
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 نظام رقابة داخلي  

 اجلمعية اخلريية للخدمات القانونية "ساعي" 

بشأن اختصاص  ( من الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية32انطالًقا مما ورد باملادة )

جملس اإلدارة بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من 

 يلي:  فاعليتها؛ وعليه مت اعتماد ما

 

 النطاقاملادة األوىل: 

 ص خاص. ــــاستثين بني اجلمعية واملتعاملني معها إال من ــــع منسوبــــــام على مجيــري هذا النظــــــيس

 

 املادة الثانية: األهداف 

وصول إىل نتائج معلوماتية صحيحة على ال ساعدينظام معلوماتي حتقيق دقة املعلومات من خالل  -1

 .ودقيقة

 احلفاظ على جودة املخرج وتعزيز االلتزام بأخالقيات العمل املهنية.  -2

 احلها األولية. تقليل املخاطر احملتمل حدوثها من خالل الكشف عنها مبر -3

 الكشف عن ثغرات آليات وسياسات العمل التنظيمية واملساعدة على حتسينها وتطويرها.  -4

    ية. اجلمعمع كل ذي مصلحة مع عالقة ضبط ال -5

 املادة الثالثة: املبادئ الرقابية 

 الوضوح والشفافية.  -1

 الدقـــــــــــــــــــــــــــــــة.  -2

 سرعة الكشف عن االحنرافات.  -3

 التكامليــــــــــــــــــة والشموليـــــــة.  -4



 

 املادة الرابعة: األساليب الرقابية 

 يالئم كافة العمليات باجلمعيةمستندي متكامل ضع آلية نظام و -1

 . ذات العالقة واألنظمة والقوانني الرقابية طبيعة نشاط اجلمعيةمع وضع نظام حماسيب متكامل يتفق  -2

 آلية عملية اختاذ القرار حتقيًقا ملصاحل اجلمعية وما تهدف إليه. وضع  -3

 . يف اجلمعية والتشغيلية التنظيمية ططاخلآلية تضمن سالمة سري وضع  -4

 رقابية الدورية من قبل مديري اإلدارات واألقسام. وضع تنظيم آللية اصدار التقارير ال -5

 وضع تنظيم آللية اصدار حماضر اللجان وحماضر االجتماعات الدورية.  -6

  املادة اخلامسة: املسؤوليات 

تسند مهمة تطبيق هذا النظام إىل مديري اإلدارات واألقسام وكل من له صالحية اختاذ القرار حسب ما 

 هو منصوص عليه يف الالئحة األساسية للجمعية. 

  النشر والنفاذ والتعديل: املادة السادسة

اعتبارًا  واملتعاملني معها اجلمعية منسوبي من قبلوجبه والعمل مب به ويتم االلتزاميطبق هذا النظام  -1

 اعتمادها من جملس اإلدارة. من 

 . االطالع عليهللتمكني من على موقع اجلمعية اإللكرتوني ا النظام هذ ينشر -2

 .عند احلاجةية وة دورفصبا النظام هذ وتنقيح يتم مراجعة -3

  . ية السعوديةمكمل ملا ورد يف أنظمة ولوائح اجلهات التنظيمية يف اململكة العربالنظام  عد هذي -4

 

 هـ.20/12/1441( وتاريخ 25أعتمد هذا النظام مبحضر جملس اإلدارة رقم )

 

 رئيس جملس اإلدارة ،،واهلل املوفق

 ناصر بن بريك املزيين د.


