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 المقدمة  

واإلجراءات المتعلقة بإدارة   السياسات  لتقييم  ينظام رقابة داخلترتكز جمعية سعف لإلسكان التنموي على  

الخاصة    أحكام  وتطبيقالمخاطر   الحوكمة  تم اعتماده  بالجمعيةقواعد  البشرية   االتي  الموارد  من قبل وزارة 

باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب ٔان يضمن ھذا النظام اتباع معايیر واضحة   التقيدو،  االجتماعية  التنميةو

المستويات   جمیع  في  و الجمعيةفي    التنفيذيةللمسؤولیة  وفقًا  مأن  ،  تتم  العالقة  ذات  األطراف  عامالت 

 ها. لألحكام والضوابط الخاصة ب 

مجموعة االجراءات المكتوبة في شكل خطة محددة تھدف ٕالى حماية موارد وممتلكات    الداخليةالرقابة    وتمثل

فیھا    أيمن    الجمعية  أصولو مرغوب  غیر  ينتجھا    البياناتدقة    وتحقيقتصرفات  التي  المالیة  والمعلومات 

البشرية والمادية بطريقة مثلى في نطاق    وتحقيق  الجمعيةالنظام المحاسبي في   كفاءة استخدام الموارد 

وبناء علیه وبعد االطالع  .الجمعية العمل داخل    طبيعةوالنظم والقوانین واللوائح الي تحكم    بالسياساتااللتزام  

ام ولوائحه، وبعد االطالع على نظ الجمعاتوتعديالته وبعد االطالع على نظام حوكمة   الجمعياتعلى نظام 

  .الداخليةالئحة نظام الرقابة  إصداربما له من صالحیات  الجمعية إدارةاالساسي قرر مجلس  الجمعية

 المادة االولى 

 :الداخليةتعرف الرقابة 

الي صممت من ٔاجل المحافظة   التنظيميةعن مجموعة من الخطط    ةعبار  بأنها  الداخليةيمكن تعريف الرقابة  

  وتحفيز وزيادة   .المحاسبية  البيانات  وتوثيق، ومراجعة مدى دقة  استخدامهاوالرقابة على    الجمعية  أصولعلى  

الھیكل    وتحسين،  والتقيد بها  تهااسياس  اتباععلى    الجمعيةفي    العاملين، وجمیع  للجمعية  التشغيليةالكفاءة  

  .الجمعيةٔاھداف  تحقيقوالعمل على   التنظيمي

تقارير مالیة موثوق   وإصداروكفاءة  بفعالية الجمعيةٔاھداف  تحقيق نظام لضمان  بأنها ايضًا  تعريفها كما يمكن  

واللوائح   للقوانین  واالمتثال  ما    الداخليةفالرقابة   .والسياساتبھا،  كل  يتضمن  واسع،  على    يسيطرمفھوم 

  .للجمعيةالمخاطر المحتملة 

 

 

 



 

 

 الثانية المادة 

  :الداخليةھداف الرقابة أ

  :تتمثل فیما يلي الداخليةالمراد تحقیقھا من نظام الرقابة   األهدافٔان 

وفي  :الجمعية  أنشطة  التحكم في .1 ٕانتاجھا  وعوامل  للجمعیة  المتعددة  باألنشطة  التحكم  ٔاجل  من 

، ينبغي علیھا  هالي وضعت بغیة تحقیق ما ترمي ٕالی  السياساتنفقاتھا وتكالیفھا وعوائدھا ومختلف  

من ٔاجل الوصول والوقوف على معلومات ذات مصداقیة    ٔاھدافھا، ھیاكلھا، طرقھا وٕاجراءاتھاتحديد  

  .لھا، والمساعدة على خلق رقابة على مختلف العناصر المراد التحكم فیھا  يعكس الوضع الحقیقت

األصول .2 مادية وحماية محاسبیة   :حماية  حماية  الجمعیة من خالل فرض  ٔاصول  عناصر  لحماية  جمیع 

ٔاصولھا من كل األخطار الممكنة وكذلك    لىاألصول، والتي تمكن الجمعیة من البقاء والمحافظة ع

