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 أحكام عامة

 :املعاني املوضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خالف ذلكبالسياسة يقصد باملسميات واملصطلحات التالية أينما وردت 

 

 :اململكة اململكة العربية السعودية

 :الوزارة والتنمية االجتماعية املوارد البشرية وزارة 

 :الجمعية جمعية البر بمحافظة الشماسية

 :الجمعية العمومية البر بمحافظة الشماسية الجمعية العمومية لجمعية

 :مجلس اإلدارة جمعية البر بمحافظة الشماسيةمجلس إدارة 

 :الرئيس جمعية البر بمحافظة الشماسيةرئيس مجلس إدارة 

 نائب الرئيس جمعية البر بمحافظة الشماسيةرئيس مجلس إدارة نائب 

 :السياسة لجمعية البر بمحافظة الشماسية سياسة املراجعة الداخلية

 :لجنة الجودة والتقييم . واملدير التنفيذي الرئيس ونائب  الرئيس من  همكون

 :املدير التنفيذي جمعية البر بمحافظة الشماسيةلاملدير التنفيذي 

 :املراجع الداخلي  . أحد موظفي الجمعية تم تفويضه من قبل لجنة الجودة والتقييم
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 املقدمة

املراجعةةةةة والتةةةةدقيي الةةةةداخست لةةةةو عشةةةةام مسةةةةتقل وموتةةةةوات ةيقةةةةدط ت جيةةةةداب وخةةةةدماب اس شةةةةارية داخةةةةل ن ةةةةا  جمعيةةةةة البةةةةر 

الداخليةة إىةإ إتةفال ال ةالر الرسةى  عسةإ عمليةاب الجمعيةة  مةن خة   بمحافظة الشماسية ة يهدف ميثا  التةدقيي واملراجعةة 

عملية املراجعة و التدقيي وتقديم الدعم الرسى  لهذا املجا ة ولقد حدد ميثا   املراجعة والتدقيي إطار العمل الذي ستعمل 

 تمنه املراجر الداخست لضمان تقديم مسالماب إيجابية وقيمة لعملياب الجمعية .

 

 

 -رسالة اللجنة: 

تتمثةةةل مهمةةةة املراجةةةر الةةةداخست اةةةت تقةةةديم خةةةدماب اس شةةةارية مسةةةتقلة وموتةةةوعية جهةةةدف إىةةةإ إتةةةافة قيمةةةة لعمليةةةاب الجمعيةةةة 

وتحسةةياها ةجمةةا أتهةةا اسةةاعد الجمعيةةة عسةةإ تحقيةةي ألةةدافها مةةن خةة   اتبةةاي أسةةلوي ماهعةةت مةةنظم لتقيةةيم وتحسةة ن فاعليةةة إدارة 

 دارة .املخاطر والرقابة وعملياب ال 

 

 

 األلداف :

الهدف الرئيس   من التدقيي واملراجعة الداخلية  لو مساعدة إدارة الجمعية ات االت  ي الفعا  بمسؤولياجها .بالتافة إىإ 

 للمعاي ر ة وذلك من خا  تقديم املشورة لشكل مستقل وموتوات بما يخص 
ً
ذلك ة تمان تمش   إجرالاب الجمعية وفقا

اسلوي ماهعت منظم يساعد لجنة الجودة والتقييم ات تحقيي ألداف الجمعية من خ   تقييم  أفضل املمارساب باتباي

 وتحس ن فعالية إدارة املخاطر والرقابة الداخلية وعملياب الدارة .

 

 

 املعيار املنه  :

 ملت لبةةاب وتواةةياب واملعةةاي ر السةةارية ألفضةةل املمارسةةا
ً
 جب ةةرا

ً
ب املهنيةةة املتعلقةةة باملراجعةةة تةةوىإ لجنةةة الجةةودة والتقيةةيم اعتبةةارا

الداخلية ة يحكم املراجعون  الداخليون أنفسهم بااللتزاط "بمبادئ أخ قياب املهنة " الصةادرة عةن معهةد املةراجع ن واملةدقق ن 

 ل 
ً
جةةةرالاب الةةةداخلي ن . جمةةةا اشةةةكل "املعةةةاي ر الدوليةةةة للممارسةةةة املهنيةةةة واملراجعةةةة الداخليةةةة " املعةةةاي ر  الخااةةةة باملعهةةةد أساسةةةا

ال شةةليل الخااةةة بةةادارة املراجعةةة الداخليةةة . بالتةةافة إىةةإ ذلةةك يلتةةزط املراجةةر الةةداخست لسياسةةاب و جةةرالاب الجمعيةةة ودليةةل 

