
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للجمعية الرقابة الداخليةالئحة 
لرعاية الصحية بمنطقة ل  الخيرية

 تبوك 
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 الرقابة الداخلية: 

تُعد الرقابة الداخلية واحدة من أدوات التصدي للمشكالت المختلفة التي تعاني         
منها الجمعيات، كونها تقوم بدور المتابع والُمشرف على حسن سير وسالمة العمل  
الممارسات غير  أكبر حد ممكن من  إلى  التقليل  الداخلي في الجمعية، وذلك بهدف 

السل التي  األخالقيّة، ولصياغة مدونات  التي تعمل على تفادي عمليات االحتيال  وك 
مصلحة   من  أكبر  أهميّة  الشخصيّة  المصالح  وتعطي  الحقوق،  ضياع  إلى  تؤدي 

ًً في طبيعة العمل فيها ً ًً من المؤسسات   .الجمعية، مما يؤثر سلبا ويشمل ما سبق كالً

رّي، أو تلك التي تعمل في المجال االجتماعّي واالقتصادّي والثقافّي والسياسّي والعسك 
ًً ألهميّة سالمة   التي تنتمي إلى ميدان القطاع الخاص أو العام )الحكومي(، ونظراً
النظام الداخلي سنستعرض الى مفهوم الرقابة الداخليّة، وأبرز الجهات المسؤولة عن  

 ذلك، وأهم الوظائف التي تقوم بها.  

 مفهوم الرقابة الداخليّة: 

التي تقع على عاتقها مسؤوليّة وضع خطوط   هي تلك الوحدات واألجهزة والجهات 
حمراء للمنظمات يمنع تجاوزها، ويُمنع القائمون على األعمال المختلفة والموظفين  
بغض النظر عن صالحياتهم ومناصبهم من تجاوزها، بحيث تراقب أداء مجلس اإلدارة  

وت القرارات، وغيرها،  واتخاذ  والتوظيف،  الميزانيات،  الجمعية، من حيث  ضع  في 
لها يُعرض   للعمل بشكل سليم، وأي تجاوز  بها  االلتزام  التي يجب  بالقوانين  الئحة 

 الجمعية للمسائلة القانونيّة.  

 جهات الرقابة الداخليّة: 

شؤون  الموظفين، لجان مكافحة الفساد، لجان مكافحة االحتكار، األجهزة الرقابيّة 
رة، واإلدارات التنفيذية التي  الداخليّة في مؤسسات القطاع الخاص مثل مجالس اإلدا

 تملك صالحيات الرقابة على كافة األعمال والدوائر. 

 جهات الرقابة الخارجية:

فتتمثّل في مجالس الوزراء، والضوابط الجمركية وغيرها .وظائف جهات الرقابة   
 الداخليّة وضع مدونات سلوك أخالقيّة تحكم العمل في المنظمات.  

 

 



 

 

 ن الجودة: رصد خطوات العمل لضما

 اإلشراف على عمل القيادة العليا. -1

 المعاملة المتساوية لجميع أطراف العمل.    -2

 تطبيق الشفافيّة واإلفصاح والمكاشفة في العمل.  -3

الحد من دور إدارة األرباح والممارسات غير السليمة، أي أنها تحول دون  -4
المحاسبيّة   بالبيانات  والتالعب  بالتأثير  اإلدارة  والتقارير قيام  والماليّة 

 المالية لصالح سرقة جزء من األرباح. 

