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 سياسة المراجعة الخارجية 
 سياسة العامة(: ال1المادة )

سنوات ( 4) أربع، قابلة للتجديد سنويا لمدة ال تتجاوز (1) مالية واحدة لسنةيتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي  (1
 .متتالية

ة العادية السنوية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، على موميتقوم الجمعية الع (2
 :أن يراعى ما يلي

 .دارةالمرفوعة إلى مجلس اإل المراجعةسابات الخارجي بناًء على توصية من لجنة أن يكون ترشيح مراجع الح (أ
ن الهيئة السعودية للمحاسبيالمقيدين في السجل الخاص لدى  ينالحسابات الخارجي يأن يكون من مراجع (ب

الحسابات  ي، بحيث يكون مستوفيًا كافة الشروط الواردة بمتطلبات الهيئة بشأن نظام قيد مراجعالقانونيين
 .ينالخارجي

ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال  الجمعيةأن يتم التأكد من كون مراجع الحسابات الخارجي مستقاًل عن  (ج
 .ة ال تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو االستقالليةجمعيإضافية لل

ة إلى قبل رفع الحسابات السنوي المراجعةآرائه مع لجنة  أن يتم السماح لمراجع الحسابات الخارجي بمناقشة (د
 .مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها

أن يتم السماح لمراجع الحسابات الخارجي بمناقشة آرائه مع مجلس اإلدارة قبل رفع الحسابات السنوية إلى  (ه
 .ة العادية التخاذ القرار بشأنهاموميالجمعية الع

ة وتالوة التقرير المعد موميبات الخارجي من حضور اجتماعات الجمعيات العأن يتم تمكين مراجع الحسا (و
، موضحًا أي معوقات أو تدخالت واجهته من مجلس اإلدارة أثناء تأدية أعماله، كما األعضاءمن قبله على 

 .عن أية مخالفات جوهرية أو معوقات وتفاصيلها الوزارةيجب أن يقوم مراجع الحسابات الخارجي بإبالغ 
 حين تقتضي ضرورة العمل ذلك دون حضور المراجعةيحق لمراجع الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع لجنة  (3

 في الجمعية. اإلدارة التنفيذية أي من أعضاء
لالجتماع بناًء على طلب مراجع الحسابات الخارجي وذلك  العموميةيتعين على مجلس االدارة أن يدعو الجمعية  (4

 .يومًا من تاريخ الطلب( 15)خالل خمسة عشر 
في الجمعية  األعضاءعلى مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات الخارجي اإلجابة على االسئلة التي يوجهها  (5

 .للضرر الجمعيةبالقدر الذي ال يعرض مصالح  العمومية
عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس  العموميةيبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية  (6

 اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات الخارجي.



 

الجمعية  إقرارها منتزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي بعد  (7
 .( أشهر من نهاية السنة المالية4وخالل أربعة )العمومية 

 
 (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة2المادة )

، وال هايبشكل دوري، ويجب أن يصادق مجلس اإلدارة على أي تغييرات عل ه السياسةبمراجعة هذ لجنة المراجعةقوم ت
 .عها السنوي موافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماتكون سارية إال بعد 

 
 
 

  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك تدل الكلمات والعبارات اآلتية
االجتماعية في المملكة، وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعية في حدود أحكام  العمل والتنمية: وزارة الوزارة (1

 النظام واألنظمة األخرى ذات العالقة، ولها أن تتخذ ما تراه الزمًا لتحقيق أهداف النظام، وعلى وجه خاص

 .اإلشراف على نشاطات الجمعية ومراقبتها إداريا وماليا
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (2
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (3

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (4

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (5
تتكون من ، و وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (6

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (7
 .مجلس إدارة الجمعيةلجنة منبثقة من  :لجنة المراجعة (8
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (9

 غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية. 
 


