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 ) تع��فات مصطلحات الدل�ل : 1المادة رقم (
ي الس�اق

ي الموضحة أمامها مالم �قت�ض
   ذلك خالف  تدل ال�لمات والعبارات التال�ة ع� المعاىض

 الوزارة 
0B ة والتنم�ة االجتماع�ة�  وزارة الموارد الب�ش

اف جهة  ي لتنم�ة القطاع غ�ي ال���ي  مركز التنم�ة االجتماع�ة بالدمام اإل�ش  / المركز الوطيض
�ة والتنم�ة االجتماع�ة  األسا�ي النظام   النظام األسا�ي للجمع�ة المعتمد من وزارة الموارد الب�ش

ي تم �شك�لها �شكل دائم بقرار من مجلس االدارة لجنة  اللجنة   المراجعة الداخل�ة اليت
 جمع�ة محبة للتنم�ة اال��ة الجمع�ة 

 مجلس إدارة جمع�ة محبة للتنم�ة اال��ة  مجلس اإلدارة
الجمع�ة  
 الجمع�ة العموم�ة لجمع�ة محبة للتنم�ة اال��ة  العموم�ة 

ف الما�ي  ف الما�ي الذي  الم�ش ض أعضاء مجلس إدارة الجمع�ةالم�ش  يتم انتخابه من بني
ي تصدرها اإلدارة المال�ة بالجمع�ة شكل دوري التقار�ر المال�ة   التقار�ر اليت
�ة والتنم�ة الجتماع�ة  القوائم المال�ة  ي المعتمد من وزارة الموارد الب�ش  تقار�ر مرجع الحسابات الخار�ب

 للجمع�ة والذي يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة  المدير التنف�ذي�مثلها  ة ف�ذ�تنال اإلدارة
 المراجع الداخ�ي للجمع�ة الذي يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة  المراجع الداخ�ي 

 
 

 للجنة:  األسا�ي ) الهدف 2المادة رقم (
اما بالمتطلبات النظام�ة والممارسات الرائدة لضمان  ض ي مجال الحوكمة تتطلع لجنة   أفضلال�ت

الممارسات �ض
ي من  اإلدارةالمراجعة الداخل�ة بالتحقق من كفاءة نظام الرقابة وتنف�ذە بفاعل�ة وتقد�م التوص�ات لمجلس  اليت

 .  الجمع�ة أهدافتفع�ل النظام وتط��رە بما �حقق  شأنها 
 
 



 

 
 
 

 ) نطاق عمل اللجنة: 3المادة رقم (
ي الجمع�ة ومر 

اف ع� نظام الرقابة الداخل�ة وما يتصل �ض جعة اللوائح ا�شمل نطاق عمل لجنة المراجعة اإل�ش
ي تصدرها الجمع�ة  .  والس�اسات اليت

 

 ) �شك�ل اللجنة: 4المادة رقم (
ها عن ثالثة وال يزد عن خمسة من أعضاء المجلس و�مكن أن �كون من بينهم مختص ؤ ال �قل أعضا أن .١

 .  بالشؤون المال�ة والمحاسبة من خارج المجلس 
ض رئ�س اللجنة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ييتم تع  .٢  .  ارە بالتص��ت بأغلب�ة األعضاء��مكن اخت و ني
ي اللجنة وال �حق له ترأس  .٣

ف الما�ي عضوا �ض  . اللجنة �كون الم�ش
 

  : ) مهام اللجنة5المادة رقم (
ي تصدرها الجمع�ة والس�اسات ئحاالجمع�ة المال�ة و اإلدار�ة واللو  أعمالتحرص لجنة المراجعة بمراجعة    اليت

 والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم المال�ة وأنظمة الرقابة الداخل�ة فيها و�شمل مهام اللجنة ما ��ي : 
 

 .  والقوائم المال�ة دراسة أي مشا�ل مهمة أو غ�ي مألوفة تتضمنها التقار�ر المال�ة .١
ي المسائل الجوه�  .٢

ي � التحقق من التقديرات المحاسب�ة �ض
 .   التقار�ر المال�ةة الواردة �ض

 الرأي والتوص�ة لمجلس اإلدارة �شأنها .   و إبداءدراسة الس�اسات المحاسب�ة المعينة بالجمع�ة  .٣
ي دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخل�ة والمال�ة و إدارة المخاطر  .٤

 الجمع�ة . �ض
 الواردة فيها . للمالحظات  التصح�ح�ةخل�ة ومتابعة تنف�ذ اإلجراءات ا دراسة تقار�ر المراجعة الد .٥
 . التحقق من مدى فعال�ة المراجع الداخ�ي  .٦
ام الجمع�ة باألنظمة واللو  .٧ ض  ئح والس�اسات والتعل�مات ذات العالقة . االتحقق من ال�ت
ح  االتفاق�ات و  مراجعة العقود  .٨  . ذلك ح�ال مرئ�اتها تج��ــها الجمع�ة مع الجهات ذات العالقة وتقد�م  أنالمق�ت
ي تصدرها الجمع�ة والتوج�ه امراجعة اللو  .٩  . اإلدارةمن مجلس باعتمادها ئح والس�اسات اليت

 . �شأنها مراجعة نتائج تقار�ر الجهات الرقاب�ة والتحقق من اتخاذ الجمع�ة اإلجراءات الالزمة  .١٠
ي بناَء   الرأي إبداء .١١  المال�ة للجمع�ة ع� طلب مجلس اإلدارة ف�ما إذا كانت تقار�ر المجلس والقوائمالفيض

