمعية، لوفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من  .4

وعها، لوفاعلية تنفيذ النشطة الرقابية بطريقة تمكن قالغش لو الخطاء، لواكتشافها فور لو الحد من لوقوع 

ية دى الجمعتنفيذها ، لوالتحقق من أن ل يفمن التحقق من جودة تنفيذ النشطة الرقابية لوالثبات   

قد تنشأ عن أي  يذلك املخاطر الت يطريقة فاعلة لتحديد املخاطر المهمة ال  ت تتعرض لها بما   ف

 . مخالفات لألنظمة لوالتعليمات 

ى الجمعية، ألو أي أمور أخر  يقد تقع   ف يذات العالقة بالغش ألو الخطاء الت يص تقراف عل  عمليات الشاإل  .5

 ترى اللجنة أهمية تقصيها.  

 يجيقدمها المراجع الخار  يات التظلودراسة التقارير لوالمالح يجاستعراض خطة عمل المراجع الخار  .6

لوذلك بغرض التحقق من اتخاذ اإلجراءات المالئمة ها، ر يية لوالجهات الرقابية الحكومية لوغللجمع

 ، لوتكون لوالتحقق من استقاللية المراجع الخارجي لمعالجة ما تضمنته هذه التقارير لوالمالحظات، 

شيح مراجع الحسابات تر . لوتقوم اللجنة باإلدارةلومجلس  يجالمراجع الخار  نل بياللجنة حلقة الوص

ب اللجنة عزل مراجع الحسابات مع بيان السبا حتر تقللجمعية لوتحديد أتعابه. كما  للسنة المالية التالية

تم  ا ه إذبيصيبه بسبب تغير ، لوالحفاظ عل  حق مراجع الحسابات   ف المطالبة بالتعويض عن أي  ضر 

 مقبول .  ير ألو غمبرر  ير مناسب ألو بسبب غ ر يلوقت غ يف   يير التغ

ا تأكيد استقاللية المراجع  هحات من شأنتر لداخلي  ي، لوتقديم أي مقالتحقق من استقاللية المراجع ا .7

 نيب الوالرفع من كفاءة ما يقومون به من أعمال لوبتكلفة مناسبة. لوتكون اللجنة حلقة الوصل م الداخلي  

لوظيفة مدير المراجعة  شيحتر المجلس اإلدارة لوالمراجع  الداخلي  ي. كما تقوم اللجنة بدراسة طلبات 

 ر ثالجمعية لو المكافآت لو البدالت لوالمزايا الخرى املخصصة له لوترشيح الشخص الك يلية   فالداخ

إنهاء عمل مدير المراجعة الداخلية سواء بسبب االستقالة ألو  يمالءمة، مع بيان السباب، لوالنظر   ف

 ارة.  العجز ألو اإلعفاء. لورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات   ف هذا الشأن إل مجلس اإلد

 دراسة خطة عمل المراجعة الداخلية   ف الجمعية لواعتمادها ، لودراسة التقارير ال  ت تصدر عنها.   .8

ألو جهات استشارية خارجية لتنفيذ عمليات المراجعة ألو القيام بدراسات  ليالداخاالستعانة بالمراجع  .9

 متخصصة تساعد اللجنة عل  تنفيذ مهامها لوتحديد أتعابهم.  

 

 



 

 عضو اللجنة   يافرها   فو لوط الواجب تر اللجنة لوالشتشكيل 
مختص    اإلدارة باإلضافة إى ضو لواحد عل  القل من أعضاء مجلستشكل لجنة المراجعة الداخلية من ع

 بالشؤلون المالية لواملحاسبية عل  أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة أعضاء.  

