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 نظام الرقابة الداخلية
 يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه

1  
ّجمموعةّ متثّ  ّالداخلية ّالرقابة ّخطّ اإلّمنّل ّشكل ّيف ّاملكتوبة ّحمدّ جراءات ّوممتلكاتّة ّموارد ّمحاية ّإىل ّهتدف دة

واملعلوماتّاملاليةّاليتّينتجهاّالنظامّاحملاسيبّيفّةّالبياناتّوحتقيقّدقّ ّ،غريّمرغوبّفيهاّفاتّ تصرّ ّوأصولّاجلمعيةّمنّأيّ 
ّوالقواننيّّ،اجلمعية ّوالنظم ّبالسياسات ّااللتزام ّنطاق ّيف ّمثلى ّبطريقة ّواملادية ّالبشرية ّاملوارد ّاستخدام ّكفاءة وحتقيق

ّواللوائحّاليتّحتكمّطبيعةّالعملّداخلّاجلمعية.

معايريّالعّعلىّوبعدّاالطّ الئحتهّالتنفيذية،ّّواتّاألهليةّاملؤسسالعّعلىّنظامّاجلمعياتّعليهّوبعدّاالطّ ّوبناءّ 
خريكمّلتعليمّالقرآنّرّجملسّإدارةّمجعيةّقرّ ،ّلجمعيةالالئحةّاألساسيةّلالعّعلىّ،ّوبعدّاالطّ األهليةحوكمةّاجلمعياتّ

 .يفّاجلمعيةّمباّلهّمنّصالحياتّإصدارّنظامّالرقابةّالداخليةالكرميّوحتفيظهّ

2  
ماليةّموثوقّهبا،ّواالمتثالّللقواننيّواللوائحّّبفعاليةّوكفاءةّوإصدارّتقاريرّنظامّلضمانّحتقيقّأهدافّاجلمعيةهوّ
ّ.ّاملنظمةّللجمعيةّوالسياسات

3  
وسياساهتاّوأهدافهاّأنشطةّاجلمعيةّوإنتاجهاّونفقاهتاّوتكاليفهاّوعوائدهاّيفّمّالتحكّ ّ:ّمّفيّالجمعيةالتحكّ  3.1

 .اوهياكلهاّوإجراءاهتاّللحصولّعلىّمعلوماتّذاتّمصداقيةّتعكسّالوضعّاحلقيقيّهل
ّكلّ منّخاللّفرضّمحايةّمادّ ّ:ّحمايةّاألصول 3.2 األخطارّاملمكنة،ّّيةّومحايةّحماسبيةّجلميعّعناصرّاألصولّمن

 وكذلكّدفعّعجلتهاّاإلنتاجيةّمبسامهةّاألصولّاملوجودةّلتمكينهاّمنّحتقيقّاألهدافّاملرسومة.
االعتمادّعلىّنظامّيعاجلّالبياناتّاحملاسبيةّمنّأجلّالوصولّإىلّنتائجّمعلوماتيةّّ:ّضمانّنوعيةّالمعلومات 3.3

 صحيحةّودقيقة.
ضمانّاالستعمالّاألحسنّوالكفءّملواردّاجلمعيةّلتحقيقّفعاليةّنشاطاهتاّمنّخاللّّ:ّتشجيعّالعملّبكفاءة 3.3

 مّيفّالتكاليفّبتخفيضهاّعندّحدودهاّالدنيا.ّّالتحكّ 
 ألوامرّوالسياساتّاإلداريةّلتحقيقّأهدافّاجلمعية.األمثلّلتطبيقّالّ:ّتشجيعّااللتزامّبالسياساتّاإلدارية 3.3
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3   
 العناصرّالتاليةّ:ّّّمنّنظامّالرقابةّالداخليةّيفّاجلمعيةيتض

تعتمدّعلىّاالستخدامّاألمثلّّوّةّاحملاسبيةّللمعلوماتّومدىّاالعتمادّعليها.وتعينّالدقّ ّ:ّالرقابةّالمحاسبية 1.4
والتدقيقّباعّطريقةّالقيدّاملزدوجّوحفظّالسجالتّاحملاسبيةّوإصدارّموازينّاملراجعةّالدوريةّت ّاللحاسبّاآليلّّو

