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الئحة إجراءات املراجعة الداخلية لجمعية كفو للتوظيف والتأهيل

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية
برقم 1156

املادة األولى :التعريفات
يقصد باملصطلحات الواردة أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك :
▪ الجهة :جمعية كفو للتوظيف والتأهيل الخيرية
▪ املسؤول األول  :أعلى سلطة إدارية في الجمعية.
▪ الوحدة  :وحدة املراجعة الداخلية في الجمعية.
▪ أنظمة الرقابة الداخلية  :مجموعة الوسائل واإلجراءات واألساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها
من األص و و و ووول وح و و و ووماك الدقة اتحاس و و و ووزية وانمية ال فاية اإلنتاجية وت و و و ووجي ا ل ام بالس و و و ووياس و و و ووات اإلدارية
املرسومة.
املادة الثانية :إنشاء وحدة املراجعة الداخلية وارتباطها التنظيمي وأهدافها
اتولى الجمعيوة إنا و و و وواء وحودة مس و و و ووتقلوة للمراجعوة الوداخليوة في املقر الرئي و و و و ي يرا

موديرهوا بواملس و و و ووؤول األول في

الجمعي ووة .أم ووا الفرو تلو و و و و الوح وودة – عن وود الح وواج ووة – بقرار من املس و و و ووؤول األول في الجمعي ووة .واتولى الوح وودة أعم ووال
املراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة ا ختصاصات اتخولة لها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة ،وذلك لتحقيق األهداف
التالية :
أ -حماية األموال واملمتلكات العامة  ،والحد من وقو الغش واألخطاء واكتاا ها ور وقوعها.
ب -حماك دقة ال يانات املالية والسجالت اتحاسزية واكتمالها.
ت-حماك اعلية العمليات اإلدارية واملالية وكفاءتها بما يؤدي إلى ا ستغالل األمثل للموارد املتاحة.
ث -احقيق التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات والخط امللزمة للجهة ،لتحقيق أهدا ها ب فاية وبطريقة منتظمة.
ج -سالمة أنظمة الرقابة الداخلية و اعليتها.
املادة الثالثة :تشكيل وحدة املراجعة الداخلية
ُ
تا و و ووكل الوحدة من مدير احدد مرازت بحس و و ووب التا و و و يل اإلداري للجمعية ،أما الفرو تحدد املرا ة و ق جم
الفر ومهماا وأعمال وعدد موظفي واملسوتو الوظيفي لرئيسو – وعدد كاف من املوظفيك من ذوي ا ختصوا
بعملها واحقيق أهدا ها ،ويصدر بتا يلها قرار من املسؤول األول في الجمعية.

للقيام
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املادة الرابعة:

ح
ياو و رن يمن ُيعيك مديرا للوحدة – باإلحو ووا ة إلى الاو وورون العامة للتوظيف – أك يكوك سو ووعودي الجلسو ووية ،وأك

اتوا ر ي ال فاية املهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العلمية ،وأ يقل مؤهل التعليمي عن الا و و ووهادة الجامعية في
اتحاس و ة أو ما يعادلها في التخص ووص ،كما يجب أ اقل خبرا العلمية عن س و س وونوات في مجال املراجعة وذلك في املقر
الرئي و و ي – أما الفرو تحدد الخبرة و ق جم الفر ومهماا وأعمال وعدد موظفي واملس و ووتو الوظيفي لرئيس و و – و
يتم تعيين أو ارقيت أو نقل أو إعارا أو اكليف إ بموا قة املسؤول األول في الجمعية.

املادة الخامسة:
ح
ح
يا رن يمن ُيعيك بالوحدة من املوظفيك املتخصصيك – إحا ة إلى الارون العامة للتوظيف – أك يكوك حاصال
على ش و ووهادة جامعية أو دبلوم في اتحاس و و ة أو ما يعادلهما في التخص و ووص ،أو في اخص و ووص و يق الص و وولة بلا و ووان الجمعية،
وخبرة علمية في أحد هذين اتجاليك.

املادة السادسة :مهمات مديروحدة املراجعة الداخلية
ح
يتولى موودير الوحوودة انظيمهووا واإلش و و و وراف علنهووا ،ويكوك مس و و و ووؤو عن حس و و و وون س و و و ووير العموول نهووا وعن إنجووا جمي
اختصاصاتها بفعالية.

املادة السابعة:
يض و و و و مودير الوحودة خطوة س و و و وونويوة للمراجعوة الوداخليوة يعتمودهوا املس و و و ووؤول األول في الجمعيوة  ،اتض و و و وومن مجوال
املراجعة الزماني واملكاني وأي افصو و وويل ملخر من املناسو و ووب إدراج حو و وومن الخطة ،وملدير الوحدة تعديل الخطة متى ما رأ
حرورة ذلك على أك اؤخذ موا قة املسؤول األول في الجمعية.

