
 

 سياسات واجراءات المراجعة الداخلية

 ة الداخلي ةالمراجع ادارة
 

  الهدف( أ
 الداخلية الرقابة نظم وفاعلية سالمة من والتأكد الجمعية  خدمة إلى عام بشكل اإلدارة وتهدف

 واكتمال دقة من والتأكد بها، المعمول والخطط واللوائح واألنظمة بالسياسات االلتزام ومدى

 الفقد ضد الجمعية ألصول كافية حماية وجود من والتحقق المحاسبية، وسجالتها المالية البيانات

 المنتظمة المراجعة أعمال إلى إضافة االستعمال، سوء أو االختالس أو الضياع أو السرقة أو

 ميثاق المراجعة عليه نص ما نطاق في إداراتها بمختلف جمعيةال أنشطة لجميع والدورية

 .الجمعية في به المعمول الداخلية
 الرسالة( ب
جمعية  بأنشطة المتعلقة المالية وغير المالية والمعلومات التقارير واعتمادية ومصداقية دقة"

 "ألنشطتها قيمة واضافة اموال الجمعية لحماية ؛المكفوفين األهلية رؤية 
 الرؤية( ج
 "وموضوعية وحيادية باحترافية والحوكمة المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظم تطبيق إحكام"

 

 مهام المراجع الداخلي 

 

يقوم المراجع الداخلي بوضع برامج المراجعة الداخلية لجميع أنشطة الجمعية ومشاريعها 

 وعمل جدول زمني دليل التدقيق الداخلي للنظام المالي( وموجوداتها )كما سيتضح الحقا في

برنامج المراجعة الداخلية على  ومناقشته، ويجب أن يشتملللمراجعة وإطالع المدير العام علية 

 : المراحل التالية

التأكد من صحة تطبيق الالئحة المالية والمحاسبية وإثبات القيود بالدفاتر والسجالت  -1

االعتماد عليها سواء بالمركز الرئيسي للجمعية أو الفروع التابعة  المحاسبية بحيث يمكن

 . األلي وي أو بإستخدام الحاسبلها في حالة التسجيل اليد

التأكد من سالمة تطبيق وتنفيذ السياسات واألنظمة واإلجراءات واألساليب المعتمدة في  -2

 . والمالية كافة المجاالت اإلدارية

التأكد من فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات المدينة وإبداء الرأي حول فاعلية  -3

 التحصيل.

والعقود واالتفاقيات وجميع أنواع المستندات التي تنشا التأكد من صحة طلبات الشراء  -4

 . الغير التزام على الجمعية تجاه

التأكد من سالمة اإلجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام  -5

والموجودات الثابتة والنقد في الصندوق سواء  المستودعاتی عل یبأعمال الجرد المفاج

 في المركز الرئيسي أو الفروع.



من وجود تغطية شاملة لجميع موجودات الجمعية وممتلكاتها من خالل بوالص  التأكد -6

 . تأمين سارية المفعول

 .من صحة إجراءات شئون الموظفين وعم تعارضها مع نظام العمل السعودي التأكد -7

جراءات تحصيل أموال الجمعية ومستحقاتها لدى الغير وإثباتها من سالمة إ التأكد -8

 .بالدفاتر والسجالت والمحاسبية

تكون مرجعية المراجع الداخلي إلى رئيس اللجنة التنفيذية إال فيما يختص باألمور  أن -9

 الروتينية اإلدارية .

 

 االستقالل معايير: األولى المجموعة
 :وهي الفرعية المعايير من عدد المعايير هذه وتشمل

 .وموضوعية بحرية عمله بأداء الداخلي المراجع يقوم عندما االستقالل ويتحقق: االستقالل( 1
 بأداء لها يسمح تنظيمي وضع الداخلية المراجعة إلدارة يكون أن يجب: التنظيمي الوضع( 2

 الداخلية المراجعة إدارة مديرل ويكون اإلدارة، ومجلس العليا اإلدارة دعم خالل من مسؤولياتها

 البشرية الموارد وخطط المالية الموازنة خطط عرضي كما اإلدارة، مجلس مع مباشر اتصال

 .عليها للموافقة اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة على الداخلية المراجعة بإدارة الخاصة
 تفادي يتم بحيث وظيفته، أداء عند موضوعية الداخلي مراجعلل يكون أن يجب: الموضوعية( 3