 .املايلّاملعتمدّالنظامويتمّحتقيقّهذاّالنوعّمنّالرقابةّوفقّ.ّالدوريّهلا
ّّوّوّداريةّ:الرقابةّاإل 1.4 ّواإلنتاجية تعتمدّعلىّالتقاريرّاملاليةّّوّ،تباعّالسياساتّاملرسومةاهتدفّإىلّرفعّالكفاءة

ّّو ّوالتقاريرّاإلحصائية ّالتقاريرّالدوريةّملواإلداريةّواملوازناتّالتقديرية وتقاريرّالربامجّوالتدريبّوغريّتابعةّاألداء
ّذلك.

ويشملّاخلطةّالتنظيميةّومجيعّوسائلّالتنسيقّواإلجراءاتّاهلادفةّإىلّمحايةّأصولّاجلمعيةّالضبطّالداخليّ:ّ 1.4
ّكلّ منّاالختالسّوالضياعّأوّسوءّاالستعمال،ّويعتمدّعلىّتقييمّالعملّمعّاملراقبةّالذاتيةّحيثّخيضعّعمل

ّملراج ّوالسلطاتّموظف ّاالختصاصات ّحتديد ّعلى ّيعتمد ّكما ّالعملية، ّتنفيذ ّشاركه ّآخر ّموظف عة
 ّواملسؤوليات.

3  
 ناتّاألساسيةّلنظامّالرقابةّعلىّماّيليّ:تشملّاملكوّ 

1.4 ّ ّالرقابة: ّاإلبيئة ّالرقابية ّأساساّ تعتربّالبيئة ّتعطيّإحيثّّ؛املعايريّلكلّ ّجيابية ّعلىّجودةّتؤثّ ّوبيئةّ ّنظاماّ هنا ر
 رّعليهاّأمهها:وهناكّعواملّكثريةّتؤثّ ّ،األنظمةّالرقابية

 دارةّوالعاملنيّوالقيمّاألخالقيةّاليتّحيافظونّعليها.نزاهةّاإل 3.1.1
دارةّبالكفاءةّحبيثّحيافظونّعلىّمستوىّمعنيّمنّالكفاءةّمماّيسمحّهلمّالقيامّبواجباهتمّإضافةّالتزامّاإل 3.1.2

 أمهيةّتطويرّتطبيقّأنظمةّرقابةّداخليةّفعالة.إىلّفهمّ
 دارةّإىلّنظمّاملعلوماتّاحملاسبيةّوإدارةّاألفرادّوغريها.دارة،ّوتعينّنظرةّاإلفلسفةّاإل 3.1.3
 قّأهدافّاجلمعية.لتخطيطّوتوجيهّورقابةّالعملياتّاليتّحتقّ ّاّ دّإطاّراهليكلّالتنظيميّللجمعيةّالذيّحيدّ  3.1.3
 الصالحياتّواملسؤوليات.أسلوبّإدارةّاجلمعيةّيفّتفويضّ 3.1.3
 السياساتّالفاعلةّللقوىّالبشريةّمنّحيثّسياساتّالتوظيفّوالتدريبّوغريها. 3.1.5
ّعالقةّأصحابّاملصلحةّباجلمعية. 3.1.5
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دةّيفّخططّهوّعبارةّعنّحتديدّوحتليلّاملخاطرّذاتّالعالقةّواملرتبطةّبتحقيقّاألهدافّاحملدّ ّتقييمّالمخاطر: 1.4

ّللتعرّ  ّاألجل ّالطويلة ّعلىاألداء ّإدارهتاّّف ّوكيفية ّحدوثها ّاحتمال ّوتقدير ّأمهيتها ّحيث ّمن ّوذلك آثارها
ّواخلطواتّالواجبّالقيامّهبا.