املادة الثامنة:
ملدير الوحدة حق ا اص ووال امل اش وور باملس ووؤوليك اتختص وويك باإلدارات واألقس ووام اتختلفة بالجمعية ،وا طال على
جمي الد اار والس ووجالت واملس ووتندات ،وأي و يقة أخر تس ووتلزم أعمال املراجعة الداخلية ا طال علنها ،وطلب ال يانات
واإليضواحات الال مة في هذا الاوأك ،وعلى جمي موظفي الجمعية التعاوك التام مع واقديم جمي التسوهيالت التي ام ن
من إنجا مهماا .
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املادة التاسعة:
أ) ُيعود مودير الوحودة اإلجراءات الخواصو و و و ووة بوأعموالهوا ،وذلوك بوالتعواوك م الجمعيوة اتختصو و و و ووة بوالتطوير والعمول على
اطويرها.
ب) م عدم اإلخالل بأنظمة التدريب املت عة ،يتعيك على مدير الوحدة إعداد خطة ادريزية ملوظفي الوحدة يعتمدها
املس و و و ووؤول األول في الجمعيوة  ،احودد نهوا الجهوات التي س و و و وويتودربوك نهوا ومودة التودريوب .ويرا ي في الخطوة أك يكوك
ح
التدريب و قا حتياجات الوحدة.

املادة العاشرة :مهمات مديروحدة املراجعة الداخلية واختصاصاتها
ح
م عدم اإلخالل بأنوا املراجعة األخر املقررة نظاما ،اختص الوحدة بما يلي:
 -1اقويم أنظمووة الرقووابووة الووداخليووة  ،بمووا في ذلووك النظووام اتحوواس و و و و ي ،للتحقق من س و و و ووالمتهووا ومالءمتهووا  ،واحووديوود أوج و
القصور نها إك وجدت ،واق راح الوسائل واإلجراءات الال مة لعالجها بما ي فل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من
ا ختالس أو الضيا أو التالعب ونحو ذلك.
 -2التأكد من ال ام الجمعية باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات املالية ،والتحقق من كفايتها ومالءمتها.
 -3اقويم مد كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وح و و وووح الس و و وولطات واملس و و ووؤوليات و ص و و وول ا ختص و و وواص و و ووات
املتعارحة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
 -4اقويم مستو إنجا الجمعية ألهدا ها املوحوعة ،واحليل أس اب ا ختالف إك وجد.
 -5احديد مواطن سو و وووء اسو و ووتخدام الجمعية ملواردها املادية والزاو و وورية ،واقديم ما ُيم ن الجمعية من معالجتها واال نها
ح
مستق ال.
 -6حص املستندات الخاصة باملصرو ات واإليرادات بعد إامامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
 -7حص السجالت اتحاسزية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسالمة التوجي اتحاس ي.
ح
 -8مراجعة العقود وا افاقيات املبرمة التي اكوك الجمعية طر ا نها للتأكد من مد التقيد بها.

ح
 -9مراجعوة أعموال الص و و و ونواديق و حص د واارهوا و و و و ووجالتهوا ومس و و و ووتنوداتهوا ،والتحقق من أك الجرد قود ام و قوا للقواعد
واإلجراءات املقررة.
 -10مراجعة أعمال املسو و ووتودعات ،و حص د اارها و و و ووجالتها ومسو و ووتنداتها ،والتحقق من أك الجرد والتقويم وأسو و وواليب
ح
التخزين قد امت و قا للقواعد واإلجراءات املقررة.
 -11مراجعة التقارير املالية والحسابات الختامية التي تعدها الجمعية والتأكد من دقتها ومد موا قتها لألنظمة واللوائح
والتعليمات والسياسات التي اط قها الجمعية.
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 -12اقديم املاورة عند بحث مارو املوا نة التقديرية للجمعية.
 -13قيام الوحدة باألعمال التي يكلفها بها املس و و ووؤول األول في الجمعية وذلك في مجال اختص و و وواص و و وواتها املا و و ووار إلنها في هذه
الالئحة.

املادة الحادية عشرة :تقاريروحدة املراجعة الداخلية:
ُ
 -1تع وود الوح وودة اق ووارير بلت ووائج أعم ووال املراجع ووة في نه وواي ووة ك وول عملي ووة مراجع ووة التي اقوم به ووا على اإلدارات األخر داخ وول
الجمعية ،ومن م ا ليغها بتلك النتائج والتوص و و و وويات املتعلقة بها ،ومتابعة التوص و و و وويات الواردة في اقاريرها للتأكد من
انفيذها.

 -2إذا لم انفوذ إحود اإلدارات التوص و و و ويوات الواردة في اقوارير الوحودة خالل ال يك يوم حوا ،من اواريد إبالغهواُ ،
اقوم الوحودة
درجة اتخاطرة .إك كاك لها اأ ير مالي أو تاو و و ووغيلي ُير األمر ملسو و و ووتو إداري أعلى و مثل املدير التنفيذي أو الفر أو
ح
رئيس مجلس اإلدارة ) إك أع رض من يمثل املسو و و ووتو اإلداري األعلى أو اأخر في الرد عن ال يك يوما من ااريد إبالغ
ح
ير األمر إلى املسؤول في الجمعية و مرا قا ل ا ع راض إك وجد ) اخاذ القرار املناسب في شأك ذلك.