 إعفاء أعضاء اللجنة لومدة عضويتهم ألو  نيتعي
 مجلس اإلدارة أعضاء لجنة المراجعة لوذلك لمدة ثالث سنوات .  نييع .1

 .  نيمتتاليت نيمن دلورت ثر أال يستمر العضو لكشريطة   يةاللجنة لدلورة ثان يالعضو   ف نييجوز إعادة تعي .2

 الحاالت التالية:   ييتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من الجلس   ف .3

   .طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة 

   .تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دلون عذر يقبله مجلس اإلدارة 

 نيعند انتهاء مدة العضو أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة ألو االستقالة ألو العجز ألو اإلعفاء، يع .4

 المنصب  آخر لشغلاملجلس عضوا 

 

 لواجبات عضو اللجنة 
أعمالها، لوعل  العضو الذي يطرأ ما  يحضور جلسات اللجنة لوالمشاركة الفعالة   ف يام   فاالنتظ .1

يستوجب غيابه عن إحدى جلسات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك. لوال يجوز للعضو 

 االنصراف نهائيا من الجلسة قبل ختامها إال بإذن رئيس اللجنة.  

بب بس أسرار الجمعيةاملحافظة عل  أسرار الجمعية. لوال يجوز لعضو اللجنة أن يذيع ما لوقف عليه من  .2

 فضال عن مسائلته عن التعويض عن ال صرر الذي قد ي يتب عل  ذلك.   ير قيامه بعمله لوإال لوجب تغي

 الجمعية.   يعدم القيام بأي أعمال تنفيذية   ف .3

العمال المنوطة به، لومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة  أن يبذل العناية الواجبة لمزالولة .4

 بأعمال الجمعية.  

اهة لوالعفة لوالصدق لوالموضوعية لواالستقالل، لوأن يتجرد من نز أن يتصف بالعدل لوأن يتحل  بال .5

ير قوم باإلفصاح عن معلومات عل  غالمصالح الشخصية لوأال يخضع حكمه آلراء اآلخرين، لوأال ي

 حقيقتها.  

 لوالمانة.   شرف مخلة بال  برأي أعمال ألو أنشطة تعت يك العضو   فار ال يشأ .6

 

 اللجنة  يناختصاصات رئيس اللجنة لوأم
مهامها عل  إنجاز اللجنة ل شراف مجلس اإلدارة رئيسا للجنة لمدة عضوية اللجنة لويتول رئيس اللجنة اإل ين يع

 لوله عل  الخص ما يل :  



 

دعوة اللجنة لالنعقاد لوتحديد لوقت لوتاريخ لومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة  لوجدلول العمال  .1

 لوذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة  

 رئاسة اجتماعات اللجنة .  .2

 رفع نتائج أعمال اللجنة لوتوصياتها إى  املجلس .   .3

رفعها ل اللجنة تمهيدالوعرضها عل  إعداد تقارير دلورية عن أنشطة اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة  .4

 ، بعد اعتمادها من اللجنة، لويرفق بهذه التقارير نسخ  من محاضر اللجنة .   ةاإلدار ملجلس 

 تمثيل اللجنة أمام املجلس لوأي جهة أخرى تستدعي ذلك .  .5

ئيس ر  اللجنة القيام  بمهام نائب رئيسيختار أعضاء اللجنة من بينهم نائب الرئيس اللجنة، لويتوى   .6

 اللجنة في حال غيابه . 

يحضر أمين اللجنة الذي تعينه اللجنة، اجتماعات اللجنة دلون أن يكون له حق في التصويت  لويعد  .7

محاضر االجتماعات لويبلغ مواعيد الجلسات لوجدلول العمال لألعضاء لويقوم بكافة  العمال اإلدارية 

كون لديه التأهيل  العلمي لوالخبرة العملية التي الخاصة باللجنة، لويراع  عند اختيار أمين اللجنة أن ي

تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، لويلتزم أمين اللجنة  باملحافظة عل  أسرار ال جمعية  لواالمتناع 

 ة .  مع  مصلحة الجمعي متعارضاعن ممارسة أي نشاط قد يكون 

 اجتماعات اللجنة 
ل بداية كل سنة مالية عل  أن يتم االتفاق  بشكل نهائي خالل مد اللجنة الجدلول الزمني الجتماعاتها قبتعت .1

