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 البند األول: مقدمة 

 اإلطار العام للجنة 
ً
تحدد الئحة لجنة املراجعة وظائف ومهام اللجنة، والقواعد التي تحكم أعمالها. وترسم الالئحة أيضا

أعمالها   و بتحلتنفيذ  أنشطتها  ألنشطة    وصالحياتها مسؤولياتها  ديد  مالئمة  تكون  العيس ى   مؤسسةبطريقة  عبداللطيف 

 عالقة اللجنة بمجلس  الخيرية  
ً
 .جية وخاصة املراجع الخارجيواملديرين التنفيذيين واألطراف الخار   األمناءوتبين الالئحة أيضا

على بذل العناية الالزمة والحرص على املوضوعية واالستقاللية، كما تصف القواعد و   على املهنية فى العملالالئحة  وتركز  

 وفيما يتعلق بإعداد التقارير.  توثيق العملو تنفيذ و تخطيط بالعامة والخاصة 

ة واللوائح واإلرشادات السائدة باململكة العربية السعودية، مثل الصادرة عن هيئ   واالنظمة  وتتماش ى الالئحة مع القوانين

 .السوق املالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 الهدف من تكوين اللجنة البند الثاني:  

وتنفيذه وإدارة املخاطر  في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية    األمناءإن الهدف من تكوين اللجنة هو مساعدة مجلس  

 املؤسسةلية وتطويره بما يحقق أهداف  من شأنها تفعيل نظام الرقابة الداخ  األمناءبفاعلية، وتقديم أي توصيات ملجلس  

مصالح مجلس  هاويحمي  بمساعدة  اللجنة  تقوم  كما  النظم    األمناء.  على  الرقابية  بمسؤوليته  والتشغيلية للوفاء  املالية 

 . للمؤسسة واملعلومات

 مهام ومسؤوليات اللجنةالبند الثالث: 

 يشمل نطاق عمل اللجنة القيام باملهام واملسؤوليات التالية:

التى حددها لها    واملهمات من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  ارة املراجعة الداخليةاإلشراف على إد (1

والخطط .  األمناءمجلس   التوظيف  وعمليات  التنظيمي  وهيكلها  الداخلية  املراجعة  إدارة  الئحة  مراجعة  ذلك  ومن 

 :واألنشطة والتقارير الخاصة بها وذلك مع مدير إدارة املراجعة الداخلية بهدف التحقق مما يلى

 .استقاللية املراجعين الداخليين . أ

 . والكفاءة والصالحية ما يكفيها ألداء أعمالها بفاعليةأن لدى إدارة املراجعة الداخلية من املوارد  . ب

 . أنه ال توجد عوائق سواء كانت داخلية أو خارجية تعيق إدارة املراجعة الداخلية عن تحقيق أهدافها . ت
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 .ة ككلؤسسأن أهداف إدارة املراجعة الداخلية وأساليب تحقيقها تتماش ى مع أهداف امل . ث

 . يتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالهاأن توصيات إدارة املراجعة الداخلية  .ج

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير مكتوب عن رأي اللجنة وتوصياتها في شأنه (2

 . دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية املتعلقة باملالحظات الواردة فيها (3

راجعة الداخلية واملكافآت والبدالت واملزايا األخرى املخصصة له، وترشيح  دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير إدارة امل (4

والنظر في إنهاء عمل مدير إدارة املراجعة الداخلية سواء بسب االستقالة أو  .  الشخص األكثر مالءمة مع بيان األسباب

 . بهذا الشأن مناءاأل وصيل إليه إلى مجلس العجز أو اإلعفاء، ورفع ما يتم الت

كما تقترح اللجنة عزل املراجع الخارجي مع بيان .  بتعيين املراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم  األمناءالتوصية ملجلس   (5

 .األسباب مع مراعاة التأكد من استقاللية املراجعين الخارجيين عند التوصية بالتعيين

عتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون وضع نطاق العمل للمراجعين الخارجيين ومتابعة أعمالهم، وا (6

