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المادة األولى: التعريفات
)أ ( يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة: حيثمــا وردت فــي هــذه الالئحــة، المعانــي 

الموضحــة إزاء كل منهــا مــا لــم يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك:
النظام : نظام الجمعيات و المؤسسات األهلية.

الحوكمة: معايير حوكمة الجمعيات األهلية.
اإلشراف : المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

الجمعية: جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية.
مجلس اإلدارة : مجلس ادارة الجمعية. 

رئيس المجلس: رئيس مجلس اإلدارة.
الرئيس: رئيس لجنة المراجعة.

نائب الرئيس: نائب رئيس لجنة المراجعة.
العضو: عضو لجنة المراجعة .
األمين: أمين لجنة المراجعة.

اإلدارة العليــا: تشــمل رئيــس ووكالء الجمعيــة ومديــري العمــوم المرتبطيــن مباشــرة 
برئيــس مجلــس األدارة .

الماليــة  قوائمهــا  لتدقيــق  المعيــن  الجمعيــة  حســابات  مراجــع  الخارجــي:  المراجــع 
الختاميــة. وحســاباتها 

صاحــب الصالحيــة: مــن يملــك اختصاصــًا نظاميــًا شــخصًا كان أم لجنــة التفويــض: قــرار 
يصــدر عــن صاحــب الصالحيــة يعهــد بموجبــة بممارســة اختصــاص نظامــي إلــى شــخص 

أو لجنــة فتــرة محــددة.
أو  تعــارض المصالــح: حــدوث أو وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، حقيقيــة 
مفترضــة، ألي عضــو فــي موضــوع مــدرج علــى جــدول أعمــال اللجنــة ويكــون مــن شــأن 
تلــك المصلحــة التأثيــر فــي مســاهمة العضــو المعنــي برأيــه المعبــر عــن وجهــة نظــره 

المهنيــة.
المراجعــة  تتــم مراجعــة أعمالهــا مــن قبــل إدارة  التــي  اإلدارة المعنيــة: هــي اإلدارة 

 . الداخليــة 
المراجعــة الداخليــة: هــي الجهــة ذات الصالحيــة للقيام بمهام أعمال المراجعة الداخلية 

وفــق المعاييــر المتعارف عليها. 



5لجــــــــنـــــــــــة المــــــراجـــــــــعــــــــــــــة الــمـــــالــــيــــــــــــــــــــة

وفق المعايير المتعارف عليها. 
اللجنة: هي لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن مجلس اإلدارة . 

الخيريــة. والمعتمــر  الحــاج  هديــة  بجمعيــة  المراجعــة  لجنــة  الئحــة   الالئحــة: 

المادة الثانية: الغرض
إن الغــرض مــن الالئحــة هــو تحديــد إطــار عمــل اللجنــة وحوكمتهــا بمــا يتماشــى مــع 
النظــام، ويحــدد هــذا اإلطــار الطريقــة التــي تعمــل بهــا اللجنــة، متضمنــًا تكوينها، ودورها 
الرئيــس واألعضــاء  الرئيــس ونائــب  إلــى مهــام ومســؤوليات  ومســؤولياتها، إضافــة 

واألميــن فيهــا.

المادة الثالثة: أهداف اللجنة 
إن وجــود نظــام رقابــة داخليــة فاعــل، هــو أحــد المســؤوليات الرئيســة المنوطــة بمجلس 
اإلدارة ، وتتمثــل أهــداف لجنــة المراجعــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة الجمعيــة للوفــاء 
بمســؤولياته الرقابيــة والمتعلقــة بالحوكمــة وعلــى األخــص المســاعدة فــي التحقــق 
مــن كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة داخــل الجمعيــة، واالمتثــال لمعاييــر 
حوكمــة الجمعيــات األهليــة وتقديــم أي توصيــات لمجلــس اإلدارة مــن شــأنها تفعيــل 

النظــام وتطويــره بمــا يحقــق األهــداف المنشــودة بكفــاءة عاليــة وتكلفــة معقولــة. 
المادة الرابعة : نطاق عمل وصالحيات اللجنة 

1. االطــالع بــدون أي قيــود علــى كافــة المعلومــات والبيانــات والتقاريــر والســجالت، 
والمراســالت، أو غيــر ذلــك مــن األمــور التــي تــرى اللجنــة أهميــة االطــالع عليهــا، وعلــى 