 .تشغيلية مهام أي تفادي إلى إضافة المصالح، في فعلي أو محتمل تعارض أي
 المهنية الحرفية معايير: الثانية المجموعة

 :وهي الفرعية المعايير من عددا المعايير هذه وتشمل
 .كافية مهنية وبعناية بحرفية الداخلية المراجعة مهام أداء يتم أن يجب( 1
 .مهامهم األداء ومناسب مقبول بمستوى الداخليين للمراجعين المهنية التقنية توفر أن يجب( 2
 المراجعة أخالقيات ميثاق إلى إضافة لألداء المهنية بالمعايير الداخليين المراجعين التزام( 3

 .التنظيمي والوالء والموضوعية كاألمانة األخالقية القيم من مجموعة يشمل والذي الداخلية
 المراجعة مهام ألداء الالزمة والمهارات الخبرة يمتلكوا أن يجب الداخليون المراجعون( 4

 .للعمل السليمة الممارسات عن االنحرافات وخطورة أهمية درجة تقييم على والقدرة
 .فعال بشكل باآلخرين واالتصال التعامل في المهارة( 5
 .اتهاوتقني وإجراءاتها الداخلية المراجعة معايير بتطورات اإللمام( 6

  الميداني الفحص العمل نطاق معايير: الثالثة المجموعة
 :وهي الفرعية المعايير من عددا المعايير هذه وتشمل

 المراجع عمل نطاق يشتمل أن ضرورة إلى المعيار أشار: الداخلية المراجعة عمل نطاق( 1

 المهام تنفيذ ا في ودرجة الداخلية، الرقابة نظام وفاعلية دقة مدى وتقييم فحص على الداخلي

 .اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة جانب من العامة بالتوجيهات والتقيد ،جمعية لل التنفيذية واألنشطة
 وقابلية نزاهة من المراجع يتأكد أن يجب: المعلومات على لالعتماد والقابلية النزاهة( ۲

 نظم وتقييم فحص بضرورة المعيار هذا وألزم والتشغيلية، المالية المعلومات على االعتماد

 .التقرير وعملية الدفاتر وإمساك والتشغيلية، المالية السجالت من للتأكد المعلومات
 األنظمة أن من التأكد يجب :لألصول المادية والحماية واللوائح بالقوانين االلتزام( ۳



 التزام من للتأكد وذلك والقواعد، واإلجراءات والخطط بالسياسات تلتزم الجمعيةب الموجودة

 .بتنفيذها الجمعية
 الفاعلية مدي الداخلي المراجع يقيم أن يجب: للموارد واالقتصادي الفعال االستخدام( 4

 :يلي ما خالل من الموارد توظيف في واالقتصادية
 .للموارد واالقتصادي الفعال االستخدام لقياس تشغيلية معايير وجود -
 .بها يلتزموا وأن العاملين جانب من مفهومة المعايير تكون أن -
 القرارات التخاذ المسؤولين إلى بها والرفع التشغيلية المعايير عن انحراف أي وتحليل تحديد -

 .التصحيحية
 للبرامج أهداف وضع عن مسؤولة اإلدارة تعتبر :والبرامج التشغيلية للعمليات أهداف وضع( ه

 المراجع مسؤولية وتتمثل فيها، مرغوب نتائج وتحقيق رقابية إجراءات وتنفيذ ووضع المختلفة،

 لما وفقا تحقيقها يتم وأنه ككل، الجمعية أهداف مع تتفق األهداف هذه أن من التأكد في الداخلي

 .له مخطط
 الداخلية المراجعة وظيفة أداء معايير: الرابعة المجموعة

 :الفرعية المعايير من مجموعة وتشمل
 .أجزائها من جزء وكل المراجعة عملية تخطيط الداخلي المراجع على يجب: التخطيط( 1
 نتائج لتدعيم المعلومات وتوثيق وتفسير وتحليل جمع ضرورة: المعلومات وتقييم فحص( 2

 .المراجعة عملية
 ويتم الفحص، عملية انتهاء بعد وموقع مكتوب تقرير إعداد: الداخلية المراجعة نتائج توصيل( 3

 النهائي التقرير عن تغني ال الدورية التقارير واستخدام سنوية ربع - الدورية التقارير استخدام

 .ككل المراجعة عملية عن
 تجاهها مناسبة إجراءات اتخاذ تم قد اقترحها التي والتوصيات النتائج أن من التأكد: المتابعة(  4

 كالمراجع) الجمعية داخل أخرى أطراف تجريها التي المتابعة عمليات الحسبان في األخذ مع

