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 تعريفات:
 
حـة، المعانـي المبينـة أمـام كل منهـا، مـا لـم  الئلفـاظ والعبـارات التاليـة أينمـا وردت فـي هـذه الألقصـد باي

 :ف ذلـكاليقتـض السـياق خـ
بقرار  االنتخابات:لجنة   - الصادرة  رئيس  اللجنة  الجمعية  من  المشرفة على  للمراجعين    الجهة  السعودية 

 . الداخليين
  الديوان العام للمحاسبة. :الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الجهة المشرفة على -
الداخليين  و الجمعيةعض  :ناخبال - انتخابات مجلس إدارة  السعودية للمراجعين  الذي يدلي   الجمعية؛  في 

 .دارةال رشحين لشغل عضوية مجلس تختيار الم البصوته 
 مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.  :مجلس اإلدارة -
 الجمعية العمومية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.  الجمعية العمومية: -
 الئحة إجراءات انتخابات أعضاء مجلس الدارة للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.  الالئحة: -
 .دارةالالذي يتقدم بطلبه لشغل عضوية مجلس    ح:ترشالم   -
بأصواتهم    الءإد  التصويت: - المالالناخبين  مجلس  تختيار  لعضوية  المنصة   دارةالرشحين  خالل  من 

 . لجمعيةا  بموقع اللكترونية
 .الدارة  مجلس  عضوية   لشغلرشحين  تبأصواتهم الختيار الم  الناخبين   لدالء  المحدد  الزمان  موعد االنتخاب: -
 الدارة.  رشحين لعضوية مجلستالمومعلومات تتضمن بيانًا بأسماء  بطاقات :رشحينتبطاقات الم -
ن يكون  أعلى    الجهة المشرفة على الجمعية  من رئيس  اللجنة الصادرة بقرار  لجنة االعتراضات والطعون: -

أو  ل  عضائها مستقلأحد  أ الناخبون  يقدمها  التي  االعتراضات والطعون  ، أو غيرهم  رشحونتالملنظر في 
 والنظر في المخالفات التي قد تعتري العملية االنتخابية. 

 . قائمة تضم أسماء الناخبين المعتمدين من لجنة االنتخابات  الناخبين:قائمة  -
رشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين تقائمة تضم أسماء الم  :رشحينتقائمة الم -

 الداخليين. 
اإل - الكترونية  المنصة  بموقع    الوسيلة   لجمعية:بموقع  السعودية  اللكترونية  للمراجعين الجمعية 

 ات العملية االنتخابية. الداخليين والتي يتم من خاللها إجراء
 مراحل العملية االنتخابية.  لتنفيذ المحددة والفترات المواعيد لالنتخابات:  البرنامج الزمني -
 للمراجعين السعودية الجمعية إدارة مجلس أعضاء النتخابات ذمراحل الجراء والتنفي :اإلنتخابية العملية -

 . الداخليين
 الفترة الزمنية لكل مجلس إدارة ومدتها ثالث سنوات.  الدورة اإلنتخابية: -
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 الداخليين للمراجعينلجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية 

 لجنة االنتخابات 

 تشكيل لجنة االنتخابات: :1 المادة
ــكل لجنة االنتخابات بقرار من  ✓ ــرفة علىرئيس  تشـ ــعودية للمراجعين الداخليين الجهة المشـ قبل   الجمعية السـ

 .الجمعيةعلى األقل من موعد انتهاء مدة مجلس إدارة  اً خمسة وأربعين يوم
 .الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الجهة المشرفة على من  أعضاء ثالثةتتكون لجنة االنتخابات من  ✓
 مهام لجنة االنتخابات:  :2 المادة
  .دارةلالنتخابــات، علــى أن يشــمل جميــع مراحـل انتخابـات عضويـة مجلـس اللبرنامــج الزمنــي إعداد ا ✓
 .اعداد ضوابط الحمالت االنتخابية واالجراءات الخاصة بذلك ✓
 الضوابط الخاصة بذلك.والجمعية باب الترشح لعضوية مجلس إدارة  وإغالق د فتحيعامواالعالن عن  ✓
 .الجمعية الترشح لعضوية مجلس إدارةطلب إعتماد استمارة  ✓
 لذلك.   المعدة االستمارة وفق ،الجمعية  الترشح لعضوية مجلس إدارةطلبات  استقبال  ✓
 .التأكد من استيفائهم للشروط فحص طلبات الترشح و ✓
  .لعضوية مجلس إدارة الجمعيةباالنتخاب رشحين تقائمة الم إعداد  ✓
 ،االجتماعية  التواـصل وـسائل في  حـسابتاها وعبر  الرـسمي الجمعية موقع فياألولية  المترـشحين قائمةاعالن    ✓

