
  1443والتدقيق قبساملراجعة جلنة  اجتماع حمضر                                                               

 جمعية األمري محمد بن فهد بن جلوي                            

  والتدقيقلجنة املراجعة 

 2022/فرباير/10موافق  1443/رجب/9الخميس تاريخ االجتامع / 

 املغرب 6:00 الساعة: االجتامعوقت 

  األعاملجدول 
 التعريف بأعضاء اللجنة

 توزيع املهام الرئيسة بني أعضاء اللجنة

 التعريف مبهام ونطاق أعامل الجمعية

 لجنة املراجعة  أعامل الئحة

 جدول اجتامعات اللجنة

 ما يستجد من أعامل 

  

 

 

 



  1443املراجعة والتدقيق قبسجلنة  اجتماع حمضر                                                               

 

 قر اجلمعية م املكان:(               1االجتماع: )          6:00الوقت:           م10/2/2022 املوافق هـ9/7/1443 خالتاري          اليوم: الثالثاء    

 التوقيـــــــــــع الحضور  االســــــــــــــــــــــم المسميات  م

   أ . عبدالرحمن  الحماد  التدقيق لجنة المراجعة ورئيس  1

   خليفة الحملي أ. التدقيق نائب رئيس لجنة المراجعة و 2

   . عبدالرحمن الجبرد    أمين السر 3

   نايف العنزي أ.  مقرر لجنة  4

 
 

 الحمد الله رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رحمة للعاملني وعىل آله وصحبه الطيبني .... وبعد 
ة الحميل أعضاء اللجنة أ. خليف كل من االجتامع قد حرضإىل اللجنة، و عبدالرحمن الحامد برتحيب باألعضاء وشكرهم عىل قبول دعوة االنضامم نائب رئيس مجلس اإلدارة أ.  افتتح االجتامع

نه التوصيات ، ونتج عتضمن االجتامع مناقشة كافة األعامل املطروحة يف جدول أعاملهقد ، و املمثل املايل الرشادة أحمدأ.  ذي ويوسف الدرويش املدير التنفي أ. ود. عبدالرحمن الجرب، وكذلك
  التالية:

 وجيه الت توصياتال م
الجهة 
 مالحظات يتممل  تم  التنفيذتاريخ  املنفذة 

1 
توزيع املهام الرئيسة بني 

 أعضاء اللجنة

 عبدالرحمن الحامد  أ. :رئيس اللجنة
 الرئيس: أ. خليفة الحميلنائب 

 عبدالرحمن الجرب  د.أمني الرس: 
 نايف العنزي  مقرر اللجنة أ.

 

    

 الئحة أعامل لجنة املراجعة 2

 الئحةل الالئحة املقرتحة ألعامل اللجنة، وتقديم مقرتح نهايئقيام د. عبدالرحمن الجرب بدراسة  -
 . للمراجعة واالعتامد للجنة

 تضمني مهام متابعة الحوكمة وإدارة املخاطر ضمن نطاق أعامل اللجنة بالئحة أعاملها.  -
طلب لوائح أعامل اللجان األخرى املنبثقة من مجلس اإلدارة للمراجعة والتحقق من عدم  -

 عامل. ازدواجية األ 

 

    



 

  والتدقيقاللجنة المراجعة رئيس 
 عبدالرحمن سليمان الحماد  . أ 

 

 وجيهالت - توصياتال 
الجهة 
 املنفذة

 التنفيذتاريخ  مل يتم  تم التنفيذتاريخ 

3 

تطبيق معايري الحوكمة 
املعتمدة من وزارة املوارد 

البرشية والتنمية 
 االجتامعية بالجمعية 

 قيام اإلدارة التنفيذية بالجمعية بتقييم الوضع الحايل يف تطبيق املعايري التالية:  -
 معيار االمتثال وااللتزام.  .1
 معيار الشفافية واالفصاح.  .2
 معيار السالمة املالية.  .3

 قيام اإلدارة التنفيذية بتحديد الفجوات.  -
 ادم. قبل اجتامع اللجنة القوالفجوات قيام اإلدارة التنفيذية بإعداد تقرير عن الوضع الحايل  -
ووضع الخطة الالزمة لسد الفجوات، وذلك التقرير قيام اللجنة يف اجتامعها القادم بدراسة  -

 بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية بالجمعية. 

دارة اإل 
التنفيذية 
 31/3/2022 للجمعية

املوافق يوم 
 الخميس 
  

  

يتم ارسال 
قبل  التقرير

االجتامع بأسبوع 
 عىل األقل

      يف منصة رافد. من قبل اإلدارة التنفيذية وتسجيله  رسمي تعيني محاسببحث إمكانية  للجمعيةتعيني محاسب  4

 م. 2022م والربع األول من عام 2021رفع التقارير املالية عن العام   التقارير املالية  5

 
مسؤول 
  املحاسبة

31/3/2022 
املوافق يوم 

 الخميس
  

يتم ارسال 
قبل  التقارير

 االجتامع بأسبوع
 عىل األقل

6 
جدولة اجتامعات اللجنة 

تحديد موعد االجتامع و 
 القادم

 اتفق األعضاء عىل عقد اجتامع كل ربع عىل األقل.  -
 م  31/3/2022هـ 28/8/1443الخميس املوافق يوم موعد االجتامع القادم:  -

 
    