 .واملراجع الخارجي بشأن التقارير املالية دارةاإل بين بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة، وحل أي خالفات قد تنشأ 

 . دراسة خطط املراجعة مع املراجعين الخارجيين وإبداء مالحظات اللجنة عليها (7

 .جي على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنهادراسة مالحظات املراجع الخار  (8

 . دارةاإل التحقق من وجود خطوط اتصال واضحة بين اللجنة واملراجع الخارجي ومدير إدارة املراجعة الداخلية و  (9

 .وإبداء الرأي والتوصية في شأنها األمناءدراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس  (10

في شأنها للتحقق من أنها تتوافق مع األنظمة   األمناءدراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس   (11

 .املؤسسةمع طبيعة أعمال  مءيتالواملعايير ذات العالقة وبما 

 .اإلشراف على أي عملية تحقيق تتم بعد اكتشاف أي حاالت احتيال ومتابعة ما يتم بشأنها  (12

العادي أو أية تعامالت مع أطراف ذات عالقة قد    املؤسسةأي عمليات هامة قد ال تكون ضمن نطاق عمل  مراجعة   (13

 .املؤسسةتؤدي إلى تعارض للمصالح أو أية ممارسات من شأنها وضع شكوك حول النزاهة قد تبرز في 

وعملية تطبيق تلك القواعد وإرسال التوصيات   املؤسسةمراجعة أي تغييرات في قواعد السلوك واألخالق املتبعة في   (14

 .بشأنها األمناءإلى مجلس 

إدارة   (15 فعالية  واإلجراءات    املؤسسةتقييم  لها،  تتعرض  التي  املهمة  إدارة    التيللمخاطر  ملراجعة   املؤسسةاتخذتها 

 .ومواجهة تلك املخاطر
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 .األمناءالقيام بأية مهام أخرى ذات عالقة بالغرض من تكوين اللجنة ومعتمدة من مجلس  (16

 صالحيات اللجنةالبند الرابع: 

 يكون للجنة في سبيل القيام بمهامها ومسؤولياتها الصالحية التامة للقيام بما يلي:

في االطالع على  التحقق و  (1 اللجنة مع كامل الحق    واملمتلكات املعلومات والسجالت  التحري حول أي أمر ضمن سلطة 

 .مين العاماأل ق مع بعد التنسي  ن وظفياملمقابلة و 

الو  (2 إلحرية  مباشرة  والتصول  بالنتائج  الخاصة  التقارير  في حاالت  ى  الداخلية  املراجعة  إدارة  املعدة من قبل  وصيات 

 .االحتيال أو مخالفة القوانين

 . قيقطلب فتح تحقيق في أي عملية احتيال أو مخالفة للقوانين حدثت أو مشتبه بحدوثها، واإلشراف على عملية التح (3

من الجهات الرقابية ومدى استجابة  اللوائح املالية الصادرة  باألنظمة و   دارةاإل صة بمدى التزام  تقارير الخاالالنظر في   (4

 . ياتها بشأنهاتقديم مرئطلوبة من هذه الجهات و املالحظات املومات و اإلدارة للمعل

مع    االستعانة (5 مستقلين  استشاريينوالتعاقد  محاسبين  أ  أو  للجنة  املعونة  لتقديم  غيرهم  القيام أو  في  واملساعدة 

عزز من الشفافية وحماية  ي و وي نظام الرقابة الداخلية  بالتحقيق في أمر ما أو تنفيذ أي تكليف آخر من شأنه أن يق

 . حقوق ال

 .املؤسسةت تراها اللجنة ضرورية من داخل طلب الحصول على أية معلوما  (6

أجل  ، وذلك  من  إذا لزم األمر  ،استحداث أية سياسات أو إجراءات جديدة أو تعديل املوجود منها  دارةاإل الطلب من   (7