 املراجعة الداخلية.
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 دورة إدارة املراجعة الداخلية :

 يتم تحديد دور املراجر الداخست من قبل  لجنة الجودة والتقييم  التالعة ملجلس الدارة ججزل من مهمتها الرقابية 

 

 

 –ن ا  العمل 

يتمثل ن ا  العمل لجنة الجودة والتقييم ات تحديد إذا كانت عملياب إدارة املخاطر والرقابة والحوجمة ات الجمعية عسإ النحو 

 الدارة واعمل ب ريقة تضمن :الذي اممته وتمثله 

  تحديد املخاطر و داراجها لشكل مناسب . 

 . حدوث تفاعل مر فر  الحوجمة املختلفة حسب الحاجه 

 . املعلوماب املالية والدارية وال شليلية الهامه دقيقة وموثوقة وات الوقت املناسب 

  والقوان ن واللوائح املعمو  بها .للحصو  عسإ املوارد  بمر السياساب واملعاي ر و جرالاأعما  املوظف تتماش ى

 لشكل اقتصادي واستخدامها بكفالة ة وتوف ر الحماية الكافية لها .

  . تحقيي البرامج والخ ط واأللداف 

اقبة األلداف .   اعزيز الجودة والتحسن املستمر ات عملية مر

  تؤثر عسإ الجمعية ومعالجتها لشكل صحيح قد يتم تحديد  التعرف عسإ القضايا ال شريعية أو التنظيمية الهامة الت

فرص تحس ن الرقابة الدارية واورة الجمعية أثنال عملياب  املراجعة والتدقيي ة وبعد ذلك يتم إحالتهم إىإ 

 املستوى املناسب من الدارة .

 

 

 السل ة:

 : يحي للجنة القياط بما يست 

 والسج ب واملمتلكاب واملوظف ن .الواو  غ ر املقيد إىإ جمير الوظائف  -

 الواو  الكامل والحر إىإ لجنة الجودة والتقييم . -

تخصيص املوارد واعي ن االستمرارية وتحديد املوتوعاب وتحديد ن ا  العمل وت بيي التقنياب ال زمة لنجاز  -

 ألداف املراجعة .

دون عملياب املراجعة والتدقيي والخدماب الحصو  عسإ املساعدة ال زمة للعامل ن ات إداراب الجمعية حيث يؤ  -

 املتخصصة األخرى من داخل أو خارج املنظمة .

 : ال يحي للمراجر الداخست القياط بما يست 

 القياط ب ي مهاط تنفيذية للجمعية والفروي التالعة لها . -

ف ن الذين تم توجيه أعش ة أي موظف ات الجمعية لم يفوض من قبل لجنة الجودة والتقييم ةباستثنال املوظ -

 تفويضهم لشكل مناسب ات فريي املراجعة الداخلية .
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 املسؤولية :

 -يتوىإ املراجر الداخست مسؤولية :

وتر خ ة تدقيي سنوية مرنه باستخداط املنهجية املناسبة القائمة عسإ املخاطر ةبما ات ذلك أي مخاطر أو  -1

افقة عليها .مخاوف تخص الرقابة الت  حددجها الدارة ة وتقديم تلك   الخ ة إىإ لجنة الجودة  والتقييم واملو

افي عليها ة بما ات ذلك أي مهاط أو مشارير خااة ت لبها الدارة ولجنة  -2 تنفيذ خ ة املراجعة السنوية املو

 الجودة والتقييم .

الكافية الحفاظ عسإ املراجع ن الداخلي ن املهن ن أصحاي املعرفة واملهاراب والخبراب والشهاداب املهنية  -3

 من أجل تلبية مت لباب لذا امليثا  .

ت سيس برنامج لضمان الجودة يضمن من خ له املدقي  او املراجر الداخست اشليل أعش ته ات املراجعة  -4

 والتدقيي .

