
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلنة التدقيق واملراجعة الداخلية 
الدعوة واإلرشاد وتوعية معية جب

 ( 3يف االجتماع رقم )  جملس اإلدارة جبمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة رفحاءفقد اقر   اجلاليات يف رفحاء

 جلنة التدقيق واملراجعة الداخلية م23/2/2021ه املوافق 11/7/1442بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جلنة التدقيق واملراجعة ادلاخلية للجمعية 

يشلك جملس الإدارة جلنة تدقيق من أ عضاء جملس الإدارة غري التنفيذيني عىل أ ن يكون غالبية أ عضاء    -1

كام جيب أ ن يكون من بني أ عضاهئا أ حد   من ال عضاء املس تقلني وأ ّل يقل عدد أ عضاهئا عن ثالثة،اللجنة 

وجيوز تعيني عضو أ و أ كرث من خارج امجلعية يف حال عدم توافر العدد   اخلرباء يف الشؤون املالية واحملاسبية،

 .الاكيف من أ عضاء جملس الإدارة غري التنفيذيني

ك سابق يف مكتب التدقيق اخلاريج امللكف بتدقيق حساابت امجلعية أ ن يكون حيظر عىل أ ي رشي   -2

عضوًا يف جلنة التدقيق ، وذكل ملدة س نة واحدة اعتبارًا من اترخي انهتاء صفته كرشيك أ و أ ية مصلحة مالية هل 

 .يف مكتب التدقيق، أ هيام يأ يت لحقاً 

ر عىل ال قل أ و لكام دعت احلاجة وحتفظ حمارض اجامتعات تعقد اللجنة اجامتعاهتا مرة واحدة لك ثالثة أ شه   -3

وجيب توقيع مسودات حمارض اجامتعات اللجنة من اكفة أ عضاهئا احلارضين قبل  املقرر   اللجنة من قبل

اعامتدها، ويف حاةل امتناع أ حد ال عضاء عن التوقيع يُثبت اعرتاضه يف احملرض وتُذكر أ س باب الاعرتاض حال 

بداهئا، عىل   .أ ن ترسل لل عضاء نسخ هنائية من احملرض بعد اعامتده لالحتفاظ به دلهيماإ

تلزتم امجلعية أ ن توفر للجنة التدقيق املوارد الاكفية ل داء واجباهتا مبا يف ذكل الترصحي لها ابلس تعانة    -4

 .ابخلرباء لكام اكن ذكل رضوريً 

 :يةتتوىل جلنة التدقيق املهام والواجبات التال         -5

وضع وتطبيق س ياسة التعاقد مع مدقق احلساابت اخلاريج، ورفع تقرير جمللس الإدارة حتدد فيه املسائل   -أ  

جراء بشأ هنا مع تقدمي توصياهتا ابخلطوات الالزم اختاذها       .اليت ترى أ مهية اختاذ اإ

ه حول طبيعة ونطاق متابعة ومراقبة اس تقاللية مدقق احلساابت اخلاريج ومدى موضوعيته، ومناقش ت -ب

 .معلية التدقيق ومدى فعاليهتا وفقًا ملعايري التدقيق املعمتدة

مراقبة سالمة البياانت املالية للجمعية وتقاريرها )الس نوية و نصف الس نوية وربع الس نوية( ومراجعهتا  -ج

 :كجزء من معلها العادي خالل الس نة، وعلهيا الرتكزي بشلك خاص عىل ما ييل

 .غيريات يف الس ياسات واملامرسات احملاسبيةأ ية ت    (1)

براز النوايح اخلاضعة لتقدير الإدارة   (2)  .اإ

 .التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق   (3)



 

 

 

 

 

 .افرتاض اس مترارية معل امجلعية   (4)

 .التقيد ابملعايري احملاسبية   (5)

عداد التقارير املالية التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغريها من املتطلبات   (6)  .القانونية املتعلقة ابإ

دارة امجلعية والإدارة التنفيذية واملدير املايل أ و املدير القامئ بنفس املهام يف امجلعية يف    -د التنس يق مع جملس اإ

 .سبيل أ داء هماهما، وعىل اللجنة الاجامتع مع مدقق احلساابت اخلاريج للجمعية مرة عىل ال قل يف الس نة

يالء الاهامتم -هـ يرادها يف تكل التقارير واحلساابت، وعلهيا اإ النظر يف أ ية بنود هامة وغري معتادة ترد أ و جيب اإ

الالزم بأ ية مسائل يطرهحا املدير املايل للجمعية أ و املدير القامئ بنفس املهام أ و ضابط الامتثال أ و مدقق 

 .احلساابت اخلاريج

دارة اخملاطر يف امجلعيةمراجعة أ نظمة الرقابة امل      -و  .الية والرقابة ادلاخلية واإ

نشاء نظام فعال للرقابة ادلاخلية  -ز  .مناقشة نظام الرقابة ادلاخلية مع الإدارة، والتأ كد من أ داهئا لواجهبا يف اإ

تمت مببادرة النظر يف نتاجئ التحقيقات الرئيس ية يف مسائل الرقابة ادلاخلية اليت يلكفها هبا جملس الإدارة أ و   -ح

 .من اللجنة وموافقة جملس الإدارة

التأ كد من وجود التنس يق فامي بني مدقق احلساابت ادلاخيل ومدقق احلساابت اخلاريج، والتأ كد من   -ط

 .توفر املوارد الالزمة جلهاز التدقيق ادلاخيل ومراجعة ومراقبة فعالية ذكل اجلهاز

 .واحملاسبية يف امجلعيةمراجعة الس ياسات والإجراءات املالية  -ي

مراجعة رساةل مدقق احلساابت اخلاريج وخطة معهل وأ ية اس تفسارات جوهرية يطرهحا املدقق عىل الإدارة  -ك

 .خبصوص السجالت احملاسبية أ و احلساابت املالية أ و أ نظمة الرقابة وردها وموافقهتا علهيا

الاستيضاحات واملسائل اجلوهرية املطروحة يف التأ كد من رد جملس الإدارة يف الوقت املطلوب عىل   -ل

 .رساةل مدقق احلساابت اخلاريج

وضع الضوابط اليت متكن موظفي امجلعية من الإبالغ عن أ ية خمالفات حممتةل يف التقارير املالية أ و الرقابة    -م

جراء حتقيقات مس تقةل وع  . ادةل لتكل اخملالفاتادلاخلية أ و غريها من املسائل بشلك رسي واخلطوات الكفيةل ابإ

 .مراقبة مدى تقيد امجلعية بقواعد السلوك املهين  -ن

 



 

 

 

 

 

 

لهيا من قبل   -ص  .جملس الإدارة  ضامن تطبيق قواعد العمل اخلاصة مبهاهما والصالحيات املولكة اإ

ىل جملس الإدارة عن املسائل الواردة يف هذا -ع  .البند  تقدمي تقرير اإ

 .وعات أ خرى حيددها جملس الإدارةالنظر يف أ ية موض       -ف

يف حاةل عدم موافقة جملس الإدارة عىل توصيات جلنة التدقيق بشأ ن اختيار أ و تعيني أ و اس تقاةل أ و    -6 

تقرير احلومكة بيااًن يرشح توصيات جلنة   فصل مدقق احلساابت اخلاريج، فعىل جملس الإدارة أ ن يضمن يف

 .الإدارة لعدم ال خذ هباالتدقيق وال س باب اليت دعت جملس 

 


