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صـــدرت هـــذه الالئحـــة بموجب قرار ســـمو وزيـــر الرياضة، حيـــث تهـــدف الالئحة إلى 
اســـتحداث لجـــان مراجعة مســـتقلة لألندية ترتبط بهـــا إدارات المراجعـــة الداخلية في 
األنديـــة مـــن النواحـــي الفنية، وتعد لجنـــة المراجعـــة الداخلية من اللجـــان الهامة في 
األنديـــة الرياضيـــة لما تقـــوم به مـــن دور جوهري بمتابعـــة أعمال المراجعـــة الداخلية 
للنـــادي وتحقيـــق الرقابـــة الداخلية وتطوير النظـــم والخطط المتعلقة بهذه األنشـــطة 
ومتابعـــة تنفيذهـــا وضمان التـــزام األندية وتوافـــق إجراءاتها وعملياتهـــا مع األنظمة 

المتعـــارف عليها. والمعايير 

المقدمة
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المادة األولى : 

التعريفــــــــات
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المادة األولى: التعريفات
ألغراض تطبيـــق أحكام الالئحة يقصد بالعبارات والكلمـــات التالية المعاني الموضحة 

أمـــام كل منهـــا، ما لم يقتض ســـياق النص خالف ذلك:

وزارة الرياضة. الوزارة:

وزير الرياضة. الوزير:

الئحة لجنة المراجعة الداخلية لألندية الرياضية. الالئحة:

لجنة المراجعة. اللجنة:

كيان رياضي له شخصية اعتبارية مستقلة مرخص له من وزارة الرياضة وعضو 
في اتحاد رياضي أو أكثر، ويخضع إلشراف الوزارة ومتابعتها في النواحي اإلدارية 

والمالية.

النادي:

جهاز من أجهزة النادي اإلدارية يتكون من األعضاء )العضو الذهبي والعضو العادي(. الجمعية 
العمومية:

مجلس إدارة النادي. المجلس:

رئيس مجلس النادي. رئيس المجلس:

رئيس لجنة المراجعة. الرئيس:

أعضاء لجنة المراجعة. األعضاء:

أمين لجنة المراجعة. األمين:
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المادة الثانية: أهداف اللجنة 

تتمثـــل المهمـــة األساســـية للجنـــة فـــي التحقق مـــن كفايـــة نظـــام الرقابـــة الداخلية 
وتنفيـــذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات للمجلس من شـــأنها تفعيـــل النظام وتطويره 

بمـــا يحقق أغـــراض النـــادي ويحمي مصالحـــه بكفاءة وذلـــك بهدف:

1. التحقـــق مـــن اســـتيفاء وكفاية أعمـــال المراجعة الداخليـــة من خالل مراجعـــة فاعلية 
الترتيبات الخاصــــة بـــإدارة المراجعـــة الداخلية ومدى اســـتيفائها وكفايتها.

2. التحقـــق مـــن اســــــتجابة إدارة النـــادي للمواضيع التـــي يتم تحديدهـــا ورصدها من 
قبـــل اللجنـــة، مع ضمـــان اســـتقاللية إدارة المراجعـــة الداخلية. 

3. التحقـــق من قبول وتفهم النادي لــــدور وعمل وقيمة المراجعــــة الـداخليــــة وتطبيق 
اآلليــــات المقرة، مثــــل التقرير السنوي للمراجعة الداخلية.

4. قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية في النادي.

5. التحقـــق من التزام النـــادي باألنظمة والمعايير والســــياســـــــات ذات العالقة بنطاق 
عمل ومهام ومســـــــؤوليات اللجنة.
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المادة الثالثة: مسؤوليات اللجنة

1. مراجعـــة وإعادة تقييم مـــدى كفاية المهام والقواعد والضــــــوابط التي تضــــــمنتها 

هـــذه الالئحـــة بشـــكل دوري ويتم تحديـــث الالئحة بالتغييـــرات المقترحـــة و التوصيات 

بعـــد األخذ بموافقـــة الوزير. 

