
 

 



 

 

 

 مجلس اإلدارة.:     االرتباط التنظيمي 

   دوري كل ثالثة أشهر .:  جدول االجتامعات

  :املقدمة
الداخلية   التدقيق واملراجعة  لجنة  نجاح    هي  تعترب  األساسية يف  الركيزة 

لذلك   األداء  من  متميز  والوصول ملستوى  أهدافها  تحقيق  الجمعية يف 
 . حرصت الجمعية عىل تشكيل هذه اللجنة وتحديد أعضائها ومهامها

مهامها   اللجنة  األقسام  وتؤدي هذه  لتساعدها عىل  مبشاركة  وتتابعها 
 . النظاموحوكمتها مبا يتامىش مع  تحقيق أهدافها 

 :أعضاء لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية 

 يتم تشكيل االعضاء بقرار من مجلس االدارة 

  :مهام لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية بالجمعية 

تكون لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية مسئولة أمام الجمعية العمومية 
س اإلدارة  ومجلس اإلدارة وتتلقى تعليامتها من الجمعية العمومية ومجل

 :  وتحدد صالحياتها ومسئولياتها يف األمور التالية 

الخارجي، ورفع    سياسة   وتطبيق  وضع  • التعامل مع مدقق الحسابات 
تخاذ إجراء  اتقرير ملجلس اإلدارة تحدد فيه املسائل التي ترى أهمية 
 بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.      

ومدى   • الخارجي  الحسابات  مدقق  استقاللية  ومراقبة  متابعة 
 موضوعيته، وفق معايري التدقيق املعتمدة.

السنويةمراقب  • )ربع  وتقاريرها  للجمعية  املالية  البيانات  سالمة   ة 
 ( والسنوية  ونصف السنوية 

القانونية   بقواعد  التقيد • املتطلبات  من  وغريها  واإلفصاح  العرض 
 املتعلقة بإعداد التقارير املالية. 

 



 

 
 

لس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية واملدير املايل مج   مع   التنسيق  •
الخارجيوعىل   الحسابات  مدقق  مع  االجتامع  مرة    اللجنة  للجمعية 

 عىل األقل يف السنة.
مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف   •

 الجمعية.
الداخلية   • الرقابة  مسائل  يف  الرئيسية  التحقيقات  نتائج  يف  النظر 

للجنة وموافقة  كلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم مببادرة من ا التي ي  
 مجلس اإلدارة.

التأكد من وجود التنسيق فيام بني مدقق الحسابات الداخيل ومدقق   •
الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر املوارد الالزمة لجهاز التدقيق 

 الداخيل ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز. 
 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية يف الجمعية. •
وأي مرا  • عمله  وخطة  الخارجي  الحسابات  مدقق  توجيهات  جعة 

استفسارات جوهرية يطرحها املدقق عىل اإلدارة بخصوص السجالت  
املحاسبية أو الحسابات املالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها  

 عليها. 
اال  • ستيضاحات  التأكد من رد مجلس اإلدارة يف الوقت املطلوب عىل 

 روحة يف تقرير مدقق الحسابات الخارجي. واملسائل الجوهرية املط
أية  • عن  اإلبالغ  من  الجمعية  موظفي  متكن  التي  الضوابط  وضع 

مخالفات محتملة يف التقارير املالية أو الرقابة الداخلية أو غريها من  
مستقلة   تحقيقات  بإجراء  الكفيلة  والخطوات  بشكل رسي  املسائل 

 وعادلة لتلك املخالفات .
 جمعية بقواعد السلوك املهني. مراقبة مدى تقيد ال •
 اعتامد ترشيح املدير التنفيذي ورؤساء األقسام بالجمعية. •
اإلدار  • مجلس  اختصاص  يف  الداخلة  املواضيع  عرضها    ة دراسة  قبل 

 عىل املجلس واعطاء التوصية. 
 

 



 

 
 

التدقيق  لجن  توصيات  عىل  اإلدارة   مجلس   موافقة   عدم   حالة   يف • ة 
استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي، بشأن اختيار أو تعيني أو  
ضمن يف تقرير الحوكمة بياناً يرشح توصيات فعىل مجلس اإلدارة أن ي  

 لجنة التدقيق واألسباب التي دعت مجلس اإلدارة لعدم األخذ بها. 
  قدرتها   يف   التأثري  شأنها  من  الجمعية   أعامل   عىل   قيود   أي   دراسة  •

 والتوصيات  ملقرتحاتا   وتقديم  ومهامها،   أعاملها   أداء   عىل 
 . ملعالجتها

  املقرتحات   يتضمن   تقرير  وإعداد   الجمعية   يف  الرقابة   نظام   دراسة  •
 . وصيات يف شأنه والت

 . فاعليتها مدى  من للتأكد  اللجان  جميع   عمل  خطة  دراسة  •
األنشطة ال   لصاحب   التوصية  • يف  للتحقيق  فريق  بتشكيل  صالحية 

الجمعية   داخل  فيها  املشتبه  بالنتائج املخالفة  للجنة  والرفع 
 والتوصيات.

القيام بكل ما تطلبه الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة من أعامل   •
 .تدخل ضمن اختصاصها 

إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها  اإلرشاف عىل   •
 .التقديرية للعام املايل الجديدها  وميزانيت

عامالت املالية وفقا ملا  تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيام يتعلق بامل •
 هو معتمد يف امليزانية 

تلك   • بها  تتعلق  التي  الجهات  كافة  اإلدارة إىل  قرارات مجلس  تبليغ 
  القرارات

سندات القبض وسندات الرصف ودفاتر الشيكات وكافة  التأكد من حفظ   •
ومستندات  وسجالت  دفاتر  وجميع  مالية  قيمة  لها  التي  األوراق 

  .مبقر الجمعية  املحاسبية 
عىل   • الصندوق   االرشاف  وحساب  الجمعية  لحسابات  مراجعة  ميزان 

 . مرة عىل األقل كل ثالثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلك
 

 



 

 
 

عىل   • وعرضها  االرشاف  املالية  السنة  نهاية  الجمعية يف  حسابات 
العمومية   امليزانية  واستخراج  لتدقيقها  القانوين  املحاسب  عىل 

   . والحساب الختامي
 

 

 

 

 

 



 

 


