
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

  لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
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 قرار اداري

 الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده .. وبعد :

( قرر ما يلي :تشكيل لجنة دائمة بمسمى  م08/2021/ 31( بتاريخ ) 4بناًء على موافقة مجلس اإلدارة رقم ) 

 لجنة التدقيق والمراجعة  

 .ة وحوكمتها بما يتماشى مع النظامإن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجن:  للجنةالهدف العام   

 مجلس اإلدارة.االرتباط التنظيمي :   

 1جدول االجتماعات:  

 أعضاء اللجنة 

 المنصب  اللجنة  م

ي مكي   م. باسم 1
 مجلس اإلدارة  ونائبرئيس اللجنة  منشاوي   عبد الغن 

 عضو جمعية عمومية و عضو اللجنة  الشريف  هندي بن فهدد.  2

ف المالي عضو  و عضو اللجنة  د .نارص مسلم كديم العيلي  3
 مجلس االدارة والمشر

 

 1446-03-07 حتى نهاية دورة المجلس  م31/08/2021من  مدة اللجنة

 

 : التدقيق والمراجعةمهام واختصاصات لجنة 

وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه  .1

 المسـائل التـي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها. 

موضـوعيته، ومناقشـته حـول طبيعـة  .متابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخـارجي ومـدى  .2

 ونطـاق عمليـة التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.

 مراقبة سالمة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربـع السنوية ومراجعتهـا . .3

لقائم بنفس المهـام فـي التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير ا .4

الجمعيـة فـي سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة االجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة 

 على األقل في السنة. 

 مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية. .5

من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة  .مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، والتأكد  .6

 الداخلية. 

التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من   .7

 توفر المـوارد الالزمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز. 

 ة والمحاسبية في الجمعية.مراجعة السياسات واإلجراءات المالي .8

مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق  .9

على اإلدارة بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها 

 عليها.



 
 

 
 

ضاحات والمسائل الجوهريـة المطروحـة  التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االستي .10

 فـي تقريـر مدقق الحسابات الخارجي. 

وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة فـي التقـارير الماليـة   .11

أو الرقابـة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة 

 وعادلة لتلك المخالفات . 

 ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة.  .12

متابعة أعمال الجمعية، بما في ذلك إدارة السلوك المهني وااللتزام من أجل التحقق مـن مـدى فاعليتهـا  .13

 فـي تنفيـذ أعمالها ومهامها . 

 لجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه. دراسة نظام الرقابة في ا  .14

 دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها. .15

التأكد من مالئمة ترتيبات الجمعية وكفايتها فيما يخص قيـام موظفيهـا باإلبالغ عمـا يقلقهـم حيـال أي  .16

 ات الالزمة بشأنها. ممارسـات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ اإلجراء

التوصية لصاحب الصالحية بتشكيل فريق للتحقيق في األنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية  .17

 والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.

 تكليف المدير التنفيذي الستكمال االجراءات النظامية بهذا الخصوص . •
 

 م 2021/ 08/ 31: ( الموافق   1  محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ) 

 المكلف بالتنفيذ  التوصيات المحور م
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  :توقيع األعضاء

 التوقيع المنصب اسم العضو 
   

   

 المحتويات
   

 الصفحة الموضوع 

 1 لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية 

 2 اختصاصات لجنة التدقيق والمراجعةمهام و

 التدقيق والمراجعة الداخلية محضر اجتماع لجنة 
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