2. مراقبة أعمال النادي والتحقق من الســـياســــــات واإلجراءات التي تضــــــمن سـالمة 

ونزاهـــة التقاريـــر والقوائم المالية وأنظمـــة الرقابة الداخلية فيهـــا وتضمين ذلك في 

تقاريرها الســـنوية لعرضها علـــى الجمعية العمومية.



99الئحة لجنة المراجعة الداخلية لألندية الرياضية

الفصل الثاني: 

الهيكــــــــــــــــل 

التنظيــــــــمي 

للجنــــــــــــــــــــة 

وعضويتـــــــها 
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المادة الرابعة: قواعد تشكيل اللجنة

1. تشـــكل اللجنة بقـــرار من الوزير، من عـــدد مكون من رئيس وثالثـــة أعضاء يكون من 
بينهم مختص بالشـــؤون المالية والمحاســـبية وآخر مختص بالشؤون القانونية.

2. يجب أن يتضمن تشـــكيل اللجنـــة وجود عضوين ممثلين عن الـــوزارة، يكون أحدهما 
لها. رئيسا 

3. يجـــب أن يتضمـــن تشـــكيل اللجنة وجود عضويـــن ممثلين عن مجلـــس إدارة النادي، 
علـــى أاّل يكـــون ممثل النادي رئيـــس المجلس أو نائبـــه، أو أحد أعضـــاء المجلس ممن 

لهم مهـــام تنفيذية في النـــادي، أو أحد موظفـــي النادي.

4. إذا شـــغرت عضويـــة أي مـــن أعضـــاء اللجنـــة ألي ســـبب كان، يعين الوزيـــر بدياًل له 
يكمـــل المـــدة المتبقيـــة فـــي دورة اللجنـــة. 

5. فـــي حـــال حل المجلـــس، فيســـتمر العضـــوان المعينان فـــي اللجنـــة كممثلين عن 
النـــادي فـــي أداء مهامهما لضمان اســـتمرارية أعمال اللجنة إلى حين تشـــكيل مجلس 

إدارة جديـــد واعتمـــاد أعضاء جـــدد ممثلين للنادي فـــي اللجنة.

6. - باســـتثناء مـــا ورد فـــي الفقرة رقـــم )5( من هذه المـــادة - ، إذا فقـــد ممثل النادي 
صفتـــه النظاميـــة التي يشـــغلها فـــي النـــادي فتنتهي عضويتـــه في اللجنة بشـــكل 

تلقائي.

7.  ال يجوز إجراء أي تغيير في عضوية اللجنة إال بقرار من الوزير.

8. للوزيـــر إقـــرار مكافـــأة ألعضاء اللجنـــة، وعلى النـــادي أن يتحمل تكاليفهـــا وأن يلتزم 
بســـدادها في تواريخ اســـتحقاقها.
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المادة الخامسة: مدة العضوية 

مـــدة العضوية في اللجنة أربع ســـنوات متزامنة مع بداية دورة المجلس، ويســـتثنى 
من ذلك اللجان المســـتحدثة للمرة األولى بحيث تنتهـــي مدتها بانتهاء دورة المجلس 

القائم. 



12الئحة لجنة المراجعة الداخلية لألندية الرياضية

المادة السادسة: التزامات العضو

على عضو اللجنة االلتزام باآلتي:

1. أنظمـــة ولوائح وتعاميم الـــوزارة وقراراتها، وكذلك لوائح األنديـــة الرياضية المتفقة 
النظام. مع 

2. االمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه اإلضرار بمصالح األندية.

3. أن يكـــون مدركًا لمهام اللجنة ومســـؤولياتها، وعليه تخصيـــص الوقت الكاف للقيام 
بدروه في ســـبيل تحقيقها.

4. القيام بواجباته بعيدًا عن أي تأثير خارجي سواء من داخل النادي أو من خارجه.

5. التحضيـــر لالجتماعـــات وااللتـــزام بحضورهـــا وعدم التغيـــب عنها إال لمبـــررات يخطر 
بهـــا رئيـــس اللجنة مســـبقًا.