  .دفع عجلتھا اإلنتاجیة بمساھمة األصول الموجودة لتمكینھا من تحقیق األھداف المرسومة

ى  بغیة ضمان نوعیة جیدة للمعلومات ينبغي اختیار دقة ودرجة االعتماد عل :ضمان نوعیة المعلومات .3

معلومات  المحاسبية  البيانات  نظام  ظل  نتائج    البياناتيعالج    ي في  ٕالى  الوصول  ٔاجل    معلوماتية من 

  .ودقيقة صحيحة

يمكن من ضمان   داخل الجمعیة  وسائلهابكل    الداخليةنظام الرقابة    أحكامٕان   :العمل بكفاءة  تشجيع .4

تحقیق   ومن  الجمعیة،  لموارد  والكفء  األحسن  في    نشاطاتها ية  فعالاالستعمال  التحكم  من خالل 

  .الدنيا حدودهاعند  بتخفيضها  التكاليف

اإلدارية المرسومة من قبل اإلدارة تقتضي   بالسياساتٕان االلتزام   :اإلدارية  بالسياساتااللتزام    تشجيع .5

اإلدارية من شأنه ٔان يكفل للجمعیة ٔاھدافھا المرسومة   السياساتجمیع واحكام  ألن    أوامرها  تطبيق

  .األمثل لألوامر التطبيقمن ٔاجل  التنظيميةالخطة  إطاربوضوح 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المادة الثالثة 

  :الداخليةعناصر الرقابة 

 المحاسبية الرقابة  :اواًل 

وتعتمد ھذه الرقابة على االستخدام   .للمعلومات ومدى االعتماد علیھا   المحاسبيةتھدف الى اختیار الدقة  

الدوري   التدقيقوعمل    اإلجماليةطريقة القید المزدوج وحفظ حسابات المراقبة    واتباع حاسب اآللي  لاألمثل ل

  :يةالتالوغیرھا، وتم تحقیق ھذا النوع من الرقابة عن طرق الجوانب 

  .نظام مستندي متكامل ومالئم لعملیات الجمعیة وضع وتصمیم .1

  .وضع نظام محاسبي متكامل وسلیم يتفق وطبیعة نشاط الجمعیة .2

 وضع نظام سلیم لجرد ٔاصول وممتلكات الجمعیة وفقًا للقواعد المحاسبة المتعارف علیھا  .3

دھا واستخدامھا ضع نظام لمراقبة وحماية الجمعیة ؤاصولھا وممتلكاتھا ومتابعتھا للتأكد من وجوو .4

  .فیما خصصت له ومن ذلك ٕامكانیة استخدام حسابات المراقبة المالئمة لذلك

الجرد   .5 نتائج  مع  الجمعیة  ٔاصول  عن  المسؤولیة  محاسبة  سجالت  بیانات  لمقارنة  مالئم  نظام  وضع 

  تبع ذلك ضرورة فحص ودراسة ٔاسبابيالفعلي لألصول الموجودة حیازة الجمعیة على ٔاساس دوري، و

 المقارنة.ٔاي اختالفات قد تكشفھا ھذه 

من دقة ما تم تسجیله من بیانات ومعلومات للتحقق  ضع نظام إلعداد موازين مراجعة بشكل دوري  و .6

  .مالیة خالل الفترة المعد عنھا میزان المراجعة

في و .7 ٔاكثر  ٔاو  واحد  مسؤول  من  الفترة  بداية  الجردية  والتسويات  الجرد  نتیجة  العتماد  نظام    ضع 

  .الجمعیة

 

 

 

 

 



 

 

 

  :ةيالرقابة االدار :ثانياً 

التقارير المالیة والموازنات  علىويستند  .المرسومة السياساتوتھدف ٕالى رفع الكفاءة اإلنتاجیة وٕاتباع 

النوع من الرقابة من   وتحقق ھذا .ب وغیر ذلك يالتقديرية والدراسات اإلحصائیة وتقارير االنتاج والبرامج والتدر

  :خالل الجوانب اآلتیة

  واألقسام.تحديد األھداف العامة الرئیسة للجمعیة وكذلك األھداف الفرعیة على مستو ى االدارات   .١

