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 واملراجعة الداخليةالتدقيق  الئحة جلنة

 

 :للجنة العا  اهلدف

 الداخلية الرقابة وعملية واخلارجية الداخلية املراجعة وتقيي  فاعليه أعمال واملتابعةاالشراف  بأعمالالقيا  

 األنظمةة  مة   وتوافقهةا  اجلمعيةة  والتةاا   تنفيةهاا  متابعةة واألنشةطة   بهةه   املتعلقةة  واخلطة   الةنظ   وتطةوير 

 .االشرافاملتعارف عليها ومتطلبات جهات  واملعايري

 

 التعريفات:

  أسرتي(املدينة املنورة نطقة سرية مباجلمعية: مجعية التنمية األ

 اجلمعية العمومية: اجلمعية العمومية جلمعية التنمية األسرية مبنطقة املدينة املنورة  أسرتي(

 املدينة املنورة  أسرتي(نطقة سرية مبلس: جملس إدارة مجعية التنمية األاجمل

 الداخلية املراجعةالتدقيق واللجنة: جلنة 

 

 املادة األوىل: أحكا  عامة: 

أعمةةةال اللجنةةةة ونطةةةاق مسةةةئولياتها مبةةةا يف  لةةة   تةةةدقيق واملراجعةةةة الداخليةةةة جلنةةةة التوضةةةئ الئحةةةة  (1

 كيفية تنفيه تل  املسئوليات وإجرا ات عملها وشروط عضويتها. 

التعديالت والتحديثات الالزمة عليها كلمةا  إجرا   واقرتاحمبراجعة اه  الالئحة جملس اإلدارة يقو   (2

رأى  لةة  ضةةرورياك وتكةةود التعةةديالت والتحةةديثات باحلةةد املطلةةوب لتتماشةةي مةة  األنظمةةة وتعليمةةات          

 .من قبل اجلمعية العموميةوالتحديثات التعديالت  اعتمادو االشرافجهات 

تغةةةيري اقةةةرتاح  األدا  أو يتةةةوىل جملةةةس اإلدارة سةةةنوياك تقيةةةي  أدا  اللجنةةةة ويقةةةد  توجيهاتةةةه لتحسةةة         (3

 . من اجلمعية العمومية واعتماد  ل  أعضائها

 

 املادة الثانية: تشكيل اللجنة: 

من  من أعضا  اجلمعية العمومية أو مراجعة داخليةتدقيق وجلنة  تشكل بقرار من اجلمعية العمومية (1

التةدقيق  جلنةة  اإلدارة، وجية  أال يقةل عةدد أعضةا       غريا ، علي أد يكود من بينه  أحد أعضا  جملس

أحةد اخلةءا  يف الشةؤود املاليةة      الداخلية عةن الالالةة وال يايةد علةي  سةة، ويكةود مةن بيةنه         املراجعة و

 واحملاسبية.
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التةةدقيق جلنةةة علةةي اقةةرتاح مةةن جملةةس اإلدارة قواعةةد اختيةةار أعضةةا      بنةةاً تصةةدر اجلمعيةةة العموميةةة   (2

 اللجنة وأسلوب وضواب  عملها. ومدة عضويته ، وحتدد مها الداخلية، املراجعة و

 الداخلية.املراجعة و التدقيق جلنةيف  للمراج  اخلارجي للجمعية أد يكود عضواكال جيوز  (3

  الداخلية.املراجعة التدقيق وجلنة لمشرف املالي أد يرأس ال جيوز ل (4

مة  تاويةد  مبةوارد كافيةة لكشةم أ  مةن        عن التةدقيق واملراجعةة وااللتةاا ،    مسؤوالكاملشرف املالي  يكود (5

 عليها يف نظا  مكافحة غسل األموال. اجلرائ  املنصوص

 ومسةؤولياتها  اللجنةة  مبهةا   العالقةة   ات واملةؤاالت  املناسةبة  بةاخلءة  اللجنةة  أعضةا   يتمتة   أد جية   (6

 عملها. ونطاق

ويةت  االلتةاا  بةاللوائئ     اسةتقالليته ، عضةا  اللجنةة أ  عالقةة  كةن أد تتعةار  مة        يكةود أل  أالجي   (7