6. المشـــاركة الفاعلـــة في اجتماعـــات اللجنة من خالل دراســـة الموضوعات المطروحة 
على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشـــتها.

7. العمـــل على تعزيز المعرفـــة بالتطـــورات التنظيمية في المجال المتعلق بأنشـــطة 
النادي.

8. المحافظـــة علـــى ســـرية المعلومـــات التـــي يحصلون عليهـــا من خـــالل عضويتهم 
فـــي اللجنـــة، واســـتخدامها لغـــرض تأدية مهـــام عضويتهـــم فقط، وعـــدم اإلعالن أو 
التصريـــح بـــأي من تلـــك المعلومات ألي طـــرف آخر، أو اإلفصـــاح عنها أو اســـتغاللها 
بأي شـــكل من األشـــكال أو اســـتعمالها ألي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل 
اإلعـــالم، أو الحديث باســـم الـــوزارة، ويشـــمل االلتزام أيضـــًا المحافظة على ســـرية 

تلـــك المعلومات بعد انتهـــاء العضوية فـــي اللجنة.



1313الئحة لجنة المراجعة الداخلية لألندية الرياضية

الفصــــل الثالــث:  

مهــــــام لجنـــــــة 

المراجـــــــــــــــــعة 

وأميــن اللجنــــــة 
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المادة السابعة: مهام لجنة المراجعة

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية: أ - 

1. النظـــر فـــي القوائـــم الماليـــة األولية الربع ســــنوية والســــنوية قبل عرضــــها على 
المجلـــس وإبداء الرأي والتوصية في شـــأنها لضمـــان نزاهتها وعدالتها وشـــفافيتها.

2. مناقشـــة القوائـــم المالية مـــع المراجع الخارجـــي واإلدارة الماليـــة والتوصية بالرفع 
بها إلـــى مجلس.

3. إبــــداء الرأي الفني بنـاء على طلـب المجلس فيمـا إذا كـان التقرير السـنوي للمجلس 
والقوائـــم الماليـــة للنـــادي عادلـــة ومتوازنـــة ومفهومة وتتضمـــن المعلومـــات التي 
تتيـــح للجمعيـــة العموميـــة تقييـــم المركـــز المالي للنـــادي، وأدائهـــا، ونمـــوذج عملها، 

واستراتيجيتها.

4. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.

5. مراجعـــة التقارير المقدمة من اإلدارة المالية حـــول أداء الميزانية وتحليل االنحرافات 
بين المنصـــرف الفعلي والميزانيـــة التقديرية المعتمدة.

6. مراجعـــة الميزانية التقديرية ومناقشـــتها مـــع اإلدارة الماليـــة والتوصية قبل رفعها 
. للمجلس

7. البحـــث فـــي أيـــة مســـائل يثيرهـــا المدير المالـــي للنـــادي أو من يتولـــى مهامه أو 
مســـؤول االلتزام فـــي النـــادي أو مراجع الحســـابات.

8. دراســـة السياسات المحاســـبية المتبعة في النادي وإبداء الرأي والتوصية للمجلس 
شأنها. في 
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المراجعة الداخلية: ب - 

1. التوصية للمجلس بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومنســـوبي اإلدارة، وتقييم 
أدائهـــم والتوصيـــة للمجلـــس بعزل مديـــر المراجعة عنـــد الحاجة وفق مبـــررات واضحة 

ومكتوبة.

2. اإلشـــراف على إدارة المراجعـــة الداخلية التي يجب أن ترتبـــط إداريا برئيس المجلس 
وفنيًا باللجنـــة، والتحقق من فاعليتها.