  .وضع نظام لرقابة الخطة التنظیمیة في الجمعیة لضمان تحقیق ما جاء بھا من ٕاجراءات وخطوات .٢

وضع نظام لتقدير عناصر النشاط بشكل دوري بداية كل سنة مالیة لتكون ھذه التقديرات األساس عقد   .٣

  .المقارنات وتحديد االنحرافات السلبیة بصفة خاصة

وضع نظام خاص لعملیة اتخاذ القرارات يضمن سالمة اتخاذھا بما ال يتعارض مع مصالح الجمعیة وما   .٤

  .يھدف ٕالى تحقیقه من ٔاھداف

  :الضبط الداخلي :ثالثاً 

ويشمل الخطة التنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق واإلجراءات الھادفة ٕالى حماية ٔاصول الجمعیة من  

االختالس والضیاع ٔاو سوء االستعمال، ويعتمد الضبط الداخلي في سبیل تحقیق ٔاھدافه على تقییم العمل  

العملیة، كما يعتمد على   تتنفذيخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف ٓاخر شاركه  مع المراقبة الذاتیة حیث

  .تحديد االختصاصات والسلطات والمسؤولیات

 المادة الرابعة 

  :الداخليةالرقابة  ئمكونات ومباد

ذ یٔاو تنف تصميمبعناية عند  دراستهابھا ٔاو  االهتمامال بد من  أساسيةيشتمل ٔاي نظام رقابي على مكونات 

وتشتمل ھذه المكونات  الرقابيةاألھداف   لتحقيقٔاي نظام رقابي، حیث يمكن الوصول ٕالى ضمان معقول 

  :لنظام الرقابة على ما يلي األساسية

 



 

 

 

  :بیئة الرقابة :ٔاواًل 

تؤثر على جودة األنظمة   حیث ٕانھا تعطي نظاما وبیئة المعاييرلكل  أساسا اإليجابية  الرقابية البيئةتعتبر 

  :تؤثر علیھا ٔاھمھايرة كثوھناك عوامل  الرقابية

  .التي يحافظون علیھا  األخالقيةوالقیم  والعاملوناالدارة  نزاهة .1

االدارة بالكفاءة بحیث يحافظون على مستوى معین من الكفاءة مما يسمح لھم القیام   التزام .2

  .فعالة داخليةٔانظمة رقابة  تطبيقتطوير   ٕالى فھم ٔاھمیة إضافة بواجباتهم

 .األفراد وغیرھا وإدارة المحاسبيةلسفة االدارة، وتعني نظرة االدارة ٕالى نظم المعلومات ف .3

التي تحقق   العمليات ورقابة  وتوجبه لتخطيطلإلدارة  إطارللجمعیة الذي يحدد   التنظيميھیكل ال .4

 .ٔاھداف الجمعیة

 ت والمسؤولیا الصالحياتض يفي تفو الجمعیة إدارة أسلوب .5

 والتدرب وغیرھايف التوظ سياساتالفاعلة للقوى البشرية من حیث  السياسات .6

 .بالجمعيةالمصلحة  أصحابعالقة  .7

  :تقییم المخاطر :ثانياً  

 الداخليةسواء كانت من المؤثرات  المجال لتقیم المخاطر الي تواجھھا الجمعیة الداخليةتفصح ٔانظمة الرقابة 

لتقیم المخاطر لذلك فإن تقیم   أساسا، كما يعتبر وضع ٔاھداف ثابتة وواضحة للجمعیة شرطا الخارجيةٔاو 

األھداف المحددة في خطط األداء  بتحققالمخاطر ذات العالقة والمرتبطة  وتحليلالمخاطر عبارة عن تحديد 

فإنه من الضروري تحلیلھا للتعرف على ٓاثارھا وذلك من حیث ٔاھمیتھا   الطويلة األجل ولحظة تحديد المخاطر

  .وتقدير احتمال حدوثھا وكیفیة ٕادارتھا والخطوات الواجب القیام بھا

  :الرقابيةالنشاطات  :ثالثاً 

وٓالیات تدعم توجھات اإلدارة وتضمن القیام بإجراءات  وإجراءات سياساتعبارة عن   الرقابيةالنشاطات 