 (.الرقابية والجهات الخارجي،
 الداخلية المراجعة إدارة معايير: الخامسة المجموعة

 :يلي بما القيام بضرورة الداخلية المراجعة إدارة مدير المعيار هذا ألزم
 .العليا اإلدارة تحقيقها في ترغب التي والمسؤوليات األهداف إدارته عمل يحقق أن( 1
 .بإدارته الخاصة االقتصادية للموارد والفعال الكفء االستخدام( 2
 .الداخلية للمراجعة المهنية المعايير مع الداخلية المراجعة عمل يتفق أن( 3
 والسلطات باألهداف وقائمة( ميثاق) أساسي نظام الداخلية المراجعة إلدارة يكون أن يجب( 4

 .والمسؤوليات
 .إلدارته خططا الداخلية المراجعة إدارة مدير يضع أن يجب( ه
 المراجعة عمل فريق اإلرشاد إجراءات دليل الداخلية المراجعة إدارة مدير يضع أن يجب( 6

 .عملهم ألداء
 البشرية الموارد وتطوير الختيار برنامج بوضع الداخلية المراجعة إدارة مدير يلتزم أن( 7

 .الداخلية المراجعة إلدارة
 والخارجيين؛ الداخليين المراجعين بين والتعاون التنسيق نحو السعي( 8



 اتباع يجب المراجعة محل باإلدارة العمل توثيق بعملية للقيام المراجعة إجراءات توثيق( ز

 :التالية اإلجراءات
 .المراجعة محل لإلدارة المبدئي المسح استقصاء قائمة إرسال( جمع ) سير مالحظة( 3
 على المراجعة محل اإلدارة أنشطة .االستقصاء لمناقشة اإلدارة مسؤولي مع االجتماع( 2

 .العمليات لسير المؤيدة المستندات .الطبيعة
 وتوثيقها معهم، مناقشتها ثم ومن المراجعة، محل اإلدارة لعمل الوصفي التقرير مسودة إعداد

 .قبلهم من المتخذة الفعلية لإلجراءات وفقا
 :يلي فيما المراجعة إجراءات توثيق أدوات وتتمثل
 العمل أوراق

 في المهني رأيه لتأييد يحتاجها التي األدلة لجمع الداخلي المراجع يستخدمها التي الوسيلة هي

 ومنها المراجعة، محل بالموضوع صلة وعلى موضوعية تكون أن يجب والتي المراجعة، تقرير

 التسويات، قيود المراجعة، ميزان المالية، القوائم الموازنات،) الحصر ال المثال سبيل على

 (.الخ.. اإلدارية القرارات الداخلية، اللوائح العقود، نسخ الحسابات، کشوف
 اإلثبات أدلة

 محل معين موضوع بشأن واستنتاجاته الداخلي المراجع حكم دعم في تسهم التي األدلة هي 

 :يلي ما ومنها المراجعة،
 .الملموسة لألصول الفعلي الوجود

 .الثبوتية المستندات
 .المكتوبة والمصادقات اإلقرارات
 .المراجعة محل اإلدارات إلى والواردة الصادرة الرسمية الخطابات

 .المالي غير أو المالي التحليل
 المراجعة ملفات
 :هما الداخلية المراجعة بإدارة تتم التي العمليات لتنظيم ملفين إنشاء يتم اإلدارة، أعمال لتوثيق

 والقرارات للشركة، األساس كالنظام االستمرار صفة لها بيانات على يحتوي :الدائم الملف. 1

 الخ... األعمال تدفق خرائط الداخلية، اللوائح اإلدارية،
 المراجعة محل المالية بالسنة المتعلقة التدقيق أوراق على الملف ويحتوي :الجاري الملف. 2

 ذات األطراف أو العمالء من والمصادقات الجرد، وقوائم اإلدارة، مجلس محاضر مثل

 . الخ... العالقة
 الداخلية المراجعة عمل نطاق( ح

 والمالية والتنظيمية اإلدارية باألنشطة يتعلق ما كل في الداخلية المراجعة عمل نطاق يتمثل

 الدليل، هذا من( 2) رقم بالملحق الداخلية المراجعة ميثاق في عليها المنصوص والبشرية،

 أو أنشطتها، أحد أو ككل، الجمعية أنشطة وتقييم فحص الداخلي المراجع عمل مجاالت وتتضمن