 عضا .األواالنظمة املعمول بها لتقيي  مدى استقاللية 

 

 املادة الثالثة: رئيس اللجنة: 

 .اللجنة أعضا بقية ونائ  الرئيس و بتعي  رئيس اللجنة اجلمعية العموميةقو  ت (1

تنظةي  اجتماعةات اللجنةة وحتديةد جةةدول     التنسةيق مة  سةكرتري اللجنةة ل    نائبةة ب لجنةة أو  اليقةو  رئةيس   ( 2

لتنفيةةه مسةةئولياتها والتأكةةد مةةن    أعمةةال اجتماعاتهةةا واالعةةالع علةةي كافةةة املعلومةةات والوالةةائق الالزمةةة      

 .حفظها وأرشفتها

 

 املادة الرابعة: سكرتري اللجنة: 

 حةق  لةه  يكةود  أال علةي  اجلمعيةة  مةوففي  مةن  أو أعضةائها  بة   مةن  سةكرتري(  (هلةا  سةر  أمة   اللجنةة  ختتةار 
 باإلعةداد  القيةا   عةن  مسةؤوالك  يكةود و) اللجنةة  أعضةا   غةري  مةن  حةال كةاد   يف (قراراتهةا  علةي  التصةوي  

 وقراراتهةا،  وتوجيهاتهةا  توصةياتها  تنفيةه  ومتابعةة  احماضةراا وتواليقهة   وإعداد اللجنة وأنشطة الجتماعات
  األخرى.واللوجستية  اإلدارية واإلجرا ات أعضائها ب  والتواصل

 

 املادة اخلامسة: النصاب: 

د يكةةود مةةن بيةةنه  رئةةيس أ أعضةةا  اللجنةةة علةةي أغلبيةةةاللجنةةة وضةةور  الجتماعةةاتيتحقةةق النصةةاب القةةانوني 

 نائبه يف حالة غيابه.و اللجنة أ
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 املادة السادسة: مدة عمل اللجنة: 

  .باجلمعيةجملس اإلدارة  دورةاللجنة م  مدة  دورةمدة تكود 

 

  :التغيري يف عضوية اللجنة املادة السابعة:

انهةا  عضةوية مةن تغية  مةن األعضةا  عةةن       اقةرتاح  علةي توصةية مةن رئةيس اللجنةةة      جيةوز للمجلةس بنةا ً    (1

العتمةةاد إنهةةا  العضةةوية    جلمعيةةة العموميةةة علةةي اعةةر  الو حضةةور الالالةةة اجتماعةةات متتاليةةة للجنةةة   

 .البديل واختيار العضو

بإمكةةاد أ  عضةةو مةةن أعضةةا  اللجنةةة االسةةتقالة و لةة  بتسةةلي  إشةةعار خطةةي لةةرئيس اجمللةةس وتصةةبئ      (2

املتعلقةة بالعضةو املسةتقيل ومةن الة  اعتمةاد        واملهةا   إنهةا  كافةة األعمةال   االستقالة سةارية املفعةول بعةد    

 .اجلمعية العمومية وترشيئ البديلمن  االستقالة

 

  :احلقوق املاليةاملادة الثامنة: 

م  العضو املرشئ للجنةة مةن   رمسي(   عقدالتفاقية تعاقدية  وااللتاامات املالية ختض  كافة احلقوق

 اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة.أعضا  خارج 

 

 املادة التاسعة: إجرا ات االجتماعات: 

 علةةي األقةةل، وكلمةةا دعةة  بصةةفة دوريةةة كةةل  الالالةةة أشةةهر(التةةدقيق واملراجعةةة الداخليةةة  جلنةةةجتتمةة   (1

 اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها. احلاجة إىل  ل ، وجي  إعداد حماضر

حسةةابات اجلمعيةةة، ومةة  املراجةة     الداخليةةة بصةةفة دوريةةة مةة  مراجةة   املراجعةةة التةةدقيق وجلنةةة جتتمةة   (2

 الداخلي للجمعية.

