
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة لجنة املراجعة الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سياسة لجنة املراجعة الداخلية

 

 أهدافها

 مساعدة مجلس اإلدارة في مسؤوليته الرقابية املتعلقة بالتالي: 

 املحاسبة والتقارير املالية، بما في ذلك سالمة البيانات املالية.  •

 الجمعية وضمان امتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية. الرقابة املالية على  •

 

 مسؤولياتها ومهامها

 مراجعة كفاءة هيكل الرقابة الداخلية في املنظمة.  •

 اختيار املدقق الداخلي )إن وجدت الوظيفة(.  •

 مراجعة نطاق ومنهج التدقيق الذي اقترحه مراجع الحسابات الخارجي.  •

يانات املالية ونتائج التدقيق، بما في ذلك أي اقتراحات  إجراء مراجعة ما بعد التدقيق للب •

 مهمة للتحسينات املقدمة إلى اإلدارة التنفيذية من قبل مراجع الحسابات الخارجي. 

 مراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي.  •

مراجعة السياسات الخاصة باالمتثال لقواعد السلوك في املنظمة وتضارب املصالح واإلبالغ   •

 فات، وإجراءاتها لضمان االمتثال لها. عن املخال

 مراجعة املسائل القانونية التي يمكن أن يكون لها تأثير على البيانات املالية للجمعية.  •

 استعراض نتائج أي فحوصات من قبل الهيئات التنظيمية. •

 مراجعة السياسات واإلجراءات املعمول بها ملراجعة تعويضات ومزايا التنفيذيين.  •

 خاصة عند الضرورة، وعند االقتضاء.   إجراء تحقيقات •

 تعيين مستشار أو خبراء خاصين للمساعدة )إن تطلب األمر(. •

 القيام بوظائف الرقابة األخرى إذا تم تكليفها من قبل مجلس اإلدارة.  •

 تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.  •

 واملدقق الداخلي.  تحافظ اللجنة على خطوط االتصال مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي •

 املراجعة واملناقشة مع اإلدارة واملراجع للبيانات املالية املدققة.  •



مراجعة أحكام املراجع فيما يتعلق بجودة املبادئ املحاسبية للجمعية والتقديرات األساسية،   •

  بما في ذلك قضايا التقارير املالية الهامة أو التعديالت واألحكام الصادرة فيما يتعلق بإعداد

 البيانات املالية. 

جميع السياسات واملمارسات املحاسبية للجمعية وأي مناقشات مع اإلدارة حول هذه   •

 السياسات واملمارسات. 

 أي جداول زمنية لالختالفات غير املعدلة من املراجعة.  •

 دقة توقيت وجودة املسودات األولية للقوائم املالية.  •

 واتساقها مع قواعد املؤسسات غير الربحية. مالءمة مبادئ أو ممارسات املحاسبة  •

 خطابات تمثيل اإلدارة واملراسالت الجوهرية األخرى بين اإلدارة واملراجع الخارجي.  •

 إبالغ مجلس اإلدارة باستكمال مراجعة البيانات املالية السنوية واملناقشات ذات الصلة.  •

 

 عضويتها 

 اء مجلس اإلدارة. يجب أن تضم لجنة املراجعة، بحد أدنى عضوين من أعض .1

ال يجوز أن تضم اللجنة أي موظف في الجمعية أو من يتلقى، بشكل مباشر أو غير مباشر،   .2

 أي أتعاب أو رسوم تعويضية منها. 

 في نفس الوقت في لجنة االستثمار وتنمية املوارد املالية  .3
ً
ال يجوز لرئيس اللجنة أن يكون عضوا

 للجمعية. 

ن )ال يحق لهم التصويت( لحضور اجتماعات اللجنة،  يجوز ملجلس اإلدارة دعوة مستشاري .4

 وتقديم التوصيات، وتنفيذ اإلجراءات والسياسات تحت إشراف لجنة املراجعة. 

 يجب أن يكون األعضاء قادرين على قراءة وفهم البيانات املالية ذات الصلة.  .5

 

 اجتماعاتها 

 وقات التي تحددها. تجتمع اللجنة، بحد أدنى، مرتين في السنة في مقر الجمعية في األ  −

 تجتمع اللجنة بشكل دوري مع اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات الخارجي.  −

 

 

 



 المسؤوليات:  

اف   ن الذين يعملون تحت إدارة وإشر ن والمنتسبي  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملي 

ام بما ورد فيها  الجمعية االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه  ن السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها، وااللت 

 الوظيفية.   م من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياته

 وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها. 

 المراجع واالعتماد: 

ي اجتماعه 
ي دورته )  م 2021الرابع لعام   )اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة فن

ي ( فن
 (     الثانن

ي تاري    خ   
.    م 2021  /     12/       26فن

ً
 وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات العمل عن ُبعد الموضوعة سابقا
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