 

 نتائج الرقابة الداخليّة 

إّن تحقيق أقصى فعاليّة ممكنة للجان الرقابة الداخليّة يتطلب خفض المخاطر وتعظيم 
األرباح وتعزيز السلوك السليم، وتجنب المحسوبيّة، ووضع األشخاص المناسبين في 

ذلك حسب مؤهالتهم العلميّة والشخصيّة، مما يزيد من ثقة  األماكن المناسبة لهم، و 
المجتمع المحيط بالجمعية ويضمن رضى أصحاب المصالح، ويحقق الثقة العالية بين  
للجمعية وبالتالي يضمن   الطيبة  الموظفين، ويحفظ السمعة  العمالء، ويحقق رضى 

 .تحقيق األهداف القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى

 مي لوحدة الرقابة الداخلية الهيكل التنظي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 وحدة الرقابة الداخلية

 قسم الرقابة اإلدارية

 قسم الرقابة الفنية

 قسم الرقابة المالية 



 

 

 

 المهام والواجبات 

تقييم إنجازات الوحدة وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق األهداف وكيفية   -1
 عداد تقارير اإلنجاز للمسؤولين.إو عليها،التغلب 

وضع وتنفيذ الخطط والنشاطات التي تهدف إلى رفع كفاءة اإلنجاز في الوحدة   -2
 بما في ذلك تطوير أساليب وطرق العمل. 

الخطط   -3 في وضع  التنفيذية    االستراتيجيةالمساهمة  الخطط  للسلطة، ووضع 
 هداف السلطة. أومتابعة تنفيذها بما يوائم 

اإلشراف على تنظيم ملفات الوحدة بما يكفل حسن أداءها في مجال الرقابة  -4
 المالية واإلدارية.

الهادفة   -5 اإلجراءات  على  موقع  لاإلشراف  اإلنترنت  للجمعية  تصميم  على 
 .باستمراروتحديثه 

إدارة الجمعية وأقسامها  التأكد من سالمة اإلجراءات والقرارات التي تتخذها   -6
 مجال أعمالها ومدى مطابقتها للتشريعات والتعليمات ذات العالقة.  في

والمحولة  الجمعية دراسة وتقديم المقترحات والمالحظات التي يبديها موظفو  -7
 سبل تحسين األداء وكفاءة العمل بشكل عام. لالمجلس حومن قبل رئيس 

السجالت   -8 وأصولية  صحة  من  بالتأكد  الخاصة  اإلجراءات  على  اإلشراف 
 الجمعية والمستندات والوثائق والملفات الرسمية المعتمدة في 

ورفع المقترحات والمالحظات التي يبديها  جمعية  تقييم المخاطر التي تواجه ال -9
الها ومدى مطابقتها للتشريعات والتعليمات ذات  في مجال أعمالجمعية  موظفو  
 العالقة.

وأعمال   -10 مرافق  كافة  على  تفتيشية  بجوالت  وتقديم القيام    الجمعية 
 الالزمة. التوصيات 

 للجمعية  التحقيق االبتدائي بأية مخالفات والشكاوى الواردة  -11

المباشر   -12 للرئيس  ورفعه  الداخلي  التحقيق  إجراءات  دليل  إعداد 
الموارد باالسترشاد إلى األدلة اإلجرائية التي تصدرها وزارة    للمصادقة عليه

 الخصوص.  البشرية والتنمية االجتماعية بهذا

 



 

 

الداخلة   -13 الرقابة  أعمال  عن  الحاجة  دعت  وكلما  شهري  تقرير  تقديم 
 ى واإلنجازات والمالحظات بما في ذلك المالحظات التي لم تصوب إل

المجلس، على أن يقدم تقرير سنوي مماثل خالل األشهر األربعة األولى   رئيس
 من السنة التالية. 

النماذج   -14 وفق  اإلثبات  وأدلة  التوثيق  معيار  تطبيق  على  اإلشراف 
)لوائح التدقيق(  الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  المعتمدة من قبل وزارة  

 في توثيق اإلنجازات الرقابية. 

