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المادة األولى: الغرض من الالئحة

ـــة  ـــكيل وأداء لجن ـــم لتش ـــه المالئ ـــر التوجي ـــة توفي ـــذه الالئح ـــن ه ـــرض م الغ
ــة  ــس إدارة الجمعيـ ــن مجلـ ــة مـ ــة المنبثقـ ــة الداخليـ ــق والمراجعـ التدقيـ

لتنفيـــذ مهامهـــا بالكفـــاءة والفعاليـــة المطلوبـــة

المادة الثانية: محتوى الالئحة

1- التعريف باللجنة:

ـــات  ـــالمة البيان ـــة س ـــى بمراقب ـــس اإلدارة تعن ـــن مجل ـــة م ـــة منبثق ـــي لجن ه
ـــا  ـــس اإلدارة حوله ـــات لمجل ـــع بالتوصي ـــا والرف ـــة وتقاريره ـــة للجمعي المالي

ـــة. ـــة للجمعي ـــالت المالي والتعام

2- التشكيل:

ـــة 	  ـــاة األنظم ـــع مراع ـــل م ـــى األق ـــاء عل ـــة أعض ـــن ثالث ـــة م ـــكل اللجن تتش
واإلرشـــادات المعتمـــدة.

يعيـــن أعضـــاء اللجنـــة بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة لمـــدة أربـــع ســـنوات 	 
قابلـــة للتجديـــد لفتـــرات إضافيـــة أقصاهـــا أربـــع ســـنوات، ويتوقـــف عمـــل 

ـــس اإلدارة. ـــل مجل ـــم ح ـــرة إذا ت ـــة مباش اللجن

المادة الثالثة: المهام والمسؤوليات

المهام:

ـــي إن . 	 ـــابات الخارج ـــق الحس ـــع مدق ـــد م ـــة التعاق ـــق سياس ـــع وتطبي وض
وجـــد، ورفـــع تقريـــر لمجلـــس اإلدارة تحـــدد فيـــه المســـائل التـــي تـــرى 
أهميـــة اتخـــاذ إجـــراء بشـــأنها مـــع تقديـــم توصياتهـــا بالخطـــوات الـــالزم 

ـــا. اتخاذه
ــد . 	 ــي إن وجـ ــابات الخارجـ ــق الحسـ ــتقاللية مدقـ ــة اسـ ــة ومراقبـ متابعـ

ومـــدى موضوعيتـــه ومناقشـــته حـــول طبيعـــة ونطـــاق عمليـــة التدقيـــق 
ومـــدى فعاليتهـــا وفقـــً لمعاييـــر التدقيـــق المعتمـــدة..
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مراقبـــة ســـالمة البيانـــات الماليـــة للجمعيـــة وتقاريرهـــا )الســـنوية . 	
ــا  ــن عملهـ ــزء مـ ــا كجـ ــنوية( ومراجعتهـ ــع السـ ــنوية وربـ ــف السـ ونصـ
ــي: ــا يلـ ــى مـ ــاص علـ ــكل خـ ــز بشـ ــا التركيـ ــنة، وعليهـ ــالل السـ ــادي خـ العـ

أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية	 
إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارة.	 
التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.	 
افتراض استمرارية عمل الجمعية.	 
التقيد بالمعايير المحاسبية.	 

التنســـيق مـــع مجلـــس إدارة الجمعيـــة واإلدارة التنفيذيـــة والمديـــر . 	
ـــبيل  ـــي س ـــة ف ـــي الجمعي ـــام ف ـــس المه ـــم بنف ـــر القائ ـــي أو المدي المال
أداء مهامهـــا، وعلـــى اللجنـــة االجتمـــاع مـــع مدقـــق الحســـابات الخارجـــي 

ـــنة. ـــي الس ـــل ف ـــى األق ـــرة عل ـــة م للجمعي

ـــي . 	 ـــا ف ـــب إيراده ـــرد أو يج ـــادة ت ـــر معت ـــة وغي ـــود هام ـــة بن ـــي أي ـــر ف النظ
تلـــك التقاريـــر والحســـابات، وعليهـــا إعطـــاء االهتمـــام الـــالزم بأيـــة 
ـــس  ـــم بنف ـــر القائ ـــة أو المدي ـــي للجمعي ـــر المال ـــا المدي ـــائل يطرحه مس