 .المترشحين وفتح باب العتراضات على
 . لجميع الناخبينعنها  االعالنالتي سيتم النتخابات لالمترشحين بطاقات  إعتمادالقائمة النهائية و إعتماد ✓
ــاء  قائمة الناخبين من  مراجعة وإعتماد ✓ ــارية  األعض ــوياتهمالس قبل تاريخ العالن عن فتح باب  الجمعيةفي   عض

 ة.الجديدالنتخابية الترشح لعضوية مجلس الدارة للدورة 
 ك.تحديد موعد االنتخاب ومدته ومكانه والعالن عن ذل ✓
عن   ونالناخبلإلجابة على االـستفـسارات التي يطرحها ( تفوـضهأو من   لجنة النتخابات أعـضاء  من يلزم )من تعيين   ✓

 ، ويتم تحديد مدة االجابة على تلك االستفسارات.لجمعيةا بموقع لكترونيةطريق المنصة ال
 .سالمة وفاعلية النظام من كدأوالت يةاالنتخابات العملية إجراءمباشرة   ✓
 .الطعون باب فتحو  هاعن العالنو  هاموعدهاء تان عند النتخابات نتائج إعتماد ✓
 عمالها.ألجنة النتخابات االستعانة بمن تراه لتسيير ليحق  ✓
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 ولها صالحية استبعاد من يخالفها.  ضوابط الحمالت االنتخابيةتقوم لجنة االنتخابات بالعالن عن  ✓

 عداد لالنتخاباتاإل

 :الشروط الواجب توفرها في الناخبين  :3 المادة

 جميع األعضاء األساسيين الذين قاموا بسداد اشتراك العضوية قبل العالن عن االنتخابات.يتكون الناخبون من 
 اإلعالن عن االنتخابات: :4 المادة

وتكون فترة الترشــح )خمســة عشــر(  ،الجمعيةعن فتح باب الترشــح لعضــوية مجلس إدارة  االنتخابات  لجنة  تعلن  .1
 ك.إذا توافرت األسباب الموجبة لذل باألغلبية ها، ويجوز تمديدها بقرار منيوًما

ــيق مع الدارة التنفـيذـية للجمعـية ـتاريخ االعالن عن االنتـخاـبات وـتاريخ االنتـهاء منـها .2  تـحدد لجـنة االنتـخاـبات ـبالتنسـ
 .وفق البرنامج الزمني لالنتخابات

ــمن علـية العالن عن االنتـخاـبات .3 ـــها على    تـعد االدارة التنفـيذـية للجمعـية خـطة إعالنـية متـكامـلة تتضـ  لجـنةوعرضـ
 لالعتماد. االنتخابات

 لعضوية مجلس اإلدارة:  الترشح :5 المادة

ــس اي .1 ــة مجل ــح لعضوي ــاب الترش ــح ب ــم الفت ــي ويت ــج الزمن ــق البرنام ــلدارة وف ــح الع ــاب الترش ــح ب ــن فت ن ع
طريــق الصحــا اليوميــة، ، أو عــن الجمعية لمــن خــال ، ســواًء نتخاباتليــة التــي تحددهــا لجنــة االآلبالطريقــة، وا

 .، أو أي وسـيلة إلكترونيـة أخـرىلجمعيةلكترونيـة للل المنصـات االأو مـن خـ
 .دارة عن طريق الترشح الفرديليكون نظام الترشح لعضوية مجلس ا .2
 الجمعية. اللكترونية بموقع منصةالالترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية إلكترونيًا عن طريق  يكون .3
ــحتالميقدم   .4 ــ ــس ا رش ــ ــة مجل ــ ــحه للعضوي ــ ــب ترش ــ ــتيفائه    وفق الستمارة المعدة لذلك  ويجبدارة طل اس

