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 املخاطر إدارة جلنة

 :املخاطر إدارة جلنة تشكيل

 تشكيل اللجنة 

 من تتكون املخاطر(، تسمى )جلنة إدارة جلنة  اجلمعية إدارة جملس من بقرار  تشكّل

 يف يتوفر أن على اإلدارة، جملس أعضاء أحد من بينهم يكون األقل، على أعضاء ثالثة
 .والشؤون املالية املخاطر إدارة يف املعرفة من مالئم أعضائها مستوى

 املخاطر جلنة إدارة ومهام اختصاصات

 :باآلتي املخاطر إدارة جلنة ختتص

 أنشطةوحجم  طبيعة مع يتناسب مبا املخاطر إلدارة شاملة اسرتاتيجية وضع .أ 

 الداخلية على املخاطر بناًء وحتديثها ومراجعتها تنفيذها من اجلمعية، والتحقق

 .للجمعية واخلارجية

 اجلمعية هلا قد تتعرض اليت املخاطر ومتابعة وقياس حتديد وآليات نظم فعالية تقييم .ب 

 .بها القصور أوجه لتحديد

 من ري، والتحققدو بشكل هلا وتعرضها املخاطر حتمل على اجلمعية قدرة تقييم .ج 

 تهدد اليت حتديد املخاطر مع بنجاح، النشاط ومواصلة اجلمعية استمرار جدوى

 .القادمة شهرًا عشر االثين خالل استمرارها

 هذه املقرتحة إلدارة واخلطوات للمخاطر التعرض حول مفصلة تقارير إعداد .د 

 .اإلدارة جمللس ورفعها املخاطر،

 .املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول للمجلس التوصيات تقديم .ه 

 مستقبل تؤثر على قد مسائل من الداخلية واملراجعة التدقيق جلنة تثريه ما مراجعة .و 

 .مشاريعها أو اجلمعية
 ما ورفع لبعض مشاريعها، اجلمعية تنفيذ من تنشأ قد اليت املخاطر وحتليل دراسة .ز 

 .اإلدارة جمللس إليه تتوصل

 حتدث مل مالية وجود معامالت يف واملتمثلة املالية بالبيانات احملدقة املخاطر تقييم .ح 

 حقيقة( معامالت فعًلا )حذف حدثت معامالت مالية تسجيل عدم أو )وهمية(، فعًلا



 

 

 الصحيح التصنيف عدم أو احلقيقية، قيمتها مالية بغري معامالت تسجيل أو

 .فعًلا هلا العائدة الفرتة غري يف املعامالت تلك أو تسجيل املالية للمعامالت

 مبنع إجراءات كفيلة تطبيق اللجنة الفقرة )ح( على يف الواردة املخاطر لتجنب .ط 

 حبيث املتعارضة بني املهام الفصل اإلجراءات تلك تشمل حبيث األخطار تلك حدوث

 وجود من والتأكد أكثر، أو مهمتني متناقضتني بتأدية معني شخص يقوم ال

 من والدقيقة املستمرة واملراجعة تنفيذها، قبل املعامالتعلى  الضرورية املوافقات

آنفة  لإلجراءات السليم التطبيق من للتأكد اجلمعية يف آخرين قبل أشخاص
 .الذكر

 املالي، ذات الشق اململكة يف السارية األنظمة بها تقضي اليت األحكام مراعاة .ي 

 وعليها وحتويله، مكافحة اإلرهاب ونظام األموال، غسل مكافحة نظام ومنها

 :اآلتي اختاذ خاص بوجه

 واملراسالت وملفات احلسابات املالية واملستندات بالسجالت مقرها يف االحتفاظ 

 العمومية، اجلمعية وأعضاء الوطنية للمؤسسني، اهلويات وثائق وصور املالية،

 ملدة مباشر بشكل ماليًا معها واملتعاملني فيها، اإلدارة، والعاملني جملس وأعضاء

  .التعامل انتهاء تاريخ من سنوات عشر عن ال تقل

 متثل بعضها أو األموال الواردة أن يف لالشتباه معقولة أسباب لديها توافرت إذا 

 أنها أو إرهاب متويل أو أموال بعمليات غسل مرتبطة أو إجرامي نشاط حصيلة

 :االتي اختاذ فعليها العمليات السابقة يف تستخدم

 .عاجلة الدولة بصفة أمن رئاسة لدى املالية للتحريات العامة اإلدارة إبالغ -

 تلك عن لديها واملعلومات املتوافرة البيانات مجيع يتضمن مفصل تقرير إعداد -

 .به املالية للتحريات العامة وتزويد اإلدارة الصلة ذات واألطراف احلالة

 .نشاطاتهم حول شبهات وجود من معها املتعاملني حتذير عدم -

 إدارة املخاطر جلنة اجتماعات

 احلاجة دعت وكلما على األقل، أشهر( كل )ستة دورية بصفة املخاطر إدارة جلنة جتتمع

 .وتوصياتها مناقشاتها تتضمن حماضر اجتماعات إعداد وجيب ذلك، إىل

  




