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 :للجنة العام اهلدف

ـــــل املخاطر  بالقيام  ـــ ـــــة ولليـ ـــ الوقائية  تووضع احللول املناسبة هلا واختاذ اإلجراءا جلمعيةاليت قد تتعرض هلا ادراسـ

املتعارف  واملعايري األنظمة مع يتوافق مبا للجمعيةاملخاطر نظم وآليات لديد وقياس ومتابعة ووضــــــــــع  للحد منها، 

 .شرافاإلعليها ومتطلبات جهات 

 

 التعريفات:

 املدينة املنورة )أسرتي(نطقة سرية مباجلمعية: مجعية التنمية األ

 اجلمعية العمومية: اجلمعية العمومية جلمعية التنمية األسرية مبنطقة املدينة املنورة )أسرتي(

 املدينة املنورة )أسرتي(نطقة سرية مبلس: جملس إدارة مجعية التنمية األاجمل

 .إدارة املخاطراللجنة: جلنة 

 

 املادة األوىل: أحكام عامة: 

أعمال اللجنة ونطاق مســــــــــــــــئولياتها مبا يف ذلك  يفية تنفي  تلك  إدارة املخاطرجلنة توضــــــــــــــــ  الئحة  (1

 املسئوليات وإجراءات عملها وشروط عضويتها. 

التعديالت والتحديثات الالزمة عليها  لما رأى            إجراء  واقرتاحمبراجعة ه ه الالئحة      جملس اإلدارة يقوم  (2

 شراف.اإلذلك ضروريًا وتكون التعديالت والتحديثات باحلد املطلوب لتتماشى مع األنظمة وتعليمات جهات 

تغيري أعضــائها، وفق اقرتاح يتوىل جملس اإلدارة ســنويًا تقييم أداء اللجنة ويقدم توجيهاته لتحســد األداء أو  (3

 االتي:

 التزام األعضاء حبضور اجتماعات اللجنةأ. 

 ب. أداء املهام املنصوص عليها يف املادة احلادية عشر من ه ه الالئحة.

 ج. نتائج قرارات اللجنة السنوية.

 

 املادة الثانية: تشكيل اللجنة: 

أن يكون  تتكون من ثالثة أعضــــــاء على األقل، على  إدارة املخاطرإدارة اجلمعية جلنة جملس تشــــــكل بقرار من  (1

ــاء جملس من بينهم ــتوى مالئم من املعرفة يف إدارة املخاطر   اإلدارة،  أحد أعضــ ــائها مســ على أن يتوفر يف أعضــ

 والشؤون املالية.

ــاء يتمتع أن جيب (2 ــبة باخلربة اللجنة أعضــ ــؤولياتها اللجنة مبهام العالقة ذات واملؤهالت املناســ  ونطاق ومســ

 عملها.

ويتم االلتزام باللوائ  واالنظمة  اســتقالليتهم،عضــاء اللجنة أع عالقة نكن أن تتعارض مع يكون أل أالجيب  (3

 عضاء.األاملعمول بها لتقييم مدى استقاللية 
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 املادة الثالثة: رئيس اللجنة: 

 .وبقية أعضاء اللجنةونائبة  رئيس اللجنة باختيار جملس اإلدارةقوم ي (1

واالطالع على  ــافــة املعلومــات   اجــدول أعمــاهلــ اجتمــاعــات اللجنــة و  بتحــديــدلجنــة أو نــائبــة  اليقوم رئيس  (2

 حفظها وارشفتها. والتأ د منوالوثائق الالزمة لتنفي  مسئولياتها 

 

 املادة الرابعة: سكرتري اللجنة: 

 التصــوي  حق له يكون أال على اجلمعية موظفي من أو أعضــائها بد من ســكرتري( (هلا ســر أمد اللجنة ختتار
 وأنشـــــطة الجتماعات باإلعداد القيام عن مســـــؤواًل يكونو) اللجنة أعضـــــاء غري من حال  ان يف (قراراتها على
ــرها وتوثيقه وإعداد اللجنة ــياتها تنفي  ومتابعة احماضـــ ــل وقراراتها، وتوجيهاتها توصـــ ــائها بد والتواصـــ  أعضـــ