النشاطاتّالرقابيةّعبارةّعنّسياساتّوإجراءاتّوآلياتّتدعمّتوجهاتّاإلدارةّوتضمنّ:ّالنشاطاتّالرقابية 1.4
لتأكيدات،ّمراجعةّاألداءّواحلفاظّالقيامّبإجراءاتّملعاجلةّاملخاطر،ّومنّأمثلةّهذهّالنشاطات:ّاملصادقات،ّا

 علىّإجراءاتّاألمنّواحلفاظّعلىّالسجالتّبصفةّعامة.
جيبّتسجيلّاملعلوماتّوإيصاهلاّإىلّاإلدارةّوإىلّمنّحيتاجوهناّداخلّاجلمعيةّوذلكّّالمعلوماتّواالتصاالت: 1.1

 بشكلّوإطارّزمينّيساعدهمّعلىّالقيامّبالرقابةّالداخليةّواملسؤولياتّاألخرى.
ّ،قّاملعلوماتّمنّاألعلىّإىلّاألسفلّأوّالعكسّأوّبشكلّأفقيعندماّيشملّتدفّ ّاالّ ونّاالتصالّفعّ ويك

ّبالتأكّ ّإضافةّ  ّأثرّ إىلّقيامّاإلدارة ّيفّدّمنّوجودّاتصالّمناسبّمعّجهاتّأخرىّخارجيةّقدّيكونّهلا
 حتقيقّاجلمعيةّّألهدافها.

ّالنظام: 1.1 ّّمراقبة ّالرقابة ّأنظمة ّزمنيةّحمددة،تعملّمراقبة ّاألداءّيفّفرتة ّعلىّتقييمّنوعية وتضمنّأنّّالداخلية
ّمنّالعملياتّالداخليةّللجمعية،ّ ّكجزء  أنّاملعاجلاتّّوسياساتّوإجراءاتّأنظمةّالرقابةّالداخليةّقدُّصم مت

 د.وبشكلّسريعّووفقّأطارّزمينّحمدّ ّتمّمباشرةّ الالزمةّت

5  
ّ ّّتعني  ّاملعتمدّ–اجلمعية ّالداخلية ّالرقابة ّنظام ّتنفيذ ّسبيل ّّداخلياّ ّمراجعاّ ّ–ّيف ّفيعلى ّتتوفر الكفاءةّّهأن

،ّوميكنّأنّأعمالّأخرىّسوىّأعمالّاملراجعةّالداخليةّونظامّالرقابةّالداخليةّفّبأيّ كلّ واالستقاللّوالتدريب،ّوأالّيُّ
االستعانةّجبهاتّّاجيوزّهلكماّذّمهامّاملراجعّالداخليّللجمعية،ّّلتنفيّةّ أوّإداّرّةّ وحدّ–عندّاحلاجةّّ–اجلمعيةّّتنشئ

 .لتنفيذّهذهّاملهامّخارجية

5  
ّالداخليّتوىل ّي ّوالتحقّ ّاملراجع ّتطبيقه، ّعلى ّواإلشراف ّالداخلية ّالرقابة ّنظام ّاجلمعيةّتقييم ّالتزام ّمدى ّمن ق

ّ ّوالتعليمات ّواللوائح ّباألنظمة ّوإجراءاهتاوعامليها ّاجلمعية ّوسياسات ّالسارية ّوجيب ،ّ ّاالطّ كّ ميأن ّمن ّعلىّن الع
 املعلوماتّواملستنداتّوالوثائقّواحلصولّعليهاّدونّقيد.
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8  
أنّوجيبّّسنويا .ثّهذهّاخلطةّدّ ،ّوحتُّجملسّاالدارةةّشاملةّللمراجعةّمعتمدةّمنّوفقّخطّ املراجعّالداخليّّعملي

 علىّاألقل.مر ة ّواحدة ّيفّالسنةّمراجعةّاألنشطةّوالعملياتّالرئيسةّتشتملّعلىّ

9  
 ةّماّيلي:ّدّجملسّاإلدارةّنطاقّتقريرّاملراجعةّالداخليةّعلىّأنّيتضمنّالتقريرّبصورةّخاصّ حيدّ  9.1

 إجراءاتّالرقابةّواإلشرافّعلىّالشؤونّاملاليةّواالستثماراتّوإدارةّاملخاطر.ّ 9.1.1
 رّعواملّاملخاطرّيفّاجلمعيةّواألنظمةّاملوجودة؛ّملواجهةّالتغيرياتّاجلذريةّأوّغريّاملتوقعة.تقييمّتطوّ  9.1.2
ّأخطرّيتحتديدّعددّاملراتّالتقييمّأداءّجملسّاإلدارةّواإلدارةّالعلياّيفّتطبيقّنظامّالرقابةّالداخلية،ّمباّذلكّ 9.1.3