3. دراســـة ومراجعة نظم الرقابة الداخليـــة والمالية وإدارة المخاطر فـــي النادي والتأكد 
مـــن فاعليتها من خـــالل التقارير الدوريـــة إلدارة المراجعة الداخليـــة أو غيرها وعن مدى 
كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم الرقابـــة الداخلية والماليـــة، وإعـــداد تقرير يتضمـــن المقترحات 

للمجلس. والرفع  بشـــأنها  والتوصيات 

4. دراســـة تقارير المراجعة الداخليـــة ومتابعة تنفيذ اإلجـــراءات التصحيحية للمالحظات 
فيها. الـــواردة 

5. الرقابة واإلشـــراف على أداء وأنشـــطة المراجـــع الداخلـــي وإدارة المراجعة الداخلية 
في النـــادي، للتحقق من توافر المـــوارد الالزمة وفعاليتها فـــي أداء األعمال والمهام 

بها. المنوطة 

6. التأكـــد من اســـتقاللية إدارة المراجعة الداخلية وتمكينها مـــن أداء عملها بفعالية عبر 
دراســـة أي قيود من شـــأنها التأثير على قدرتهـــا على أداء أعمالهـــا ومهامها، وتقديم 

المقترحـــات والتوصيات لمعالجتها.

7. دراســـة خطة المراجعـــة الداخلية، والموازنة التقديريـــة لتنفيذها والتوصية للمجلس 
عليها. بالموافقة 

8. مراجعة واعتماد الئحة عمل، مهام، واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية.

9. مراجعة واعتماد دليل إجراءات وسياســـات المراجعة الداخلية وأي سياســـة أو تنظيم 
متعلقـــة بأعمـــال إدارة المراجعـــة الداخلية مثل سياســـة التصعيد أو ميثـــاق أخالقيات 

المهنة إلدارة المراجعـــة الداخلية، وغيرها.

10. مراجعـــة عمليـــة اختيـــار المراجعيـــن الداخليين المســـتعان بهم من مصـــادر خارجية، 
والرفـــع للمجلـــس بالتوصيـــة فيما يخـــص ذلك كلما دعـــت الحاجة.
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ج-   مراجعة الحسابات:

1. التوصــــية للمجلـــس بترشـــــــيح مراجعي الحســـــــابات وتقييم أدائهـــم وعزلهم، بعد 
التأكـــد من اســـتقالليتهم ومراجعـــة نطاق عملهم وشـــروط التعاقـــد معهم.

2. التحقـــق من اســـــــــتقاللية مراجع الحســـــــــابات، ومدى فاعلية أعمـــال المراجعة، مع 
األخـــذ فـــي االعتبـــار القواعـــد والمعاييـــر ذات الصلة.

3. مراجعـــة خطة مراجع حســــــابات النـــادي وأعمالـــه، والتحقق من عدم وجـــود تجاوز أو 
قصور في أداء مهـامــــه والتحقق من عــــدم قيـامــــه بمهــــام تخرج عن نطــــاق أعمــــال 

المراجعـة، وإبــــداء مرئيـاتهـا حيال ذلك.

4. دراســــة تقاريـــر مراجع الحســــابات ومالحظاته على القوائم الماليـــة وإبداء المرئيات 
حيالها إن وجـــدت ومتابعة ما اتخذ بشـــأنها.

5. مناقشة مراجع الحسابات واالستفسار منه في حال الحاجة.

د- االلتزام ورصد المخاطر:

1. مراجعة اختيار مدير إدارة االلتزام في النادي أو من يقوم بمهامه.

2. مراجعـــة نتائـــج تقاريـــر إدارة االلتـــزام والتحقق مـــن اتخاذ النـــادي اإلجـــراءات الالزمة 
. نها بشأ

3. مراقبـــة االلتـــزام باألنظمـــة واللوائـــح والسياســـات واإلجـــراءات ومـــدى فاعليـــة 
اإلجـــراءات المتبعـــة لدى النـــادي لمراقبة االلتزام بها وتحديثها بشـــكل مســـتمر وذلك 

من خـــالل تقاريـــر االلتزام.

4. الرفـــع للمجلس في نطاق عملها بما تراه من مســـائل ترى ضــــرورة اتخاذ بشــــأنها، 
وإبـــداء توصياتها بالخطوات التـــي يلزم اتخاذها.

5. التأكد من حجم المخاطر ودراستها.
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6. التوصيـــة بالموافقـــة علـــى سياســـات وإجـــراءات إدارة االلتـــزام والمخاطـــر والتي 
تحـــدد الحـــد األدنى للرصـــد والمراقبة المناســـبة، ووضع حـــدود للمخاطـــر وتحديدها، 

كذلـــك تحديـــد متطلبات تقديـــم التقارير مـــن وجهة نظـــر اإلدارة.

