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 الداخلية الرقابةالئحة نظام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  املقدمة :
 

 ا�حوكمة قواعد أح�ام وتطبيق املخاطر بإدارة املتعلقة واإلجراءات السياسات لتقييم للشركة داخلية رقابة نظام اعتماد اإلدارة سمجل �ع� يتع�ن

 جميع �� للمسؤولية وا�حة معاي��  اتباع ظامنال هذا يضمن أن و�جب الصلة، ذات واللوائح باألنظمة والتقيد الشركة، �عتمدها ال�ي بالشركة ا�خاصة

  تتم العالقة ذات األطراف �عامالت وأن الشركة �� فيذيةنالت املستو�ات
ً
تتمثل الرقابة الداخلية �� مجموعة و  .��ا ا�خاصة والضوابط لألح�ام وفقا

من أي تصرفات غ�� مرغوب ف��ا وتحقيق دقة البيانات  شركة دف إ�� حماية موارد وممتل�ات و أصول الة ��محدداالجراءات املكتو�ة �� ش�ل خطة 

تحقيق كفاءة استخدام املوارد البشر�ة و املادية بطر�قة مث�� �� نطاق االل��ام و  شركة و املعلومات املالية ال�ي ينتجها النظام املحاس�ي �� ال

و�ناء عليھ و�عد االطالع ع�� نظام الشر�ات و�عديالتھ و�عد  الشركة.قواني�ن و اللوائح ال�ي تحكم طبيعة العمل داخل بالسياسات و النظم و ال

م ، و�عد  ١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق ١٦/٥/١٤٣٨االطالع ع�� نظام السوق املالية ولوائحة و�عد االطالع ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة بتار�خ 

 إصدار الئحة نظام الرقابة الداخلية  .  صالحيات من لھ بما ا�خليج للتدر�ب والتعليم  شركة إدارة مجلس رر ــــــــــقالشركة االسا��ي  االطالع ع�� نظام
 

 : �عر�ف الرقابة الداخلية  االو��املادة 
 

والرقابة ع��  املحافظة ع�� أصول الشركة ال�ي صممت من اجل  تنظيميةعباره عن مجموعھ من ا�خطط ال ابأ�� الرقابة الداخلية يمكن �عر�ف

��جيع العامل�ن �� الشركة ع�� إتباع و  .وز�ادة وتحف�� الكفاءة التشغيلية للشركة  . يةومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات املحاسبأستخدامها ، 

 الشركة .  وتحس�ن الهي�ل التنظيمي و العمل ع�� تحقيق أهداف .والتقيد �سياس��ا
 

 با��ا 
ً
بفعالية وكفاءة وإصدار تقار�ر مالية موثوق ��ا، واالمتثال للقوان�ن واللوائح  شركةلضمان تحقيق أهداف النظام كما يمكن �عر�فها ايضا

 .ةشركمفهوم واسع، يتضمن �ل ما �سيطر ع�� املخاطر املحتملة لل الرقابة الداخليةف. والسياسات
 

 : أهداف الرقابة الداخلية  ثانية املادة ال
 

 :الرقابة الداخلية  تتمثل فيما ي�� األهداف املراد تحقيقها من نظام أن 
 

ات و�� نفقا��ا وت�اليفها وعوائدها و�� مختلف السياس هانتاجإة و�� عوامل شركالتحكم �� األ�شطة املتعددة لل من أجل: شركة التحكم �� ال .١

ال�ي وضعت �غية تحقيق ما ترمي إليھ ، ينب�� عل��ا تحديد أهدافها، هيا�لها، طرقها وإجراءا��ا، من أجل الوصول والوقوف ع�� معلومات 

 .املراد التحكم ف��اذات مصداقية �عكس الوضعية ا�حقيقية لها، واملساعدة ع�� خلق رقابة ع�� مختلف العناصر 

ة من خالل فرض حماية مادية شركحماية األصول: من خالل التعار�ف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو حماية أصول ال .٢

ا ��ك دفع �جللة من البقاء واملحافظة ع�� أصولها من �ل األخطار املمكنة وكذشركوحماية محاسبية �جميع عناصر األصول،وال�ي تمكن ال

 .اإلنتاجية بمساهمة األصول املوجودة لتمكي��ا من تحقيق األهداف املرسومة

ي �ضمان نوعية املعلومات: �غية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينب�� اختبار دقة ودرجة االعتماد ع�� البيانات املحاسبية �� ظل نظام معلوما .٣

