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الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
الئحة إجراءات انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة

تعريفات:
يقصـد باأللفـاظ والعبـارات التاليـة أينمـا وردت فـي هـذه الالئحـة ،المعانـي المبينـة أمـام كل منهـا ،مـا لـم
يقتـض السـياق خـالف ذلـك:
-

لجنة االنتخابات :اللجنة الصادرة بقرار من رئيس الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين

-

الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين :الديوان العام للمحاسبة.

الداخليين.

-

الناخب :عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في انتخابات مجلس إدارة الجمعية؛ الذي يدلي
بصوته الختيار المترشحين لشغل عضوية مجلس الدارة.

-

مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

-

الجمعية العمومية :الجمعية العمومية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

-

الالئحة :الئحة إجراءات انتخابات أعضاء مجلس الدارة للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

-

المترشح :الذي يتقدم بطلبه لشغل عضوية مجلس الدارة.

-

التصويت :إدالء الناخبين بأصواتهم الختيار المترشحين لعضوية مجلس الدارة من خالل المنصة

-

موعد االنتخاب :الزمان المحدد لدالء الناخبين بأصواتهم الختيار المترشحين لشغل عضوية مجلس الدارة.

اللكترونية بموقع الجمعية.

-

بطاقات المترشحين :بطاقات تتضمن بياناً بأسماء ومعلومات المترشحين لعضوية مجلس الدارة.

لجنة االعتراضات والطعون :اللجنة الصادرة بقرار من رئيس الجهة المشرفة على الجمعية على أن يكون

أحد أعضائها مستقل للنظر في االعتراضات والطعون التي يقدمها الناخبون أو المترشحون أو غيرهم،
والنظر في المخالفات التي قد تعتري العملية االنتخابية.

-

قائمة الناخبين :قائمة تضم أسماء الناخبين المعتمدين من لجنة االنتخابات.

-

قائمة المترشحين :قائمة تضم أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين

-

المنصة اإللكترونية بموقع الجمعية :الوسيلة اللكترونية بموقع الجمعية السعودية للمراجعين

-

البرنامج الزمني لالنتخابات :المواعيد والفترات المحددة لتنفيذ مراحل العملية االنتخابية.

-

العملية اإلنتخابية :مراحل الجراء والتنفيذ النتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين

-

الدورة اإلنتخابية :الفترة الزمنية لكل مجلس إدارة ومدتها ثالث سنوات.

الداخليين.

الداخليين والتي يتم من خاللها إجراءات العملية االنتخابية.

الداخليين.
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الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
الئحة إجراءات انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة

لجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
لجنة االنتخابات
المادة :1

تشكيل لجنة االنتخابات:

✓ تشـــكل لجنة االنتخابات بقرار من رئيس الجهة المشـــرفة على الجمعية الســـعودية للمراجعين الداخليين قبل
خمسة وأربعين يوماً على األقل من موعد انتهاء مدة مجلس إدارة الجمعية.
✓ تتكون لجنة االنتخابات من ثالثة أعضاء من الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
المادة :2

مهام لجنة االنتخابات:

✓ إعداد البرنامــج الزمنــي لالنتخابــات ،علــى أن يشــمل جميــع مراحـل انتخابـات عضويـة مجلـس الدارة.
✓ اعداد ضوابط الحمالت االنتخابية واالجراءات الخاصة بذلك.
✓ االعالن عن مواعيد فتح وإغالق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية والضوابط الخاصة بذلك.
✓ إعتماد استمارة طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
✓ استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ،وفق االستمارة المعدة لذلك.
✓ فحص طلبات الترشح والتأكد من استيفائهم للشروط .
✓ إعداد قائمة المترشحين باالنتخاب لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
✓ اعالن قائمة المترشـحين األولية في موقع الجمعية الرسـمي وعبر حسـابتاها في وسـائل التواصـل االجتماعية،
وفتح باب العتراضات على المترشحين.
✓ إعتماد القائمة النهائية وإعتماد بطاقات المترشحين لالنتخابات التي سيتم االعالن عنها لجميع الناخبين.
✓ مراجعة وإعتماد قائمة الناخبين من األعضــاء الســارية عضــوياتهم في الجمعية قبل تاريخ العالن عن فتح باب
الترشح لعضوية مجلس الدارة للدورة النتخابية الجديدة.
✓ تحديد موعد االنتخاب ومدته ومكانه والعالن عن ذلك.
✓ تعيين من يلزم (من أعضـاء لجنة النتخابات أو من تفوضـه) لإلجابة على االسـتفسـارات التي يطرحها الناخبون عن
طريق المنصة اللكترونية بموقع الجمعية ،ويتم تحديد مدة االجابة على تلك االستفسارات.
✓ مباشرة إجراءات العملية االنتخابية والتأكد من سالمة وفاعلية النظام.
✓ إعتماد نتائج النتخابات عند انتهاء موعدها والعالن عنها وفتح باب الطعون.
✓ يحق للجنة النتخابات االستعانة بمن تراه لتسيير أعمالها.
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الئحة إجراءات انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة

