
 
 

 
 

  لجنة التدقیق والمراجعة الداخلیة
 ضیوف مكة جمعیة في 

 قرار اداري
 والصالة والسالم على من ال نبي بعده .. وبعد : الحمد � وحده ، 

م) قرر ما یلي :تشكیل لجنة دائمة بمسمى  ۰۸/۲۰۲۱/ ۳۱) بتاریخ ( ٤بناًء على موافقة مجلس اإلدارة رقم ( 
 لجنة التدقیق والمراجعة  

 .نظامة وحوكمتھا بما یتماشى مع الإن الغرض من اللجنة ھو تحدید إطار عمل اللجن:  للجنةالھدف العام   

 مجلس اإلدارة.االرتباط التنظیمي :   

 أعضاء اللجنة 
 المنصب  اللجنة  م

 والمشرف المالي رئیس اللجنة  د .نا� مسلم كد�م الع��ي  ۱

ي م�ي   م. باسم ۲  مجلس اإلدارة  ونائب عضو اللجنة  منشاوي   عبد الغين

 عضو جمع�ة عموم�ة و عضو اللجنة  الشریف  ھندي بن فھدد.  ۳

 

 ۱٤٤٦-۰۳-۰۷ حتى نھایة دورة المجلس  م۳۱/۰۸/۲۰۲۱من  اللجنةمدة 

 

 : مھام واختصاصات لجنة التدقیق والمراجعة

وضع وتطبیق سیاسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقریر لمجلس اإلدارة تحدد فیھ  .۱
 بالخطوات الالزم اتخاذھا. المسـائل التـي ترى أھمیة اتخاذ إجراء بشأنھا مع تقدیم توصیاتھا 

.متابعة ومراقبة استقاللیة مدقق الحسابات الخـارجي ومـدى موضـوعیتھ، ومناقشـتھ حـول طبیعـة   .۲
 ونطـاق عملیـة التدقیق ومدى فعالیتھا وفق معاییر التدقیق المعتمدة.

 ـا .مراقبة سالمة البیانات المالیة للجمعیة وتقاریرھا السنویة وربـع السنویة ومراجعتھ .۳
التنسیق مع مجلس إدارة الجمعیة واإلدارة التنفیذیة والمدیر المالي أو المدیر القائم بنفس المھـام فـي  .٤

الجمعیـة فـي سبیل أداء مھامھا، وعلى اللجنة االجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعیة مرة 
 على األقل في السنة. 

 یة وإدارة المخاطر في الجمعیة.مراجعة أنظمة الرقابة المالیة والرقابة الداخل .٥
.مناقشة نظام الرقابة الداخلیة مع اإلدارة، والتأكد من أدائھا لواجبھا في إنشاء نظام فعال للرقابة   .٦

 الداخلیة. 
التأكد من وجود التنسیق فیما بین مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من   .۷

 قیق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالیة ذلك الجھاز. توفر المـوارد الالزمة لجھاز التد 
 مراجعة السیاسات واإلجراءات المالیة والمحاسبیة في الجمعیة. .۸
مراجعة توجیھات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عملھ وأي استفسارات جوھریة یطرحھا المدقق  .۹

ابة وردھا وموافقتھا على اإلدارة بخصوص السجالت المحاسبیة أو الحسابات المالیة أو أنظمة الرق
 علیھا.

 



 
 

 
 

 

لتأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االستیضاحات والمسائل الجوھریـة المطروحـة  ا .۱۰
 فـي تقریـر مدقق الحسابات الخارجي. 

وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعیة من اإلبالغ عن أیة مخالفات محتملة فـي التقـاریر المالیـة   .۱۱
أو الرقابـة الداخلیة أو غیرھا من المسائل بشكل سري والخطوات الكفیلة بإجراء تحقیقات مستقلة 

 وعادلة لتلك المخالفات . 
 موكلة إلیھا من قبل مجلس اإلدارة. ضمان تطبیق قواعد العمل الخاصة بمھامھا والصالحیات ال .۱۲
متابعة أعمال الجمعیة، بما في ذلك إدارة السلوك المھني وااللتزام من أجل التحقق مـن مـدى فاعلیتھـا  .۱۳

 فـي تنفیـذ أعمالھا ومھامھا . 
 دراسة نظام الرقابة في الجمعیة وإعداد تقریر یتضمن المقترحات والتوصیات في شأنھ.  .۱٤
 للجان للتأكد من مدى فاعلیتھا.دراسة خطة عمل جمیع ا .۱٥
التأكد من مالئمة ترتیبات الجمعیة وكفایتھا فیما یخص قیـام موظفیھـا باإلبالغ عمـا یقلقھـم حیـال أي  .۱٦

 ممارسـات مخالفة داخل الجمعیة، والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنھا. 
مخالفة المشتبھ فیھا داخل الجمعیة التوصیة لصاحب الصالحیة بتشكیل فریق للتحقیق في األنشطة ال .۱۷

 والرفع للجنة بالنتائج والتوصیات.

 اعتماد القرار ابتداًء من تاریخ القرار ولمدة عامین . •
 تكلیف المدیر التنفیذي الستكمال االجراءات النظامیة بھذا الخصوص . •

 


