نظام الرقابة الداخلية

يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه
1

متثّل ّالرقابة ّالداخلية ّجمموعةّ ّمن ّاإلجراءات ّاملكتوبة ّيف ّشكل ّخطّة ّحمدّدة ّهتدف ّإىل ّمحاية ّموارد ّوممتلكاتّ
تصرفاتّّغريّمرغوبّفيهاّ،وحتقيقّدقّةّالبياناتّواملعلوماتّاملاليةّاليتّينتجهاّالنظامّاحملاسيبّيفّ
وأصولّاجلمعيةّمنّأيّّ ّ
اجلمعية ّ ،وحتقيق ّكفاءة ّاستخدام ّاملوارد ّالبشرية ّواملادية ّبطريقة ّمثلى ّيف ّنطاق ّااللتزام ّبالسياسات ّوالنظم ّوالقواننيّ
واللوائحّاليتّحتكمّطبيعةّالعملّداخلّاجلمعيةّ .
وبناءّ ّعليهّوبعدّاالطّالعّعلىّنظامّاجلمعياتّاملؤسساتّاألهليةّّوالئحتهّالتنفيذيةّ،وبعدّاالطّالعّعلىّمعايريّ
حوكمةّاجلمعياتّاألهليةّ،وبعدّاالطّالعّعلىّالالئحةّاألساسيةّللجمعيةّ ّ،قررّجملسّإدارةّمجعيةّخريكمّلتعليمّالقرآنّ
الكرميّوحتفيظهّمباّلهّمنّصالحياتّإصدارّنظامّالرقابةّالداخليةّيفّاجلمعية.

2

هوّنظامّلضمانّحتقيقّأهدافّاجلمعيةّبفعاليةّوكفاءةّوإصدارّتقاريرّماليةّموثوقّهباّ،واالمتثالّللقواننيّواللوائحّ

والسياساتّاملنظمةّللجمعيةّّ .
3
3.1

التحكّمّفيّالجمعية ّّ :التحكّمّيفّأنشطةّاجلمعيةّوإنتاجهاّونفقاهتاّوتكاليفهاّوعوائدهاّوسياساهتاّوأهدافهاّ

3.2

حمايةّاألصولّّ:منّخاللّفرضّمحايةّمادّيةّومحايةّحماسبيةّجلميعّعناصرّاألصولّمنّكلّّاألخطارّاملمكنةّ،

وهياكلهاّوإجراءاهتاّللحصولّعلىّمعلوماتّذاتّمصداقيةّتعكسّالوضعّاحلقيقيّهلا.

وكذلكّدفعّعجلتهاّاإلنتاجيةّمبسامهةّاألصولّاملوجودةّلتمكينهاّمنّحتقيقّاألهدافّاملرسومة.
3.3

ضمانّنوعيةّالمعلومات ّ ّ :االعتمادّعلىّنظامّيعاجلّالبياناتّاحملاسبيةّمنّأجلّالوصولّإىلّنتائجّمعلوماتيةّ
صحيحةّودقيقة.

3.3

تشجيعّالعملّبكفاءةّ ّ:ضمانّاالستعمالّاألحسنّوالكفءّملواردّاجلمعيةّلتحقيقّفعاليةّنشاطاهتاّمنّخاللّ

3.3

تشجيعّااللتزامّبالسياساتّاإلداريةّّ:التطبيقّاألمثلّلألوامرّوالسياساتّاإلداريةّلتحقيقّأهدافّاجلمعية.

التحكّمّيفّالتكاليفّبتخفيضهاّعندّحدودهاّالدنياّّ.
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يتضمنّنظامّالرقابةّالداخليةّيفّاجلمعيةّالعناصرّالتاليةّّّ:

1.4

الرقابةّالمحاسبية ّّ :وتعينّالدقّةّاحملاسبيةّللمعلوماتّومدىّاالعتمادّعليهاّ ّ .وتعتمدّعلىّاالستخدامّاألمثلّ

1.4

الرقابةّاإلداريةّّّ :وهتدفّإىلّرفعّالكفاءةّواإلنتاجيةّّواتباعّالسياساتّاملرسومةّ ّ ،وتعتمدّعلىّالتقاريرّاملاليةّ

1.4

الضبطّالداخليّ ّ:ويشملّاخلطةّالتنظيميةّومجيعّوسائلّالتنسيقّواإلجراءاتّاهلادفةّإىلّمحايةّأصولّاجلمعيةّ

للحاسبّاآليلّّواتّباعّطريقةّالقيدّاملزدوجّوحفظّالسجالتّاحملاسبيةّوإصدارّموازينّاملراجعةّالدوريةّوالتدقيقّ
الدوريّهلاّ.ويتمّحتقيقّهذاّالنوعّمنّالرقابةّوفقّالنظامّاملايلّاملعتمد.