7. اســـتقبال التقارير الســـنوية مـــن المراجع الداخلـــي حول تنفيذ سياســـات وإجراءات 
إدارة المخاطـــر فـــي النـــادي، وتقديـــم توصيـــات من أجـــل التغيير في حـــال حدوث أي 

مشـــاكل مـــع اإلدارة أو منهجيات المراجعـــة الداخلية.

8. إجراء تقييم ســـنوي لالســـتراتيجيات التجارية للنادي والخطط الموضوعة من منظور 
المخاطر.

9. مناقشـــة السياســـات المتعلقة بتقييـــم المخاطر وإدارة المخاطـــر التي من الممكن 
أن يتعـــرض لهـــا النادي ومراجعـــة الخطوات التي تتخذهـــا إدارة النـــادي لرصد ومراقبة 

التعرض للمخاطـــر المالية.

10. مراجعة وتقييم مخاطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري.

ه- مهام أخرى:

1. تنفيـــذ أي مهمـــة أخرى متوافقـــة مع هذه الالئحـــة واألنظمة المطبقـــة في النادي 
والتـــي يعهـــد بها مـــن المجلـــس أو رئيـــس المجلس.

2. يتولـــى الرئيـــس اإلبالغ عـــن القـــرارات والتوصيات التـــي اتخذتها اللجنة ونشـــرها 
لـــذوي العالقة بالتنســـيق مـــع األمين. 

أو  القانونييـــن  المستشـــارين  مثـــل  مســـتقلين  بمستشـــارين  االســـتعانة  طلـــب   .3
الميزانيـــات  توفـــر  وضمـــان  االســـتراتيجية  الدراســـات  مجـــال  فـــي  المتخصصيـــن 
المخصصـــة لذلـــك متـــى كان ذلـــك ضروريـــا لمســـاعدة اللجنـــة فـــي أداء مهامهـــا. 

4. الرفـــع للمجلـــس أو لوزيـــر الرياضـــة أو لكليهما في حـــال وجود ما يعيـــق أداء اللجنة 
. لمهامها
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1. التحضيـــر والتنســـيق لالجتماعـــات، بما فـــي ذلك إعداد جـــدول األعمال بالتنســـيق 
مـــع الرئيس، وتبليغ األعضاء، وإعداد األجندة وإرســـالها قبل أســـبوع مـــن تاريخ انعقاد 

اللجنة.

2. حضـــور اجتماعات اللجنـــة، وإعداد وتوثيق محاضر االجتماعـــات باإلضافة الى تدوين 
األصـــوات، ووجهات النظـــر المؤيـــدة والمخالفة وعرض نتائـــج التصويت.

3. تزويد أعضاء اللجنة واألطراف ذات العالقة بنسخ من محاضر االجتماعات.

4. دعوة األطراف التي تطلب اللجنة دعوتهم إلى اجتماعاتها.

5. المتابعـــة مـــع اإلدارات المعنيـــة فـــي حـــال وجـــود قـــرارات أو توصيات مـــن اللجنة 
تتطلـــب اتخاذ خطـــوات إجرائيـــة ومتابعـــة تنفيذها.

6. االحتفـــاظ بجميـــع مســـتندات اللجنـــة، بمـــا في ذلـــك جـــداول األعمـــال والمحاضر 
والســـجالت.

7. تنفيذ أي مهام أخرى أو مسؤوليات مسنده إليه من قبل رئيس اللجنة.

8. الرفـــع للرئيس بأي معوقات تواجه ســـير أعمـــال اللجنة، بما في ذلـــك أي تأخير في 
تنفيـــذ قراراتها وتوصياتها.

