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 الداخلية الئحة المراجعة
 (: الرسالة والنطاق1المادة )

المراجعة الداخلية هي تقديم خدمات تأكيد وخدمات استشارية مستقلة وموضوعية بهدف إضافة  (1)رسالة نشاط (1
وتحسين عملياتها. وهو يساعد في تحقيق أهداف الجمعية من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم قيمة للجمعية 

 عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. لتقييم وتحسين فاعلية 
اط المراجعة الداخلية هو تحديد ما إذا كانت شبكة إجراءات الرقابة والحوكمة وإدارة مخاطر إن نطاق عمل نش (2

 صممتها وحددتها اإلدارة العليا في الجمعية، وافية وتعمل بطريقة تكفل ما يلي: الجمعية، كما 
 تحديد المخاطر والتحكم بها بصورة مناسبة.  (أ

 المختلفة. حدوث التواصل الالزم مع مجموعات الحوكمة  (ب
 أن تكون المعلومات المالية واإلدارية والتشغيلية دقيقة وموثوقة ومتاحة في الوقت المناسب.  (ج
 تطابق التقارير الداخلية والخارجية مع إجراءات إصدار التقارير المطبقة.  (د
 ذة. النافتطابق أعمال الموظفين وتصرفاتهم مع السياسات والمعايير واإلجراءات والقوانين واألنظمة  (ه
 تأمين الموارد بصورة اقتصادية، واستخدامها بكفاءة، وحمايتها حماية كافية.  (و
 تحقيق البرامج والخطط واألهداف.  (ز
 تعزيز إجراءات الرقابة في الجمعية على الجودة والتحسين المستمر.  (ح
 تعاماًل مناسبًا. تمييز المسائل التشريعية والقانونية التي تؤثر على الجمعية والتعامل معها  (ط

 إلبالغاها، وإجراءات الرقابة فيها، يجب أدائعندما تكشف عملية المراجعة عن فرص لتحسين صورة الجمعية، و  (3
 الفرص إلى المستوى اإلداري المناسب. بشأن هذه 

 
 (: المساءلة والمحاسبة2المادة )

 عن األمور التالية:  (2)ةإن مسؤول المراجعة الداخلية مسؤول أمام اإلدارة ولجنة المراجع
تزويد اللجنة في كل سنة بتقييم لمدى كفاية وفاعلية عمليات الجمعية المتعلقة بالتحكم بأنشطتها وإدارة المخاطر  (1

 والواقعة ضمن المجاالت التي تشملها رسالة الجمعية وضمن أعمال المراجعة. التي تواجهها، 
الها على الممكن إدخالمسائل المهمة المتعلقة بإجراءات الرقابة على أنشطة الجمعية، بما فيها التحسينات  إبالغ (2

 العمليات، ومتابعة تقديم المعلومات المتعلقة بتلك المسائل إلى أن يتم حسمها. 
                                                           

إلى  ئي( تم استخدام عبارة "نشاط المراجعة الداخلية" ألن أعمال ومهام واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية يمكن إسنادها بالكامل أو بشكل جز 1)
 الجمعية ذلك.  بناًء على تقدير حاجةخارج الجمعية جهة/جهات 

 المحددة في هذا الميثاق. لمراجعةالجنة وواجبات  تيقوم مجلس اإلدارة بجميع مسؤوليا مجلس اإلدارةمنبثقة من  ( حال عدم وجود لجنة للمراجعة2)



 

صة الموارد المخصتزويد معلومات، بصورة دورية، عن وضع خطة المراجعة السنوية ونتائجها، وعن مدى كفاية  (3
 . ةالداخليألنشطة المراجعة 

 التنسيق مع اختصاصات الجهات الرقابية األخرى )الداخلية والخارجية(.  (4
 

 (: االستقاللية 3المادة )
بغرض تعزيز استقاللية نشاط المراجعة الداخلية، ينبغي أن يتبع أفراده مسؤول المراجعة الداخلية والذي يتبع بدوره  (1

لى المدير التنفيذي في الجمعية ويتبع وظيفيًا إلى لجنة المراجعة )مجلس اإلدارة في حال عدم وجود لجنة إإداريًا 
 المساءلة أعاله. للمراجعة( وبما يضمن تحقيق مسؤولياته المبينة في فقرة 

ن استقاللية ع ينبغي أن تشتمل التقارير التي يقدمها نشاط المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة تقريرا دورياً  (2
 نشاط المراجعة الداخلية. موظفي 

 
 (: المسؤولية4المادة )