مجلــس اإلدارة اتخــاذ كل  اإلجــراءات التــي تكفــل للجنــة القيــام بمهامهــا. 
2. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاســبين القانونيين للجمعية، وتحديد أتعابهم، 

ويراعــى عنــد التوصيــة بالتعييــن التأكد من اســتقالليتهم.
3. االجتمــاع مــع اإلدارات المعنيــة بالجمعيــة، أو المراجعيــن الداخلييــن أو المحاســبين 
الضــرورة. حســب  المراجعــة  لجنــة  بأعمــال  عالقــة  ذو  طــرف  أي  أو   القانونييــن 
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المادة الخامسة: مهام اللجنة ومسؤولياتها
)أ ( دون اإلخــالل بصالحيــات ومهــام المجلــس المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه 
التنفيذيــة ولوائــح الجمعيــة  الداخليــة، تختــص اللجنــة بمراقبــة أعمــال الجمعيــة والتحقق 
مــن ســالمة ونزاهــة أنظمــة إدارة المخاطــر وإدارة الرقابــة الداخليــة والتقاريــر والقوائــم 

الماليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة علــى اآلتــي:
1.  متابعــة أعمــال اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخليــة فــي الجمعيــة بمــا فــي ذلــك إدارة 
الســلوك المهنــي وااللتــزام؛ مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ أعمالهــا 

ومهامها.
2.  دراســة أي قيــود علــى أعمــال اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخليــة مــن شــأنها التاثيــر 
فــي قدرتهــا علــى أداء أعمالهــا ومهامهــا، وتقديــم المقترحــات والتوصيــات لمعالجتهــا.
3.  دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة  فــي الجمعيــة وإعــداد تقريــر يتضمــن المقترحــات 

والتوصيــات فــي شــأنه.
4.  دراسة خطة أعمال المراجعة الداخلية السنوية للجمعية والتأكد من فاعليتها.

5. دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة وفــق مــا 
تضمنتــه تلــك التقاريــر.

6. اختيــار الجهــة التــي تقــوم بمراجعــة خارجيــة كل ثــالث )3( ســنوات لتأكيــد الجــودة 
ألعمــال التدقيــق الداخلــي.

7. التأكــد مــن مالءمــة ترتيبــات الجمعيــة وكفايتهــا فيمــا يخــص قيــام موظفيها باإلبالغ 
عمــا يقلقهــم حيــال أي ممارســات مخالفــة أو نظاميــة داخــل الجمعيــة  والتأكــد مــن 

اتخــاذ االجــراءات الالزمــة بشــأنها.
التوصيــة لصاحــب الصالحيــة بتشــكيل فريــق للتحقيــق فــي األنشــطة المخالفــة   .8

المشــتبه فيهــا داخــل الجمعيــة والرفــع للجنــة بالنتائــج والتوصيــات المقترحــة.
9.  مراجعــة التقاريــر الســنوية المقدمــة مــن اإلدارة االســتراتيجية حــول تنفيــذ الخطــة 
االســتراتيجية والمبــادرات المناطــة بهــا وتحليــل االنحرافــات بيــن المنفــذ والمخطــط لــه 

ورصــد األســباب والتوصيــات ورفــع تقريــر لمجلــس إدارة الجمعيــة.
10. مراجعة التقارير المقدمة من اإلدارة المالية حول أداء الميزانية وتحليل االنحرافات 

بين المنصرف الفعلي والميزانية التقديرية المعتمدة.
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للمجلــس  والتوصيــة  الختاميــة  وحســاباتها  للجمعيــة  الماليــة  القوائــم  دراســة   .11
باعتمادهــا.

للجمعيــة  الماليــة  القوائــم  إعــداد  المتبعــة فــي  المحاســبية  السياســات  12. دراســة 
وحســاباتها الختاميــة، وإبــداء الــرأي والتوصيــة للمجلــس فــي  شــأنها إن تطلــب األمــر.
13. تنفيــذ أي مهــام إضافيــة يطلبهــا المجلــس ذات صلــة بإطــار عمــل اللجنــة، ورفــع مــا 
تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها لصاحــب الصالحيــة، وإبــداء توصياتهــا 

باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا.
14. تلتــزم اللجنــة فــي ممارســة مهامهــا المذكــورة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة 

بصالحيتهــا المحــددة لهــا بموجــب الصالحيــات المخولــة لهــا.