المادة الثامنة: مهام أمين اللجنة 



1919الئحة لجنة المراجعة الداخلية لألندية الرياضية

الفصل الـرابع:   

اجتماعـــــــات 

وصالحيــــات 

لجنــــــــــــــــــــة 

المراجــــــــــــة 
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1. تجتمـــع لجنة المراجعـــة بصفة دورية وذلك بواقع مرة على األقل كل ثالثة أشـــهر، 
ويجـــوز للرئيـــس دعوة اللجنـــة لالجتماع كلمـــا دعت إليـــه الحاجة، ويجب إعـــداد محاضر 
اجتماعاتهـــا والتي تتضمن ملخص مناقشـــاتها، وتوصياتهـــا، وتوجيهاتها، وقراراتها.

2. يكـــون الرئيس مســـؤوال عن إدارة اجتماعـــات اللجنة بما في ذلـــك الموافقة على 
جـــدول األعمال، واإلشـــراف على عملية اتخاذ القـــرار أو التوصيـــة والتصويت عليها، 

وإعالن النتائج بمســـاندة األمين. 

3. يجوز للرئيس إلغاء أو تعديل االجتماعات بإشعار مسبق ألعضاء اللجنة. 

4. يجوز للرئيس دعوة أي من منســـوبي النادي المختصين أو المستشـــارين المتعاقد 
معهـــم لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشـــتهم متى تطلب األمر ذلك. 

5. يرفـــع رئيـــس اللجنـــة تقريـــرا في نهايـــة كل ســـنة مالية إلـــى الوزير وإلـــى رئيس 
المجلـــس موضـــح فيـــه المالحظات على نشـــاط النـــادي وكافة التوصيـــات المقدمة 
واإلجـــراءات المتخـــذة من قبـــل اللجنة، كمـــا أن للجنة صالحية الرفـــع للوزير أو لرئيس 
المجلـــس وللمجلـــس أو لهم جميعًا بـــأي مالحظة هامة في أي وقت طوال الســـنة. 

6. تعقـــد اللجنـــة اجتماعاتهـــا بحضـــور ثـــالث أعضـــاء على األقـــل علـــى أن يكون من 
الرئيس.  بينهـــم 

7. يجـــوز عقد اجتماع اللجنة بواســـطة اســـتخدام تقنيـــات االتصال الحديثـــة، ويتحقق 
حضور العضو باســـتخدام تلك الوســـائل. 

8. ال يجوز لعضو اللجنة أن يفوض عضو آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه.

9. يكـــون لـــكل عضو في اللجنة صوت واحـــد، وتصدر قرارات اللجنـــة بأغلبية أصوات 
األعضـــاء الحاضريـــن والممثلين في االجتماع وعند تســـاوي األصـــوات يرجح الصوت 

الـــذي صوت له رئيـــس االجتماع.

10. للمراجـــع الداخلي ومراجع الحســـابات الحـــق بطلب االجتماع مـــع اللجنة كلما دعت 
الحاجـــة إلى ذلك.

المادة التاسعة: إجراءات وقواعد االجتماعات 
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1.  يحـــق للجنـــة تشـــكيل فريـــق عمـــل منبثـــق منها ألي غـــرض تـــراه مناســـبًا ومحققًا 
ألهدافهـــا، كمـــا يحـــق لهـــا منـــح فريـــق العمـــل المنبثـــق منهـــا بعـــض صالحياتهـــا 
وســـلطاتها متـــى ما رأت ذلك مناســـبًا علـــى أال يقل عـــدد أعضاء أي فريـــق عمل عن 

. ين عضو

2. التحـــري عـــن أي نشـــاط يدخـــل تحـــت صالحياتها أو أي موضـــوع يطلبـــه المجلس أو 
الجمعيـــة العموميـــة أو المراجعيـــن والمدققين الخارجييـــن تحديدًا.

3. االســـتعانة بالمشـــورة القانونيـــة والفنيـــة من أية جهـــة خارجية أو استشـــارية متى 
كان ذلـــك ضروريًا لمســـاعدة اللجنة فـــي أداء مهامها.

4. تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال النادي ولها في سبيل أداء مهامها:
أ- حق االطالع على سجالت النادي ووثائقه.

