
 

 

 

 

 

 

 لجنة الرقابة الداخلية
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 ةلجنة الرقابة الداخلي

 الهدف العام من اللجنة:

التنفيذية مع مراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات اإلدارة 

 السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.

 مجلس اإلدارة. التنظيمي:االرتباط 

 جنة:تشكيل الل

الموافق ( 12تم تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )

 التاليين.وتتكون لجنة الرقابة الداخلية من األعضاء  م31/12/2019

 المنصب اللجنة م

 نائب الرئيس  محمد عيدان احمد العيسي 1

 أمين الصندوق علي محمد علي العيسي 2

 المدير التنفيذي سعيد علي حسن العيسي 3

 محاسب الجمعية حسام محمد طلعت السيد 4

 موظف خالد صالح قاطي العيسي 5

 

 

 

 

 



 

 

 

 اختصاصات لجنة التدقيق الداخليمهام 

 اإلشراف على العمل المالي أواًل:

اإلشراف على اعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس اإلدارة  .1

 .العتمادها

ية وفقًا لألصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عالتأكد من تنفيذ الالئحة المالية للجم .2

 عليها.

مصروفات وتبويب جميع العمليات الخاصة بالإعداد وتسجيل اإلشراف على  .3

 المحاسبية. التوريد بالسجالتواإليرادات وعقود 

 اإلشراف على اعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس اإلدارة. .4

 االشراف على اعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية. .5

 على اعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها.االشراف  .6

على عملية االستقطاعات الشهرية ومتابعة التواصل مع المتبرعين ، اإلشراف  .7

البنوك التجارية، حركة األموال ، األمور التي لها عالقة بالميزانية العامة ، اإلقراض 

المحاسبة والمحاسبون القانونيون، التأمين ، واإلعفاءات والتسهيالت المالية، 

 االجتماعية. التأميناتنواعها ، بمختلف أ السوق المالية ، الضرائب والرسوم

 ثانيًا: الرقابة وضبط العمل المالي

 مراقبة النفقات النقدية للجمعية. .1

مراقبة الصرف واإلنفاق والتقيد ببنود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب  .2

 االنحراف.

 قبل قيدها بالدفاتر. التحقق من دقة المستندات المحاسبية .3

 األسعار وتقرير المحاسب القانوني.متابعة المشتريات وعروض  .4



 

 متابعة الحمالت العامة واإلعالمية لجمع التبرعات. .5

 السنوية للجمعية.مراجعة الموازنة التقديرية  .6

متابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته  .7

 التدقيق المعتمدة.حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير 

مراقبة سالمة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع  .8

السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة، وعليها التركيز بشكل 

 :ما يليخاص على 

 المحاسبية. أي تغييرات في السياسات والممارسات •

 الدارة.إبراز النواحي الخاضعة لتقدير ا •

 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق. •

 افتراض استمرارية عمل الشركة. •

 التقيد بالمعايير المحاسبية. •

التقيد بقواعد العرض واالفصاح والمتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير  •

 المالية.

التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم  .9

وعلى اللجنة االجتماع مع مدقق  مهامها،بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء 

 الحسابات الخارجي للجمعية مرة على األقل في السنة.

تلك التقارير النظر أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في  .10

وعليها يولي االهتمام الالزم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية  والحسابات،

 أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط االمتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

 ة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.مراجع .11

من أدائها لواجبها في إنشاء والتأكد  االدارة،الداخلية مع  قشة نظام الرقابةمنا .12

 نظام فعال للرقابة الداخلية.

النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي ُيكلفها بها  .13

 .مجلس االدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس االدارة



 

قق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات التأكد من وجود التنسيق فيما بين مد .14

الخارجي، والتأكد من توفر الموارد الالزمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة فعالية 

 ذلك الجهاز.

 مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. .15

مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله واي استفسارات  .16

ا المدقق على اإلدارة بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات جوهرية يطرحه

 عليها. المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االستيضاحات والمسائل  .17

 الحسابات الخارجي. تقرير مدققالجوهرية المطروحة في 

وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من اإلبالغ عن أية مخالفات  .18

المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري محتملة في التقارير 

 والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

إليها من قبل  ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة .19

 مجلس اإلدارة.

في ذلك إدارة السلوك المهني وااللتزام من أجل  متابعة أعمال الجمعية، بما .20

 التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها.

 

 تم االعتماد

 دارةاإلرئيس مجلس                                                         
                                 

                                                      
 العيسي مفتاح عبداهللبن  مضحي                                                        

 

 

 


