
 4من  1الصفحة                      

 م2020 لعام أسرتيمجعية للجنة املراجعة يف  االولحمضر االجتماع 

 املكان الوقت التاريخ

 ملنورةامقر مجعية اسرتي باملدينة  صباحًا 10:30 م08/10/2020

 

 أواًل: احلضور 

 أمساؤهم:ة املراجعة التالي من جلنةحضر 

 

   ( رئيس اللجنة )                                     أمحد بن حممد الشنيرب األستاذ/ .1

 ( عضو اللجنة )                                       ياسر بن سعد الناجم األستاذ / .2

 ( عضو اللجنة )                                      أسامة بن أمحد ناجي األستاذ / .3

 ( اللجنة أمني سر )                               األستاذ / عبدالعزيز بن مجال فرغل .4

 

 علي بن إبراهيم الزهراني / دكتورستاذ األكما حضر االجتماع سعادة امني اجلمعية 

 دومواملدير التنفيذي املهندس / عبدالرزاق بن خمتار خم

 

 ،، اللجنة عضاءأرئيس وب األمني العام سعادةورحب 

 

 : جدول أعمال االجتماعثانيًا

 

 ر اللجنةأمني ستعيني  .1

ية مع تقرير يتها وانشطتها وآخر القوائم املالالتعرف على اجلمعية وهيكلها التنظيمي و اسرتاتيج .2

 املراجع اخلارجي

 تعيني مراجع داخلي يف اجلمعية .3

 اللجنةمناقشة مسودة الئحة عمل  .4

 خطة اجتماعات اللجنة .5

 

 لتنفيذي وأعضاء اللجنة،،سعادة األمني العام وسعادة املدير اشكر رئيس اللجنة 



 4من  2الصفحة                      

 أي مالحظات عليهامواضيع جدول االعمال و دار بشأنهم ما أل ثالثًا: ملخص

 

املوضوع 

 األول

 تعيني سكرتري اللجنة

وقد  ماهلا واجتماعاتها وكتابة حماضرها.اعناقشت اللجنة ضرورة وجود امني سر للجنة لتنسيق 

ت املساندة فرغل مدير إدارة اخلدما ز. عبد العزياقرتح املدير التنفيذي ان يكون امني سر اللجنة أ

 )املكلف(. وقد اتفقت اللجنة على ذلك.

 : قرارال

 عبدالعزيز فرغل امني سر للجنة.أ.  تعيني

 املوضوع

 الثاني

قوائم رتاتيجيتها وانشطتها وآخر الوهيكلها التنظيمي و اسالتعرف على اجلمعية 

 املالية مع تقرير املراجع اخلارجي

معية طلبت اللجنة شرحا موجزا عن اجلفقد  لكون هذا االجتماع هو االجتماع األول للجنةنظرا 

 نة ومتاللج هستعرض املدير التنفيذي ما طلبتوهيكلها التنظيمي واسرتاتيجيتها وانشطتها. وقد ا

جلمعية ال التنظيمي ونظام اساس تشمل اهليك تسليم رئيس واعضاء اللجنة نسخة ورقية والكرتونية

رة لعام زام والتقرير املالي املعتمد من الو2020اخلطة االسرتاتيجية والتشغيلية املعتمدة للعام و

ية جراء جائحة ليت تواجهها اجلمعكما استعرض املدير التنفيذي اهم التحديات ا م.2019

 كورونا.

املوضوع 

 الثالث

 تعيني مراجع داخلي يف اجلمعية

عزيز املمارسات لت أفضلكما هو متبع يف  ناقشت اللجنة أهمية وجود مراجع داخلي يف اجلمعية

تطرقت ومبا يعود بالنفع للجمعية.  نفيذيةالت واإلدارةاحلوكمة وتقديم خدمات التأكيد للجنة 

و جهة أتم التعاقد معه أو تعيينه أو مكتب ان يتم البحث عن مراجع داخلي ياللجنة اىل ضرورة 

أن يتم  دة األمني العام واملدير التنفيذيخمتصة توفر هذه اخلدمة بعقد سنوي، كما اقرتح سعا

هام مبريكيت "مشرف وحدة التطوير واجلودة" ذلك من بداية العام القادم، وترشيح م. ابراهيم ب

دارة قليل املصروفات حسب توصية جملس اإلية اىل ذلك احلني حبكم خربته ولتاملراجعة الداخل

 أثناء هذه الفرتة واحلالة االقتصادية السائدة.

 



 4من  3الصفحة                      

 القرار:

طوير شرف وحدة التم. ابراهيم بريكيت "م ةان تتم مقابلمتت التوصية من رئيس واعضاء اللجنة 

راجعة رشح مؤهال للقيام مؤقتا بأعمال اململاواجلودة" يف اجتماعها القادم لتقييم ما اذا كان 

 الداخلية اىل العام القادم.