   األخرى.واللوجستية  اإلدارية واإلجراءات
 

 املادة اخلامسة: النصاب: 

ــاب القانوني  ــور  الجتماعاتيتحقق النصـ ــاء اللجنة على أغلبيةاللجنة حبضـ و ن يكون من بينهم رئيس اللجنة أأ أعضـ

 نائبه يف حالة غيابه.

 

 املادة السادسة: مدة عمل اللجنة: 

  .باجلمعيةجملس اإلدارة  دورةاللجنة مع مدة  دورةمدة تكون 

 

  :التغيري يف عضوية اللجنة املادة السابعة:

جيوز بقرار يصوت عليه أغلبية أعضاء جملس إدارة اجلمعية استبدال أعضاء اللجنة بالكامل أو أحد أعضائها  (1

 .متى ما رأى ذلك مناسبًا

ورئيس اللجنة بإمكان أع عضــــو من أعضــــاء اللجنة االســــتقالة وذلك بتســــليم إشــــعار خطي لرئيس اجمللس   (2

اعتمادها املتعلقة بالعضو املستقيل ومن ثم     واملهام عمالإنهاء  افة األوتصب  االستقالة سارية املفعول بعد     

 .البديل العضو وترشي  جملس اإلدارة من

 

  :احلقوق املاليةاملادة الثامنة: 

مع العضـــو املرشـــ  للجنة من خارج رمسي(  )عقدالتفاقية تعاقدية  وااللتزامات املالية ختضـــع  افة احلقوق

 .أو موظفد اجلمعية اإلدارةاجلمعية العمومية وجملس أعضاء 
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 املادة التاسعة: إجراءات االجتماعات: 

 لما دع  احلاجة إىل ذلك، وجيب  وأعلى األقل،  أشــهر( ســتةبصــفة دورية  ل )إدارة املخاطر  جلنةجتتمع  (1

 اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها. إعداد حماضر

 ال ميكن لعضو اللجنة تو يل عضو آخر حلضور االجتماع بالنيابة عنه أو التصوي  عنه يف االجتماعات.  (2

 يؤخ  بالقرار ال ع صوت له رئيس اللجنة يف حالة تساوع األصوات.  (3

دعوة أشخاص أخرين حلضور  ل أو جزء من االجتماع    حضور اجتماعاتها وجيوز اللجنة  ألعضاء حيق فقط  (4

 .جةوذلك حسب احلا
 إال اجتماعاتها حضــور اللجنة أعضــاء غري من التنفي ية اإلدارة أو اإلدارة جملس يف عضــو ألع حيق ال (5

 .مشورته على احلصول أو رأيه إىل االستماع اللجنة إذا طلب 
ــرين الجتماعات جلنة  جيب على أعضــــاء اللجنة وغريهم من ا (6 ــخاص احلاضــ احملافظة على  إدارة املخاطرألشــ

ــاء أســـــرار  وفحوىســـــرية االجتماعات واملســـــتندات اليت حصـــــلوا عليها    نقاشـــــاتهم يف االجتماعات وعدم إفشـــ

  اجلمعية.

 تقوم اللجنة مبتابعة تنفي  نتائج االجتماعات السابقة وأية مواضيع عالقة من  آخر اجتماع هلا.   (7

عن طريق مكاملة مجاعية باهلاتف أو الفيديو املرئي أو أية وســـــــيلة اتصـــــــال  اجيوز للجنة أن تعقد اجتماعاته (8

ــًا والتحد  فيما      ــهم بعضـ ــار د يف االجتماع مساع بعضـ ــاء املشـ ــتطاعة  افة األعضـ ــابهة إذا  ان باسـ مشـ

 .بينهم خالل انعقاد االجتماع

ــيًا يف االجتماع      (9 ــخصـ ــرًا شـ ــيلة حاضـ ــارر عن طريق ه ه الوسـ ــو اللجنة املشـ ــم يعترب عضـ ــوب من ضـ ن وحمسـ

 النصاب املقرر وحيق له التصوي .

