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 الحوكمةسياسة 
 010 السياسةرقم 

 احلوكمة والشفافية املعيار
 احلوكمةسياسة  اسم السياسة

 إدارة املراجعة الداخلية املدير التنفيذي/ املستشار اإلداري/ املسؤولية عن التطبيق

 املخرجات املتوقعة
 .موظفي اجلمعيةاحملافظة على  -1
 استمرارية دعم املتربعني. -2
 تقدمي خدمات أفضل لألسر املستفيدة. -3

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
التأكد من سالمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية يف اجلمعية وفروعها ومشاريعها، وكذلك االلتزام ابألنظمة واللوائح 

 ادلالية.والتعليمات واإلجراءات 
 
 :السياسة -2

 .دارة برامج وفعاليات التغيريإدلشاركة الشصيية يف تقوم اجلمعية اب .1
 .دراسة وحتديد برامج التغيري للمنشأة دورايتقوم اجلمعية ب .2
 .تطوير آليات عمل واضحة وحمددة للتغيريتقوم اجلمعية ب .3
 .وتطوير احللول والبدائل دلواجهتها ،نشطةعمال واألة لألتحديد ادلصاطر احملتملتلتزم اجلمعية ب .4
 تلتزم اجلمعية بسرعة التجاوب مع األزمات ادلصتلفة وإصدار التقارير الالزمة. .5
 .دارة العلياشفافية االمتيازات واليالحيات لإلتلتزم اجلمعية ب .6
 .حتقيق العدل وادلساواة والشموليةتقوم اجلمعية بتحقيق  .7
 .ادلعلومات ادلقدمة للمجتمعلدقة والشفافية يف تلتزم اجلمعية اب .8
 .نشر وسهولة الوصول دلعلومات ادلنشأةتقوم اجلمعية ب .9

 .سالمة ووضوح اذليكل التنظيميتلتزم اجلمعية ب .11
 .اليالحيات وادلسؤوليات للعاملنيوم اجلمعية بوضع تق .11

 
 املسؤوليات: -3

 اللجنة التنفيذية. .1
 ادلستشار اإلداري. .2
 إدارة ادلراجعة الداخلية. .3
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افرها: -4  املستندات الواجب ثو
 معيار السالمة ادلالية. .1
 معيار ادلسائلة والشفافية. .2
 معيار نشر النتائج. .3
 اللوائح اإلدارية وادلالية. .4
 لوائح وزارة العمل والتنمية االجتماعية. .5

 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5
 إدارة اجلمعية. .1
 موظفي اجلمعية. .2

 
 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
 مرحلة التصطيط 1

ادلراجعة 
 الداخلية

 تطبيق اجلدول الزمين ادلبدأي قبل التنفيذ دوري ربع سنوي
 توثيق نتائج كافة اإلدارات دوري ربع سنوي مرحلة األداء )تنفيذ األنشطة( 2
 الداخليةمسودة تقرير ادلراجعة  دوري ربع سنوي مرحلة التقيم والتقرير 3
 حتليل النتائج دوري ربع سنوي مرحلة ادلتابعة والتوصيات 4

 

 القياس: -7
 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
نسبة سالمة وفاعلية أنظمة  1

دراسة الردود الواردة من اإلدارات  تطبيق اللوائح واألنظمة %81 الرقابة الداخلية
 والفروع وادلشاريع

 
 التطوير: -8

 ا.تفعيل أمتمة معايري احلوكمة إلكرتوني   .1
 .مراجعة السياسة سنواي   .2

 

 :املراجع -9
 هـ.1442إصدار عام  -ة مستودع ادلدينة ادلنروة اخلريي ميثاق ادلراجعة الداخلية جلمعي .3
 م.2121إصدار عام  –معيار االلتزام واالمتثال اليادر من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية  .4
 م.2121إصدار عام  –معيار الشفافية واإلفياح اليادر من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية  .5
 م.2121إصدار عام  –معيار السالمة ادلالية اليادر من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية  .6

 

 


