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 ةالداخلي مراجعةلا أعمالعن تقرير 

 ىعللجمعية البر األهلية بالرياض  والتقديرتتقدم شركة حلول الحوكمة بخالص الشكر 

 .لجمعيةبا المالية ةالداخلي المراجعة للقيام بأعمال الفرصة تهاإتاح

ا لالعناية المهنية البمنا ا والتزام   لمراجعة الداخلية، الدولية لمعايير لا ها نصت عليمالزمة وفق 

من  بداية   المالية ةالداخلي أعمال المراجعة عنتقرير  لمجلس اإلدارة الموقريسرنا أن نقدم ف

في مدى االلتزام بالقوانين  ةمستقل جهةا رأينا كمتضمن   2019حتى نهاية يونيو  2018 سبتمبر

 .والتشريعات ومدى كفاية نظم الرقابة الداخلية للجمعية

وجميع اإلدارات واألقسام للجمعية من قبل اإلدارة العليا  ثمركما نود أن نشيد بالتعاون الم

والفروع، وإتاحة كافة المعلومات الالزمة، والحرص الشديد على بذل أقصى جهد لتحقيق 

 أفضل النتائج.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 

 

 نايف آل خليفة              

 الشريك المنتدب               

 الحوكمةشركة حلول               
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 السنويتقرير ال

 ة الماليةالداخليأعمال المراجعة  عن

  جمعية البر األهلية بالرياض 
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 قدمةم -1

 الغرض من نشاط المراجعة الداخلية  -أ

تعزيز قيمة الجمعية وتقديم الخدمات  إلىتهدف إدارة المراجعة الداخلية للجمعية بشكل عام 

اإلدارة العليا للجمعية كشريك مجلس اإلدارة ولمساعدة المالية التوكيدية واالستشارية 

 .المرجوةاستراتيجي في العمل لتحقيق أهداف الجمعية 

 التخطيط والمعايير والقواعد -ب

في  الداخلية الرقابة نظم وفعالية كفاءة مدى تقييم إدارة المراجعة الداخليةتشمل أنشطة 

االلتزام  بقياس مدى تقوم إدارة المراجعة الداخليةللموارد. كما  األمثل، واالستخدام الجمعية

  .األنظمة والتشريعات التي تنظم عمل الجمعيةب

 

شاملة لعمليات عمل خطة إدارة المراجعة  أنشأت، للجمعية الداخليةإدارة المراجعة ا مع ميثاق وتماشي  

، عن طريق المتبعةأفضل الممارسات لمراجعة الداخلية والدولية لمعايير البما يتفق مع المالية المراجعة 

وتهدف لجمعية وفروعها إلدارات ا الماليةالمخاطر تقييم إنشاء وتطبيق خطة مراجعة مبنية على أساس 

بشأن فعالية وكفاءة وتكامل عمليات  اتديتوفير درجة معقولة من التأكإدارة المراجعة الداخلية إلى 

 .الجمعيةوأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في 
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  خطة المراجعة الداخلية -2

 نوع عملية المراجعة البيان رقم

 مالية صول الثابتةاأل 1

 مالية فرع العريجاء 2

 مالية يراداتالمدينون والعقارات واإل 3

 متابعة شئون الموظفينما بعد التنفيذ إلدارة مراجعة  4

 متابعة إلدارة الشئون المالية ما بعد التنفيذ مراجعة 5

 تشغيلية شئون الموظفينإدارة مراجعة  6

 مالية فرع الشفا 7

 مالية وما في حكمها النقدية 8

 مالية فرع معكال 9

 متابعة ما بعد التنفيذ لفرع العريجاء مراجعة 10

 تابعةم ما بعد التنفيذ إلدارة شئون الموظفينمراجعة  11

 متابعة الشفاءما بعد التنفيذ لفرع مراجعة  12

 تشغيلية المشتريات 13

 متابعة ما بعد التنفيذ إلدارة الشئون الماليةمراجعة  14

 مالية فرع المرقب 15

 مالية فرع الشمال 16

 مالية فرع الربوة 17
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 نوع عملية المراجعة البيان رقم

 مالية فرع الفيحاء 18

 مالية الدائنون والمكاسب غير المحققة 19

 مالية فرع الفيصلية 20

 مالية المصروفات العمومية واإلدارية والتشغيلية 21

 مالية فرع الروضة 22

 مالية فرع الغرب 23

 

أخرى إضافية بناء  على طلب اإلدارة العليا للجمعية وهي باإلضافة إلى الخطة المعتمدة تم القيام بمهام و

 كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 ( معاملة ما قبل الصرف.950)لحوالي مالية  اتمراجع ▪

 ( عملية مراجعة.91)بواقع حوالي اتفاقيات" ومراجعات استشارية "عقود  ▪

  

91%

9%

مراجعات مالية مراجعات استشارية
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ا  2019إلى يونيو  2018خالل الفترة من سبتمبر  المنجزات لتحديد أولويات المراجعة بناء  على وذلك طبق 

 نتائج تقييم المخاطر المالية للجمعية

 

 

 

 

 

 

 نتائج نشاط المراجعة الداخلية  -3

معظم بالتنسيق مع إدارات وأقسام وفروع الجمعية بالعمل على تطبيق ة الداخليإدارة المراجعة  قامت

ا قامت إدارة  توصيات المراجعة الداخلية لتالفي المخاطر التي تم إبرازها خالل عمليات المراجعة وأيض 

المراجعة الداخلية بمراجعة بعض السياسات واإلجراءات المتبعة بالجمعية والعمل مع تلك اإلدارات/ 

 رقابة الداخلية. األقسام/ الفروع على سد الفجوة فيها وتحديثها للتأكد من مدى كفاية نظم ال

 المراجعة الداخلية  نشاطالقيمة المضافة ل -4

عن في الجمعية الداخلية في تحسين نظم الرقابة حقق نشاط المراجعة الداخلية بالجمعية قيمة مضافة 

طريق العمل مع كافة اإلدارات واألقسام والفروع بالجمعية، على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتفق 

 .لخفض مستوى المخاطر أو الحد منهاعليها 

إجمالي عدد الساعات 

برامج المستغرقة لتنفيذ

2,940المراجعة 

ساعة 

عمل
وشملت إدارات وأقسام 

وفروع الجمعية لما 

420يقارب من حوالي 

يوم 

عمل
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 نشاط المراجعة الداخلية استمرارية  -5

فعالية مدى  ىعن طريق التأكيد علقيمة مضافة  من تحقيقفي الجمعية المراجعة الداخلية نشاط تمكن 

اإلجراءات وومتابعة تطبيق التوصيات  جوهريةالرقابة الداخلية بالجمعية من خالل إبراز مالحظات نظم 

من خالل  اال  وفع امثمر   اأبدوا تعاون   والذين مع إدارات الجمعية وفروعها المتفق عليهاالتصحيحية 

 الالزمة ةذ أغلب اإلجراءات التصحيحياالستجابة الفورية لجميع تلك التوصيات وبذل الكثير من الجهد لتنفي

 .منهالحد لتخفيض مستوى المخاطر أو ا

في أن تكون جمعية  2030والمتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية جل تحقيق رؤية الجمعية أومن 

 نشاط المراجعة الداخلية بالجمعية. يةاستمراربنوصي  ،تهااخيرية نموذجية في إدارتها وتقنيتها وخدم

 

 والله تعالى الموفق،،،

 

 

 