 . ككل حوكمةال نظام تعزيز نظام الرقابة الداخلية أو

 . ن، إذا لزم األمريين الخارجيين أو املراجعين الخارجيين أو اإلستشار ياملراجعين الداخلي أو نوظفياملب االجتماع (8

 .األمناء يعتمدها مجلس ساعدة اللجنة في تحقيق أهدافها و أية صالحيات أخرى من شأنها م (9

 أعضاء اللجنة نهاء خدمة  إتشكيل اللجنة وتعيين و البند الخامس: 

 :نهاء خدمة أعضائهاايلي فيما يتعلق بتشكيل اللجنة وتعيين وإيجب مراعاة م 
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 على األقل  أحدهم    يكون و ،  يتم تشكيل اللجنة بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة (1
ً
   عضوا

ً
أعضاء    ومن خارج  مستقال

خذ في االعتبار املعايير التالية في  يجب أن يؤ و .  غير التنفيذيين  األمناءمجلس    أعضاء من    ويكون الباقون   األمناءمجلس  

 :تكوين أعضاء اللجنة

خلفية مناسبة في الشؤون املحاسبية واملالية، كما  ع األعضاء مؤهالت علمية مناسبة و جمي  يجب أن يكون لدى . أ

 .املؤسسةيجب أن يكونوا على دراية كافية بطبيعة أعمال 

 .املؤسسةمال والعقود التي تتم لحساب يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األع  يجب أن ال . ب

يكون   . ت ال  أن  مجلس  يجب  أعضاء  من  اللجنة  في    األمناءعضو  أحد شركات  املؤسسة التنفيذيين  إن  التابع  هأو  ة، 

 . وجدت 

 في أي لجنة أخرى أسسها مجلس  . ث
ً
 .األمناءيجب أال يكون عضو اللجنة عضوا

 في أي لجنة مراجعة بيكون عضو اللجن يجب أن ال .ج
ً
 .نشاطالأخرى تعمل في نفس  منشأةة عضوا

 ألي منهم حتى الدرجة الثانية و   اشرة مع املدارء التنفيذيينيكون للعضو مصلحة مالية مب  يجب أن ال  .ح
ً
 .أال يكون قريبا

  .خ
ً
 .للمؤسسةمن الخدمات يقوم بأي نوع يجب أن ال يكون العضو مستشارا

التي تمكنه من أداء عضاء اللجنة لفترة ثالث سنوات، ويمنح املجلس الصالحيات لعضو اللجنة و أ  األمناءيعين مجلس   (2

 .مهامه

ثالث سنوات ملعرفة ما إذا كل عضو من أعضائها على األقل مرة واحدة كل  مراجعة أداء اللجنة و   األمناءلس  على مج (3

 .بما يتماش ى مع هذه الالئحةموا بأداء مهامهم على أكمل وجه و كان هؤالء األعضاء قد قا

 .أو أكثر إعادة تعيين أي عضو لفترة ثالث سنوات إضافية األمناءيحق ملجلس  (4

 :في الحاالت التالية األمناءبقرار من مجلس  يمكن إنهاء خدمة أي عضو من وظيفته (5

 .هاء عضوية العضو في اللجنةعند إنت . أ

 .عند استقالة العضو من اللجنة أوعجزه أو وفاته . ب

 :الحاالت التالية ، وعلى األخص فياملؤسسةو في مصلحة أن إنهاء عضوية العض األمناءمجلس  إذا رأى  . ت

 على أهداف في حال قيام العضو بإ .1
ً
 .أو سمعته املؤسسةرتكاب خطأ أو سوء سلوك يؤثر سلبا



  
 

 

12 من 7   

ويحق    ،األمناءبدون سبب مقبول من مجلس    من اإلجتماعات السنوية  %75أكثر من  إذا تغيب العضو عن   .2