ــابات الخارجـــي. ــق الحسـ ــال أو مدقـ ــام أو ضابـــط االمتثـ المهـ

ـــر . 	 ـــة وإدارة المخاط ـــة الداخلي ـــة والرقاب ـــة المالي ـــة الرقاب ـــة أنظم ومراجع
فـــي الجمعيـــة والتأكـــد مـــن ســـالمة التعامـــالت الماليـــة فـــي الجمعيـــة 
ـــاب. ـــة اإلره ـــوال ومكافح ـــيل األم ـــص غس ـــا يخ ـــة فيم ـــا باألنظم وتقيده

ــا . 	 ــن أدائهـ ــد مـ ــع اإلدارة، والتأكـ ــة مـ ــة الداخليـ ــام الرقابـ ــة نظـ مناقشـ
ــة. ــة الداخليـ ــال للرقابـ ــام فعـ ــاء نظـ ــا فـــي إنشـ لواجبهـ

ـــة . 	 ـــة الداخلي ـــج التحقيقـــات الرئيســـية فـــي مســـائل الرقاب النظـــر فـــي نتائ
اللجنـــة  تتـــم بمبـــادرة مـــن  أو  التـــي يكلفهـــا بهـــا مجلـــس اإلدارة 

وموافقـــة مجلـــس اإلدارة.

التأكـــد مـــن وجـــود التنســـيق فيمـــا بيـــن مدقـــق الحســـابات الداخلـــي . 	
ــة  ــوارد الالزمـ ــر المـ ــن توفـ ــد مـ ــي، والتأكـ ــابات الخارجـ ــق الحسـ ومدقـ
ــاز. ــك الجهـ ــة ذلـ ــة فعاليـ ــة ومراقبـ ــي ومراجعـ ــق الداخلـ ــاز التدقيـ لجهـ
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مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.. 		

ــة . 		 ــه وأيـ ــة عملـ ــي وخطـ ــابات الخارجـ ــق الحسـ ــالة مدقـ ــة رسـ مراجعـ
بخصـــوص  اإلدارة  علـــى  المدقـــق  يطرحهـــا  جوهريـــة  استفســـارات 
ـــا  ـــة ورده ـــة الرقاب ـــة أو أنظم ـــابات المالي ـــبية أو الحس ـــجالت المحاس الس

ــا. ــا عليهـ وموافقتهـ

علـــى . 		 المطلـــوب  الوقـــت  فـــي  اإلدارة  مجلـــس  رد  مـــن  التأكـــد 
االســـتيضاحات والمســـائل الجوهريـــة المطروحـــة فـــي رســـالة مدقـــق 

الخارجـــي. الحســـابات 

ـــة . 		 ـــن أي ـــالغ ع ـــن اإلب ـــة م ـــي الجمعي ـــن موظف ـــي تمك ـــط الت ـــع الضواب وض
ـــا  ـــة أو غيره ـــة الداخلي ـــة أو الرقاب ـــر المالي ـــي التقاري ـــة ف ـــات محتمل مخالف
مـــن المســـائل بشـــكل ســـري والخطـــوات الكفيلـــة بإجـــراء تحقيقـــات 

مســـتقلة وعادلـــة لتلـــك المخالفـــات.

مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.. 		

والصالحيـــات . 		 بمهامهـــا  الخاصـــة  العمـــل  قواعـــد  تطبيـــق  ضمـــان 
الموكلـــة إليهـــا مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة.

تقديـــم تقريـــر إلـــى مجلـــس اإلدارة عـــن المســـائل الـــواردة فـــي هـــذا . 		
البنـــد.

النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة.. 		

عرض صوت المستفيد فيما يخص اللجنة عليها.. 		

المسؤوليات:

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:	 

يتـــم تعييـــن رئيـــس اللجنـــة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة بنـــاء علـــى أغلبيـــة 
األصـــوات يتمثـــل دور وصالحيـــات رئيـــس اللجنـــة فيمـــا يلـــي:

اإلشـــراف علـــى التخطيـــط والمتابعـــة وعقـــد اجتماعـــات اللجنـــة واعتمـــاد . 	
محاضـــر االجتماعـــات. 
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تزويد اللجنة بالمعلومات التي تمكنها من القيام بواجباتها.. 	
التأكـــد مـــن جدولـــة جميـــع البنـــود التـــي تحتـــاج لموافقـــات ورفعهـــا . 	