  دقيقة , �حيحة و  �عا�ج البيانات من أجل الوصول إ�� نتائج معلوماتية

ة يمكن من ضمان االستعمال األحسن والكفء ملوارد شرك��جيع العمل بكفاءة: إن إح�ام نظام الرقابة الداخلية ب�ل وسائلها داخل ال .٤

 .  ة، ومن تحقيق فعالية �� �شاطها من خالل التحكم �� الت�اليف بتخفيضها عند حدودها الدنياشركال

ح��ام ألن ��جيع وا هاإن االل��ام بالسياسات اإلدار�ة املرسومة من قبل اإلدارة تقت��ي تطبيق أوامر ��جيع االل��ام بالسياسات اإلدار�ة:  .٥

  . ة أهدافها املرسومة بوضوح �� إطار ا�خطة التنظيمية من أجل التطبيق األمثل لألوامر لشركالسياسات اإلدار�ة من شأنھ أن يكفل ل
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 عناصر الرقابة الداخلية:  الثالثة املادة 
 

 ي�� : فيما شركة يمكن تحديد أهم العناصر ال�ي يتضم��ا نظام الرقابة الداخلية �� ال وأهدافهاالرقابة الداخلية  خالل �عر�فمن 
 

 : الرقابة املحاسبية
ً
 :   اوال
قة القيد �ف إ�� اختيار الدقة املحاسبية للمعلومات و مدى االعتماد عل��ا . و�عتمد هذه الرقابة ع�� االستخدام األمثل ل�حاسب اآل�� و إتباع طر ��د

ة ع من الرقابراجعة الدور�ة وعمل التدقيق الدوري وغ��ها ، و�تم تحقيق هذا النو ي�ن املاملزدوج و حفظ حسابات املراقبة االجمالية وتجه�� مواز 

 :  عن طر�ق ا�جوانب التالية
 شركةوضع وتصميم نظام مستندي مت�امل ومالئم لعمليات ال .۱

 شركةوضع نظام محاس�ي مت�امل وسليم يتفق وطبيعة �شاط ال .۲

  شركة وضع نظام سليم �جرد أصول وممتل�ات ال  .۳
ً
 للقواعد املحاسبة املتعارف عل��ا وفقا

ومتباع��ا للتأكد من وجودها واستخدامها فيما خصصت لھ ومن ذلك إم�انية  ��او أصولها وممتل�ا شركةوضع نظام ملراقبة وحماية ال .٤

 .  استخدام حسابات املراقبة املالئمة لذلك

 ركةشمع نتائج ا�جرد الفع�� لألصول املوجودة �� حيازة ال شركةوضع نظام مالئم ملقار نة بيانات �جالت محاسبة املسؤولية عن أصول ال .٥

 ساس دوري، و�تبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب أي اختالفات قد تكشفها هذه املقارنةع�� أ

من بيانات ومعلومات مالية خالل الف��ة املعد ع��ا م��ان ھ لتحقق من دقة ماتم ��جيلري وضع نظام إلعداد مواز�ن مراجعة �ش�ل دو  .٦

 املراجعة

 شركة . اية الف��ة من مسؤول واحد أو أك�� �� البد  وضع نظام العتماد نتيجة ا�جرد و التسو�ات ا�جردية ��  .۷
 

 : الرقابة االدار�ة
ً
 :  ثانيا

الدراسات  و إ�� رفع الكفاءة اإلنتاجية وإتباع السياسات املرسومة .ويستند إ�� تحض�� التقار�ر املالية و اإلدار�ة و املوازنات التقدير�ة و��دف 

 • : و�تحقق هذا النوع من الرقابة من خالل ا�جوانب اآلتية . اإلحصائية وتقار�ر االنتاج و ال��امج و التدر�ب وغ�� ذلك
األهداف الفرعية ع�� مستو ى االدارات و األقسام و ال�ي �ساعد �� تحقيق األهداف العامة  للشركة وكذلكاألهداف العامة الرئيسة  تحديد .۱

 ، مع وضع توظيف دقيق يمثل هذه األهداف ح�ى �سهل توظيفها الرئيسية

  .املوضوعةمن إجراءات وخطوات و�التا�� تحقيق األهداف  ��ا جاءتحقيق ما  الشركة لضمانوضع نظام لرقابة ا�خطة التنظيمية ��  .۲