 دع  احلاجة إىل  ل . للمراج  الداخلي ومراج  احلسابات عل  االجتماع م  اللجنة كلما (3

ال ميكةةةن لعضةةةو اللجنةةةةة توكيةةةل عضةةةةو بخةةةر حلضةةةور االجتمةةةةاع بالنيابةةةة عنةةةةه أو التصةةةوي  عنةةةةه يف         (4

 االجتماعات. 

 يؤخه بالقرار اله  صوت له رئيس اللجنة يف حالة تساو  األصوات.  (5

دعةوة أشةصاص أخةرين حلضةور كةل أو جةا  مةن         حضور اجتماعاتهةا وجيةوز  اللجنة  ألعضا حيق فق   (6

 .جةاالجتماع و ل  حس  احلا
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 حضةور  اللجنةة  أعضةا   غةري  مةن  التنفيهيةة  اإلدارة أو اإلدارة جملةس  يف عضةو  أل  حيةق  ال (7

 .مشورته علي احلصول أو رأيه إىل االستماع اللجنة إ ا علب  إال اجتماعاتها
احملافظةة علةي    ألشصاص احلاضرين الجتماعات جلنة املراجعةة جي  علي أعضا  اللجنة وغريا  من ا (8

 نقاشاته  يف االجتماعات وعد  إفشةا  أسةرار   وفحوىسرية االجتماعات واملستندات اليت حصلوا عليها 

  اجلمعية.

 تقو  اللجنة مبتابعة تنفيه نتائج االجتماعات السابقة وأية مواضي  عالقة منه بخر اجتماع هلا.   (9

عةن عريةق مكاملةة مجاعيةة باهلةاتم أو الفيةديو املرئةي أو أيةة وسةيلة اتصةال            اجيوز للجنة أد تعقةد اجتماعاتهة   (10

مشةةابهة إ ا كةةاد باسةةتطاعة كافةةة األعضةةا  املشةةارك  يف االجتمةةاع مسةةاع بعضةةه  بعضةةاك والتحةةد  فيمةةا     

 .بينه  خالل انعقاد االجتماع

ن وحمسةةوب مةةن ضةةم يعتةةء عضةةو اللجنةةة املشةةارق عةةن عريةةق اةةه  الوسةةيلة حاضةةراك شصصةةياك يف االجتمةةاع        (11

 النصاب املقرر وحيق له التصوي .

 أعمال االجتماع وأية والائق أخرى. يت  إرسال دعوات االجتماع قبل االجتماع بوق  كاف م  جدول  (12

يتوىل سكرتري اللجنة كتابة كافة القرارات الةيت اختةهتها اللجنةة خةالل االجتمةاع املنعقةد بطريقةة املكاملةة           (13

اعتماداةا   ويصةئ التقةارير إلكرتونيةة    تكةود ديو املرئي أو أية وسيلة اتصال مشةابهة و اجلماعية باهلاتم أو الفي

 باستصدا  التواقي  االلكرتونية.

وحتفةةه اةةه  احملاضةةر بعةةد التوقية  عليهةةا مةةن قبةةل أعضةةا   يف حماضةةر االجتماعةات  تسةجل قةةرارات اللجنةةة    (14

عمةةال سةةكرتري  أاللجنةةة الةةهين حضةةروا االجتمةةاع يف سةةجالت حماضةةر اجتماعةةات اللجنةةة وتكةةود مةةن ضةةمن       

 اللجنة.

لعرضةها علةي    رف  حماضر اجتماعات اللجنة بعد التوقي  عليها من قبل مجي  األعضا  إىل جملس اإلدارة  (15

 .اجلمعية العمومية

 

 ادة العاشرة: صالحيات اللجنة: امل

 القيا  باآلتي: الداخلية يف سبيل أدا  مهامهااملراجعة التدقيق ولجنة ل

 اجلمعية ووالائقها. االعالع علي سجالت (1

 أو اإلدارة التنفيهية. من أعضا  جملس اإلدارة عل  أ  إيضاح أو بياد (2

 استدع  احلاجة  ل . العمومية لالنعقاد إ ا اإلدارة دعوة اجلمعية الطل  من جملس (3
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االسةتعانة مبةن تةرا  مةن اخلةءا  واملصتصة  مةن داخةل اجلمعيةة أو خارجهةا بعةد موافقةة             ة للجن ميكن (4