أجرال خدماب اس شارية خارج خدماب التدقيي الداخست وذلك ملساعدة الدارة ات تحقيي ألدافها  وقد  -5

 ك ال سهي ب وتصميم العملياب والتدريب والخدماب االس شارية .اشمل األمثلة عسإ ذل

 تقييم وظائف دمج / توحيد لامه والخدماب الجديدة أو املتل رة والجرالاب والعمست . -6

 إادار تقارير دورية إىإ لجنة الجودة والتقييم والدارة تلخص نتائج أعش ة املراجعة . -7

 لتوجيهاب الناشئة  واملمارساب الناجحة ات املراجعة الداخلية .إبقال لجنة الجودة والتقييم عسإ علم با -8

 توف ر قائمة ب لداف القياس الهامة والنتائج إىإ لجنة الجودة والتقييم. -9

املساعدة ات التحقيي ات أعش ة احتيالية جب رة مثبته بها داخل الجمعية و خ ار الدارة ولجنة الجودة   -11

  عمل املراجع ن الخارجي ن واملنظم ن للرض توف ر ال ية املراجعة األمثل والتقييم بالنتائج . النظر ات ن ا

 للجمعية بكلفة إجمالية معقوله .

 

 

 

 املساللة :

 أماط املجلس ولجنة الجودة والتقييم :
ً
 يعد املراجر الداخست ات أدائه لواجباته مسؤوال

بالتحكم و دارة املخاطر وذلك ات املجاالب توف ر تقييم سنوي ملدى جفاية وفعالية عملياب الجمعية الخااة  -1

 املحددة من قبل رسالة الجمعية ون ا  عملها .

الب غ عن القضايا الهامه املتعلقة لعملياب التحكم ات اعش ة الجمعية والفروي التالعة لها . بما ات ذلك  -2

 عن طريي القراراب . التحسيناب املحتملة لتلك العملياب ة وتوف ر املعلوماب املتعلقة بهذه القضايا

 تقديم معلوماب لشكل دوري عن حالة ونتائج خ ة املراجعة السنوية  وجفاية موارد الدارة . -3

التنسيي والشراف عسإ مهاط الرقابة والراد األخرى ) إدارة املخاطر واالمتثا  واألمن والقانونية واألخ    -4

 والبيئة واملراجعاب الخارجية ( .
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 االستق لية :

 إىإ رئيس لجنة الجودة والتقييم والذي بدوره يقدط تقارير 
ً
لتوف ر استق لية  يقدط املراجر الداخست تقريرا

إدارية وتقارير وظيفية إىإ لجنة الجودة والتقييم بال ريقة املوضحة ات كل إدارة الخاص به ة وسيتم 

 
ً
 منتظما

ً
 عن موظفي املراجعة الداخلية . تضمينه ججزل من تقاريره إىإ لجنة الجودة والتقييم تقريرا

 

 

 السرية :

يلتةةةةزط جميةةةةر املةةةةوظف ن الةةةةذين يقومةةةةون  بوظيفةةةةة املراجةةةةر الةةةةداخست ةبمةةةةا اةةةةت ذلةةةةك االس شةةةةاريون الخةةةةارجيون 

والكيانةةةةةاب الخارجيةةةةةة  واملةةةةةدققون الةةةةةداخليون مةةةةةن مصةةةةةادر خارجيةةةةةة بةةةةةاحتراط قيمةةةةةة وملكيةةةةةة املعلومةةةةةاب التةةةةة  

دون الحصةةو  عسةةإ إذن مناسةةب ة مةةةالم يكةةن لنةةان التةةزاط قةةةانوعي أو  يتلقوتهةةا وعةةدط الكشةةف عةةن املعلومةةةاب

 
ً
 عامةا

ً
منه  للقياط بذلك عادة ما يتم إادار تقريةر رسةى  لعةد كةل عمليةة مراجعةه ة ممةا يسةاعد عسةإ تةوف ر  رأيةا

اب حو  فعالية الضوابط الداخلية الت  تم تقييمها أثنال املراجعةة ة سة تم مناقشةة جميةر التقةارير مةر الدار 

افقة سيتم إادارلا إىةإ املةدير التنفيةذي والداراب ذاب الصةلة ة وقةد يسةمح بارسةا   ذاب الع قة وعند املو

افقةةةة لجنةةةة الجةةةودة والتقيةةةيم . سةةةيتم طلةةةب تقةةةارير  تقةةةارير املراجعةةةة الداخليةةةة إىةةةإ املةةةراجع ن الخةةةارجي ن بمو

تقةةوط  وذلةةك للت جةةد مةةن الجةةرالاب املتخةةذة .مرحليةةة مةةن الدارة عسةةإ فتةةراب زمنيةةة مناسةةبة لعةةد التقريةةر األوىةةت 

لجنة الجودة والتقييم باب غ مجلس الدارة بنتائج جمير أعمالها عسإ فتراب يتم االتفا  عليها ة بالتافة إىإ 

 تقييم املعيار العاط للرقابة الداخلية ات األعش ة والبرامج الت  تم مراجعتها .