لمجلـــس اإلدارة.
إعـــداد تقاريـــر عـــن أنشـــطة اللجنـــة فـــي حـــال طلبهـــا مـــن قبـــل مجلـــس . 	

اإلدارة.

أمين سر اللجنة التنفيذية 	 

ـــه  ـــرة عضويت ـــون فت ـــث تك ـــا بحي ـــر له ـــن س ـــن أمي ـــة تعيي ـــى اللجن ـــب عل يج
مســـاوية لفتـــرة عضويـــة اللجنـــة )مـــع االحتفـــاظ بحـــق إعـــادة التعييـــن( 

ويكـــون مســـؤوال عـــن اآلتـــي:

وإســـداء . 	 للمعلومـــات  ومصـــدر  رئيســـية  اتصـــال  كنقطـــة  العمـــل 
ــة.   ــطة الجمعيـ ــص أنشـ ــا يخـ ــة فيمـ ــاء اللجنـ ــه ألعضـ ــورة والتوجيـ المشـ

المراقبـــة الحثيثـــة ألعمـــال اللجنـــة وضمـــان اطـــالع أعضـــاء اللجنـــة . 	
ــاذ  ــدى اتخـ ــار لـ ــن االعتبـ ــذ بعيـ ــات تؤخـ ــى أي معلومـ ــام علـ ــكل تـ بشـ

القـــرارات. 

ــا . 	 ــه أنشـــطتها ليتـــم تنفيذهـ ــة وتوجيـ ــل اللجنـ ــة عمـ ــاظ بالئحـ االحتفـ
ـــول  ـــة ح ـــورة للجن ـــم المش ـــك تقدي ـــن ذل ـــل، ويتضم ـــة العم ـــا لالئح طبق

إجـــراء التعديـــالت علـــى الئحـــة العمـــل عندمـــا تقتضـــي الضـــرورة 

ــات . 	 ــد االجتماعـ ــة لعقـ ــس اللجنـ ــع رئيـ ــب مـ ــالت بالترتيـ ــداد المراسـ إعـ
عندمـــا تدعـــو الحاجـــة لذلـــك، وتوجيههـــا إلـــى أعضـــاء اللجنـــة، ويتضمـــن 
ذلـــك إعـــداد المراســـالت المطلوبـــة لتحديـــد مواعيـــد اجتماعـــات اللجنـــة 

ـــا.  ـــوة إليه أو الدع

إعـــداد حـــزم المعلومـــات التـــي يجـــب تعميمهـــا علـــى أعضـــاء اللجنـــة . 	
فـــي اجتماعاتهـــا.

ـــة . 	 ـــات اللجن ـــداول اجتماع ـــداد ج ـــع إع ـــي وض ـــة ف ـــس اللجن ـــاعدة رئي مس
وتعميمهـــا علـــى أعضـــاء اللجنـــة قبـــل موعـــد كاف مـــن انعقـــاد تلـــك 

االجتماعـــات 
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حضـــور جميـــع االجتماعـــات وإعـــداد المحاضـــر واعتمادهـــا وتعميمهـــا . 	
ـــا.  ـــة وحفظه ـــة للموافق ـــاء اللجن ـــى أعض عل

توثيـــق القضايـــا العالقـــة التـــي تقتضـــي مـــن اللجنـــة اتخـــاذ إجـــراء معيـــن . 	
ومتابعتهـــا حيـــن طرحهـــا فـــي اجتماعـــات اللجنـــة الالحقـــة.

الترتيـــب مـــع األطـــراف التـــي تطلـــب اللجنـــة دعوتهـــا لحضـــور اجتماعاتهـــا . 	
ـــن أو أي  ـــارين القانونيي ـــاريين أو المستش ـــراف االستش ـــذه األط ـــمل ه وتش

طـــرف آخـــر.

تعميم قرارات اللجنة على األطراف المعنية.. 		

ــي . 		 ــة التـ ــرارات اللجنـ ــق بقـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــع اإلدارات المعنيـ ــيق مـ التنسـ
توجـــب االلتـــزام القانونـــي واإلجـــراءات التنظيميـــة.