التنفيهيةةةة، وإ ا  اإلدارةجملةةةس اإلدارة، علةةةي أد يتضةةةمن تقريراةةةا اسةةة  اخلةةةبري وعالقتةةةه باجلمعيةةةة أو   

 .لصتص ، فعليها بياد  ل  بالتفصيانته  اللجنة يف توصياتها إىل رأ  مغاير آلرا  اخلءا  أو امل

 

 حماضر االجتماعات:  عشر:املادة احلادية 

تسجل قرارات اللجنة يف حماضر اجتماعات وحتفه اه  احملاضر بعد التوقي  عليهةا مةن قبةل أعضةا  اللجنةة      

 عمال سكرتري اللجنة.أر اجتماعات اللجنة وتكود من ضمن الهين حضروا االجتماع يف سجالت حماض

 

 املادة الثانية عشر: املسئوليات املتعلقة بالتقارير: 

عداد حمضر اجتماع بالتوصيات بشأد تعقد  اللجنة علي سكرتري اللجنة إعق  كل اجتماع  (1

 جملس اإلدارة بعد توقي  أعضا  اللجنة عليه. إىلومناقشات وقرارات اللجنة ويرف   وقائ 

 اآلتي:علي جي  أد يشتمل تقرير اللجنة إعداد تقرير سنو  و (2

األعمةةال واملوضةةوعات  ات األاميةةة البالغةةة املتعلقةةة بةةالقوائ  املاليةةة الةةيت عرضةة  علةةي اللجنةةة            -أ

 وكيفية تعاملها معها.

 .كيفية تقيي  عمل مراج  احلسابات -ب

 .مدى فعالية عريقة ترشيئ مراج  احلسابات لغر  تعيينه أو إعادة تعيينه -ج

 .ملها  اليت قام  بها اللجنة ملراقبه أعمال اجلمعيةا -د

 

 : الداخلية املراجعةالتدقيق و : مسئوليات واختصاصات جلنةعشر املادة الثالثة

اجلمعية والتحقق من سالمة وناااة التقارير  الداخلية بالرقابة علي أعمالاملراجعة و التدقيق جلنةختتص 

 :خاصة اآلتي الداخلية فيها، وتشمل مها  اللجنة بصفةوأنظمة الرقابة  والقوائ  املالية

 

 لتقارير املاليةا -أ

العموميةةةة، لضةةةماد   مراجعةةةة القةةةوائ  والبيانةةةات املاليةةةة للجمعيةةةة قبةةةل عرضةةةها علةةةي اجلمعيةةةة     (1

  ل . ناااتها وعدالتها وشفافيتها، وإبدا  رأيها حيال
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تقريةر اجمللةس والقةوائ      إ ا كةاد فيمةا   -بنا  علةي علة  جملةس اإلدارة     -بدا  الرأ  الفين إ (2

وتتضةةمن املعلومةةات الةةيت تتةةيئ ألعضةةا  اجلمعيةةة   املاليةةة للجمعيةةة صةةحيحة ومتوازنةةة ومفهومةةة 

 واجلهةةةةة املشةةةةرفة تقيةةةةي  املركةةةةا املةةةةالي للجمعيةةةةة وأدائهةةةةا و ةةةةو ج عملةةةةها   العموميةةةةة والةةةةوزارة

 واسرتاتيجيتها.
يف أية بنود اامةة وغةري معتةادة     الدورية والنظرمراقبة سالمة البيانات املالية للجمعية وتقاريراا  (3

التقةارير   اترد أو جي  إيراداا يف تل  التقارير، ودراسة أية مسائل مهّمة أو غةري مألوفةة تتضةمنه   

 مراج  احلسابات. واحلسابات، والبحث بدقة يف أ  مسائل يثرياا املشرف املالي أو املالية
للمحاسةةب  القةةانوني    صةةادرة مةةن اهليئةةة السةةعودية التأكةةد مةةن التقيةةد باملعةةايري احملاسةةبية ال   (4