واإلداريةّواملوازناتّالتقديريةّوالتقاريرّاإلحصائيةّّوالتقاريرّالدوريةّملتابعةّاألداءّوتقاريرّالربامجّوالتدريبّوغريّ
ذلكّ .
منّاالختالسّوالضياعّأوّسوءّاالستعمالّ،ويعتمدّعلىّتقييمّالعملّمعّاملراقبةّالذاتيةّحيثّخيضعّعملّكلّ
موظف ّملراج عة ّموظف ّآخر ّشاركه ّتنفيذ ّالعمليةّ ،كما ّيعتمد ّعلى ّحتديد ّاالختصاصات ّوالسلطاتّ
واملسؤولياتّ.

3
تشملّاملكوناتّاألساسيةّلنظامّالرقابةّعلىّماّيليّ:
ّ
1.4

بيئةّالرقابةّ:تعتربّالبيئةّالرقابيةّاإلجيابيةّأساساّ ّلكلّ ّاملعايري؛ ّحيثّإهناّتعطيّنظاماّ ّوبيئةّ ّتؤثّرّعلىّجودةّ

األنظمةّالرقابيةّ،وهناكّعواملّكثريةّتؤثّرّعليهاّأمهها:
 3.1.1نزاهةّاإلدارةّوالعاملنيّوالقيمّاألخالقيةّاليتّحيافظونّعليها.
 3.1.2التزامّاإل دارةّبالكفاءةّحبيثّحيافظونّعلىّمستوىّمعنيّمنّالكفاءةّمماّيسمحّهلمّالقيامّبواجباهتمّإضافةّ
3.1.3
3.1.3
3.1.3

إىلّفهمّأمهيةّتطويرّتطبيقّأنظمةّرقابةّداخليةّفعالة.
فلسفةّاإلدارةّ،وتعينّنظرةّاإلدارةّإىلّنظمّاملعلوماتّاحملاسبيةّوإدارةّاألفرادّوغريها.
دّإطاراّّلتخطيطّوتوجيهّورقابةّالعملياتّاليتّحتقّقّأهدافّاجلمعية.
اهليكلّالتنظيميّللجمعيةّالذيّحيدّ ّ
أسلوبّإدارةّاجلمعيةّيفّتفويضّالصالحياتّواملسؤوليات.

3.1.5
3.1.5

السياساتّالفاعلةّللقوىّالبشريةّمنّحيثّسياساتّالتوظيفّوالتدريبّوغريها.
عالقةّأصحابّاملصلحةّباجلمعيةّ .
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1.4

1.4

تقييمّالمخاطرّ:هوّعبارةّعنّحتديدّوحتليلّاملخاطرّذاتّالعالقةّواملرتبطةّبتحقيقّاألهدافّاحملدّدةّيفّخططّ

ّللتعرف ّعلى ّآثارها ّوذلك ّمن ّحيث ّأمهيتها ّوتقدير ّاحتمال ّحدوثها ّوكيفية ّإدارهتاّ
األداء ّالطويلة ّاألجل ّ
واخلطواتّالواجبّالقيامّهباّ .

النشاطاتّالرقابية ّ:النشاطاتّالرقابيةّعبارةّعنّسياساتّوإجراءاتّوآلياتّتدعمّتوجهاتّاإلدارةّوتضمنّ
القيامّبإجراءاتّملعاجلةّاملخاطرّ،ومنّأمثلةّهذهّالنشاطاتّ:املصادقاتّ،التأكيداتّ،مراجعةّاألداءّواحلفاظّ

علىّإجراءاتّاألمنّواحلفاظّعلىّالسجالتّبصفةّعامة.
1.1

المعلوماتّواالتصاالت ّ:جيبّتسجيلّاملعلوماتّوإيصاهلاّإىلّاإلدارةّوإىلّمنّحيتاجوهناّداخلّاجلمعيةّوذلكّ
بشكلّوإطارّزمينّيساعدهمّعلىّالقيامّبالرقابةّالداخليةّواملسؤولياتّاألخرى.