املوضوع 

 الرابع

 مناقشة مسودة الئحة عمل اللجنة

وجود الئحة  األوىل فقد تطرقت اللجنة اىل أهمية نظرا لكون الدورة احلالية للجنة تعترب هي الدورة

للجنة سليم نسخة ورقية من مسودة الئحة امت تعمل هلا إليضاح اختصاصات ومسؤوليات اللجنة. و

رئيس لسخة الكرتونية بالربيد االلكرتوني ن، كما مت ارسال اليت مت اعدادها من مكتب اخلرجيي

 ي اجلمعية على هذه املسودة.وأعضاء اللجنة من مالحظات املستشار املالي وحمام

 القرار:

 ية العتمادها.وابداء املرئيات والتعديالت الضرور دراسة املسودة املقدمة لالئحة عمل جلنة املراجعة

املوضوع 

 اخلامس

 خطة اجتماعات اللجنة

عقد  وميكن قريبًا وأن يتم ذلك "عن بعد"،تهر رئيس اللجنة أن يتم اجتماع اللجنة بعد ش اقرتح

الل نسيق املوعد احملدد لالجتماع من خت، وسيتم حضوريًا يف حال دعت احلاجة لذلك االجتماع

 اللجنة. امني سر
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 :كما يف اجلدول التالي االجتماع هذا ملخص االعمال املطلوب انهاؤها وفقا لقرارات رابعًا:

  

املتوقع  التاريخ ل ئواملس العمل املطلوب انهاؤه رقم

 لإلجناز 

ع لشغل وظيفة املراج ن بعدعمقابلة املهندس / إبراهيم بريكيت  1

 الداخلي للجمعية

رئيس وأعضاء 

 اللجنة

07/11/2020 

رئيس وأعضاء  الحظاتدراسة مسودة الئحة اللجنة ووضع امل 2

 اللجنة

07/11/2020 

 عبدالعزيز فرغل 

 واهلل املوفق ،،،

 األعضاء

 التوقيع الصفة االسم

  رئيس اللجنة أمحد بن حممد الشنيربأ .  1

  عضو اللجنة ياسر بن سعد الناجمأ .  2

  عضو اللجنة أسامة بن أمحد ناجيأ .  3

Osama
Pencil

Osama
Pencil



 3من  1الصفحة                      

 م2020 لعام يأسرتمجعية للجنة املراجعة يف  الثانيحمضر االجتماع 

 املكان الوقت التاريخ

 زوومعن بعد باستخدام برنامج ال ظهرًا 02:00 م15/10/2020

 

 أواًل: احلضور 

 

 :ة أمساؤهم جلنة املراجعة التالي من حضر 

 

   ( رئيس اللجنة )                                     أمحد بن حممد الشنيرب األستاذ/ .1

 ( عضو اللجنة )                                       ياسر بن سعد الناجم األستاذ / .2

 ( اللجنةعضو  )                                      أسامة بن أمحد ناجي األستاذ / .3

 ( اللجنة أمني سر )                               األستاذ / عبدالعزيز بن مجال فرغل .4

 

 ،، احلضورب رئيس اللجنة سعادةورحب 

 

 : جدول أعمال االجتماعثانيًا

 

 تعيني املهندس ابراهيم مراجع داخلي للجمعية .1

 خلرجييااملقدمة من مكتب  مناقشة مسودة الئحة عمل اللجنة .2

 

 

 

 

 



 3من  2الصفحة                      

 أي مالحظات عليهامواضيع جدول االعمال و دار بشأنهم ما أل ثالثًا: ملخص

 

املوضوع 

 األول

 تعيني املهندس ابراهيم مراجع داخلي للجمعية

حول خربته  مت استعراض سريته الذاتية واملناقشةمت مقابلة م. ابراهيم بريكيت عن بعد من اللجنة و

لجمعية من لامكانية توليه مهام املراجع الداخلي والتقارير املالية ويف أعمال املراجعة الداخلية 

 اصة باملراجعة الداخلية.ناحية االستقاللية وتوفر الوقت آلداء املهام اخل

 : قرارال

ملراجع امهام شرح الهم اهيم بريكيت واعطاؤه إبرمع م.  مت االتفاق على تواصل احد أعضاء اللجنة

 .مم. إبراهيم لتولي املها ومناقشة إمكانيةالداخلي 

املوضوع 

 الثاني

 مناقشة مسودة الئحة عمل اللجنة

من  اليت استلمت  من اجلمعيةملراجعة اجلنة الئحة مسودة لالحظ بعض األعضاء مالحظات على 

 مكتب اخلرجيي.