المادة السادسة: تكوين اللجنة ومدة عضويتها
 أ. تتكــون اللجنــة بقــرار مــن المجلــس مــن أعضــاء ال يقــل عددهــم عــن ثالثــة، يكــون مــن 
بينهــم أعضــاء مســتقلين مختصيــن بالشــؤون الماليــة والمحاســبية ، ويحــدد فــي القــرار 

رئيــس اللجنــة ونائبــه، علــى أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن أعضــاء المجلــس.
 ب. يجب أن ال يكون من ضمن أعضاء اللجنة رئيس المجلس أو نائبه.

 ج. يجب ان ال يرأس المشرف المالي لجنة المراجعة الداخلية.
 د. يجــب علــى أعضــاء اللجنــة المســتقلين اإلقــرار بعــدم وجــود مــا يؤثــر فــي عضويتهــم 
فــي الجنــة مــن خــالل التوقيــع علــى نمــوذح إقــرارات والتزامــات العضــو المســتقل الــذي 

تعــده الجمعيــة لهــذا الغــرض.
 ه. تكون مدة العضوية في اللجنة ثالث )3( سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

 و. يتطلب أي تغيير في عضوية اللجنة موافقة المجلس.
 ز. للمجلــس تخصيــص مكافــأة لألعضــاء المســتقلين لقــاء مشــاركتهم فــي أعمــاء اللجنــة 

حســبما يــراه مناســبا.
 ح. للجنــة بعــد موافقــة المجلــس االســتعانة عنــد الحاجــة بمــن تــراه مــن أصحــاب الخبــرة 
واالختصــاص محليــًا أو دوليــًا، علــى أن تتحمــل الجمعيــة دفــع المصروفــات المترتبــة 

علــى ذلــك.
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المادة السابعة: إعادة تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة
 أ. يجــوز إعــادة تعييــن العضــو فــي اللجنــة لــدورة ثانيــة شــريطة أن ال يســتمر العضــو ألكثــر 

مــن دورتيــن متتاليتين. 
 ب. يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس في الحاالت التالية: 

• طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة. 
• إســاءة اســتخدام العضــو لمنصبــه فــي اللجنــة أو ســوء التصــرف الــذي يعتبره المجلس 

مضــرا بأهــداف وســمعة الجمعيــة بصفــة عامــة واللجنــة بصفة خاصة. 
• إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة وفقًا لتقدير المجلس.

• تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة . 
 ج. عنــد انتهــاء مــدة العضــو وأثنــاء مــدة عمــل اللجنــة، بســبب الوفــاة أو االســتقالة أو 
العجــز أو اإلعفــاء، يعيــن المجلــس عضــو آخــر لشــغل المنصــب الشــاغر فــي اللجنــة أخــذ 
فــي االعتبــار الشــروط الواجــب توافرهــا فــي عضــو اللجنــة. ويعتبــر كل مــن العضــو الــذي 
شــغر منصبــه فــي اللجنــة والعضــو الــذي يعيــن لمواصلــة فتــرة خدمــة العضــو الــذي 

شــغر منصبــه فــي اللجنــة ، قــد خدمــا لفتــرة دورة كاملــة.
 د. إذا شــغرت عضويــة أي مــن أعضــاء اللجنــة ألي ســبب كان، يعيــن المجلــس بديــاًل لــه 

يكمــل المــدة المتبقيــة لســلفه فــي عضويــة اللجنــة.