 

 

 املوتعية :

 غ ر متح ز وأن يتجنب تضاري املصالح عسإ املستوى الفردي يجب 
ً
 محايدا

ً
أن يضمن املراجر الداخست موقفا

اقر أو املظهر أماط لجنة الجودة والتقييم .  يجب الكشف عن عيوي االستق لية أو املوتوعية ات الو

 

 

 مسؤولية الدارة : 

الةةةةةداخست والقضةةةةةةايا  سةةةةةيكون املةةةةةدير ومةةةةةةوظفي الجمعيةةةةةة مسةةةةةؤول ن عةةةةةةن إبةةةةة ل التمةةةةةةاط جب ةةةةةر لنتةةةةةائج املراجةةةةةةر

 وااللتماماب الت  يث رلا التدقيي الداخست. ع وة عسإ ذلك يجب عسإ الدارة وتر خ ط عمل ملعالجة 
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وتصةةحيح لةةذه النتةةائج والشةةواغل ة وجةةذلك لتةةوف ر املواعيةةد املسةةتهدفة لتحقيةةي كةةل خ ةةة عمةةل والتةة  سةةيتم 

املةةةدير ومةةةوظفي الجمعيةةةة مسةةةؤول ن اةةةت الاهايةةةة عةةةن  مناقشةةةتها واالتفةةةا  عليهةةةا مةةةر املراجةةةر الةةةداخست وسةةةيكون 

 تنفيذ خ ط العمل لذه  .

يجب إط ي املدير التنفيةذي عسةإ نتةائج املراجعةة والتةدقيي الةداخست املتنةازي عليهةا أو املجةاالب التة  ال يةتم فيهةا 

ا  أسةةةةتمر تنفيةةةةذ الجةةةةرالاب التصةةةةحيحية اةةةةت املوعةةةةد املحةةةةدد مةةةةن قبةةةةل الدارة الخاتةةةةعة للمراجعةةةةة ة واةةةةت حةةةة

. 
ً
 الخ ف ة يتم عرض لذه املسائل عسإ لجنة املراجعة فورا

 

 

 تخ يط عملية التدقيي واملراجعة :

 لجةةدو  أعمةةا  التةةدقيي واملراجعةةة وخ ةةة 
ً
 ملخصةةا

ً
يقةةدط املراجةةر الةةداخست إىةةإ لجنةةة الجةةودة والتقيةةيم سةةنويا

جةةدو  أعمةا  املراجعةةة بنةال املراجعةةة  التوظيةف وامل زانيةةة للسةنة املاليةةة ة ومةن خةة   تحديةد أولويةةاب ت ةوير 

باسةةةتخداط منهجيةةةة القائمةةةة عسةةةإ املخةةةاطر ة جمةةةا يجةةةب إبةةة غ لجنةةةة الجةةةودة والتقيةةةيم  بةةة ي انحةةةراف جب ةةةر عةةةن 

 من خ   إادار تقارير األعش ة الدورية .
ً
 جدو  العمل املعتمد رسميا

 

 

 مراجعة تمان الجودة الخارجية :

لدارة املراجعةةةة الداخليةةةةة مةةةرة واحةةةدة كةةةل خمةةةس سةةةنواب مةةةن قبةةةةل  سةةةيتم إجةةةرال مراجعةةةة خارجيةةةة مسةةةتقلة

مس شار مستقل ة وذلك ملساعدة فسم املراجعة الداخلية عسإ التحس ن املستمر وتحس ن خدماته الخااة 

بةةةةالداراب األخةةةةةرى جمةةةةةا يقةةةةةوط املراجةةةةر الةةةةةداخست بةةةةةاب غ لجنةةةةةة الجةةةةودة والتقيةةةةةيم بم حظةةةةةاب ونتةةةةةائج املراجعةةةةةة 

 املناسبة . ةخاذ الجرالاب التصحيحيالخارجية ات ات

 

 

 التقييم الدوري :

يجب عسإ رئيس لجنة الجودة والتقييم أن يقيم اللرض والسل ة واملسةؤولية لشةكل دوري جمةا لةو محةدد اةت 

لةةةذا امليثةةةا  ة وذلةةةك ب تهةةةا التةةةزا  كافيةةةة لتمكةةة ن الجمعيةةةة مةةةن تحقيةةةي ألةةةدافها ة ويجةةةب إرسةةةا  ن يجةةةة لةةةذا 

 إىإ مجلس الدارة .التقييم الدوري 

 


