
 

 

  

 الحوكمةسياسة 

 2022-1443اإلصدار الثالث  



 

 3من  1الصفحة 
 

 الحوكمةسياسة 
 030 السياسةرقم 

 الحوكمة والشفافية المعيار

 الحوكمةسياسة  اسم السياسة

 إدارة المراجعة الداخلية المدير التنفيذي/ المستشار اإلداري/ المسؤولية عن التطبيق

 المخرجات المتوقعة
 .موظفي الجمعيةالمحافظة على  -1
 استمرارية دعم المتبرعين. -2
 تقديم خدمات أفضل لألسر المستفيدة. -3

 م(2022) هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
ك ومشاريعها، وكذلالتأكد من سالمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية وفروعها 

 االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات المالية.
 

 :السياسة -2
 تقوم الجمعية بالمشاركة الشخصية في إدارة برامج وفعاليات التغيير. .1
 تقوم الجمعية بدراسة وتحديد برامج التغيير للمنشأة دوريا. .2
 للتغيير.تقوم الجمعية بتطوير آليات عمل واضحة ومحددة  .3
 مواجهتها.ل والبدائل الحلول وتطوير واألنشطة، لألعمال المحتملة المخاطر بتحديد الجمعية تلتزم .4
 تلتزم الجمعية بسرعة التجاوب مع األزمات المختلفة وإصدار التقارير الالزمة. .5
 تلتزم الجمعية بشفافية االمتيازات والصالحيات لإلدارة العليا. .6
 تحقيق العدل والمساواة والشمولية.تقوم الجمعية بتحقيق  .7
 تلتزم الجمعية بالدقة والشفافية في المعلومات المقدمة للمجتمع. .8
 تقوم الجمعية بنشر وسهولة الوصول لمعلومات المنشأة. .9

 تلتزم الجمعية بسالمة ووضوح الهيكل التنظيمي. .10
 وم الجمعية بوضع الصالحيات والمسؤوليات للعاملين.تق .11

 

 المسؤوليات: -3
 اللجنة التنفيذية. .1
 المستشار اإلداري. .2
 إدارة المراجعة الداخلية. .3

 

 المستندات الواجب توافرها: -4
 معيار السالمة المالية. .1
 معيار المسائلة والشفافية. .2
 معيار نشر النتائج. .3
 اللوائح اإلدارية والمالية. .4
 لوائح وزارة العمل والتنمية االجتماعية. .5



 

 3من  2الصفحة 
 

 
 :ن من السياسةيالمستهدفالنطاق: المستفيدين و -5

 إدارة الجمعية. .1
 موظفي الجمعية. .2
 

 :التطبيق -6
 

 قياس الفاعلية الزمن المسؤولية ةوالخط ت

 مرحلة التخطيط 1

المراجعة 
 الداخلية

دوري ربع 
 سنوي

تطبيق الجدول الزمني 
 المبدأي قبل التنفيذ

2 
 مرحلة األداء

 )تنفيذ األنشطة(
دوري ربع 
 سنوي

 كافة اإلداراتتوثيق نتائج 

 مرحلة التقيم والتقرير 3
دوري ربع 
 سنوي

مسودة تقرير المراجعة 
 الداخلية

4 
مرحلة المتابعة 
 والتوصيات

دوري ربع 
 سنوي

 تحليل النتائج

 

 القياس: -7
 

 المستهدف المؤشر ت
االستفادة من 

 القياس
 كيفية القياس

1 
نسبة سالمة وفاعلية 
 أنظمة الرقابة الداخلية

80% 
تطبيق اللوائح 
 واألنظمة

دراسة الردود الواردة من 
اإلدارات والفروع 

 والمشاريع

 
 التطوير: -8
 ا.تفعيل أتممة معايير الحوكمة إلكتروني   .1
 ا.مراجعة السياسة سنوي   .2

 
 :المراجع -9
 هـ.1442إصدار عام  -ة مستودع المدينة المنروة الخيري ميثاق المراجعة الداخلية لجمعي .1
 م.2021إصدار عام  –االجتماعية  والتنمية البشرية الموارد من وزارة الصادر واالمتثال االلتزام معيار .2

 م.2021 امع إصدار – االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة من الصادر واإلفصاح الشفافية معيار .3

 م.2021إصدار عام  –من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية معيار السالمة المالية الصادر  .4
 
 
 
 

 



 

 3من  3الصفحة 
 

 إعتماد مجلس اإلدارة
 اإلدارة مجلس اجتماع في الخيري المنورة المدينة مستودع بجمعية الحوكمة سياسة إعتماد تم

 م.29/06/2022 الموافق هـ30/11/1443 بتاريخ األربعاء يوم المنعقدة (5) رقم بجلسته

 