ب- طلب أي إيضاح أو بيان أو معلومة من أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية.
ج- مقابلة مراجع الحسابات ومنسوبي النادي بما فيهم المراجع الخارجي لالستفسار منهم عن أعمال 

المراجعة وإبداء أي مالحظات ضمن نطاق أعمالها.

5. يكـــون لرئيـــس اللجنة صالحيـــة العمل نيابـــة عن اللجنة فـــي حل المســـائل العاجلة 
التـــي لهـــا صلة بأعمـــال المراجعـــة الداخلية، لضمـــان التعامل معها وفـــق ما يقتضيه 
الظـــرف والتوقيـــت، علـــى أن يبلغ الرئـــي ألعضاء فـــي أول اجتماع للجنـــة باإلجراءات 
والقـــرارات التي اتخـــذت لمعالجة تلـــك المســـائل، وللرئيس أيضًا صالحيـــة التصرف 
فـــي األمور المهمة لضمان تمكيـــن إدارة المراجعة الداخلية من القيام بمســـؤولياتها 

بشـــكل مســـتقل وفي الوقت المناسب.

المادة العاشرة: صالحيات اللجنة 
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الفصل الخامس:   

أحكام ختاميــــة 
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تصـــدر اللجنـــة تقريرًا ســـنويا يشـــتمل علـــى خالصـــة وافية ألعمالهـــا وأدائهـــا وأبرز 
إنجازاتها وكيفية أداء اختصاصاتها ومهـامهــــا في ضـــــــــوء مــــا تقتضيه األنظمـة من 
متطلبــــات ومعــــايير ومحــــددات لمحتويــــات هــــذا التقرير ومتطلباته، وبما يقتضـيه 
العـــرف المهني وأفضل الممارســــات وذلك للعرض على الجمعيـــة العمومية وفقا 

للكيفيـــة التي تحددهـــا الالئحة األساســـية لألندية.

المادة الحادية عشرة: تقرير لجنة المراجعة

على اللجنة مراجعة وضــــــع آلية تتيح للعاملين في النادي تقديم مالحظاتهم بشــــأن 
أي تجـــاوز فـــي التقاريـــر الماليـــة أو غيرها بســــــرية، وعلى اللجنة التحقـــق من تطبيق 
هـــذه اآللية بإجراء تحقيق مســــــتقل يتناســــــب مـــع حجم الخطأ أو التجـــاوز وأن تتبنى 

إجراءات متابعة مناســـبة.

المادة الثانية عشرة: تقديم المالحظات

إذا حصــــل تعـــارض بيـــن توصــــيات لجنـــة المراجعة وقـــرارات المجلـــس، أو إذا رفض 
المجلـــس األخذ بتوصــــــــية اللجنة بشـــــــأن تعيين مراجع حســـــــابات النـــادي وعزله أو 
تعييـــن المراجـــع الداخلي، فيجب أن يتضمن تقرير المجلـــس توصية اللجنة ومبرراتها، 

وأســـباب عدم أخـــذه بها.

المادة الثالثة عشرة: تعارض التوصيات
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للـــوزارة أتمتة اإلجراءات الخاصة بهذه الالئحة وتعتبـــر اإلجراءات اإللكترونية المعتمدة 
من الـــوزارة محققة لصحة اإلجراء الـــوارد في هذه الالئحة.

المادة الرابعة عشرة: أتمتة اإلجراءات 

تختـــص الوزارة بتفســـير وتعديل واالســـتثناء من أحـــكام هذه الالئحـــة ولها الحق في 
اتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة فـــي كل مالم يرد بشـــأنه نص فـــي هذه الالئحـــة وفقا لما 

تقتضيـــه المصلحة العامة.

المادة الخامسة عشرة: تفسير األحكام 

تعتبـــر اللوائـــح والقـــرارات والتعاميم الصـــادرة من الـــوزارة – بعد نفاذ هـــذه الالئحة - 
جـــزءًا مكمال لها.

المادة السادسة عشرة: القرارات والتنظيمات الالحقة

ُيعمل بموجب أحكام هذه الالئحة من تاريخ صدور القرار.

المادة السابعة عشرة: تاريخ السريان 