✓ تقوم لجنة االنتخابات بالعالن عن ضوابط الحمالت االنتخابية ولها صالحية استبعاد من يخالفها.
اإلعداد لالنتخابات
المادة :3

الشروط الواجب توفرها في الناخبين:

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

اإلعالن عن االنتخابات:

 .1تعلن لجنة االنتخابات عن فتح باب الترشــح لعضــوية مجلس إدارة الجمعية ،وتكون فترة الترشــح (خمســة عشــر)
يوما ،ويجوز تمديدها بقرار منها باألغلبية إذا توافرت األسباب الموجبة لذلك.
ً
.2

تحـدد لجنـة االنتخـابـات بـالتنســـيق مع الدارة التنفيـذيـة للجمعيـة تـاريخ االعالن عن االنتخـابـات وتـاريخ االنتهـاء منهـا
وفق البرنامج الزمني لالنتخابات.

.3

تعـد االدارة التنفيـذيـة للجمعيـة خطـة إعالنيـة متكـاملـة تتضـــمن عليـة العالن عن االنتخـابـات وعرضـــهـا على لجنـة
االنتخابات لالعتماد.

المادة :5

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة:

 .1يفتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس الدارة وفــق البرنامــج الزمنــي ويتــم العــالن عــن فتــح بــاب الترشــح
ـواء مــن خــالل الجمعية ،أو عــن طريــق الصحــا اليوميــة،
بالطريقــة ،واآلليــة التــي تحددهــا لجنــة االنتخابات ،سـ ً
أو مـن خـالل المنصـات اللكترونيـة للجمعية ،أو أي وسـيلة إلكترونيـة أخـرى.
 .2يكون نظام الترشح لعضوية مجلس الدارة عن طريق الترشح الفردي.
 .3يكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية إلكترونياً عن طريق المنصة اللكترونية بموقع الجمعية.
 .4يقدم المترشــــح لعضويــــة مجلــــس الدارة طلــــب ترشــــحه وفق الستمارة المعدة لذلك ويجب اســتيفائه
لشـروط الترشـح المنصـوص عليهـا بالمادة ( )6من هـذه الالئحـة.
 .5ترفع جميع المستندات المطلوبة عن طريق المنصة اللكترونية بموقع الجمعية.
المادة :6

شروط الترشح

يجب على من يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية استيفاء اآلتي:
 )1أن يكون لديه عضوية فعالة في الجمعية بتاريخ رجعي ال تقل عن أربعة أشهر قبل العالن عن االنتخابات.
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 )2تعبئة إستمارة طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
 )3تقديم السيرة الذاتية.
 )4تقديم مذكرة بخطة تطويريه للعمل بموجبها في الجمعية.
 )5التعهد بااللتزام بقواعد السلوك المهني.
 )6التعهد بصحة البيانات وسالمتها.
 )7الموافقة على الشروط واالحكام الخاصة باالنتخابات االلكترونية.
 )8أن يكون المترشح حاصل على درجة البكالوريوس على األقل.
 )9أن يكون لديه خبرة عمليه ال تقل عن عشر سنوات.
المادة :7

مهام اإلدارة التنفيذية:

 .1تجهيز علية النتخابات االلكترونية بما يتوافق مع النظام والالئحة.
 .2إعتماد علية االنتخابات اللكترونية من لجنة النتخابات ولجنة العتراضات والطعون.
 .3عرض عليـة االنتخـابـات اللكترونيـة – بعـد اعتمـادهـا  -للنـاخبين والمترشـــحين خالل مـدة ال تتجـاوز  5أيـام عمـل من
تاريخ إعالن االنتخابات.
 .4إعداد استمارة طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
 .5إعداد بطاقات االنتخابات اللكترونية لجميع الناخبين.
 .6إعداد قائمةالناخبين بعد توفر الشروط الالزمة حسب المادة (.)3
 .7تقديم الدعم الالزم للجان لضمان حسن سير العملية االنتخابية.
المادة :8

آلية االنتخابات االلكترونية:

 .1رفع قائمة المترشحين المعتمدة في المنصة اللكترونية بموقع الجمعية.
 .2رفع قائمة الناخبين المعتمدة في المنصة اللكترونية بموقع الجمعية.
 .3فتح وغلق باب التصويت للناخبين وفق البرنامج الزمني المعتمد.
 .4يشترط لصحة التصويت:
أ .أن يكون التصويت إلكترونياً عن طريق المنصة اللكترونية بموقع الجمعية.
ب .لن تقبل أصوات األعضاء الجدد بعد العالن عن االنتخابات.
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ج .لن تقبل أي أصوات من خارج المنصة اللكترونية بموقع الجمعية.
د .لن ينظر في االعتراضات بعد  24ساعة من اعالن المترشحين للمجلس.
هـ .لن ينظر في االعتراضات بعد  24ساعة من انتهاء التصويت.
لجنة االعتراضات والطعون
المادة :9