اختالف أنواعها �ش�ل دوري �� بداية �ل سنة مالية لتكون هذه التقديرات األساس ��  الشركة ع��وضع نظام لتقدير عناصر النشاط ��   .۳

 خاصة. عقد املقارنات وتحديد االنحرافات السلبية بصفة 

و ما��دف إ�� تحقيقھ من أهداف وما  شركةوضع نظام خاص لعملية اتخاذ القرارات يضمن سالمة اتخاذها بما ال يتعارض مع مصا�ح ال .٤

 ار . دراسة وافية ت��ر ضرورة اتخاذ هذا القر  من نتائج أو ع�� أساس أن أي قرار ال يتخذ إال بناء ع�� أسس ومعاي�� معيينة و�عد يصل إليھ 
 

 : الضبط الداخ��
ً
 :  ثالثا

من االختالس و الضياع أو سوء االستعمال، ويعتمد  شركةويشمل ا�خطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واإلجر اءات الهادفة إ�� حماية أصول ال

يذ �شاركھ تنف الضبط الداخ�� �� سبيل تحقيق أهدافھ ع�� تقييم العمل مع املراقبة الذاتية حيث يخضع عمل �ل موظف ملراجعة موظف آخر 

 . السلطات و املسؤوليات  العملية، كما �عتمد ع�� تحديد االختصاصات و 
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 مكونات ومبادىء الرقابة الداخلية    : الرا�عةاملادة 

ا و دراس��ا �عناية عند تصميم أو تنفيذ أي نظام رقا�ي، ح�ي يمكن الوصول إ�� ��  �شتمل أي نظام رقا�ي ع�� مكونات أساسية ال بد من االهتمام

  :  ما ي�� و�شتمل هذه املكونات األساسية لنظام الرقابة ع��رقابية ضمان معقول لتحقيق األهداف ال
 

 

 : بيئة الرقابة
ً
 :  أوال

 همها:أا �عطي نظاما و�يئة تؤثر ع�� جودة األنظمة الرقابية وهناك عوامل كث��ة تؤثر عل��ا ���عت�� البيئة الرقابية االيجابية أساسا ل�ل املعاي�� حيث أ
 . والقيم األخالقية ال�ي يحافظون عل��ا عامل�ننزاهة االدارة وال .۱

بيق م إضافة إ�� فهم أهمية تطو�ر تط��بالكفاءة بحيث يحافظون ع�� مستو ى معي�ن من الكفاءة مما �سمح لهم القيام بواجباال��ام االدارة  .۲

  .فعالةأنظمة رقابة داخلية 

  . فلسفة االدارة، و�ع�ي نظرة االدارة إ�� نظم املعلومات املحاسبية وإدار ة األفراد وغ��ها .۳

 شركة .يحدد إطار لإلدارة لتخطيط وتوجيھ ورقابة العمليات �ي تحقق أهداف الالهي�ل التنظيمي للشركة الذي  .٤

 . �� تفو�ض الصالحيات و املسؤوليات شركةأسلوب إدارة ال .٥

  .وغ��هاالسياسات الفاعلة للقو ى البشر�ة من حيث سياسات التوظيف و التدر�ب  .٦

 شركة .وعالقة أ�حاب املصا�ح بالشركة عالقة املالكي�ن بال .۷
 

 :  تقييم املخاطر :ثان
ً
  يا

من املؤ ثرات الداخلية أو ا�خارجية، كما �عت�� وضع أهداف �انت سواء شركة ال لتقيم املخاطر ال�ي تواجهها الملجتف�ح أنظمة الرقابة الداخلية ا

لذلك فإن تقيم املخاطر عبارة عن تحديد و تحليل املخاطر ذات العالقة و املرتبطة بتحقيق  شرطا أساسيا لتقيم املخاطر شركة ثابتة ووا�حة لل

ضروري تحليلها للتعرف ع�� آثارها وذلك من حيث أهمي��ا الاألهداف املحددة �� خطوط األداء الطو�لة األجل و�حظة تحديد املخاطر فإنھ من 

 . ا �� الواجب القيام ا و ا�خطوات��وتقدير إحتمال حدو ��ا وكيفية إدار 
 

 

 : النشاطات الرقابية:
ً
  ثالثا

و�� تضمن القيام بإجراءات ملعا�جة املخاطر، ومن أمثلة هذه  النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات و آليات تدعم توجهات اإلدارة 