القرا -15 والرقابة مراجعة  اإلدارية  الرقابة  بشأن  الصادرة  اإلدارية  رات 
تحقيق   من  والتأكد  والبيئية  الفنية  والرقابة  األداء  ورقابة  الجمعية  المالية 

 والسياسات المرسومة لها.  لألهداف

من الموارد  الجمعية  عداد الموازنة السنوية الحتياجات  إاإلشراف على   -16
 الفنية. البشرية والتجهيزات 

 ات ووسائل السالمة والصحة المهنية في مكان العمل. توفير أدو -17

المالية   -18 التعليمات  حسب  المحاسبية  القيود  تصويب  من  التحقق 
باإليرادات  والمتعلقة  لها  المعززة  الوثائق  توفر  من  والتحقق  والرقابية، 

اللغة العربية إذا كان أصل المعززات بوالنفقات على أن تكون الوثائق المعززة  
 لغات أخرى. 

لجمعية  التدقيق على اإلنفاق واإليرادات على المشاريع الرأسمالية في ا -19
 بغض النظر عن مصدر التمويل. 

والمعامالت   -20 والتسويات  المالي والخالصات  الموقف  التأكد من صحة 
 البنكية وأن البيانات الواردة بها صحيحة، وتحليل النتائج المالية لها. 

الموظفين   -21 رواتب  كشوفات  اإلضافي   اعاتواالستقطتدقيق  والعمل 
 والتنقالت لكافة فئات الموظفين. 

والرقابة   -22 التدقيق  مجال  في  والجودة  األداء  ومعايير  أساليب  تطوير 
 المالية 

خالل إجراء جرد   الجمعية منالتدقيق على لوازم وموجودات مستودع   -23
دوري والتحقق من مطابقة بيانات سجالت الموجودات مع الموجودات الفعلية  
وأن المواد المخزنة تمت بالشكل الصحيح من حيث نظافة المستودع والتهوية  
يسهل  بحيث  موجودة  والفهرسة  التصنيف  بطاقات  وأن  الجيدة  واإلنارة 

 الوصول إلى المادة بشكل صحيح. 



 

 

إجر -24 على  والتشريعات  لتدقيق  باألنظمة  االلتزام  ومدى  الشراء،  اءات 
وااللتزام بمدد تراة  باإلضافة إلى التأكد من التوريد للمواد المش  لها،المنظمة  

 التوريد وتقديم الكفاالت الالزمة لعمليات الشراء. 

وآليات   -25 مركبات  استخدام  حسن  من  والتحققالتأكد  من    الجمعية 
قيق على أوامر الحركة للسيارات والتحقق  والتد  العامة،استخدامها للمصلحة  

 من مطابقة المسافة المقطوعة مع كمية الوقود المستهلكة. 

كافة   -26 في  العمل  إجراءات  وسالمة  صحة  من  واقسام التأكد  فروع 
الخطط واألهداف المرسومة وطبقا للقوانين واألنظمة واللوائح    الجمعية وفق

 معية  الجوالتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في 

تشخيص المشاكل اإلدارية وتقديم التوصيات باإلجراءات التصحيحية   -27
 والحلول المقترحة وإبداء الرأي في أي موضوع ذو صبغة إدارية.

التدقيق على القرارات اإلدارية واإلجراءات ذات الصلة بإدارة الموارد   -28
ظمة  البشرية في جميع مراحلها السابقة والالحقة ومدى مطابقتها ألحكام األن 

 والتعليمات المعمول بها  

تم إقرار هذه الالئحة من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعها رقم )    ( وتاريخ   /  /  
ًً من : 2021  م وذلك بعضوية كالً

 رئيس اللجنة     الوكيل قاألستاذ عبد الخال -1

 عضو    الدكتور مانع القحطاني   -2

 عضو    الدكتورة اماني الشامان  -3

 عضو    مشحن البلوي المهندس سعد  -4

 عضو   الدكتورة حسناء العنزي   -5

( المنعقد بتاريخ    4/42في اجتماعه  )     اإلدارةتم اعتماد الالئحة من قبل مجلس 
29/8/1442 

                                                                                                               
 رئيس مجلس  االدارة 

                                                                                                        
 أ.د/ ابراهيم بن عبدهللا التدالوي 

                                                  