 الوزارة. وبالنما ج والتقارير احملاسبية اليت تصدراا
 يف التقارير املالية. التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوارية الواردة (5
مبةا   يةة حةول البيانةات املال   التحقق من احتوا  التقرير املالي السنو  علةي اإليضةاحات الضةرورية    (6

 الرئيسة اليت تتبعها اجلمعية يف إعداد حساباتها. يف  ل  اإلفصاح عن السياسات احملاسبية
لكافةةةة  -بشةةةكل دور   - التحقةةةق مةةةن وجةةةود نظةةةا  متقةةةد  يعمةةةل علةةةي حفةةةه نسةةة  إضةةةافية   (7

 استصدامها يف احلاالت الطارئة. املستندات املالية يف مكاد بمن مبا ميكن من
 والتوصية جمللس اإلدارة بشأنها. احملاسبية املتبعة يف اجلمعية وإبدا  الرأ دراسة السياسات  (8
مةةن اجلمعيةةة العموميةةة   تاويةةد الةةوزارة وسةةاب اجلمعيةةة اخلتةةامي للسةةنة املنتهيةةة بعةةد اعتمةةاد      (9

 املالية. خالل مدة أقصااا أربعة أشهر من نهاية السنة
 

 ملراجعة الداخليةا -ب

مةةن أد نظةة  الرقابةةة    الرقابةةة الداخليةةة وتقييمهةةا والتحقةةق   التحقةةق مةةن كفةةا ة وفاعليةةة نظةة     (1

بالشةمولية ويةت  مراقبتهةا ومراجعتهةا يف الوقة        الداخلية املتعلقة باألمور املالية واإلدارية تتس 

 التأكةةد مةةن كفايةةة املةةوارد البشةةرية املصصصةةة للوفةةائم الرقابيةةة، وإعةةداد     املناسةة ، وكةةهل  

أجناته من أعمةال تةدخل    ها يف مدى كفاية اه  النظ  وماتقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأي

اإلدارة مةةن يرغةة  مةةن أعضةةا  اجلمعيةةة العموميةةة       يف نطةةاق اختصاصةةها، علةةي أد يةةاود جملةةس    

 التقرير أالنا  انعقاد اجلمعية العمومية. بنسصة منه، وُيتلي
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الي عالقةةةةة بةةةةاملركا املةةةة  القيةةةةا  بةةةةإجرا ات الفحةةةةص اخلاصةةةةة بأنشةةةةطة وعمليةةةةات حمةةةةددة  ات    (2

 للجمعية.
للمالحظةةات الةةواردة   دراسةةة تقةةارير املراجعةةة الداخليةةة ومتابعةةة تنفيةةه اإلجةةرا ات التصةةحيحية       (3

 فيها.
املراجعةةة الداخليةةة يف اجلمعيةةة إد  الرقابةةة واإلشةةراف علةةي أدا  وأنشةةطة املراجةة  الةةداخلي أو إدارة (4

 واملها  املنوعة بها.الالزمة وفعاليتها يف أدا  األعمال  وجدت، للتحقق من توّفر املواد
 
 مراج  احلسابات اخلارجي -ج

وحتديةةةد أتعابةةةه،    التوصةةةية للجمعيةةةة العموميةةةة بتعةةةي  مراجةةة  احلسةةةابات اخلةةةارجي، وعالةةةه        (1

التعاقةد معةه. وتقيةي  أدائةه ومةدى فعاليةة        والتأكد من استقالله، ومراجعة نطاق عمله وشروط

 ات الصلة.القواعد واملعايري   أعماله، م  األخه يف االعتبار
تقدميةةه أعمالكةةا فنيةةة أو  مراجعةةة خطةةة مراجةة  احلسةةابات اخلةةارجي وأعمالةةه، والتحقةةق مةةن عةةد   (2

 مرئياتها حيال  ل . إدارية خترج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبدا 
 اإلجابة عن استفسارات مراج  احلسابات اخلارجي. (3
املاليةةة ومتابعةةة مةةا اختةةه    دراسةةة تقةةارير مراجةة  احلسةةابات اخلةةارجي، ومالحظاتةةه علةةي القةةوائ       (4

 بشأنها.
 
