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 لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

 أعضاء اللجنة

 

 المنصب اللجنة 

 عضو مجلس اإلدارةورئيس اللجنة  ماجد شراع سمران الذيابي العتيبي 1

 أمين الصندوق وعضو مجلس اإلدارة عطاهلل عويض شعوف الروقي العتيبي 2

 عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارة حديجان زهيان الذيابي العتيبينمر  3

 

 مدة اللجنة 

 هـ 1441/ 3/5من 

 حتى نهاية دورة المجلس 

 هـ 1445/ 28/4في 

 

 

 .ة وحوكمتها بما يتماشى مع النظامإن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجن: للجنةالهدف العام  

 مجلس اإلدارة.االرتباط التنظيمي :   

  .شهريجدول االجتماعات:  

 

 :مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة

حدد فيه المســائل التــي التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس اإلدارة ت سياسة وتطبيق وضع .1

 تخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.     اترى أهمية 

متابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخــارجي ومــدى موضــوعيته، ومناقشــته حــول طبيعــة ونطــاق عمليــة  .2

 معايير التدقيق المعتمدة.ومدى فعاليتها وفق التدقيق 

ها )السنوية ونصف الســنوية وربــع الســنويةج ومراجعتهــا كجــزء مراقبة سالمة البيانات المالية للجمعية وتقارير  .3

 من عملها العادي خالل السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

 

 المحاسبية. والممارسات السياسات في تغييرات أي ▪

 .اإلدارة لتقدير الخاضعة النواحي إبراز ▪

 .التدقيق عن الناتجة الجوهرية التعديالت ▪

 .الشركة عمل استمرارية فتراضا ▪

 .المحاسبية بالمعايير التقيد ▪
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 العرض واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. بقواعد التقيد ▪

لس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهــام فــي الجمعيــة فــي مج مع التنسيق .4

 للجمعية مرة على األقل في السنة. داء مهامها، وعلى اللجنة االجتماع مع مدقق الحسابات الخارجيسبيل أ

االهتمــام  يــولىرير والحســابات، وعليهــا التقــا تلك في إيرادها يجب أو ردت   معتادة وغير هامة بنود أي في النظر .5

المــالي بــنفس المهــام أو ضــابط االمتدــال أو مــدقق للجمعيــة أو المــدير  مسائل يطرحها المدير المــالي الالزم بأي

 الحسابات الخارجي.

 مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية. .6

 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.  .7

كلفها بها مجلــس اإلدارة أو تــتم بمبــادرة مــن التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي ي  النظر في نتائج  .8

 اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة.

التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر المــوارد  .9

 راجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.الالزمة لجهاز التدقيق الداخلي وم

 مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. .10

استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة  ه وأيمراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمل .11

 فقتها عليها.بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموا

ستيضاحات والمسائل الجوهريــة المطروحــة فــي تقريــر  اإلدارة في الوقت المطلوب على االالتأكد من رد مجلس  .12

 مدقق الحسابات الخارجي.

وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة فــي التقــارير الماليــة أو الرقابــة  .13

 سائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .الداخلية أو غيرها من الم

 مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني. .14

 .اإلدارة مجلس  قبل من إليها الموكلة والصالحيات بمهامها الخاصة العمل قواعد تطبيق ضمان .15

 البند  هذا في الواردة المسائل عن اإلدارة مجلس إلى تقرير تقديم .16

 .اإلدارة مجلس يحددها أخرى موضوعات أي في النظر .17

ة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصــل مــدقق لجن توصيات على اإلدارة مجلس موافقة عدم حالة في .18

لجنــة التــدقيق تقريــر الحوكمــة بيانــا  يشــرح توصــيات ضــمن فــي الحسابات الخارجي، فعلى مجلــس اإلدارة أن ي  

 واألسباب التي دعت مجلس اإلدارة لعدم األخذ بها.

تزام من أجل التحقق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ واالل المهني السلوك إدارة ذلك في بما الجمعية، أعمال متابعة .19

 أعمالها ومهامها.

 المقترحــات وتقــديم مهامهــا،و أعمالها أداء على قدرتها في التأدير شأنها من الجمعية أعمال على قيود أي دراسة .20

 .لمعالجتها والتوصيات

 .وصيات في شأنهوالت المقترحات يتضمن تقرير وإعداد الجمعية في الرقابة نظام دراسة .21

 .فاعليتها مدى من للتأكد اللجان جميع عمل خطة دراسة .22

 ممارســات أي حيــال يقلقهــم عمــا بــاإلبالغ موظفيهــا قيــام يخص فيما وكفايتها الجمعية ترتيبات مالئمة من التأكد .23

 .بشأنها الالزمة اإلجراءات اتخاذ من والتأكد الجمعية، داخل مخالفة

صالحية بتشكيل فريق للتحقيق في األنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة ال لصاحب التوصية .24

 بالنتائج والتوصيات.

 

 



 
  

 

 

 لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية 4 4

 

 م2020الداخلية رقم )     ( يوم .......... الموافق     /   / محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة 
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 :توقيع األعضاء

 التوقيع المنصب اسم العضو 

  رئيس اللجنة عضو مجلس اإلدارة ماجد شراع سمران الذيابي

  أمين الصندوق وعضو مجلس اإلدارة عطاهلل عويض شعوف الروقي 

اإلدارة مجلس وعضو اللجنة عضو نمر حديجان زهيان الذيابي    
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