 حرمانه من مستحقات العضوية.  للمؤسسة

 لهذه الالئحة .3
ً
 ألحد املعايير والشروط امللزمة طبقا

ً
 .إذا لم يعد العضو مستوفيا

  األمناء أن يتم رفع هذه التوصية ملجلس  بناء على توصية من رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها، شريطة   .4

 .مقرونة باألسباب الداعية لذلك

باللجن (6 إعند وجود منصب شاغر  نتيجة  يعين على  ة  املبينة أعاله،  اللجنة ألي من األسباب  في  نتهاء خدمة أي عضو 

 . هذه الالئحة الشروط الواردة فيتعيين بديل حتى نهاية الفترة وذلك مع اإللتزام بنفس املعايير و  األمناء مجلس 

 واجبات أعضاء اللجنة البند السادس:  

 :يلي على أي عضو من أعضاء اللجنة االلتزام بما

و  (1 بفاعاملشار الحضور  اللجنة وكة  في إجتماعات  للية  العضو  أي إجتماع من إجتماعات  في حال اضطرار  لتغيب عن 

  سكرتير اللجنة فعلية إفادة رئيس اللجنة أو 
ً
 .اللجنة بذلك مسبقا

 .بداء رأيه حولهاستشاريين أثناء إجتماع اللجنة وإاإل ن و ين والخارجيياملراجعين الداخلي مناقشة تقارير (2

  اإلخاللفي حال  و.  ي طرف ثالث في أي وقتال يسمح للعضو بكشف معلومات سرية أل ، و املؤسسةالحفاظ على أسرار   (3

 .األسرارنتيجة إلفشائه  املؤسسةية تلحق ببالسرية، يكون على العضو املخل التعويض عن أية خسائر ماد

 .املؤسسةباالمتناع عن تولي أية مهام تنفيذية  (4

املهنية و   الحفاظ على (5 اأعلى مستويات الكفاءة  في املجاالت ذات  التطورات   على  لعالقمتابعة 
ً
إيجابيا لينعكش ذلك  ة 

 .املؤسسة

 في مواقف (6
ً
 ومتجردا

ً
 وموضوعيا

ً
 ومخلصا

ً
مضللة على العضو عدم إعطاء معلومات  و   ،في جميع األوقات  هأن يكون عادال

 .أو التورط في أي نشاط غير أخالقي

 .املؤسسةبتعاد عن األنشطة التي قد تؤدي إلى تعارض املصالح مع اإل  (7

، إذا كانت  املؤسسةمع    مصلحةأو أي فرد أو جهة لها    مورديهاوعمالئها و   املؤسسةمن موظفي    اايمتتاع عن قبول الهداإل  (8

 
ً
 أو مضمونا

ً
 .تلك الهدايا يمكن أن تؤدي إلى ضعف استقاللية عضو اللجنة شكال

 . املؤسسةصاح عن التعامالت املالية بينه وبين اإلف (9
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ااقتراح و  (10 أداء  سائل من شأنها  في  و لتحسين املستمر  بتلك  مناقشتها مع أعضاء  اللجنة  التوصية  اللجنة اآلخرين قبل 

 .العتمادها األمناءسائل ملجلس الو 

 .نطاق عمل اللجنة كما وردت في هذه الالئحةوتتوافق مع أهداف و   األمناءت أخرى معتمدة من مجلس  القيام بأي واجبا (11

 .بالنسبة للعضو املستقل، التوقيع على تعهد بأن العضو مستقل (12

 اللجنة  اجتماعاتبدل حضور البند السابع: 

 .جتماع يحضرهعن كل ا سعودي ( ريال3,000للجنة على بدل حضور بمقدار ثالثة آالف )يحصل عضو ا

 ما إذا كانت هناك مكافأة سنوية تصرف ألعضاء اللجنة األمناءيقرر مجلس  (1
ً
 .سنويا

 . تصرف للعضو تكاليف السفر واإلقامة وفق السياسة املعتمدةفي حالة عقد إجتماع اللجنة في غير مقر إقامة العضو،   (2