ي تتيح  فة تقمالجمع�ة العموم�ة والجهة ال ألعضاءصح�حة ومتوازنة ومفهومة واليت   ،الما�ي �م المركز ي�ش
ات�ج�اتها .  وأدائها   ونموذج عملها واس�ت

إضاف�ة �شكل دوري ل�افة المستندات المال�ة ام متقدم �عمل ع� حفظ �سخ ظالتحقق من وجود ن .١٢
من .  ي مكان ا�

 �ض
 . الق�ام ب�جراءات الفحص الخاص بأ�شطة وعمل�ات محددة ذات عالقة بالمركز الما�ي للجمع�ة  .١٣
 مراجعة أي متطلبات قانون�ة عن الجمع�ة .  .١٤
 ابعة اإلجراءات اإلدار�ة المطل��ة بالجمع�ة . تتوف�ي الرقابة اإلدار�ة لم .١٥
ة لس�اسات الجمع�ة  و أيالمخالفات المال�ة واألخالق�ة والقانون�ة متابعة  .١٦  األحكامانتهاك  أو انتها�ات خط�ي

ي    .  المراجعة الداخل�ة أوضحتها القانون�ة اليت
ي حال تجاوز ق�مة العقد مبلغ (  .١٧

ي أبرمتها الجمع�ة مع الموردين �ض ) خمسون 50.000االطالع ع� العقود اليت
 . ألف ر�ال وذلك إلحاطة اللجنة 

 الق�ام بما يوكل إ� اللجنة من مهام لمصلحة الجمع�ة.   .١٨
 

 



 

 
 
 
 

 ) صالح�ات اللجنة: 6المادة رقم (
 ا . ع� سجالت الجمع�ة ووثائقه االطالعحق  .١
 .   التنف�ذ�ةالمجلس اإلدارة او اإلدارة  ءب�ان من أعضا  أو  إ�ضاحتطلب  أن .٢
  أو المجلس عملها  أعاق إذا تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمع�ة العموم�ة للجمع�ة لالتفاق  أن .٣

ار      . تعرضت الجمع�ة أل�ض
ة إلجراء أي  تكل�ف مستشار  .٤ ي أو ب�ت خ�ب ي نطاق عملها وفقا خار�ب

لما تفتض�ه  دراسات مدرجة �ض
 ة . مصلحة الجمع�

 
 تقار�ر اللجنة: ) 7المادة رقم (

 اإلدارة. تصدر اللجنة التقار�ر الدور�ة لعرضها ع� مجلس  -١
 �شتمل خالصة ألعمالها وأدائها واختصاصاتها ومهامها وك�ف�ة تطب�قها وفق  -٢

�
ما تفتض�ه  تصدر اللجنة تق��را� سن��ا

ض للعرض ع� الجمع�ة العموم�ة وفق  ي  اآلل�ةاألنظمة والقوانني   األسا�ي نظام المع  ال يتعارضحددها بما تاليت
افجهات  أو أنظمة أخرى تصدرها الوزارة  أي أو  للجمع�ة  .  المختصة اإل�ش

ي مقر الجمع�ةايتم حفظ �سخة من تق -٣
 .  ر�ر اللجنة �ض

 
 : مراجعة الدل�ل )8المادة رقم (

أهدافها بنجاح . والتأ�د   إجراءات هذا الدل�ل ع� تحقيق  قدرة  تقوم اللجنة عند اقتضاء الحاجة بتقي�م وتوثيق مدى
تقوم اللجنة بتحد�د جوانب  أنبالدل�ل كما �جب   ما إذا كانت اللجنة قد استطاعت انجاز مسؤول�اتها ذات الصلة

ي تطبيق هذا الد
 . ووضع خطط عمل وجداول زمن�ة لتصح�حها ل�لالقصور الجوه��ة �ض

 
 : اعتماد الدل�ل) 9المادة رقم ( 

ي  يبدأ ��ان هذا الدل�ل من تار�ــــخ اعتماد مجلس اإلدارة وتعتمد أي تعد�الت عل�ه الحقا  -١
ي تار�ــــخ محدد �ض

�ض
 . قرار مجلس اإلدارة 

ي هذا الدل�ل و�حل محل ما يتعارض معه من إجراءات  -٢
 .  لوائح داخل�ة للجمع�ة أو  قرارات أو �ل�ض

تصدرها الوزارة  حكومة أو س�اسات متعلقة بها  �ي معاي أي أو �عت�ب هذا الدل�ل مكمل للنظام األسا�ي للجمع�ة  -٣
ا أو   ف�ة . الجهة اإل�ش
 

 : المرجع) 10المادة رقم ( 
 

ح آل�ة ترشيح اعضاء اللجنة وقواعد اخت�ارهم و  -١ ي �ش
�عت�ب دل�ل اللجان الدائمة لمجلس االدارة المرجع �ض

ي �جب    التق�د بها  ضوابط عمل اللجنة اليت
 
 عتماد مجلس اإلدارة : ا

�� دورتھ الثانية    م 2022الثا�ي لعام  اإلدارة�� اجتماع مجلس ة �جنة املراجعة الداخليعمل تم اعتماد دليل 

 م ، و�حل هذا الدليل  محل جميع  األدلة السابقة . 26/07/2022بتار�خ 
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