المادة الثامنة: واجبات أعضاء اللجنة 
 أ. االنتظــام فــي حضــور جلســات اللجنــة والمشــاركة الفعالــة فــي أعمالهــا، وعلى العضو 
الــذي يطــرأ مــا يســتوجب غيابــه عــن إحــدى جلســات اللجنــة أن يخطــر رئيــس اللجنــة 
ــإذن  كتابــة بذلــك. وال يجــوز للعضــو االنصــراف نهائيــة مــن الجلســة قبــل ختامهــا إال ب

مــن رئيــس اللجنــة . 
 ب. المحافظــة علــى أســرار الجمعيــة، وال يجــوز لعضــو اللجنــة أن يذيــع مــا وقــف عليــه 
مــن أســرار الجمعيــة بســبب قيامــه بعملــه وإال وجــب تغييــره، فضــال عــن مســاءلته عــن 

التعويــض عــن الضــرر الــذي قــد يترتــب علــى ذلــك. 
 ج. أن يبذل العناية الواجبة لمزاولة األعمال المنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة 

 ذات العالقة بأعمال الجمعية.
 د. إذا شغرت عضوية أي من أعضاء اللجنة ألي سبب كان، يعين المجلس بدياًل له 

يكمل المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
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المادة الثامنة: واجبات أعضاء اللجنة 
 أ. االنتظــام فــي حضــور جلســات اللجنــة والمشــاركة الفعالــة في أعمالهــا، وعلى العضو 
الــذي يطــرأ مــا يســتوجب غيابــه عــن إحــدى جلســات اللجنــة أن يخطــر رئيــس اللجنــة 
ــإذن  كتابــة بذلــك. وال يجــوز للعضــو االنصــراف نهائيــة مــن الجلســة قبــل ختامهــا إال ب

مــن رئيــس اللجنــة . 
 ب. المحافظــة علــى أســرار الجمعيــة، وال يجــوز لعضــو اللجنــة أن يذيــع مــا وقــف عليــه 
مــن أســرار الجمعيــة بســبب قيامــه بعملــه وإال وجــب تغييــره، فضــال عــن مســاءلته عــن 

التعويــض عــن الضــرر الــذي قــد يترتــب علــى ذلــك. 
 ج. أن يبــذل العنايــة الواجبــة لمزاولــة األعمــال المنوطــة بــه، ومواكبــة التطــورات الحديثة 

ذات العالقــة بأعمــال الجمعية.
والصــدق  والعفــة  بالنزاهــة  بعملــه  قيامــه  عنــد  يتحلــى  وأن  بالعــدل  يتصــف  أن   د. 
والموضوعيــة واالســتقالل، وأن يتجــرد مــن المصالــح الشــخصية وأال يخضــع حكمــه 

آلراء اآلخريــن، وأال يقــوم باإلفصــاح عــن معلومــات علــى غيــر حقيقتهــا. 
 ه. أال يشترك العضو، في أي أعمال أو أنشطة تعتبر مخلة بالشرف واألمانة. 

المادة التاسعة: مهام الرئيس ومسؤولياته
تشمل المسؤوليات األساسية للرئيس ما يلي:

 أ. اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها.
 ب. إدارة أعمال اللجنة ومتابتعتها بمساعدة األمين.

 ج. ضمــان ســالمة القــرارات والتوصيــات التــي تتخذهــا اللجنــة، وأنهــا مبنيــة علــى أســس 
معرفيــة وتصــب فــي مصلحــة تحقيــق أهــداف الجمعيــة وخططهــا االســتراتيجية.

 د. التحقق من االمتثال لتنظيمات والمعايير والحوكمة المقررة في عمل الجمعية.
 ه. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع األمين.

المادة العاشرة: مهام نائب الرئيس ومسؤولياته
يتولــى نائــب الرئيــس بعمــل الرئيــس ومهامــه فــي حــال غيابــه، كمــا يتولــى مســؤولياته 

كعضــو لجنــة وفــق المــادة الحاديــة عشــرة فــي مهــام األعضــاء ومســؤولياتهم.
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المادة الحادية عشرة: مهام األعضاء ومسؤولياتهم
على األعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة االلتزام باآلتي:

 أ. التعاون على تحقيق أهداف اللجنة.
 ب. الحــرص علــى الحضــور والمشــاركة الفاعلــة فــي اجتماعــات اللجنــة. ويجــب علــى كل 

عضــو حضــور مــا ال يقــل عــن ثلثــي االجتماعــات المنعقــدة فــي الســنة.
 ج. المســاهمة بــاآلراء والتعبيــر عــن وجهــة النظــر بمســؤولياتهم وحياديــة، مــع أخــذ 

المصلحــة العامــة للجمعيــة فــي االعتبــار.
 د. رصد نتائج المراجعة واعداد التقارير في صورتها األولية ورفعها لرئيس اللجنة.