 اللجنة   ةسارئالبند الثامن: 

 للجنة  األمناءقوم مجلس ي
ً
  األمناءيكون من أعضاء مجلس و بتعيين رئيسا

ً
عن غير التنفيذيين. ويكون رئيس اللجنة مسؤوال

 ما يلي:

ويجب أن تتضمن الدعوة زمان ومكان  .  اللجنة  سكرتير جنة، بالتنسيق مع  إرسال دعوة اإلجتماع لألعضاء اآلخرين في الل (1

 .أي مستندات أخرى ضرورية ملناقشتها في اإلجتماعاإلجتماعات وجدول األعمال و 

 .في حالة غياب رئيس اللجنة يمكنه تفويض عضو آخر للقيام بمهامهرئاسة إجتماعات اللجنة، و (2

 .ال اإلجتماعاستعراض املواضيع املدرجة في جدول أعم (3

 .تشجيع النقاش البّناء عن طريق توفير وقت مناسب لتداول كل املواضيع املدرجة في جدول األعمال (4

 .األمناءالتوصيات التي توصلت لها اللجنة ملجلس رفع النتائج و  (5

 لرفعها ملجلس   (6
ً
إعداد موازنة اللجنة وخطة عملها ومشروعاتها على املدى القصير والطويل، وعرضها على اللجنة تمهيدا

 .، بعد اعتمادها من اللجنةاألمناء

 .بعد املصادقة عليها من قبل اللجنة األمناءرفعها ملجلس ة و إعداد التقارير الدورية الخاصة بأنشطة اللجن (7

 .أو أمام أي طرف آخر األمناءاللجنة أمام مجلس تمثيل  (8



  
 

 

12 من 9   

 اللجنة البند التاسع: سكرتير 

 االعتبارويجب أن تأخذ اللجنة بعين    بين أعضاء اللجنة أو من غيرهم،  للجنة، سواء كان من  سكرتير تقوم اللجنة بتعيين  

 ألحكام هذه   سكرتير اللجنة قبل تعيينه. ويتولى   سكرتير كفاءة وخبرة  
ً
اللجنة في سبيل إنجاز مهام ومسؤوليات اللجنة وفقا

 :الالئحة القيام تحت إشراف رئيس اللجنة بما يلي

 .اللجنة دون أن يكون له حق التصويت مالم يكن من بين أعضاء اللجنة اجتماعاتحضور  (1

إعداد ج (2 التنسيق بشأن  في ذلك  بما  أعمالها  فيما يخص  اللجنة  أعمال  التنسيق مع أعضاء  اللجنة   اجتماعاتدول 

 .القادمة مع مراعاة أحكام هذه الالئحة باالجتماعاتواإلخطار 

 .مع مراعاة أحكام هذه الالئحة االجتماعاتإعداد محاضر  (3

 .األمناءالقيام باإلجراءات الالزمة لتسهيل قيام اللجنة بمهامها في متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها املقرة من مجلس  (4

 .إلجراءات اإلدارية واملالية الخاصة باللجنةاستكمال ا (5

 .القيام بأي من املهام الواردة أعاله ألية لجان فرعية تشكلها اللجنة إلنجاز مهام محددة (6

 به جميع املستندات والوثائق التي  (7
ً
تضمين أي تعديالت قد تطرأ على أحكام هذه الالئحة في سجل خاص بذلك مرفقا

 .يالتتم بموجبها اعتماد تلك التعد

 االلتزام بالقواعد التالية سكرتير وعلى 
ً
 :اللجنة أيضا

أسرار   . أ على  أي وقتاملؤسسةالحفاظ  في  ثالث  معلومات سرية ألي طرف  بكشف  له  يسمح  اإلخالل .  ، وال  وفي حال 

 .يجة إلفشائه األسرارنت املؤسسةببالسرية، يكون عليه التعويض عن أية خسائر مادية تلحق 