 أعمال االجتماع وأية وثائق أخرى. يتم إرسال دعوات االجتماع قبل االجتماع بوق   اف مع جدول  (10

يتوىل ســــــــكرتري اللجنة  تابة  افة القرارات اليت اخت تها اللجنة خالل االجتماع املنعقد بطريقة املكاملة     (11

اعتمادها  ويصــ التقارير إلكرتونية  تكونديو املرئي أو أية وســيلة اتصــال مشــابهة و اجلماعية باهلاتف أو الفي

 باستخدام التواقيع االلكرتونية.

ــجل قرارات اللجنة   (12 ــر االجتماعات تســ ــاء  يف حماضــ ــر بعد التوقيع عليها من قبل أعضــ ولفظ ه ه احملاضــ

عمال ســـــكرتري أتكون من ضـــــمن اللجنة ال ين حضـــــروا االجتماع يف ســـــجالت حماضـــــر اجتماعات اللجنة و

 اللجنة.

 رفع حماضر اجتماعات اللجنة بعد التوقيع عليها من قبل مجيع األعضاء إىل جملس اإلدارة.  (13
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 اللجنة:  متطلباتاملادة العاشرة: 

  .حيق للجنة احلصول على  افة التجهيزات واملعلومات الالزمة هلا ألداء واجباتها ومسئولياتها (1

 االطالع على سجالت ووثائق اجلمعية.حيق للجنة  (2

االســـــتعانة مبن تراه من اخلرباء واملختصـــــد من داخل اجلمعية أو خارجها بعد موافقة جملس  ة للجن ميكن (3

التنفي ية، وإذا انته  اللجنة يف  اإلدارةاإلدارة، على أن يتضـــــــمن تقريرها اســـــــم اخلبري وعالقته باجلمعية أو   

 .لتوصياتها إىل رأع مغاير آلراء اخلرباء أو املختصد، فعليها بيان ذلك بالتفصي

 

 : إدارة املخاطر : مسئوليات واختصاصات جلنةعشر احلاديةاملادة 

واألربعون من قواعد حو مة يف املهام واالختصاصات املنصوص عليها يف املادة الثانية  إدارة املخاطر جلنةختتص 

 :اآلتياجلمعيات األهلية، وهي  

وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر مبا يتناسب مع طبيعة وحجم أنشـــــــــــــــــــــــــــطة اجلمعية، والتحقق من     (1

 املخاطر الداخلية واخلارجية للجمعية. تنفي هـــا ومراجعتها ولديثها بناء على

تتعرض هلــا اجلمعيــة لتحــديــد أوجــه    ومتــابعــة املخــاطر اليت قــد تقييم فعــاليــة نظم وآليــات لــديــد وقيــاس   (2

 القصور بها. 
والتحقق من جدوى اســـــتمرار اجلمعية  تقييم قدرة اجلمعية على لمل املخاطر وتعرضـــــها هلا بشـــــكل دورع، (3

  القادمة. املخاطر اليت تهدد استمرارها خالل االثين عشر شهرًا ومواصلة النشاط بنجاح، مع لديد
ـــــدا  (4 ـــ ـــــوات املقرتحة   إعـ ـــ ـــــرض للمخاطر واخلطـ ـــ ـــــر مفصلة حول التعـ ـــ إلدارة ه ه املخاطر، ورفعها جمللس  د تقاريـ

 اإلدارة. 
  تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر. (5
 .مشاريعهاعلى مستقبل اجلمعية أو  مراجعة ما تثريه جلنة التدقيق واملراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر (6
ـ  اجلمعية لبعض                       (7 ـ ـ ـأ من تنفي ـ ـل املخاطر اليت قد تنشـ ـ ـ ـة وللي ـ مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه جمللس  دراسـ