تشكيل لجنة االعتراضات والطعون :

 )1تشـكل لجنة خاصـة لالعتراضـات والطعون من قبل رئيس الجهة المشـرفة على الجمعية على أن ال يزيد أعضـاهها
عن ثالثة وأن يرأسها متخصص في المجال القانوني.
 )2لرئيس الجهة المشرفة على الجمعية عند توفر االسباب الموجبة إعادة االقتراع في االنتخابات محل الطعن.
 )3يحق لـــكل مترشح  ،أو ناخـــب ،أو مـــن لـــه مصلحة ،الطعن أمـــام لجنة االعتراضات والطعـــون خـــالل المـــدة
المحــددة بالبرنامــج الزمنــي والتــي تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إعـالن القائمــة األوليــة فــي أي مــن الحــاالت
التالية :
•

رفض تسجيل مترشح في قائمة المترشحين.

•

تسجيل من ال تنطبق عليه شروط الترشح في قائمة المترشحين .

•

إسقاط اسم مترشح من قائمة المترشحين .

•

تسجيل مترشح بعد انتهاء الفترة الزمنية للترشح.

على أن يبين أسباب االعتراض وما يوثقها بالصفحة اللكترونية الخاصة باالعتراضات والطعون بموقع الجمعية.
المادة :10

مهام لجنة االعتراضات والطعون:

للجنة االعتراضات والطعون ووفقاً لالجراءات المنظمة لالنتخابات بهذه الالئحة أن تقرر باألغلبية مع التسبيب عن اآلتي:
 )1استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين .
 )2إلغاء فوز أي مترشح .

 )3تأييد قرارات ،أو إجراءات لجنة االنتخابات في قائمة المترشحين .
 )4حرمان المترشح من الترشح .

 )5حرمان الناخب من التصويت لمدة ال تزيد عن دورتين انتخابيتين متتاليتين.
 )6إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة ،أو إلغاهه.
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 )7إلغاء أي قرار ،أو إجراء صدر عن لجنة االنتخابات .
المادة :11

نتائج االنتخابات:

 )1يفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر األصوات الصحيحة.
 )2إذا فاز أكثر من مترشح من منشأة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من األصوات منهم ،وفي
حال التساوي باألصوات تجرى القرعة بينهم من قبل لجنة االنتخابات وبحضور لجنة العتراضات والطعون
وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت األخرى وفقاً ألعداد األصوات الصحيحة.
 )3إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح يقدم المترشح األقدم عضوية في الجمعية ،وفي حال التساوي في األقدمية
تجرى القرعة بينهم من قبل لجنة االنتخابات وبحضور لجنة العتراضات والطعون.
بديال عنه خالل  24ساعة المترشح الذي يليه بعدد األصوات في نفس الفرع.
 )4إذا قرر المترشح الفائز االنسحاب حل
ً
أحكام ختامية:
•

الوسائل اإللكترونية:
يج ـــوز أتمت ـــة الج ـــراءات ال ـــواردة ف ـــي ه ـــذه الالئح ـــة أو بعضه ـــا ،وتع ـــد الج ـــراءات اللكتروني ـــة صحيح ـــة
ومحققــة آلثارهــا النظاميــة متــى حققــت الغايــة مــن تطبيــق الحكــم أو الجــراء.

•

بداية اليوم وانتهاؤه:
لغــرض احتســاب المــدد الــواردة فــي هــذه الالئحــة؛ يبــدأ احتســاب اليــوم فــي تمــام الســـاعة 12ص ،وينتهـــي
اليــوم عنــد الســاعة 11:59م.

•

مدد االعتراضات:
يتم احتســـاب نهـايـة مـدد االعتراضـــات والطعون الواردة بمواد هـذه الالئحـة بعـد مضـــي  24ســـاعـة من بـدايـة
استقبالها.

•

تفسير نصوص الالئحة:
للجنـــة االنتخابات الصالحيـــة فـــي تفســـير أحـــكام هـــذه الالئحـــة ،ولهـــا تطبيـــق األحـــكام المتممـــة فيمـــا
لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذه الالئحــة.

•

إعتماد الالئحة ونفاذها:
إعتم ـــدت ه ـــذه الالئح ـــة بموج ـــب ق ـــرار مجل ـــس الدارة وذل ـــك بن ـــاء عل ـــى الصالحيات المخولــة لــه ،وتعــد
نافـذة مـن تاريـخ إقرارها مـن قبـل الجمعيـة العموميـة.
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•

توثيق محاضر االجتماعات والقرارات:
يجب على جميع اللجان توثيق محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوقيع تلك المحاضر من قبل أعضائها.
***
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