ويكونّاالتصالّفعّاالّ ّعندماّيشملّتدفّقّاملعلوماتّمنّاألعلىّإىلّاألسفلّأوّالعكسّأوّبشكلّأفقيّ،
إضافةّ ّإىلّقيامّاإلدارةّبالتأكّدّمنّوجودّاتصالّمناسبّمعّجهاتّأخرىّخارجيةّقدّيكونّهلاّأثرّ ّيفّ
حتقيقّاجلمعيةّّألهدافها.
1.1

مراقبةّالنظامّ :تعملّمراقبةّأنظمةّالرقابةّالداخليةّعلىّتقييمّنوعيةّاألداءّيفّفرتةّزمنيةّحمددةّ ،وتضمنّأنّ
اءاتّأنظمةّالرقابةّالداخليةّقدّصممتّكجزء ّمنّالعملياتّالداخليةّللجمعيةّّ،وأنّاملعاجلاتّ
سياساتّوإجر
ُ
الالزمةّتتمّمباشرةّّوبشكلّسريعّووفقّأطارّزمينّحمدّد.
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تعنيّ ّاجلمعية ّ– ّيف ّسبيل ّتنفيذ ّنظام ّالرقابة ّالداخلية ّاملعتمد ّ– ّمراجعاّ ّداخلياّ ّعلى ّأن ّتتوفر ّفيه ّالكفاءةّ
أالّيُكلّفّبأيّ ّ أعمالّأخرىّسوىّأعمالّاملراجعةّالداخليةّونظامّالرقابةّالداخليةّ،وميكنّأنّ
واالستقاللّوالتدريبّ،و ّ
اجعّالداخليّللجمعيةّ،كماّجيوزّهلا ّاالستعانةّجبهاتّ
ّ
أوّإدارةّ ّلتنفيذّمهامّاملر
تنشئ ّاجلمعيةّ– ّعندّاحلاجةّ– ّوحدةّ ّ ّ
خارجيةّلتنفيذّهذهّاملهام.
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يتوىلّ ّاملراجع ّالداخلي ّتقييم ّنظام ّالرقابة ّالداخلية ّواإلشراف ّعلى ّتطبيقهّ ،والتحقّق ّمن ّمدى ّالتزام ّاجلمعيةّ
وعامليها ّباألنظمة ّواللوائح ّوالتعليمات ّالسارية ّوسياسات ّاجلمعية ّوإجراءاهتاّ ،وجيب ّأن ّميكّن ّمن ّاالطّالع ّعلىّ

املعلوماتّواملستنداتّوالوثائقّواحلصولّعليهاّدونّقيد.
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ّ،وحتدّثّهذهّاخلطةّسنوياّ.وجيبّأنّ
يعملّاملراجعّالداخليّوفقّخطّةّشاملةّللمراجعةّمعتمدةّمنّجملسّاالدارة ُّ
تشتملّعلىّمراجعةّاألنشطةّوالعملياتّالرئيسةّمرةّواحدةّيفّالسنةّعلىّاألقل.

9
9.1

حيدّدّجملسّاإلدارةّنطاقّتقريرّاملراجعةّالداخليةّعلىّأنّيتضمنّالتقريرّبصورةّخاصّةّماّيليّ:

9.1.1
9.1.2
9.1.3

إجراءاتّالرقابةّواإلشرافّعلىّالشؤونّاملاليةّواالستثماراتّوإدارةّاملخاطرّ.
تقييمّتطورّعواملّاملخاطرّيفّاجلمعيةّواألنظمةّاملوجودة؛ّملواجهةّالتغيرياتّاجلذريةّأوّغريّاملتوقعة.
ّ
تقييمّأداءّجملسّاإلدارةّواإلدارةّالعلياّيفّتطبيقّنظامّالرقابةّالداخليةّ،مباّذلكّحتديدّعددّاملراتّاليتّأخطرّ
فيهاّاجمللسّمبسائلّرقابيةّ(مباّيفّذلكّإدارةّاملخاطر)ّوالطرقّاليتّعاجلّهباّهذهّاملسائل.