 .الئحـةلهـذه ا من( 6) بالمادةلشـروط الترشـح المنصـوص عليهـا 
 .الجمعية اللكترونية بموقع منصةالرفع جميع المستندات المطلوبة عن طريق ت .5

 الترشح شروط  :6 المادة

 :اآلتي استيفاءيجب على من يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية        

 قبل العالن عن االنتخابات. أشهر أربعةبتاريخ رجعي ال تقل عن في الجمعية  ةفعالعضوية  هأن يكون لدي (1
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 .الجمعية الترشح لعضوية مجلس إدارةطلب تعبئة إستمارة  (2
 تقديم السيرة الذاتية. (3
 الجمعية. فيتقديم مذكرة بخطة تطويريه للعمل بموجبها  (4
 التعهد بااللتزام بقواعد السلوك المهني. (5
 . التعهد بصحة البيانات وسالمتها (6
 االلكترونية.الموافقة على الشروط واالحكام الخاصة باالنتخابات  (7
 بكالوريوس على األقل.درجة الحاصل على  رشحتالمن يكون أ (8
 خبرة عمليه ال تقل عن عشر سنوات. هن يكون لديأ (9
 مهام اإلدارة التنفيذية:  :7 المادة

 لية النتخابات االلكترونية بما يتوافق مع النظام والالئحة.عتجهيز   .1
 من لجنة النتخابات ولجنة العتراضات والطعون.علية االنتخابات اللكترونية  إعتماد .2
ــحين خالل ـمدة التللـناخبين والم  -بـعد اعتـمادـها    –علـية االنتـخاـبات اللكترونـية عرض   .3 أـيام عـمل من   5تتـجاوز   رشـ

 تاريخ إعالن االنتخابات.
 .طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية استمارةإعداد  .4
 بطاقات االنتخابات اللكترونية لجميع الناخبين. ادعدإ .5
 .(3) المادةالناخبين بعد توفر الشروط الالزمة حسب قائمة عدادإ .6
 .تقديم الدعم الالزم للجان لضمان حسن سير العملية االنتخابية .7

 

 آلية االنتخابات االلكترونية: :8 المادة

 .لجمعيةا بموقع لكترونيةالمنصة ال رشحين المعتمدة فيترفع قائمة الم .1
 .لجمعيةا بموقع لكترونيةالمنصة ال رفع قائمة الناخبين المعتمدة في .2
 فتح وغلق باب التصويت للناخبين وفق البرنامج الزمني المعتمد. .3
 يشترط لصحة التصويت:  .4

 . لجمعيةا  بموقع لكترونيةالمنصة الالتصويت إلكترونيًا عن طريق  يكونأن  أ. 
 بعد العالن عن االنتخابات.  جددأصوات األعضاء ال  تقبللن ب. 
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 .لجمعيةا بموقع  لكترونيةالمنصة الأي أصوات من خارج   تقبللن ج. 
 .رشحين للمجلستساعة من اعالن الم 24بعد في االعتراضات  ينظرلن د. 
 انتهاء التصويت. ساعة من  24بعد في االعتراضات  ينظرلن هـ. 

    الطعونو االعتراضاتلجنة 

 : الطعون و االعتراضاتتشكيل لجنة  :9 المادة

أعـضاهها   دال يزيأن   علىالجهة المـشرفة على الجمعية رئيس لالعتراـضات والطعون من قبل   خاـصة ـشكل لجنةت   (1
 القانوني.أن يرأسها متخصص في المجال و ثالثةعن 

 .محل الطعن االنتخاباتفي  االقتراعإعادة  توفر االسباب الموجبة  لجهة المشرفة على الجمعية عند رئيس ال (2
المـــدة   لالطعـــون خـــالو  االعتراضات، الطعن أمـــام لجنة أو مـــن لـــه مصلحة، أو ناخـــب،   مترشح  لـــكليحق  (3

ت الوليــة فــي أي مــن الحــاألن القائمــة االالمحــددة بالبرنامــج الزمنــي والتــي تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إعــ
  :التالية