 تقع على عاتق مسؤول المراجعة الداخلية واألفراد الذين يقومون بأنشطة المراجعة الداخلية المسؤوليات التالية: 
عث المخاطر وبوا وضع خطة مراجعة سنوية مرنة باستخدام منهجية مناسبة مرتكزة على المخاطر، تشمل جميع  (1

بالرقابة التي حددتها اإلدارة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة المراجعة لمراجعتها واعتمادها، باإلضافة القلق المتعلقة 
 المتعلقة بها. إلى التحديثات الدورية 

ي تطلبها التتنفيذ خطة المراجعة السنوية بعد اعتمادها، ويشمل ذلك كل ما يلزم من المهام أو المشاريع الخاصة  (2
 المراجعة. اإلدارة أو لجنة 

الحفاظ على فريق محترف من المراجعين يتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات والشهادات المهنية، بما يحقق  (3
 الداخلي. شروط ميثاق المراجعة 

ت تشغيلية عمليا تقييم الوظائف المشتركة أو الموحدة الهامة وما يرافق تطورها وتنفيذها وتوسعها من خدمات أو (4
 رقابة جديدة أو متغيرة. أو عمليات 

 تقديم تقارير دورية إلى لجنة المراجعة واإلدارة تلخص نتائج أنشطة المراجعة الداخلية.  (5
 إعالم لجنة المراجعة أواًل بأول باالتجاهات والممارسات الناجحة التي تستجد في مجال المراجعة الداخلية.  (6
 ة المراجعة تشمل أهداف القياس ونتائجه المهمة. تقديم قائمة إلى لجن (7
 بالغإالمساعدة في التحقيقات التي تجري على األنشطة التي تنطوي على شبهات احتيال هامة في الجمعية، و  (8

 المراجعة عن نتائج المراجعة. اإلدارة التنفيذية ولجنة 



 

بهدف  لرقابية وأخذه باالعتبار بالصورة المناسبة،النظر في نطاق عمل المراجعين الخارجيين والجهات اإلشرافية وا (9
 المثلى للجمعية بكلفة إجمالية معقولة. تقديم التغطية 

 
 (: السلطة5المادة )

 يتمتع مسؤول المراجعة الداخلية واألفراد الذين يقومون بأنشطة المراجعة الداخلية بالصالحيات التالية:  (1
 اء مهامه، سواء من األقسام أو السجالت أو األفراد أو الممتلكات. حق الوصول المطلق إلى كل ما يلزم ألد (أ

 حق الوصول المطلق والكامل إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.  (ب
تحديد ما يلزم لتحقيق أهداف المراجعة مثل تخصيص الموارد، وتحديد معدالت التكرار، واختيار الموضوعات،  (ج

 الالزمة. العمل، وتطبيق التقنيات وتحديد نطاق 
الحصول على المساعدة الالزمة من العاملين في وحدات الجمعية التي يقومون بالمراجعة فيها باإلضافة إلى  (د

 التخصصية األخرى من داخل الجمعية أو خارجها. الخدمات 
لية، إال إذا اال يتمتع مسؤول المراجعة الداخلية واألفراد الذين يقومون بأنشطة المراجعة الداخلية بالصالحيات الت (2

 خالف ذلك: ورد ما هو 
 تأدية أية واجبات تشغيلية لصالح الجمعية.  (أ

 القيام بمعامالت محاسبية خارج نطاق نشاط المراجعة الداخلية، أو المصادقة عليها.  (ب
التحكم بأنشطة أي موظف في الجمعية غير تابع لنشاط المراجعة الداخلية، إال إن تم تعيين الموظف بصورة  (ج

 المراجعة أو لمساعدة المراجعين الداخليين بصورة ما. رسمية ضمن فريق 
 

 الالئحة(: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة 6المادة )
من لجنة المراجعة )أو من مجلس اإلدارة في حال عدم وجود لجنة  امن تاريخ اعتماده ه الالئحةيعمل بهذ (1

 للمراجعة( ويبلغ بها جميع موظفي الجمعية المعنيين. 
 بقرار من لجنة المراجعة.  ه الالئحةيتم تعديل مواد هذ (2
وفقًا  ئحةلاله ايعد القائمين على نشاط المراجعة الداخلية السياسات واإلجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذ (3

(، Institute of Internal Auditorsالداخلية الدولية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين )المراجعة لمعايير 
 اعتمادها من لجنة المراجعة. ويتم 

 
  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :ذلك على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف تدل الكلمات والعبارات اآلتية
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437بتاريخ ( 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
تتكون من ، و ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعيةوقراراتها : أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (6
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (7

 والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية. غير ذلك( 
 