 كافية حماية وجود من والتحقق الداخلية، الرقابة أنظمة وفاعلية سالمة من التأكد بهدف سياساتها

 كفاءة وتقويم االختالس، أو االستعمال سوء أو الضياع أو السرقة أو الفقد ضد الجمعية ألصول

 أسباب وتحليل الموضوعة، األهدافها إدارة كل إنجاز مستوى وتقويم التشغيلية، الخطة وفاعلية

 توظيف في والفاعلية الكفاءة مدى من والتأكد ،- وجدت إن - األهداف تحقيق عن االنحرافات

 . كلها أو التالية المجاالت أحد األنشطة مراجعة نطاق ويشمل .معقولة وبتكلفة البشرية الموارد



 التخطيط طرق وتقييم الجمعية وخطط أهداف مراجعة الجمعيةب الخاصة واألهداف الخطط( 1

 :التالية العناصر توافر من التأكد خالل من ومراجعتها، بها المتعلقة واإلجراءات
 وقت من للتقييم خضوعها ومدي مقبولة، األهداف هذه كانت إذا وما وواقعيتها، الجمعية أهداف

 .آلخر
 واألهداف الخطط اتساق مدى وبحث البعض، بعضها مع تالؤمها ومدى األهداف تنفيذ توقيت

 .للشركة التنظيمي الهيكل مع
 - ووضوح تحديد

 وللتأكد السليم، التنظيم على بنجاح أهدافها تنفيذ في الجمعية تعتمد للشركة التنظيمي الهيكل( 2

 التنظيمي الهيكل فحص عند يجب المحيطة؛ الظروف كل مع التنظيمي الهيكل توافق مدى من
 :يلي ما توافر من التأكد التابعة وشركاتها جدة وادي الجمعية

 .اإلشراف ونطاق اإلدارية المستويات عدد بين توازن وجود
 .والمسؤولية السلطة بين توازن وجود
 .ممكنة تكاليف وبأقل وقت أقصر في الجمعية أهداف تحقيق على قادر التنظيم أن من التأكد
 متغيرات وجدت إذا تطويره ضرورة مع ألخرى، سنة من التنظيمي الهيكل ثبات من التأكد

 ذلك تستدعي
 تستخدمها التي العمل وطرق الداخلية واللوائح السياسات تعد التنفيذ وأساليب العمل طرق( 3

 يتم وحتي ،الجمعيةب اإلدارية للعمليات األساسي المحور أهدافها وتحقيق تنفيذ سبيل في اإلدارة

 ومعروفة مكتوبة العمل وطرق السياسات تكون أن يجب وفعالة؛ منظمة بطريقة األعمال تنفيذ
 فاعلية مدى على للوقوف مفاجئة دورية باختبارات القيام فيتوجب االدارية، المستويات كافة على

 تقرير ورفع - وجدت إن واألخطاء االنحرافات وتحديد الجمعية إدارات مختلف في العمل سير

 .التصحيحية الخطوات باتخاذ للقيام المعنية لإلدارة بها
 الجمعية موارد: 

 من عليها والمحافظة وصيانتها بها، والعناية الجمعية موارد استغالل كيفية على التعرف يتوجب

 يتم حتى البشري بالعنصر االهتمام يتوجب كما االستعمال، سوء أو االختالس أو الضياع

 إدارة على ذلك سبيل وفي اآلخر، أو لسبب الجمعيةب تنشأ التي والضعف القوة نقاط اكتشاف

 :يلي بما القيام الداخلية المراجعة
 .مشكالتهم على والتعرف العاملين ظروف وتحليل دراسة
 .العمل أداء وطرق العاملين تدريب برامج وتحليل دراسة

 .والعملية العلمية وكفاءتهم العاملين مستويات وتقدير األعمال تقييم
 .البشري العنصر على تؤثر التي األمور من وغيرها والحوافز والترقية التعيين سياسات تقييم

 الداخلية المراجعة إدارة أداء تقييم( ط
 13۱۱ رقم المعيار في الداخلي للتدقيق المهنية للممارسة الدولية المعايير حثت

 المعايير، مع الداخلي التدقيق نشاط توافق مدى تقييم على" الجودة وتحسين ضمان برنامج"

 إدارة أداء تقييم ويمكن. األخالقية الواجبات بميثاق الداخليين المدققين التزام مدى تقييم وأيضا

 معيار) الخارجية والتقييمات (1311 معيار) الداخلية التقييمات طريق عن الداخلية المراجعة

1312.) 

 