المادة الثانية عشرة: مهام األمين ومسؤولياته:
يعيــن الرئيــس أمينــًا للجنــة، دون أن يكــون لــه حــق التصويــت، وتتمثــل مســؤولياته فــي 

اآلتي:
ــر والتنســيق لالجتماعــات، بمــا فــي ذلــك إعــداد جــدول األعمــال بالتنســيق   أ. التحضي

مــع الرئيــس.
 ب. متابعة االلتزام بالالئحة، والتحقق من مدى الحاجة إلى تحديثها.

 ج. حضــور اجتماعــات اللجنــة، وجمــع محاضــر االجتماعــات وتوثيقهــا، باإلضافــة إلــى 
توثيــق األصــوات، ونتائــج التصويــت، والمؤيديــن والمعارضيــن للقــرارات أو التوصيــات 

المتخــذة.
 د. تزويــد أعضــاء اللجنــة واألطــراف ذات العالقــة )عنــد الطلــب( بنســخ مــن محاضــر 

االجتماعــات.
 ه. جمع التواقيع على محاضر اجتماعات اللجنة.

 و. االحتفــاظ بجميــع مســتندات اللجنــة، بمــا فــي ذلــك جــدول األعمــال، والمحاضــر، 
وســجالت متابعــة تنفيــذ قراراتهــا وتوصياتهــا.

 ز. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي أتفق عليها في اجتماعات اللجنة.
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المادة الثالثة عشرة: إدارة االجتماع والحضور
 أ. يكــون الرئيــس مســؤواًل عــن إدارة اجتماعــات اللجنــة، بمــا فــي ذلــك الموافقــة علــى 
جــدول األعمــال، واإلشــراف علــى عمليــة اتخــاذ القــرار أو التوصيــة والتوصيــة عليهــا، 

وإعــالن النتائــج بمســاندة األميــن.
 ب. ال يجوز لعضو اللجنة أن يفوض إلى عضو آخر الحضور أو التصويت عنه.

ذلــك بمحضــر  تثبــت  أن  اجتماعاتهــا، علــى  لحضــور  تــراه  مــن  للجنــة دعــوة  يجــوز   ج. 
اللجنــة. وتوصيــات  قــرارات  علــى  التصويــت  حــق  لــه  يكــون  أن  دون  االجتمــاع، 

المادة الرابعة عشرة: جدولة االجتماعات
أ . تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثــالث أشــهر فــي مقــر الجمعيــة 

، ويجــوز للرئيــس دعــوة اللجنــة لالجتمــاع عنــد الحاجــة.
ب . يجوز للرئيس إلغاء االجتماعات بإشعار مسبق لألعضاء.

المادة الخامسة عشرة: جدولة األعمال وتوزيع الوثائق والمستندات
 أ. تنفيــذ اجتماعــات اللجنــة بجــدول األعمــال الموافــق عليــه مســبقًا )باســتثناء أي بنــود 

طارئــة يوافــق عليهــا الرئيــس(.
للنقــاش  المقتــرح طرحهــا  الموضوعــات  األميــن  إلــى  اإلدارة  أو  األعضــاء  يرســل   ب. 
والقــرارات والتوصيــات المطلــوب اتخاذهــا مــن اللجنــة خــالل اجتماعهــا القــادم، وذلــك 

ــام عمــل علــى اأٌلقــل. قبــل االجتمــاع بســبعة أي
 ج. يحــدد الرئيــس جــدول األعمــال الخــاص بــكل اجتماع بمســاعدة األميــن، أخذًا باالعتبار 
الموضوعــات التــي أرســلها األعضــاء، إضافــة إلــى أي موضوعــات أخــرى يــرى الرئيــس 

مناســبة إدراجهــا.
لــكل  المقــدر  والوقــت  لالجتمــاع،  المقــدر  الوقــت  االجتمــاع  جــدول  فــي  يحــدد   د. 