األوقات . ب في جميع  مواقفه  في   
ً
ومتجردا  

ً
وموضوعيا  

ً
ومخلصا  

ً
عادال يكون  أو .  أن  مضللة  معلومات  إعطاء  عدم  وعليه 

 .التورط في أي نشاط غير أخالقي

، املؤسسة، وأن يقوم باإلفصاح عن التعامالت املالية بينه وبين  لى تعارض املصالحاألنشطة التي قد تؤدي إاالبتعاد عن   . ت

 .األمناءعن التعامالت املالية بينه وبين أي عضو من أعضاء مجلس  اإلفصاحوكذلك 

، إذا كان  املؤسسةمع    أو أي فرد له مصالح  مموليهو   وعمالئه ومورديه  املؤسسةاالمتناع عن قبول الهدايا من موظفي   . ث

 .لتلك الهدايا تأثير على سلوك متلقيها



  
 

 

12 من 10   

 اجتماعات اللجنةالبند العاشر: 

 :يجب مراعاة ما يلي بخصوص إجتماعات اللجنة

 .الذي يسبقهفي اإلجتماع تقوم بالتأكيد على موعد كل إجتماع بإعداد خطة سنوية الجتماعاتها، و تقوم اللجنة  (1

 تن (2
ً
 صلحةاملإذا اقتضت    يسمح بعقدها في أي مكان آخرو   للمؤسسةفي مبنى املركز الرئيس ي    عقد إجتماعات اللجنة عادة

 .ذلك

  يجب إرسال الدعوة إلى األعضاء، و أو حسب ما يتم االتفاق عليه  احدة كل ثالثة أشهر على األقلتجتمع اللجنة مرة و  (3

وأ اإلجتماع  أعمال  جدول  بها  قبل  مرفق  اإلجتماع  في  نقاشها  سيتم  مستندات  واحدي  تاريخ    أسبوع  من  األقل  على 

 .انعقاده

د إجتماعات كما يمكن عق.  على طلب رئيس اللجنة أو اثنين من أعضاء اللجنة  بناءً  يمكن عقد إجتماعات إضافية   (4

في جميع األحوال و.  خلية بشرط موافقة رئيس اللجنةإضافية بناء على طلب املراجع الخارجي أو مدير إدارة املراجعة الدا

 األسباب الداعية لهذا الطلب و اإلضافية متضمن اتيجب أن يكون طلب اإلجتماع
ً
 .املوعد املقترح لالنعقادا

في   (5 ملرة واحدة  اللجنة عقد اجتماع  املتعلقة  على  األمور  مناقشة  الخارجي وذلك بغرض  املراجع  مع  األقل  السنة على 

 . بالتقارير املالية األولية والسنوية

ب رئيس اللجنة ألي  في حال تغيو .  ي عدد أعضاء اللجنة على األقلعقد به إجتماعات اللجنة ثلثيبلغ النصاب الذي تن (6

 .سبب، فإنه يمكنه إسناد مهامه لعضو آخر من اللجنة

.  رأي الذي يصوت له رئيس اللجنةفي حال تساوي األصوات، يتم األخذ بالو. رارات اللجنة بأغلبية األصواتيتم اتخاذ ق (7

 .متناع عن التصويت أو تعيين شخص آخر للتصويت بالنيابة عنهال يحق ألي عضو اإل و 

األعضاء مغادرة إجتماع اللجنة قبل انتهائه،  في حال قرر أحد  و .  حفظ على أي قرار تتخذه اللجنةيحق ألي عضو الت (8

 حولها يجب أن تكون محصور 
ً
التي يبدي تحفظا أثناء حضورهباملواضي  هفإن املواضيع  التي تم نقاشها  يمكن أن  و .  ع 

 املواضيع التي تم نقاشها في أيجب أن يتضمن املحضر  و .  يتضمن املحضر تحفظاته بعد الحصول على موافقته
ً
يضا

 .غيابه

ل (9 اتخاذ قراراتها و يجوز  بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين، متى ما دعت الحاجة  لجنة  توصياتها 

