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 :
ً
 أحكام تمهيديةأوال

  والهدف واألهمية: التمهيد  ( 1

 تمهيد:( 1-1

 منإ
ً
سليمة  ال داخلية الرقابة أنظمة وآليات للوجود )املؤسسة أو عالم صافوال( بأهمية ؤسسة عالم صافوال ممجلس أمناء  يمانا

ائح والتقيد باألنظمة   لعالقاتواللو
ً
مع هذه  املؤسسة  وتزويد أصحاب املصالح بمعلومات ذات شفافية ومصداقية عالية، وتعزيزا

  القواعد صافوال هذه  أمناء مؤسسة عالم  فقد أقر مجلس    القرار، ضمان سالمة عملية اتخاذ  و   ؤسسة، ولتعزيز أداء امل وغيرها  الجهات

افقة املجلس   – ، والتي ستكون خاضعة للتعديل ؤسسةكميثاق لحوكمة امل   .ذلك كلما ما دعت الحاجة إلى  -بمو

وقد قامت مجموعة صافوال )املؤسس( بتأسيس هذه املؤسسة إليمانها الراسخ بأهمية املسؤولية االجتماعية واالستدامية من جانب 

اتجية مع مؤسسات القطاع العام والخاص من جانب آخر وذلك بهدف تعزيز االستدامة في أنشطة وبرامج   تكوينو  شراكات استر

انية سنوية   اعية ماملسئولية اإلجت من أجل املساهمة في تنمية املجتمعات التي تعمل فيها، حيث تخصص مجموعة صافوال ميز

افقة مجلس إدارة املجموعة ، وحيث أن نظام هيئة السوق املالية يتطلب أن يكون لدى الشركة املدرجة  للمؤسسة بناء على مو

، فقد تم تطوير  تحقيقها إلى  املجتمع  يصبو  التي واألهداف أهدافها بين التوازن  إقامة تكفل سياسة في مجال املسئولية االجتماعية 

سياسة املسؤولية االجتماعية للمؤسس بناء على اقتراح من مجلس األمناء وتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة صافوال وسيتم  

 .  اعتمادها من قبل الجمعية العامة ملجموعة صافوال والتي ستكون جزء ال يتجزء من هذا الدليل

 : قواعد الحوكمةو أهداف ( 1-2

ابط واملبادئ مجموعة القواعدتبين هذه  د صافوال عالم مؤسسة والسياسات التي تتبناها واملعايير  الضو
ُ
ب من  ير والتي ت

َ
اق ر

ُ
ر وت

أجل تحقيق أهدافها  اإلدارة واملالية وبرامجها ومبادراتها في مجال املسئولية اإلجتماعية واالستدامية من املؤسسةخاللها عمليات 

الحوكمة والتي تمكن املجلس من ممارسة   معايير بأفضل ؤسسة املتعمل على ضمان التزام  القواعد وخططها، كما أن هذه 

ائحهمو  جتمع ئج للمتحقيق أفضل النتال ؤسسةاملسؤوليات املناطة به تجاه امل   . أصحاب املصالح بكافة شر

 : صافوالعالم ؤسسة  ( أهمية الحوكمة مل1-3

واإلدارة التنفيذية، وتتمثل أهميتها في تحقيق    األمناءمن قبل مجلس    املؤسسةإن الحوكمة تهتم بالطريقة التي تدار بها أعمال وشؤون  

 األهداف التالية: 

اتيجياتها  املؤسسةتعزيز اآلليات التي تساعد في رسم أهداف   . أ  . ومتابعة تنفيذها من خالل مؤشرات أداء واضحة واستر

داخل املؤسسة صافوال وتفعيل آليات اتخاذ القرار واإلجراءات الرقابية  عالم  الفّعالة إلدارة شؤون  والسياسات  وضع اآلليات   . ب

 ( )إن وجدت( واإلدارة التنفيذية هولجان األمناء)مثل تفعيل دور مجلس 

 .املجتمع حماية مصالح وحقوق  .ج

 وجميع أصحاب املصالح والتعامل بعدالة تجاههم.  ة واملؤسس املؤسسمسؤولية تجاه الجهاز اإلداري للتحمل  .د

ائحاألنظمة و بالألئحة التنفيذية للمؤسسة و  االلتزام  يز وتفعيلتعز  .ه  والسياسات املعمول بها.  اللو