فيــه. مــدرج  موضــوع 
 ه. يرســل األميــن جــدول األعمــال والمســتندات ذات العالقــة باالجتمــاع إلــى األعضــاء 
وإلــى المدعويــن لحضــور االجتمــاع )إن وجــدوا( قبــل موعــد االجتمــاع بخمســة أيــام 

عمــل علــى اأٌلقــل.
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 و. باســتثناء الحــاالت الطارئــة، يحــق ألي مــن أعضــاء االمتنــاع مــن التصويــت إذا لــم 
ترســل إليــه الوثائــق والمســتندات فــي الوقــت المحــدد، ويجــب أن يثبــت هــذا فــي 

االجتمــاع. محضــر 

المادة السادسة عشرة: تعارض المصالح
 أ. إذا كان للعضــو أي تعــارض فــي المصالــح فــي موضــوع مــدرج علــى جــدول أعمــال 
اللجنــة، فعليــه اإلفصــاح عــن ذلــك قبــل بــدء مناقشــة الموضــوع، علــى أن يثبــت ذلــك 
فــي محضــر االجتمــاع، وال يجــوز لــه فــي هــذه الحالــة حضــور مناقشــة الموضــوع ذي 

العالقــة أو المشــاركة فــي مناقشــته أو التصويــت عليــه.
 ب. إذا شــك العضــو فيمــا إن كان واقعــًا فــي تعــارض مصالــح، فيجــوز لــه طلــب الــرأي 

واإلرشــاد مــن الرئيــس.
 ج. إذا أفصــح الرئيــس أو نائبــه عــن وجــود تعــارض مصالــح لديــه )وفقــًا ألحــكام الفقــرة )أ( 
مــن هــذه المــادة ولــم يكــن األخــر حاضــرًا فــي االجتمــاع ذي العالقــة، فيوجــل الموضوع 

إلــى اجتمــاع آخــر ال يكــون ألحدهمــا فيــه تعــارض مصالــح ويكــون حاضرًا.

المادة السابعة عشرة: محضر االجتماع
يعد األمين محضر االجتماع بعناية ودقة وذلك على النحول اآلتي:

 أ. يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:
• تاريخ االجتماع ورقمه.

• مكان انعقاده.
• أسماء الحاضرين.

• بيان سبب عدم حضور من لم يحضر.
• الموضوعات المعروضة ونقاط النقاش الرئيسة ذات الصلة بموضوع االجتماع.

• جميع القرارات والتوصيات التي اتخذت والمسوغات والمرفقات.
• إثبات نتائج التصويت.

• حاالت تعارض المصالح.
• التحفظــات التــي أبداهــا أعضــاء اللجنــة الحاضريــن علــى أي مــن القــرارات أو التوصيــات 

التــي أصدرتهــا اللجنــة.
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تاريــخ  بعــد  للمراجعــة خــالل يومــي عمــل  إلــى األعضــاء  المحضــر  يرســل األميــن   ب. 
االجتمــاع.

 ج. يجــوز لــكل عضــو اقتــراح تغييــرات علــى صياغــة المحضــر أو محتــواه خــالل يومــي 
عمــل مــن تســلمه، ويصبــح المحضــر نهائيــًا إذا لــم تقتــرح أي تغييــرات أو تعديــالت خــالل 

هــذه الفتــرة ولــم يعتــرض الرئيــس علــى محتــواه.
 د. إذا اقترحــت تغييــرات أو تعديــالت علــى محضــر االجتمــاع، أو اعتــراض الرئيــس علــى 
المحتــوى، فيتــم التعديــل أو التغييــر بعــد موافقــة الرئيــس علــى ذلــك، وفــي جميــع 
األحــوال، ال يجــوز إجــراء تغييــرات أو تعديــالت علــى محضــر االجتمــاع مــن شــأنها تغييــر 

منطــوق القــرار أو التوصيــة الــذي صوتــه عليــه األعضــاء أو فحــواه.
 ه. يوقــع علــى المحضــر رئيــس االجتمــاع واألعضــاء الحاضــرون، ويــزود األميــن أعضــاء 

مجلــس األدارة واألعضــاء بنســخة منــه خــالل ثالثــة أيــام عمــل بعــد تاريــخ اعتمــاده.
 و. يضم إلى محضر االجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة به.

 ز. ترفــع اللجنــة خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن انتهــاء اجتماعهــا إلــى المجلــس الموضوعــات 
التــي لــم تتوصــل إلــى قــرار فــي شــأنها والتقاريــر ذات المخاطــر الحرجــة.

 ح. يشــار إلــى الموضوعــات المرفوعــة لمجلــس األدارة إشــارة واضحــة فــي المحضــر، 
وتــدون فــي ســجل متابعــة تنفيــذ القــرارات.