9.1.3

أوجهّاإلخفاقّيفّتطبيقّالرقابةّالداخليةّأوّمواطنّالضعفّيفّتطبيقهاّأوّحاالتّالطوارئّاليتّأثّرتّأوّقدّ
تؤثرّيفّاألداءّاملايلّللجمعيةّ،واإلجراءّالذيّاتبعتهّاجلمعيةّيفّمعاجلةّهذاّاإلخفاقّ(السيماّاملشكالتّ
املفصحّعنهاّيفّالتقاريرّالسنويةّللجمعيةّوبياناهتاّاملالية).

 9.1.3مدىّتقيّدّاجلمعيةّبأنظمةّالرقابةّالداخليةّعندّحتديدّاملخاطرّوإدارهتا.
 9.1.5املعلوماتّاليتّتصفّعملياتّإدارةّاملخاطرّيفّاجلمعية.
ّ 9.2يُعّدّّاملراجعّالداخليّتقريراّمكتوباّعنّأعمالهّ ّويقدمهّإىلّجملسّاإلدارةّبشكلّربعّسنويّعلىّاألقلّ.يتضمّنّ
تقييما ّلنظامّالرقابةّالداخليةّيفّاجلمعيةّوماّانتهى ّإليهّمنّنتائجّوتوصياتّ،وبيانّاإلجراءاتّاليتّاختذهتاّكلّ
إدارةّبشأنّمعاجلةّنتائجّوتوصياتّاملراجعةّالسابقةّ ،وأيّ ّملحوظات ّبشأهناّالسيماّيفّحالّعدمّاملعاجلةّيفّ
الوقتّاملناسبّودواعيّذلك.
ّ 9.3يُعّدّ ّاملراجعّالداخليّتقريرا ّعاما ّمكتوبا ّبشأنّعملياتّاملراجعةّاليتّأجريتّخاللّالسنةّاملاليةّومقارنتهاّمعّ

9.3

اخلطةّاملعتمدةّ ّ،ويبنيّّفيهّأسبابّأيّّإخاللّأوّاحنرافّعنّاخلطّةّ(إنّوجد)ّ ّ،ويقدّمهّإىلّجملسّاإلدارةّخاللّ
الربعّالتايلّلنهايةّالسنةّاملاليةّاملعنية.
يتعنيّعلىّاجلمعيةّحفظّتقاريرّاملراجعةّومستنداتّالعملّمتضمنةّبوضوحّماّأجنزّوماّخلصتّإليهّمنّنتائجّ
وتوصياتّوماّقدّاختذّبشأهناّ .
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11
11.1
11.2
11.3

ّيُطبّقّهذاّالنظامّويتمّااللتزامّوالعملّبهّمنّقبلّاجلمعيةّاعتباراّمنّتاريخّاعتمادهّمنّجملسّاإلدارةّّّ.
ّيُنشرّهذاّالنظامّعلىّموقعّاجلمعيةّاإللكرتوينّليتمكّنّمجيعّأصحابّاملصاحلّمنّاالطّالعّعليه.
يتمّمراجعةّهذاّالنظام ّبصورة ّدوريةّ– ّعندّاحلاجة ّ– ّمنّقبلّاملراجعّالداخليّ،ويتمّعرضّأيّ ّتعديالتّ
مقرتحةّعلىّجملسّاإلدارةّالعتماده.

ّ 11.3يُعدّ ّهذاّالنظام ّمكمّالّ ّ ملاّوردّيفّأنظمةّولوائحّاجلهاتّالتنظيميةّيفّاململكةّالعربيةّالسعوديةّوالّيكونّبديالّّ
عنهاّ ،ويف ّحال ّأيّ ّتعارض ّبني ّما ّورد ّيف ّهذا ّالنظام ّوأنظمة ّولوائح ّاجلهات ّالتنظيمية ّفإن ّأنظمة ّولوائحّ
اجلهاتّالتنظيميةّتكونّهيّاملقدمةّ .
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