المادة الرابعة: االجتماعات

تعقـــد اللجنـــة اجتماعيـــن يكـــون األول فـــي شـــهر مايـــو والثانـــي فـــي . 	
ـــرر  ـــل المق ـــن قب ـــة م ـــات اللجن ـــر اجتماع ـــظ محاض ـــر وتحف ـــهر نوفمب ش
ويجـــب توقيـــع مســـودات محاضـــر اجتماعـــات اللجنـــة مـــن كافـــة 
أعضائهـــا الحاضريـــن قبـــل اعتمادهـــا، علـــى أن ترســـل لألعضـــاء نســـخ 

نهائيـــة مـــن المحضـــر بعـــد اعتمـــاده لالحتفـــاظ بـــه لديهـــم.

ــر اللجنـــة وموافقـــة الرئيـــس يجـــوز دعـــوة مـــن تـــراه . 	 بنـــاء علـــى تقديـ
مناســـبً مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والموظفيـــن لحضـــور اجتماعـــات 

اللجنـــة والمشـــاركة فيهـــا دون حـــق التصويـــت فـــي القـــرارات.

يلتـــزم أميـــن ســـر اللجنـــة بإعـــداد جـــدول اعمـــال االجتماعـــات وإرســـاله . 	
لألعضـــاء قبـــل موعـــد عقـــد االجتمـــاع بوقـــت كاٍف.  

ينبغـــي توثيـــق محاضـــر اجتماعـــات اللجنـــة وتوقيهـــا مـــن أعضـــاء اللجنـــة . 	
واالحتفـــاظ بهـــا فـــي ســـجالت دائمـــة لـــدى الجمعيـــة.

يكتمـــل النصـــاب القانونـــي ألي اجتمـــاع للجنـــة بحضـــور أغلبيـــة أعضائهـــا، . 	
وتصديـــر قرارتهـــا بأغلبيـــة أصـــوات الحاضريـــن وعنـــد تســـاوي األصـــوات 

ـــاع.  ـــس االجتم ـــه رئي ـــوت مع ـــذي ص ـــب ال ـــح الجان يرج
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ال يجـــوز أن يفـــوض أي عضـــو أي شـــخص أو أي عضـــو آخـــر مـــن أعضـــاء . 	
اللجنـــة بالحضـــور بالنيابـــة عنـــه.

يجـــوز الموافقـــة علـــى قـــرارات أو توصيـــات اللجنـــة مـــن خـــالل التمريـــر . 	
بنـــاء علـــى تقديـــر اللجنـــة.

   تلتـــزم الجمعيـــة أن توفـــر للجنـــة التدقيـــق المـــوارد الكافيـــة ألداء . 	
واجباتهـــا.

مالحظـــة:  فـــي حالـــة عـــدم موافقـــة مجلـــس اإلدارة علـــى توصيـــات لجنـــة 
ـــابات  ـــق الحس ـــل مدق ـــتقالة أو فص ـــن أو اس ـــار أو تعيي ـــأن اختي ـــق بش التدقي
الخارجـــي، فعلـــى مجلـــس اإلدارة أن يضمـــن فـــي تقريـــر الحوكمـــة بيانـــً 
ــس اإلدارة  ــت مجلـ ــي دعـ ــباب التـ ــق واألسـ ــة التدقيـ ــات لجنـ ــرح توصيـ يشـ

ـــا. ـــذ به ـــدم األخ لع

المادة الخامسة: التقارير

ـــاع  ـــد اجتم ـــل موع ـــس اإلدارة قب ـــات لمجل ـــرارات والتوصي ـــة الق ـــع اللجن ترف
المجلـــس بوقـــت كاٍف. 

المادة السادسة: تاريخ السريان 

تدخل هذه السياسة نطاق التطبيق بعد موافقة المجلس عليها.. 	
إن اجـــراء أي تعديـــالت علـــى هـــذه السياســـة مـــن صالحيـــة مجلـــس اإلدارة . 	

بموجـــب تفويـــض الجمعيـــة العموميـــة علـــى أن تكـــون تلـــك التعديـــالت 
بمـــا يتوافـــق مـــع األنظمـــة واللوائـــح مـــن الجهـــات ذات العـــالق
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