
  م18/04/2021التاريخ:

  لجنة التدقيق والرقابة املوضوع:

 
 
 

 807ترخيص رقم  –الرياض  –اململكة العربية السعودية 

 www.dnpo.org.sa إلكتروني:موقع    info@dnpo.org.sa البريد:   0500024213جوال: 
 

 

 (16رقم )قرار إداري   

 على الصالحيات املمنوحة ملجلس اإلدارة 
ً
 . بناءا

 على -
ً
 .  م 18/04/2021( بتاريخم03/2021أعضاء مجلس االدارة رقم )إجتماع السادة  توصيات وبناءا

 على ما تقضيه مصلحة -
ً
 العمل . وبناءا

 

  يقرار ما يلتم إ

 . حسب البيانات املوضحة ادناه تنامي  للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي  تكوين لجنة التدقيق والرقابة  .1

 رئيس اللجنة  املنصب د.   خالد بن محمد بن عبد العزيز بن نقيه االسم 

 عضو لجنة  املنصب  د. زيد بن فالح بن ناصر الخمش ي االسم 

 هـ 05/1446 تاريخ انتهاء التكليف م 18/04/2021 تاريخ التكليف 

 

 مهام لجنة التدقيق  -

مراقبة سالمة البيانات املالية للجمعية وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء  .1 -

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

 أية تغييرات في السياسات واملمارسات املحاسبية. -أ -

 إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارة. -ب -

 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق. -ت -

 افتراض استمرارية عمل الجمعية. -ث -

 التقيد باملعايير املحاسبية. -ج -

 القانونية املتعلقة بإعداد التقارير املالية.التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من املتطلبات  -ح -

التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية واملدير املالي أو املدير القائم بنفس املهام في الجمعية في  .2 -

 السنة.سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة االجتماع مع املحاسب القانوني املكلف من الوزارة للجمعية مرة على األقل في 
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النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيالء االهتمام  .3 -

الالزم بأية مسائل يطرحها املدير املالي للجمعية أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط االمتثال أو مدقق الحسابات 

 الخارجي.

 املالية والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في الجمعية.مراجعة أنظمة الرقابة  .4 -

 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. .5 -

تم بمبادرة النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس اإلدارة أو ت .6 -

 من اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة.

 من توفر املوارد الالزمة لجهاز التدقيق الداخلي . .7 -

 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية في الجمعية. .8 -

 مراجعة رسالة املحاسب القانوني املكلف من الوزارة وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها املدقق .9 -

 على اإلدارة بخصوص السجالت املحاسبية أو الحسابات املالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت املطلوب على االستيضاحات واملسائل الجوهرية املطروحة في رسالة  .10 -

 مدقق الحسابات الخارجي.

ية من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير املالية أو الرقابة وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمع .11 -

 الداخلية أو غيرها من املسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك املخالفات .

 مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك املنهي. .12 -

 مها والصالحيات املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة.ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمها .13 -

 تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن املسائل الواردة في هذا البند. .14 -

 النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. .15 -

 تقبلوا فائق االحترام والتقدير و 
 

  رئيس جملس اإلدارة                                                                                      

 مالعبد الكري مد. فؤاد بن عبد الكري                                                                                      


