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 املراجعة املالية  .1

 .فحص املستندات الخاصة باملصروفات واإليرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية .أ

 .القيود وصحتها وسالمة التوجيه املحاسبيفحص السجالت املحاسبية للتأكد من انتظام  .ب

ا  .ت
 
مراجعة أعمال الصننننناديح وفحص دفاترسا وهننننجالنها ومسننننتندانها  والتحقح من أم الجرد  د ت  وفق

 .للقواعد واإلجراءات املقررة

مراجعة أعمال املسنننننننتودعات وفحص دفاترسا وهنننننننجالنها ومسنننننننتندانها والتحقح من أم الجرد والتقو    .ث

ا للقواعد واإلجراءات املقررة وأساليب التخز ن
 
 . د تمت وفق

مراجعة التقار ر املالية والحسنننننننننننننابات الختامية الدي اعدسا الولدة املختصنننننننننننننة والتأكد من د تها ومد   .ج

 .لجمعيةموافقتها لألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات الدي تطبقها ا

 مراجعة االلتزام .2

تابعة لها للتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات والولدات ال لجمعيةمرا بة سننننلع العم     ا .أ

 .واإلجراءات املالية  والتحقح من كفايتها ومالءمتها

ا فيها للتأكد من مد  التقيد بها لجمعيةمراجعة العقود واالتفا يات املبعمة الدي تكوم ا .ب
 
 .طرف

ا فحص الشنننننننننننننلنناو  الدي تحننال إال اإلدارة لول املخننالفننات اإلدار ننة وا .ت
 

ملنناليننة والعسننا من املخننالفننات وفقنن

 .للصالليات املمنولة لإلدارة

 .والولدات التابعة لها لجمعيةالقيام بحمالت تفتيشية علل مختلف ولدات ا .ث

 مراجعة األداء  .3

تقو   أنظمة الر ابة الداخلية  بما    ذلك النظام املحاسنننننبي  للتحقح من سنننننالمتها ومالءمتها  وتحديد  .ج

إم وجدت  وا تعاح الوسنننننننننننننائ  واإلجراءات الالامة لعالجها بما يكف  لماية أموال أوجه القصنننننننننننننور فيها 

 .وممتللانها من االختالس أو الضياع أو التالعب ونحو ذلك لجمعيةا

من ليث وضننننننننننننوح السننننننننننننلطات واملسنننننننننننن وليات  لجمعيةتقو   مد  كفاية الخر طة التنظيمية لولدات ا .ح

 .جوانب التنظيميةوفص  االختصاصات املتعارضة والع ذلك من ال

 .ألسدافها املوضوعة وتحلي  أسباب االختالف إم وجد لجمعيةتقو   مستو  إنجاا ولدات ا .خ

ملواردسننا املنناديننة والبشنننننننننننننر ننة وتقنندي  مننا يمك هننا من  لجمعيننةتحنندينند مواطن سنننننننننننننوء اسنننننننننننننتخنندام ولنندات ا .د

ا
 

 .معالجتها وتالفيها مستقبال

ا

 



 

 
 

 اخلدمات االستشارية .4

 .لجمعيةاملواانة التقدير ة ل تقدي  املشورة عند بحث مشروع .أ

إلضننننننننننافة  يمة لعمليانها التشنننننننننننيلية من خالل اعز ز أنظمة الر ابة  لجمعيةتقدي  املشننننننننننورة لولدات ا .ب

 .الداخلية أو تطو ر تطبيقات الحوكمة أو إدارة املخاطر

ا إلملننانننات اإلدارة ومننا لنندظهننا من معننارف ومهننارات م  املحننافظننة  .ت
 

علل تقنندي  املشنننننننننننننورة عننند الطلننب وفقنن

علل كيفية وضنننننن  اإلجراءات  لجمعيةاسننننننتقالليتها وموضننننننوعيتها ومن ذلك لتدر ب العامللم    ولدات ا

نجاا بما يسنننننناعدس  علل إ لجمعيةالر ابية وااللتزام بها  تقدي  التوصننننننيات الفنية للعامللم    ولدات ا

 املهام املوكلة إليه  علل الوجه األمث (.

 .لجمعيةلر ابة الذاتية لد  موظفي وموظفات االعم  علل تنمية وتقو ة مفهوم ا .ث

 .اإلدارة ضمن مجال االختصاص لجمعيةأي خدمات أخر  يللف بها رئيس ا .ج
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