
 

ة ال ال األبواء خجمع   ١  ة 

ة  لجنة التدقيق والمراجعة الداخل

  

ة مس اللجنة   : لجنة التدقيق والمراجعة الداخل

  

 : أعضاء اللجنة

  الصفة  اسم العضو  م

د الرح  ١ س اللجنة، عضو مجلس اإلدارة   هالل اليو  م ع   رئ

ت النعما   ٢ ت ثا   عضو اللجنة، عضو مجلس اإلدارة  مث

د اليو    ٣   اإلدارةعضو اللجنة، عضو مجلس   حامد شد

  

ارا من  : مدة اللجنة ة دورة مجلس اإلدارة  ١٤٤٢ ٤ ٤اعت   ه. ١٤٤٦ ٢ ١٢ه إ نها

اط التنظ    مجلس اإلدارة.  : االرت

  : مهام واختصاصات اللجنة

دليل الحسابات الموحد ومعيار السالمة المالية من دليل   قبتطبي  الجمعيةمتابعة التزام    -١
  .االهلية الجمعياتحوكمة 

  . مراجعة التدفقات النقدية  -٢
  الجمعية.ة المتبعة في يلنظم والسياسات المحاسبامتابعة تطبيق   -٣
وبيان    -٤ الموازنة  وعناصر  ببنود  والتقيد  واالنفاق  الصرف  وأسباب أمراقبة  وجه 

  االنحرافات.
 .ابق قرارات اإلدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدةمراجعة تط  -٥

  
  



 

ة ال ال األبواء خجمع   ٢  ة 

ة  لجنة التدقيق والمراجعة الداخل

  مهام المراجع الداخلي:
 مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية. -١
 تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها. -٢
 حماية أصول الجمعية.  -٣
 منع الغش واألخطاء واكتشافها إذا ما وقعت. -٤
االعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها  تحديد مدى   -٥

 تعبر بدقة عن الواقع. 
القيام بمراجعات منتظمة ودولية لألنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس   -٦

 اإلدارة.
 آللية المعتمد في الجمعية. المحافظة على سالمة السجالت والمستندات والملفات العادية وا -٧
 تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.  -٨
 التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجاالت المراجعة الخارجية.  -٩

 المحافظة على نظام الضبط الداخلي.  -١٠
وإرشادية   -١١ وظيفة عالجية  تعد  التي  المراجعة  وظيفة  في  الهدف  هذا  يتمثل  التطوير:  هدف 

تتبع وتحديد وتحليل النتائج اإليجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها تتناول فحص ومراجع و
بتوصيات ومقترحات إلى مجلس اإلدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي 

 تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية. 
  

كل  اللجنة  تجتمع   دورية  أبصورة  إعداد محاضر ثالثة  ويتم  ذلك.  إلى  الحاجة  وكلما دعت  شهر، 
  م تعرض على مجلس اإلدارة.ث اجتماعاتها وتتضمن المناقشات والتوصيات 

 

 
  

  

  

  

  

  

  