المادة الثامنة عشرة: النصاب القانوني
 أ. ال تنعقــد اجتماعــات اللجنــة إال بحضــور الرئيــس أو نائبــه ونصــف عدد األعضاء اآلخرين 

علــى األقل.
 ب. يجــوز مشــاركة عضــو اللجنــة فــي االجتمــاع مــن خــالل اســتخدام تقنيــات االتصــال 

الحديثــة ويعــد ذلــك مكمــاًل للنصــاب القانونــي لالجتمــاع.

المادة التاسعة عشرة: اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستندات
أ . تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية األصوات المشاركة في االجتماع.

ب . إذا تساوت األصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
ت . يجــوز للجنــة أن تطلــب مــن اإلدارات ذات العالقــة حضــور اجتماعاتهــا أو تقديــم 
معلومــات ومســتندات إضافيــة؛ لكــي تكــون عمليــة اتخــاذ القــرار أو التوصيــة مبنيــة 

علــى معرفــة ودرايــة.
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ت . يجــوز للجنــة أن تطلــب مــن اإلدارات ذات العالقــة حضــور اجتماعاتهــا أو تقديــم 
معلومــات ومســتندات إضافيــة؛ لكــي تكــون عمليــة اتخــاذ القــرار أو التوصيــة مبنيــة 

علــى معرفــة ودرايــة.
ث . يجــوز للجنــة عنــد الحاجــة أن تكلــف أحــد أعضائهــا أو أن تطلــب مــن اإلدارة العليــا 
مــن خــالل رئيــس المجلــس بــد راســة أو تنفيــذ أيــًا مــن الموضوعــات المطروحــة عليهــا 

وتزويــد اللجنــة بنتائــج الدراســة، علــى أن يــدون ذلــك فــي محضــر االجتمــاع.
ج . يجــوز لرئيــس اللجنــة- فــي الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا عقــد اجتمــاع اللجنــة – أن 
يطلــب التصويــت علــى قــرار اللجنــة عــن بعــد بواســطة الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي 
أو أي وســيلة اتصــال اخــرى، وعنــد التصويــت بهــذه الطريقــة، بــدون األميــن محضــرًا 
بذلــك يتضمــن الموضــوع محــل التصويــت، ونتيجــة التصويــت، ووســيلة اتخــاذ القــرار أو 

التوصيــة.

المادة العشرون: اإلبالغ بالقرارات والتوصيات
يتولــى األميــن اإلبــالغ عــن القــرارات والتوصيــات التــي اتخذتهــا اللجنــة لــذوي العالقــة 

المعتبيــن بهــا.

المادة الواحدة والعشرون: متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات
 أ. يكون األمين مسؤواًل عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

 ب. يرســل األميــن فــي نهايــة كل نصــف ســنة علــى األعضــاء القائمــة المحدثــة لســجل 
متابعــة تنفيــذ قــرارات اللجنــة وتوصياتهــا؛ وذلــك لضمــان اطــالع األعضــاء علــى حالــة 

ومســتجدات تنفيــذ قــرارات اللجنــة وتوصياتهــا.
 ج. يرفــع األميــن للرئيــس أي معوقــات تواجــه ســير أعمــال اللجنــة، بمــا فــي ذلــك أي 

ــر فــي تنفيــذ قرارتهــا وتوصياتهــا. تأخي

المادة الثانية والعشرون: التقارير
أ . تعــد اللجنــة بمســاعدة األميــن تقريــرًا نصــف ســنوي يرفــع لمجلــس األدارة ، ويتضمــن 
التقريــر معلومــات عــن عــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة، وعــدد الحاضريــن مــن 
االعضــاء، إضافــة إلــى أعمــال اللجنــة وقراراتهــا وتوصياتهــا المتخــذة خــالل فتــرة التقريــر، 
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يجوز للجنة أن تطلب من اإلدارات ذات العالقة حضور اجتماعاتها أو تقديم معلومات 
ومســتندات إضافيــة؛ لكــي تكــون عمليــة اتخــاذ القــرار أو التوصيــة مبنيــة علــى معرفــة 