، مراجعة األداء والحفاظ على ٕاجراءات التأكيداتالمصادقات،  :ھذه النشاطات أمثلةلجة المخاطر، ومن لمعا

  .األمن والحفاظ على السجالت بصفة عامة

 

 



 

 

  :المعلومات واالتصاالت :رابعاً 

زمني   وإطاروذلك بشكل  داخل الجمعیة يحتاجونهإالى اإلدارة و ٕالى من  وإيصالهاالمعلومات  تسجيليجب 

الجمعیة ٔان تعمل وتراقب  تستطيعاألخرى وحتى  المسؤولياتو  الداخليةعلى القیام بالرقابة  يساعدهم

عملیاتھا وعلى ٔان تقوم باتصاالت مالئمة يمكن الثقة بھا و الوقت المناسب وذلك فیما يتعلق باألحداث 

فإنه يكون فعاال عندما يشمل تدفق المعلومات من األعلى  ، ٔاما فیما يتعلق باالتصال الخارجيةو  الداخلية

 أخرىٕالى قیام اإلدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع جھات  إضافة أفقيٕالى األسفل ٔاو العكس بشكل 

المعلومات الھامة   لتنقيةعالوة على حاجة اإلدارة الفعالة  تحقیق الجمعیة ألھدافھا اثرقد يكون لھا  خارجية

  .المعلومات لهذهٔاحسن اتصال مھم وموثوق به ومستمر  لتحقيق

  :مراقبة النظام :خامساً 

 التدقيقما، وتضمن ٔان نتائج  زمنيةعلى تقییم نوعیة األداء في فترة  الداخليةتعمل مراقبة ٔانظمة الرقابة  

 عملياتلضمان استمرار  الداخليةٔانظمة الرقابة  تصميممباشرة، ويجب  معالجتهاوالمراجعة األخرى تم 

لضمان  وإجراءات سياساتعلى   الداخلية، ويجب ٔان شمل ٔانظمة الرقابة الداخلية  العملياتالمراقبة كجزء من 

  .زمني محدد إطارتتم شل سريع ووفق  التدقيقٔان نتائج 

 الخامسة المادة 

 بالجمعية مستقلة  إداراتوحدات ٔاو  سيستأ

المخاطر،  وإدارةلتقییم   إداراتوحدات ٔاو  –المعتمد  الداخليةنظام الرقابة  تنفيذفي سبیل   –تنشئ الجمعیة 

  .الداخليةوالمراجعة  

المخاطر،  وإدارةتقییم  إداراتواختصاصات وحدات ٔاو  لممارسة مھام خارجيةيجوز للجمعیة االستعانة بجھات 

  .الجمعیة عن تلك المھام واالختصاصاتية بمسؤول، وال يخل ذلك  الداخليةوالمراجعة  

 السادسة المادة 

  :الداخليةالمراجعة  إدارةمھام وحدة ٔاو 

من    والتحققا تطبيقهواإلشراف على  الداخليةتقییم نظام الرقابة  الداخليةالمراجعة   إدارةتتولى وحدة ٔاو 

  .الجمعیة وٕاجراءاتھا وسياساتالسارية  والتعليماتمدى التزام الجمعیة وعاملیھا باألنظمة واللوائح 

 



 

 

 المادة السابعة 

  :الداخليةالمراجعة  إدارةن وحدة ٔاو يتكو

من مراجع داخلي على األقل توصي بتعیینه لجنة المراجعة ويكون  الداخليةالمراجعة  إدارةتتكون وحدة ٔاو 

  :وعملھا ما يلي الداخليةالمراجعة  إدارةويراعى في تكوين وحدة ٔاو  .ٔامامھا  مسؤواًل 

  أعمالسوى  أخرى  أعماليكلفوا بأي  واالبھا الكفاءة واالستقالل والتدرب،   العاملينٔان تتوافر في  .1

  .الداخليةونظام الرقابة  الداخليةالمراجعة  

 مسؤولة ٔامامھا  نترتبط بھا وتكو وانٕالى لجنة المراجعة،  تقاريرهأان ترفع الوحدة ٔاو اإلدارة  .2