 .رشحينتفي قائمة الم رشحتمرفض تسجيل  •
  .رشحينتتنطبق عليه شروط الترشح في قائمة الم التسجيل من   •
  .رشحينترشح من قائمة المتإسقاط اسم م •
  .للترشح الزمنية الفترةرشح بعد انتهاء تتسجيل م •

 .بموقع الجمعية والطعون على أن يبين أسباب االعتراض وما يوثقها بالصفحة اللكترونية الخاصة باالعتراضات

 : والطعون مهام لجنة االعتراضات  :10 المادة

  مع التسبيب عن اآلتي: باألغلبية تقرر أن الالئحة  بهذه لالنتخابات منظمةال لالجراءات ووفقاً الطعون االعتراضات و للجنة
  .رشحينترشح من قائمة المتاستبعاد أي م (1
  .رشحتإلغاء فوز أي م (2
  .رشحينتفي قائمة الم االنتخاباتلجنة تأييد قرارات، أو إجراءات  (3
  .رشح من الترشحتحرمان الم (4
  .متتاليتين  تزيد عن دورتين انتخابيتين ال من التصويت لمدة حرمان الناخب (5
 . أو إلغاههإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة،  (6
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  .االنتخابات  لجنةإلغاء أي قرار، أو إجراء صدر عن  (7
 :نتائج االنتخابات :11 المادة

 يفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر األصوات الصحيحة.  (1
 وفي  ،واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من األصوات منهمإذا فاز أكثر من مترشح من منشأة   (2

لجنة    االنتخابات  لجنة   قبل  من  بينهم  القرعة  تجرى  باألصوات  التساوي  حال والطعون وبحضور  العتراضات 
 وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت األخرى وفقًا ألعداد األصوات الصحيحة. 

أصوات أكثر من مترشح يقدم المترشح األقدم عضوية في الجمعية، وفي حال التساوي في األقدمية  إذا تساوت   (3
 . وبحضور لجنة العتراضات والطعون من قبل لجنة االنتخابات تجرى القرعة بينهم

 نفس الفرع.عدد األصوات في  بالمترشح الذي يليه     ساعة  24  خالل  بدياًل عنهإذا قرر المترشح الفائز االنسحاب حل   (4

 :ختامية أحكام

 :اإللكترونية الوسائل •
كترونيــــة صحيحــــة للجــــراءات االئحــــة أو بعضهــــا، وتعــــد لالجــــراءات الــــواردة فــــي هــــذه االيجــــوز أتمتــــة  

 .جــراءالثارهــا النظاميــة متــى حققــت الغايــة مــن تطبيــق الحكــم أو آلومحققــة 

 :وانتهاؤه اليوم  بداية •
ص، وينتهــــي 12حــة؛ يبــدأ احتســاب اليــوم فــي تمــام الســــاعة الالئغــرض احتســاب المــدد الــواردة فــي هــذه ل

 . م11:59م عنــد الســاعة واليــ
 االعتراضات:مدد  •

ــاب   ــاتنـهاـية يتم احتسـ ــي    ـمدد االعتراضـ ــاـعة من ـبداـية    24والطعون الواردة بمواد ـهذه الالئـحة بـعد مضـ  سـ
 .  استقبالها

 نصوص الالئحة:  رتفسي •
حــــكام المتممــــة فيمــــا  األحــــة، ولهــــا تطبيــــق  لالئحيــــة فــــي تفســــير أحــــكام هــــذه االالص  االنتخاباتللجنــــة 

 حــة.لالئيــرد بشــأنه نــص فــي هــذه الــم 
 :ونفاذها  الالئحة إعتماد •

ــذه اإ ــدت هــ ــرار مجلــــس  لالئعتمــ ــب قــ ــة بموجــ ــاء علــــى   الدارةحــ ــك بنــ وتعــد  ،المخولــة لــه  الصالحياتوذلــ
 .مـن قبـل الجمعيـة العموميـة إقرارهانافـذة مـن تاريـخ 
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 محاضر االجتماعات والقرارات: توثيق •
 من قبل أعضائها. المحاضر تلك توقيعواجتماعاتها وقراراتها  محاضريجب على جميع اللجان توثيق 
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