ودراية.
ث . يجــوز للجنــة عنــد الحاجــة أن تكلــف أحــد أعضائهــا أو أن تطلــب مــن اإلدارة العليــا 
مــن خــالل رئيــس المجلــس بــد راســة أو تنفيــذ أيــًا مــن الموضوعــات المطروحــة عليهــا 

وتزويــد اللجنــة بنتائــج الدراســة، علــى أن يــدون ذلــك فــي محضــر االجتمــاع.
ج . يجــوز لرئيــس اللجنــة- فــي الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا عقــد اجتمــاع اللجنــة – أن 
يطلــب التصويــت علــى قــرار اللجنــة عــن بعــد بواســطة الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي 
أو أي وســيلة اتصــال اخــرى، وعنــد التصويــت بهــذه الطريقــة، بــدون األميــن محضــرًا 
بذلــك يتضمــن الموضــوع محــل التصويــت، ونتيجــة التصويــت، ووســيلة اتخــاذ القــرار أو 

التوصيــة.

المادة العشرون: اإلبالغ بالقرارات والتوصيات
يتولــى األميــن اإلبــالغ عــن القــرارات والتوصيــات التــي اتخذتهــا اللجنــة لــذوي العالقــة 

المعتبيــن بهــا.

المادة الواحدة والعشرون: متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات
 أ. يكون األمين مسؤواًل عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

 ب. يرســل األميــن فــي نهايــة كل نصــف ســنة علــى األعضــاء القائمــة المحدثــة لســجل 
متابعــة تنفيــذ قــرارات اللجنــة وتوصياتهــا؛ وذلــك لضمــان اطــالع األعضــاء علــى حالــة 

ومســتجدات تنفيــذ قــرارات اللجنــة وتوصياتهــا.
 ج. يرفــع األميــن للرئيــس أي معوقــات تواجــه ســير أعمــال اللجنــة، بمــا فــي ذلــك أي 

ــر فــي تنفيــذ قرارتهــا وتوصياتهــا. تأخي

المادة الثانية والعشرون: التقارير
أ . تعــد اللجنــة بمســاعدة األميــن تقريــرًا نصــف ســنوي يرفــع لمجلــس األدارة ، ويتضمــن 
التقريــر معلومــات عــن عــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة، وعــدد الحاضريــن مــن 
االعضــاء، إضافــة إلــى أعمــال اللجنــة وقراراتهــا وتوصياتهــا المتخــذة خــالل فتــرة التقريــر، 



لجــــــــنـــــــــــة المــــــراجـــــــــعــــــــــــــة الــمـــــالــــيــــــــــــــــــــة 16

ومــا تــم القيــام بــه حيــال تنفيــذ تلــك القــرارات والتوصيــات مــن قبــل األطــراف ذات 
العالقــة.

ب . يدعــو رئيــس مجلــس األدارة األعضــاء لحضــور اجتمــاع للمجلــس مــرة واحــدة فــي 
الســنة يخصــص لمناقشــتهم حــول تقريــر لجنــة المراجعــة المرفــوع للمجلــس واالســتماع 

إلــى آرائهــم ومالحظاتهــم.

المادة الثالثة والعشرون: سرية أعمال اللجنة
يجــب علــى أعضــاء اللجنــة المحافظــة علــى ســرية المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا 
مــن خــالل عضويتهــم فــي اللجنــة، واســتخدامها لغــرض تأديــة مهــام عضويتهــم فقــط، 
وعــدم اإلعــالن أو التصريــح بــأي مــن تلــك المعلومــات ألي طــرف آخــر، أو االفصــاح 
أو  كان،  غــرض  ألي  اســتعمالها  أو  األشــكال  مــن  شــكل  بــأي  اســتغاللها  أو  عنهــا 
التعامــل بشــأنها مــع وســائل اإلعــالم، أو الحديــث باســم الجمعيــة. ويشــمل االلتــزام 

أيضــًا المحافظــة علــى ســرية تلــك المعلومــات بعــد انتهــاء العضويــة فــي اللجنــة .
 

المادة الرابعة والعشرون: سريان الالئحة
يعمــل بهــذه الالئحــة مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وتظــل ســارية مالــم 

يتــم إلغاؤهــا أو التعديــل عليهــا مــن قبــل المجلــس.
وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة الالئحــة فــي اجتماعــه محضــر مجلــس اإلدارة )73-4-7 (
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