  لسياساتالمراجعة بناًء على اقتراح لجنة المراجعة وفقًا  إدارةتحدد مكافآت مدير وحدة ٔاو أن  .3

 الجمعیة

  .ُتمكن من االطالع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول علیھا دون قید أن .4

 المادة الثامنة 

  :الداخليةخطة المراجعة  

وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث ھذه   الداخليةالمراجعة  إدارةتعمل وحدة ٔاو 

  .الرئیسة سنويًا على األقل  والعملياتويجب مراجعة األنشطة  .الخطة سنوياً 

 المادة التاسعة 

  :الداخليةتقرير المراجعة 

مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع   تقريرًا مكتوبًا عن ٔاعمالھا وتقدمه ٕالى  الداخليةالمراجعة    إدارةتعد  

ٕالیه   الداخليةويجب ٔان يتضمن ھذا التقرير تقییمًا لنظام الرقابة   .سنوي على األقل في الجمعیة وما انتھت 

نتائج   اإلدارة من  ٔاو  اتخذتھا كل    وببان،  وتوصياتالوحدة  التي  نتائج    إدارةاإلجراءات    وتوصيات بشأن معالجة 

  .في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك السيماملحوظات بشأنھا  وايالمراجعة السابقة 

لجنة المراجعة على ٔان يتضمن التقرير    توصيةبناًء على  الداخليةالمراجعة  إدارةيحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير 

  :بصورة خاصة ما يلي

  .المخاطر وإدارةالمالیة واالستثمارات ٕاجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون  .1



 

 

التغییرات الجذرية ٔاو غیر  لمواجهةتقییم تطور عوامل المخاطر في الجمعیة واألنظمة الموجودة  .2

  .المتوقعة

، بما ذلك تحديد عدد الداخليةنظام الرقابة  تطبيقمجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في  أداءتقییم  .3

والطرق التي عالج بھا   )المخاطر إدارةبما في ذلك (  رقابيةفیھا المجلس بمسائل  أخطرالمرات الي 

  .ھذه المسائل

التي   الطوارئٔاو مواطن الضعف في تطبیقھا ٔاو حاالت  الداخليةالرقابة  تطبيقاإلخفاق في   أوجه .4

، واإلجراء الذي اتبعته الجمعیة في معالجة ھذا اإلخفاق  للجمعيةقد تؤثر في األداء المالي   ٔاو أثرت

  ).المالیة  وبياناتهاالمشكالت المفصح عنھا في التقارير السنوية للجمعیة  السيما(

المعلومات التي تصف   .عند تحديد المخاطر وٕادارتھا الداخليةمدى تقید الجمعیة بأنظمة الرقابة  .5

  .المخاطر في الجمعیة إدارة ياتعمل

 المادة العاشرة 

  :الداخليةحفظ تقارير المراجعة 

وما خلصت ٕالیه من   انجزيتعین على الجمعیة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما 

  .وما قد اتخذ بشأنھا  وتوصياتنتائج 

 المادة الحادية عشرة

 : )والنفاذ والتعديلالنشر ( الختاميةألحكام ا

 .من مجلس اإلدارة اعتمادهاتطبق ھذه الالئحة ويتم االلتزام والعمل بھا من قبل الجمعیة اعتبارًا من تاريخ 

  .المصالح من االطالع علیھا  أصحابعلى موقع الجمعیة اإللكتروني لتمكن جمیع   السياسةوتنشر ھذه 

، ويتم عرض ٔاي تعديالت الداخليةمن قبل لجنة الرقابة -عند الحاجة –بصفة دورية  السياسةيتم مراجعة ھذه 

  .العتمادهامقترحة من قبل اللجنة على مجلس اإلدارة 

السعودية وال  العربيةمكملة لما ورد في ٔانظمة ولوائح الجھات التنظیمیة في المملكة  السياسةتعد ھذه  

ولوائح الجھات التنظیمیة فإن ٔانظمة   نظمةوأتكون بديلة عنھا وفي حال ٔاي تعارض بین ما ورد في الالئحة 

  .ولوائح الجھات التنظیمیة تكون السائدة
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