 .التوصيات على اللجنة في أول إجتماع تال لها، على أن يتم عرض تلك القرارات و لذلك



  
 

 

12 من 11   

 االجتماعات محاضر البند الحادي عشر: 

اللجنة بتسجيل املداوالت األساسية التي تتم أثناء إجتماعات اللجنة، حيث يقوم بنهاية كل إجتماع بتلخيص  سكرتير قوم ي

و جميع   والقرارات  والتوصيات  و تاملناقشات  اإلجتماع.  محضر  في  بدقة  بمحضر سجيلها  يتعلق  فيما  يلي  ما  مراعاة  يجب 

 :اإلجتماع

مسود  سكرتير يقوم   (1 بإعداد  الحضور  اللجنة  وأسماء  اإلجتماع،  انعقاد  ومكان  تاريخ  تتضمن  إجتماع  لكل  محضر  ة 

اللجنة، و  التي اتخذتها  املناقشات والتوصيات والقرارات  املتغيبين، وملخص  إلى رئيس  وأسماء  من ثم ترسل املسودة 

 .اللجنة للموافقة عليها

بداء مالحظاتهم خالل فترة أقصاها بإرسال املسودة لألعضاء اآلخرين إل اللجنة    سكرتير بعد موافقة رئيس اللجنة، يقوم   (2

 .أسبوع واحد من تاريخ اإلرسال

التي تم    يرسل املسودةأعضاء اللجنة و املحضر إن لزم األمر بناًء على مالحظات  اللجنة بعد ذلك بتعديل    سكرتير يقوم   (3

 مع 
ً
 .من أعضاء اللجنة املالحظات املستلمة اهمراجعتها إلى رئيس اللجنة مرفقا

ة النهائية ويجب التوقيع على النسخ.  صدار النسخة النهائية من املحضراللجنة إل   سكرتير رئيس اللجنة بتوجيه  يقوم   (4

يجب على كل عضو حاضر أن يوقع  و .  ألعضاء اللجنة للتوقيع عليها  يتم إعادتهاو   لجنة  ال  سكرتيرمن قبل رئيس اللجنة و 

 .اع حضرهمحضر أي إجتمعلى النسخة النهائية من 

حظات للنقاش في اإلجتماع القادم  عندما يكون ألعضاء اللجنة مالحظات إضافية على املحضر، يجب جدولة هذه املال  (5

 .للجنة

 بشكل مالئم في ملف خاص بها مرفق  املالحظات املصاحبة لهايتم حفظ املحاضر املوقع عليها و  (6
ً
بها جميع املستندات   ا

 . العالقة  تذا

 خطة العمل والتقارير البند الثاني عشر:  

لقادمة، تقوم لجنة املراجعة قبل بداية السنة املالية بثالثة أشهر على األقل، بإعداد خطة عمل سنوية عامة للسنة ا (1

الخطة   اللجنة  وتتضمن  عمل  والواجبات  برنامج  املهام  الستكمال  الزمنية  التقديريو واملدة  إرسال .  ة املوازنة  ويجب 

 .اللموافقة عليه األمناءلى مجلس الخطة إ



  
 

 

12 من 12   

 بتقديم تقارير دورية وسنوية ملجلس   (2
ً
تبين جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة   األمناءتقوم اللجنة أيضا

متضمنة نتائج اجتماعاتها أو ما يتعلق بمواطن الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلي، وأي توصيات لتعزيز ودعم  

 .  األداء

أخطاء في البيانات يجب أن تكون اللجنة حذرة عند إعداد تقاريرها ألي عمليات غير قانونية مقصودة أو احتيال أو   (3

وفي مثل هذه الحاالت، فإن على اللجنة استشارة املستشارين القانونيين أو الخبراء اآلخرين إلبداء آرائهم فيما .  املالية

 . يتعلق باملوضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،،، وهللا ولي التوفيق