 القرار:

 دة للنقاش االجتماع القادم.استمرار املراجعة والتدقيق من اللجنة وطرح املسو

 

 

 

 

 

 

 :كما يف اجلدول التالي االجتماع هذا ملخص االعمال املطلوب انهاؤها وفقا لقرارات رابعًا:

  



 3من  3الصفحة                      

ملتوقع ا التاريخ ل ئواملس العمل املطلوب انهاؤه رقم

 لإلجناز 

 22/10/2020 ياسر الناجم أ.  عن بعد مقابلة املهندس / إبراهيم بريكيت 1

رئيس وأعضاء  الحظاتاملدراسة مسودة الئحة اللجنة ووضع  2

 اللجنة

14/11/2020 

 عبدالعزيز فرغل 

 

 واهلل املوفق ،،،

 األعضاء

 التوقيع الصفة االسم

  رئيس اللجنة أمحد بن حممد الشنيربأ .  1

  عضو اللجنة ياسر بن سعد الناجمأ .  2

  عضو اللجنة أسامة بن أمحد ناجيأ .  3

Osama
Pencil

Osama
Pencil



 3من  1الصفحة                      

 م2020 لعام يأسرتمجعية للجنة املراجعة يف  الثالثحمضر االجتماع 

 املكان الوقت التاريخ

 زوومعن بعد باستخدام برنامج ال ظهرًا 03:00 م18/11/2020

 

 أواًل: احلضور 

 

 :ة أمساؤهم جلنة املراجعة التالي من حضر 

 

   ( رئيس اللجنة )                                     أمحد بن حممد الشنيرب األستاذ/ .1

 ( عضو اللجنة )                                          ياسر بن سعد الناجم األستاذ / .2

 ( عضو اللجنة )                                         أسامة بن أمحد ناجي األستاذ / .3

 ( أمني سر اللجنة )                                  األستاذ / عبدالعزيز بن مجال فرغل .4

 

 ،، احلضورب رئيس اللجنة سعادةورحب 

 

 : جدول أعمال االجتماعثانيًا

 

 تعيني م. إبراهيم بريكيت مراجع داخلي للجمعية .1

 طلب عروض من مكاتب للمراجعة الداخلية .2

 مسودة الئحة عمل اللجنةمناقشة  .3

 

 

 

 

 



 3من  2الصفحة                      

 أي مالحظات عليهامواضيع جدول االعمال و دار بشأنهم ما أل ثالثًا: ملخص

 

املوضوع 

 األول

 ودة مراجع داخلي للجمعيةتعني م. إبراهيم بريكيت مشرف وحدة التطوير واجل

املناسبة  اللجنة الطرقراجعة الداخلية، ناقشت كيت حلجم مهام املنظرًا لعدم تفرغ م. ابراهيم بري

  هذا اجملال لتقديم خدماتها.يفلتعيني مراجع داخلي او االستعانة بشركات متخصصة 

 : قرارال

ع احد مالتعاون كن بدوام جزئي او كامل مع يث ميحب مراجع داخليا توظيفيتم مت االتفاق على أن 

 .م2021عام خالل يتم تقييم الوضع ثم صة تخصاجلهات امل

املوضوع 

 الثاني

 طلب عروض من مكاتب مراجعة خمتصة

ة شروط هات اخلارجية فإنه يتطلب اعداد كراسبالتماشي مع نظام اجلمعية املالي للتعاقد مع اجل

 ةومواصفات ثم توفري ثالثة عروض من اجلهات املتخصص

 القرار:

للمراجعة الداخلية من مكاتب  كراسة شروط ومواصفات لطلب عروض حتضري واعداديتم 

 .خمتصة

املوضوع 

 الثالث

 مناقشة مسودة الئحة عمل اللجنة

للجنة الغرض وال تغطي مجيع مهام واعمال ابحيث أن الالئحة املقدمة من مكتب اخلرجيي ال تفي 

عية مجالئحة معتمدة يتم العمل بها يف  لى، لذلك مت االعتماد عوحتتاج الكثري من التعديالت

بيعة اعمال طالئحة أخرى مبا يتناسب مع  ا إلعداداالستئناس به االتفاق على معتمدة يف اململكة ومت

التوصية والالئحة من مجيع األعضاء  التفاق على. وبعد املراجعة والنقاش، مت االلجنة يف اجلمعية

 س اإلدارة.جمل رض علىللع عرضها على سعادة أمني عام اجلمعيةب

 :القرار

 .تمادوعرضها على جملس اإلدارة لالعنهائي الئحة عمل جلنة املراجعة بشكلها ال املوافقة على

 

 



 3من  3الصفحة                      

 :كما يف اجلدول التالي االجتماع هذا ملخص االعمال املطلوب انهاؤها وفقا لقرارات رابعًا:

  

املتوقع  تاريخال ل ئواملس العمل املطلوب انهاؤه رقم

 لإلجناز 

امانة  التوصية بتعيني مراجع داخلي 1

 اجلمعية/اللجنة

25/11/2020 

رئيس وأعضاء  عضاءاعتماد الئحة اللجنة من مجيع األ 2

 اللجنة

02/12/2020 

ة الداخلية وضع كراسة شروط ومواصفات للمراجع 3

 عة داخلية معتمدطلب عروض من مكتب مراجل باجلمعية

اللجنة/امانة امني 

 اجلمعية

17/12/2020 

 واهلل املوفق ،،،

 عبدالعزيز فرغل 

 

 األعضاء

 التوقيع الصفة االسم

  رئيس اللجنة أمحد بن حممد الشنيربأ .  1

  عضو اللجنة ياسر بن سعد الناجمأ .  2

  عضو اللجنة أسامة بن أمحد ناجيأ .  3

Osama
Pencil

Osama
Pencil