 اإلدارة.
)وهمية(، أو  معامـــالت ماليـــة مل لد  فعـــالً            تقييـــم املخاطـــر احملدقـــة بالبيانـــات املالية واملتمثلـــة يف وجود                   (8

بغيـــر قيمتها     )ح ف معامالت حقيقة( أو تســـجيل معامالت مالية    ماليـــة حدث  فعالً    معامالت عدم تســـجيل   

احلقيقية، أو عدم التصــنيف الصــحي  للمعامالت املالية أو تســجيل تلك املعامالت يف غري الفرتة العائدة هلا    

 . فعاًل
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 فيلة مبنع حدو  تلك األخطار  إجراءات( علــــــــــــى اللجنة تطبيق   8لتجنــــــــــــب املخاطر الواردة يف الفقرة )   (9

 املهـــام املتعارضـــة حبيـــث ال يقـــوم شـــخص معيـــن بتأديـــة مهمتد                           حبيث تشمل تلك اإلجراءات الفصل بد

عـــة    املعامـــالت قبـــل تنفي ها، واملراج        متناقضتيـــن أو أ ثـــر، والتأ ـــد مـــن وجـــود املوافقـــات الضرورية على                     

ــتمرة والدقيقة من قبل   ـــــــــ ـــــــــ  أشخاص آخرين يف اجلمعية للتأ د من التطبيق السليم لإلجراءات آنفة املســـــــ

 ال  ر.
ــل         مراعاة األحكام اليت تقضي بها األنظمة السارية يف اململكة ذات  (10 ـــ ـــ ــا نظام مكافحة غسـ ـــ ـــ ــق املالي، ومنهـ ـــ ـــ الشـ

  ا بوجه خاص اختاذ اآلتي:ويله، وعليهاإلرهاب ومت األموال، ونظـــام مكافحة

ـتندات املالية وملفات                       أ. ـ ـجالت واملسـ ـ ـي مقرها بالسـ ـ ـ ـاظ ف ـ ـ ـق                  االحتف ـ ـ ـالت املالية، وصور وثائ ـ ـابات واملراسـ ـ احلسـ

ــن فيها، واملتعاملد    اهلويات الوطنية ـــــ ـــــ للمؤسسد، وأعضاء اجلمعية العمومية، وأعضاء جملس اإلدارة، والعامليـــ

 تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل. بشـــكل مباشـــر ملدة ال معها ماليًا

الواردة أو بعضها متثل حصيلة نشاط إجرامي أو  إذا توافـــرت لديهـــا أســـباب معقولـــة لالشـــتباه فـــي أن األموالب. 

 ي العملياتغســـل أمـــوال أو متويـــل إرهاب أو أنها تســـتخدم فـــ مرتبطة بعمليات

 السابقة فعليها اختاذ االتي:

 بصفة عاجلة. إبـــالغ اإلدارة العامـــة للتحريـــات املاليـــة لدى رئاســـة أمـــن الدولة -

املتوافـــرة لديهـــا عن تلـــك احلالة واألطـــراف ذات  إعـــداد تقريـــر مفصـــل يتضمـــن مجيـــع البيانـــات واملعلومـــات -

 اإلدارة العامة للتحريات املالية به. الصلـــة وتزويد

 عدم ل ير املتعاملد معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم. -
 

 )النشر والتعديل(ختاميه  عشر: احكام الثانيةاملادة 

، جملس اإلدارةمن  اعتمادها تاريخ من اداره اجلمعية اعتبارًا قبل من بها االلتزام ويتم الالئحة ه ه يف جاء مبا يعمل

ــرها  ما مراجعة  اعتمادها، ويتم بعد عليها االطالع اجلميع من لتمكد اجلمعية اإللكرتوني موقع على يتم نشــــــــــ

 جملس اإلدارة. قبل من احلاجة حسب دورية بصفة الالئحة ه ه حمتوى

 