 فيهاّاجمللسّمبسائلّرقابيةّ)مباّيفّذلكّإدارةّاملخاطر(ّوالطرقّاليتّعاجلّهباّهذهّاملسائل.
رتّأوّقدّأوجهّاإلخفاقّيفّتطبيقّالرقابةّالداخليةّأوّمواطنّالضعفّيفّتطبيقهاّأوّحاالتّالطوارئّاليتّأثّ  9.1.3

ّالذ ّاملشكالتّتؤثرّيفّاألداءّاملايلّللجمعية،ّواإلجراء ّاإلخفاقّ)السيما يّاتبعتهّاجلمعيةّيفّمعاجلةّهذا
 (.املفصحّعنهاّيفّالتقاريرّالسنويةّللجمعيةّوبياناهتاّاملالية

 دّاجلمعيةّبأنظمةّالرقابةّالداخليةّعندّحتديدّاملخاطرّوإدارهتا.مدىّتقيّ  9.1.3
 املعلوماتّاليتّتصفّعملياتّإدارةّاملخاطرّيفّاجلمعية. 9.1.5

عنّأعمالهّّواخليّاملراجعّالدّدّ عّ ُيّ 9.2 مكتوباّ  نّيتضمّ ّاألقل.قدمهّإىلّجملسّاإلدارةّبشكلّربعّسنويّعلىّيتقريراّ 
ّكلّّىتقييما ّلنظامّالرقابةّالداخليةّيفّاجلمعيةّوماّانته إليهّمنّنتائجّوتوصيات،ّوبيانّاإلجراءاتّاليتّاختذهتا

بشأهناّالسيماّيفّحالّعدمّاملعاجلةّيفّّملحوظاتّوأيّ ّ،إدارةّبشأنّمعاجلةّنتائجّوتوصياتّاملراجعةّالسابقة
 ذلك.ّالوقتّاملناسبّودواعي

تقريرا ّعاما ّمكتوبا ّبشأنّعملياتّاملراجعةّاليتّأجريتّخاللّالسنةّاملاليةّومقارنتهاّمعّاملراجعّالداخليّّدّ عّ ُيّ 9.3
ّبيّوّ،اخلطةّاملعتمدة إىلّجملسّاإلدارةّخاللّمهّقدّ يّوّ،ةّ)إنّوجد(إخاللّأوّاحنرافّعنّاخلطّ ّّفيهّأسبابّأيّ ني 

 الربعّالتايلّلنهايةّالسنةّاملاليةّاملعنية.
يتعنيّعلىّاجلمعيةّحفظّتقاريرّاملراجعةّومستنداتّالعملّمتضمنةّبوضوحّماّأجنزّوماّخلصتّإليهّمنّنتائجّ 9.3

ّوتوصياتّوماّقدّاختذّبشأهنا.
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11  
منّتاريخّاعتمادهّمنّجملسّاإلدارة.ّّّّاّالنظامقّهذطبّ ُيّ 11.1  ويتمّااللتزامّوالعملّبهّمنّقبلّاجلمعيةّاعتباراّ 
 .يهالعّعلنّمجيعّأصحابّاملصاحلّمنّاالطّ تمكّ يعلىّموقعّاجلمعيةّاإللكرتوينّلّاّالنظامنشرّهذُيّ 11.2
11.3 ّ ّالنظامهذيتمّمراجعة ّبصّا ّورة  ّويتمّعاملراجعّالداخليمنّقبلّّ–ّعندّاحلاجةّ–دورية تعديالتّّرضّأيّ ،

 جملسّاإلدارةّالعتماده.ّمقرتحةّعلى
ّكونّبديالّ ييةّالسعوديةّوالّملاّوردّيفّأنظمةّولوائحّاجلهاتّالتنظيميةّيفّاململكةّالعربّالّ مكمّ ّاّالنظامهذّعدّ ُيّ 11.3

ّأيّ ّ،عنها ّحال ّيفّّويف ّورد ّبنيّما ّالنظامتعارض ّولوائحّّهذا ّأنظمة ّفإن ّالتنظيمية ّولوائحّاجلهات وأنظمة
ّ.هيّاملقد مةاجلهاتّالتنظيميةّتكونّ
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