 ضماد االلتاا  -د

 لإلجرا ات الالزمة بشأنها. مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اختا  اجلمعية (1
 والتعليمات  ات العالقة. التحقق من التاا  اجلمعية باألنظمة واللوائئ والسياسات (2
تةةرى ضةةرورة اختةةا  إجةةرا     اإلدارة مبةةا تةةرا  مةةن مسةةائل  الرفةة  إىل اجلمعيةةة العموميةةة أو جملةةس    (3

 اختا اا. بشأنها، وإبدا  توصياتها باخلطوات اليت يلا 
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 : السياسات البنكيةاملادة الرابعة عشر

مراقبة احلسابات البنكية للجمعية، واكتشاف أ   ض  اللجنة سياسة للتعامالت البنكية تهدف إىل تعايات

 :التأكد من أد اجلمعية تقو  باآلتي حساباتها يف أسرع وق   كن، علي أد يت اختالسات من  أخطا  أو

ما خصص   اه  األموال يف غري تصرف يف اململكة وال بامسها لدى أحد البنوق إيداع أمواهلا النقدية (1

 جملس اإلدارة، ويف حال يف اجلمعية يفوضهما االن  من املسؤول  بتوقي  إاليصرف منها  له، وال

 املسؤول . أد حتدد الالئحة اهين أو صرف األموال، جي  مسؤولي اجلمعية إليداع ض االن  منتفوي

وتعر  التسوية  مرة واحدة كل شهر، أساس دور  ود أدني حساب بنكي وعلي إجرا  تسوية لكل (2

ومن من صحة إعداداا  اجلمعية ملراجعتها والتأكد مسؤول احلسابات يف علي املدير املالي أو البنكية

 اعتماداا. ال 

 .للمستفيد األول فق  الشيكات الصادرة جي  أد تكود مجي  (3

وفقاك  بوجود أكثر من توقي  وعد  السماح بصرفها إال للتوقي  علي الشيكات، حتديد حد أعلي (4

 للسياسات الداخلية.

 أ  حال من األحوال. املفوض  بالتوقي  يف شيكات علي بيا  من عد  التوقي  علي (5

املصول   إليها إال الوصول ال يستطي  ويث بمن مكاد املستعملة يف غري بدفاتر الشيكات االحتفاف (6

 .بهل 

 

 املادة اخلامسة عشر: املالحظات 

 تتةةةةيئ للعةةةةامل  يف اجلمعيةةةةة تقةةةةدي     علةةةةي جلنةةةةة املراجعةةةةة الداخليةةةةة مراجعةةةةة اإلجةةةةرا ات الةةةةيت     

 بسةةةةرية، وعلةةةةي اللجنةةةةة التحقةةةةق مةةةةن  يف التقةةةةارير املاليةةةةة أو غرياةةةةا   مالحظةةةةاته  بشةةةةأد أ  جتةةةةاوز 

اخلطةةةةأ أو التجةةةةاوز وأد   تطبيةةةةق اةةةةه  اإلجةةةةرا ات بةةةةإجرا  حتقيةةةةق مسةةةةتقل  يتناسةةةة  مةةةة  حجةةةة         

 مناسبة. تتبني إجرا ات متابعة
 

  النشر والتعديل(ختاميه  عشر: احكا  السادسةاملادة 

مةن   اعتماداةا  تةاري   مةن  اعتبةاراك ادار  اجلمعيةة   قبةل  مةن  بهةا  االلتةاا   ويةت   الالئحةة  اةه   يف جةا   مبةا  يعمةل 

 بعةد  عليهةا  االعةالع  اجلمي  من لتمك  اجلمعية اإللكرتوني موق  علي يت  نشراا ، كمااجلمعية العمومية
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جملةس اإلدارة، وأ    قبةل  مةن  احلاجةة  حسة   دوريةة  بصةفة  الالئحةة  اةه   مراجعةة حمتةوى   اعتماداةا، ويةت   

 .جلمعية العمومية قبل تنفيهااتغيريات يقرتحها اجمللس جي  اعتماداا من قبل ا

 