  .وا�حفاظ ع�� ال�جالت بصفة عامةاملصادقات، التأكيدات، مراجعة األداء وا�حفاظ ع�� إجراءات األمن : النشاطات 
 
 

 : املعلومات واالتصاالت:
ً
  را�عا

زم�ي �ساعدهم ع�� القيام بالرقابة الداخلية و  وذلك �ش�ل وإطار  شركةا داخل ال��يحتاجو من يجب ��جيل املعلومات وإيصالها إ�� اإلدارة و إ�� 

ا و�� الوقت املناسب وذلك �� عل��ا أن تقوم باتصاالت مالئمة يمكن الثقةو ا ��أن �عمل وتراقب عمليا شركةاملسؤوليات األخرى وح�ى �ستطيع ال

ل أو ففيما يتعلق باألحداث الداخلية و ا�خارجية، أما فيما يتعلق باالتصال فإنھ يكون فعاال عندما �شمل تدفق املعلومات من األع�� إ�� األس

فها ة ألهداشركود اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قد يكون لها أثر �� تحقيق الالعكس �ش�ل أفقي إضافة إ�� قيام اإلدارة بالتأكد من وج

 .عالوة ع�� حاجة اإلدارة الفعالة لتنقية املعلومات الهامة لتحقيق أحسن اتصال مهم وموثوق بھ ومستمر لهذه املعلومات
 

 

 : 
ً
 :  مراقبة النظامخامسا

مباشرة،  ��ا�عمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية ع�� تقييم نوعية األداء �� ف��ة زمنية ما، وتضمن أن نتائج التدقيق و املراجعة األخرى تم معا�ج

الداخلية  الرقابة يجب أن �شمل أنظمة و و�جب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات املراقبة كجزء من العمليات الداخلية، 

 ووفق أطار زم�ي محدد  .   ع�� سياسات و إجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم �ش�ل سريع
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 بالشركة مستقلة إدارات أو اتوحد تأسيس  : ا�خامسة املادة
 

 .الداخلية واملراجعة املخاطر، وإدارة لتقييم إدارات أو وحدات – املعتمد الداخلية الرقابة نظام فيذنت سبيل �� – الشركة ��ئنت .١

 ذلك يخل وال الداخلية، واملراجعة املخاطر، وإدارة تقييم إدارات أو وحدات واختصاصات مهام ملمارسة خارجية بجهات االستعانة للشركة يجوز  .٢

 .واالختصاصات املهام تلك عن الشركة بمسؤولية
 

 الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مهام  :ةالسادس املادة
 

 واللوائح باألنظمة وعامل��ا الشركة ال��ام مدى من والتحقق ،ھتطبيق �ع� واإلشراف الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تتو��

 .وإجراءا��ا الشركة وسياسات السار�ة والتعليمات
 

  الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تكو�ن  :ةالسا�ع املادة
 

 

  و�كون  املراجعة ةن�ج نھبتعيي تو��ي األقل �ع� داخ�� مراجع من الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تتكون 
ً
 إدارة أو وحدة تكو�ن �� و�راع .أمامها مسؤوال

 :ي�� ما وعملها الداخلية املراجعة

 .الداخلية الرقابة ونظام الداخلية املراجعة أعمال سوى  أخرى  أعمال بأي ي�لفوا وأال ، والتدر�ب واالستقالل الكفاءة ��ا العامل�ن �� تتوافر أن .١

 .أمامها مسؤولة وتكون  ��ا ترتبط وأن املراجعة، ةن�ج إ�� تقار�رها اإلدارة أو الوحدة ترفع أن .٢

د أن .٣   املراجعة ةن�ج اق��اح �ع� اءً نب املراجعة إدارة أو وحدة مدير م�افآت تحدَّ
ً
 .الشركة لسياسات وفقا

ن أن .٤
َّ
مك

ُ
 .قيد دون  عل��ا وا�حصول  والوثائق داتنواملست املعلومات �ع� االطالع من ت

 

  الداخلية املراجعة خطة  :الثامنة املادة
 

ث املراجعة، ةن�ج من معتمدة للمراجعة شاملة خطة وفق الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة �عمل  نس ا�خطة هذه وتحدَّ
ً
 األ�شطة مراجعة و�جب .و�ا

 نس الرئيسة والعمليات
ً
 .األقل �ع� و�ا

 