 كل اجتماع عل  تاريخ االجتماع الالحق۔  

تعقد اللجنة اجتماعا دلوريا كل ثالثة أشهر عل  القل لوتوجه الدعوة لحضور االجتماع  قبل موعده  .2

 ء . حضور أغلبية العضا بأسبوع عل  القل لويرفق بها جدلول ا لعمال لولوثائقه. لويلزم الكتمال النصاب 

أعاله، تعقد اللجنة اجتماعا إذا طلب ذلك رئيس اللجنة ألو  عضوين من  (2)باإلضافة إى  ما لورد في  .3

أعضائها ألو المراجع الخارجي ألو المراجع الداخلي ألو مجلس اإلدارة ، عل  أن  يبين طلب االجتماع السباب 

 الموجبة له . 

غلبية أصوات أعضائها الحاضرين لوفي حالة تسالوي الصوات  يرجع تصدر قرارات لوتوصيات اللجنة بأ .4

 ويت ألو اإلنابة فيه .  نب الذي معه الرئيس . لوال يجوز االمتناع عن التصالجا

يجوز لي عضو التحفظ عل  أي قرار تتخذه اللجنة عل  أن يبين السباب الساسية التي  دعته إى   .5

لجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه إن  لوجد عل  القرارات التحفظ. لوإذا خرج أي عضو من اجتماع ال

تها إذا البنود التي لم يحضر مناقش    ناقشتها، عل  أن ينص في املحضر علالمتعلقة بالبنود التي حضر م

 أبدى رغبته كتابة في ذلك . 

 اللجنة   ر توثيق محاض
 توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي  



 

 موضوع بتلخيصناقشة أي االجتماع أهم المناقشات لويقوم عند االنتهاء من ميدلون أمين اللجنة خالل  .1

  قرارات.ما تم التوصل إليه من توصيات ألو 

يحرر أمين اللجنة لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة مشرلوع محضر  يدلون فيه تاريخ  االجتماع لومكانه  .2

لوالقرارات التي توصلت إليها  لوأسماء الحاضرين لوالغائبين لوملخص المناقشات لونصوص التوصيات 

 اللجنة لويعرض عل  أعضاء اللجنة العتماده .  

عضاء لويطلب منهم تزلويد اللجنة بما لديهم من  مالحظات خالل أسبوع رسل مشرلوع املحضر لجميع ال ي .3

 من تاريخ إرساله . 

 ظات  ۔  ه المالحس  مرفقا  برفع للرئييعدل مشرلوع املحضر في ضوء المالحظات التي ترد من العضاء لوي .4

ه  به رئيس اللجنة بعد  املحضر في شكله النهائي لويرسل لألعضاء لويوقع  من أمين اللجنة يوج ما في ضوء .5

 لورئيسها لويطلب من العضاء استكمال التوقيع مع بيان ما لديهم من  مالحظات إن لوجدت .  

 الجتماع التاىي . إذا لوردت أي مالحظات ألو تحفظات من العضاء تدرج ضمن جدلول أعمال ا .6

تحفظ النسخة الموقعة من املحضر في ملف خاص لويرفق بها جميع الوثائق لوالمراسالت المتعلقة  .7

 باملحضر
 

 الحكام العامة  
افقة مجلس اإلدارة عليها لوال يتعدل أية مواد فيها ألو تحذف ألو تضاف لها تعد هذه الالئحة نافذة من تاري خ مو

 إال بناء عل  قرار املجلس لوبعد استطالع رأي اللجنة.  

 للجمعية فيما لورد بها.   يس اد هذه الالئحة مكملة للنظام الستع

ئح داخلية فيما يخص ما لورد هذه الالئحة لوتحل محل كل ما يتعارض معها من اجراءات ألو قرارات ألو لوا  تلغ

 فيها.  

 يهذه الالئحة يطبق بشأنه النظمة لواللوائح العامة لوالئحة النظام الساس  يكل ما لم يرد بشأنه نص خاص  ف

 تبع من قرارات مرتبطة تصدر عن املجلس ألو الرئيس.  للجمعية ، لوما ي

 