املادة الثانية عشرة:
ح
يقدم مدير الوحدة اقريرا رب س و و وونوي على األقل إلى املس و و ووؤول األول في الجمعية  ،يوض و و وون ي أعمال الوحدة عن
املدة التي يغطنها التقرير ،واتخالفات التي اكتا و و و ووفتها الوحدة ،واإلجراءات التي ااخذتها في ش و و و ووأنها اإلدارات املعنية ويقدم
اقرير افص و و و وويلي عن ملحوظوات املراج الخواريي للجهوة الحكوميوة – ويتمثول في كول من و ارة املواليوة وديواك املراق وة العواموة
وهيئة الرقابة والتحقيق ومكااب اتحاس ة واملراجعة القانونية – وما نم في شأنها.

املادة الثالثة عشرة:
ح
يقدم مدير الوحدة اقريرا – متى دعت الحاجة إلى ذلك – إلى املس و ووؤول األول في الجمعية ،يوض و وون ي أي مخالفة
أو نتيجة اتعلق بالجمعية واملسؤوليك عنها.

املادة الرابعة عشرة:
ح
ح
ح
يقدم مدير الوحدة إلى املسوؤول األول في الجمعية خالل تسوعيك يوما من انتهاء السونة املالية اقريرا سونويا  ،ياومل
ما يلي:
أ) بيانات عن أعمال الوحدة.
ب) أهم النت ووائج وامللحوظ ووات التي أس و و و ووفرت عنه ووا أعم ووال املراجع ووة ال ووداخلي ووة ،وم وود الحص و و و ووول على ال ي ووان ووات
واإليضاحات املطلوبة من اإلدارات واألقسام اتختلفة.
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ج) اقويم مستو إنجا الجمعية ألهدا ها.
ح) اقويم أنظمة الرقابة الداخلية للجمعية.
خ) مد ال ام الجمعية باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات املالية.
د) موود ال ام الجمعيووة بوواألس و و و ووس والقواعوود اتحوواس و و و ووزيووة وقواعوود إعووداد الحس و و و و وواب الختووامي والتقووارير املوواليووة
للجمعية.
ذ) أي معلومة أو بياك أو إيضاح ذي أهمية ير مدير الوحدة مناس ة ذكره حمن التقرير.

املادة الخامسة عشرة :عالقة وحدة املراجعة الداخلية باملراجع الخارجي واملر اقب املالي
يجب على مدير الوحدة وموظفنها التعاوك وبا و و و ووكل منتظم م املراج الخاريي للجمعية وام ين من ا طال على
جمي التقارير وال يانات الال مة ألداء عمل وكذلك متابعة اإلدارات املعنية بتنفيذ ملحوظاا .

املادة السادسة عشرة:
يتعيك على مدير الوحدة وموظفنها التعاوك م املراقب املالي وازويده بلتائج األعمال الداخلة ح و و وومن اختص و و وواصو و و و
وباكل خا

التي علنها ملحوظات  ،وأي معلومة يم ن أك تساعده في أداء أعمال .

املادة السابعة عشرة:
يجوب على املس و و و ووؤول األول في الجمعيوة او ير ا س و و و ووتقالل التوام ملودير الوحودة وموظفنهوا بموا ي فول قيوامهم بوأعموال
املراجعة الد اخلية بموحوعية بما في ذلك عدم اكليفهم بالقيام بأي عمل انفيذي أو املااركة في اللجاك التنفيذية.

املادة الثامنة عشرة:
يجب على مدير الوحدة وموظفنها ا ل ام بالحياد وافادي اضووارب املصووالن وا ل ام كذلك باإل صوواح عما يؤ ر أو
ُيضعف موحوعية أداء عملهم وا متنا عن مراجعة األعمال التي افقدهم استقاللهم عند مراجعتها.

املادة التاسعة عشرة:
يل م مودير الوحودة وموظفوهوا بوالحفوا على س و و و ووريوة املعلوموات التي يحص و و و وولوك علنهوا أ نواء اوأديتهم لواج واتهم ،وأ
تستخدم الك املعلومات ألي غرض شخص ي أو في غير احتياجات العمل داخل الجمعية أو خارجها.
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املادة العشرون
يجب على مدير الوحدة وموظفنها بذل العناية املهنية الال مة عند م اشوورة ا ختصوواصووات املنوطة بهم بمقتضو ي
هذه الالئحة م مراعاة خطوات العمل اآلاية:
أ) التخطي الدقيق واملناسب لجمي خطوات عمل املراجعة.
ب) او يق إجراءات العمل وا ل ام بها وحفظها حمن أوراق العمل.
ت) الحصول على قرينة اإل ات التي ادعم ما يتوصل إلي من نتائج.

املادة الحادية والعشرون
ُيعد موظفو الوحدة – كل في مجال اختصاص – مسؤوليك عن انفيذ أحكام هذه الالئحة.

املادة الثانية والعشرون
يتولى املراج الداخلي متابعة انفيذ هذه الالئحة.

املادة الثالثة والعشرون
ح
ُيعمل بهذه الالئحة بعد و تسعيك ) يوما من ااريد نارها.
** *** **