   الداخلية املراجعة تقر�ر  :التاسعة  املادة
 

  الداخلية املراجعة إدارة �عد .١
ً
  تقر�را

ً
 يتضمن أن و�جب .األقل �ع� وي نس ر�ع �ش�ل املراجعة ةنو�ج اإلدارة سمجل إ�� ھوتقدم أعمالها عن مكتو�ا

  التقر�ر هذا
ً
 إدارة �ل اتخذ��ا ال�ي اإلجراءات و�يان وتوصيات، نتائج من اإلدارة أو الوحدة ھإلي ان��ت وما الشركة �� الداخلية الرقابة ظامنل تقييما

 .ذلك ودوا�� اسبنامل الوقت �� املعا�جة عدم حال �� السيما �شأ��ا م�حوظات وأي السابقة املراجعة وتوصيات نتائج معا�جة �شأن

  الداخلية املراجعة إدارة �عد .٢
ً
  تقر�را

ً
  عاما

ً
 املالية ةنالس خالل أجر�ت ال�ي املراجعة عمليات �شأن املراجعة ةنو�ج اإلدارة سمجل إ�� ھوتقدم مكتو�ا

 .يةناملع املالية ةنالس �اية�ل التا�� الر�ع خالل )وجد إن ( ا�خطة عن انحراف أو إخالل أي أسباب ھفي املعتمدة،وتب�ن ا�خطة مع ومقارن��ا

 :ي�� ما خاصة بصورة التقر�ر يتضمن أن �ع� املراجعة ةن�ج توصية �ع� اءً نب الداخلية املراجعة إدارة تقر�ر نطاق اإلدارة سمجل يحدد .٣
 

 .املخاطر وإدارة واالستثمارات املالية الشؤون �ع� واإلشراف الرقابة إجراءات •

 .املالية السوق  �� املتوقعة غ�� أو  ا�جذر�ة التغي��ات ملواجهة املوجودة؛ واألنظمة الشركة �� املخاطر عوامل تطور  تقييم •

 رقابية بمسائل ساملجل ف��ا أخطر ال�ي املرات عدد تحديد ذلك �� بما الداخلية، الرقابة نظام تطبيق �� العليا واإلدارة اإلدارة سمجل أداء تقييم •

 .املسائل هذه ��ا عا�ج ال�ي والطر�قة )املخاطر إدارة ذلك �� بما(

 للشركة، املا�� األداء �� تؤثر قد أو أثرت ال�ي الطوارئ  حاالت أو تطبيقها �� الضعف مواطن أو الداخلية الرقابة تطبيق �� اإلخفاق ھأوج •

 .)املالية و�يانا��ا للشركة و�ةنالس التقار�ر �� �ا�ع املف�ح املشكالت السيما( اإلخفاق هذا معا�جة �� الشركة ھاتبعت الذي واإلجراء
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 .وإدار��ا املخاطر تحديد دنع الداخلية الرقابة بأنظمة الشركة تقيد مدى •

 .الشركة �� املخاطر إدارة عمليات تصف ال�ي املعلومات •
 

 الداخلية املراجعة تقار�ر حفظة : لعاشر ا املادة

 

 .�شأ��ا اتخذ قد وما وتوصيات نتائج منھ إلي خلصت وما أنجز ما بوضوح ةنمتضم العمل داتنومست املراجعة تقار�ر حفظ الشركة �ع� يتع�ن

 

 ( النشر والنفاذ والتعديل )ختامية ا�ح�ام األ  ة : ا�حادية عشر   املادة

 

  و�تم االل��ام والعمل ��ا من قبل الشركة  الالئحة هذه تطبق .١
ً
 مجلس اإلدارة  .  من اعتمادها تار�خ من اعتبارا

  عل��ا، االطالع من املصا�ح وأ�حاب وا�جمهور  املساهم�ن لتمك�ن اإللك��و�ي الشركة موقع ع�� السياسة هذه وتنشر  .٢

 قبل من مق��حة �عديالت أي عرض و�تم وال��شيحات، امل�افآت �جنة قبل من-ا�حاجة عند – دور�ة بصفة السياسة هذه مراجعة يتم .٣

 .العتمادها اإلدارة مجلس ع�� ال�جنة

 �عارض أي حال و�� ع��ا بديلة تكون  وال السعودية العر�ية اململكة �� التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة �� ورد ملا مكملةسياسة ال هذه �عد .٤

 .السائدة �� تكون  التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة فإن التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة و الالئحة �� ورد ما ب�ن

 

ــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