 تعزيز آليات اإلفصاح والشفافية.  .و
 

،  مؤمن ومدرك بأهمية هذه القواعد  فعالوفريق تنفيذي  أمناءتطلب مجلس ت  ةالحوكمة الفّعال قواعد صافوال بأن عالم تؤمن 

واملسئوليات، كما يتطلب وجود نظام سليم للرقابة  واالختصاصاتال وواضح من حيث األدوار تنظيمي فعّ باإلضافة إلى وجود هيكل 

وقواعد ومبادئ  السياسات واإلجراءات توفر  ،السليم ووضوح الرؤيةالتخطيط الداخلية من خالل تطبيق عدد من الوظائف مثل ) 

     ( بجانب توفر ثقافة وبيئة عمل داعمة ومتجاوبة مع هذا التوجه.  بيقهاط زمة واملناسبة وضمان تال الحوكمة ال
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 تعريفات: ال (2

نظام الجمعيات  وفي  الالئحة األساسية للمؤسسة املعاني املوضحة لها في  الوثيقة هيقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذ

ائح. األنظمة و ، ما لم ينص على خالف ذلك في هذه واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ، يقصد  القواعد لغرض تطبيق هذهو اللو

 بالكلمات والعبارات أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. 

 التعريف  املصطلح  م

  إشراف تحت ، تعمل 1007ترخيص رقم  بموجب مؤسسة أهلية غير ربحية) صافوال مؤسسة عالم  املؤسسة   .1

 .( االجتماعية والتنمية  البشرية املوارد وزارة

 403019708)سجل تجاري  املالية مجموعة صافوال وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق  املؤسس   .2

 ومقرها الرئيس بمدينة جدة(.   

 مجلس  بين العالقات املختلفة لتنظيم آليات على  تشتمل وتوجيهها املؤسسة لقيادة عن قواعد عبارة الحوكمة   .3

 وإجراءات قواعد سياسات و بوضع  وذلك املصالح، وأصحاب واملؤسس  فيذيين نالت  واملديرين  اإلدارة 

  حقوق  حماية عليها بغرض واملصداقية الشفافية طابع  وإضفاء القرارات اتخاذ عملية لتسهيل خاصة

 .األعمال بيئة والشفافية والتنافسية العدالة وتحقيق  املصالح وأصحاب املؤسسة

   وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  الوزارة   .4

  صافوال أمناء مؤسسة عالم مجلس  جلسامل  .5

الجهاز اإلداري    .6

 األعلى 

ؤسسة أمام  واملسئول األول عن إدارة امل ؤسسةاملهو الجهاز اإلداري األعلى في  األمناءيعتبر مجلس 

اتيجيات املؤسس اقبة  عالم ، كما يمثل السلطة الرئيسة لرسم سياسات واستر صافوال وتطوير ومر

 للمتطلبات القانونية والنظامية، ويكون املجلس مسؤوال أمام 
ً
اته  املؤسسة أدائها وفقا عن كافة قرار

، وتتبع له كافة اإلدارات  ؤسسةملبا  هو أعلى منصب تنفيذي التنفيذي  دير  وتصرفاته. كما يعتبر منصب امل 

 لال 
ً
شراف  إتحت   القواعدوالصالحيات الواردة في هذه    ئحة األساسية للمؤسسةويمارس صالحياته وفقا

 . ولجانه  األمناءمجلس 

التنفيذي   املدير   .7

 (Executive 

Director  :) 

افق عليه الجهات املختصة، توكل إليه   يتم تعيينعهأي شخص طبيعي  وعزله من قبل مجلس األمناء وتو

وتنطبق عليه    للمؤسسة العاملة    القوى صافوال ويمثل أعلى رتبة تنفيذية ضمن    عالممؤسسة    عملياتإدارة  

 . .الشروط الواردة في الالئحة األساسية

 صلة أو  األقارب  .8

ابة  :القر

 .علوا وإن  والجدات واألجداد، واألمهات، اآلباء، -

 .والزوجات األزواج ،  ألم أو  ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة - نزلوا وإن وأوالدهم األوالد،  -

  ،والشركاء في البرامج ، والعاملين والدائنين، املؤسسمثل  عالم صافوال كل شخص له مصلحة مع  أصحاب املصالح   .9

 .ككل   واملجتمع مؤسسات القطاع العام والخاص، واملستفيدين، و   واملوردين،  والداعمين،

 .( ديسمبر  31يناير وتنتهي في  1) تبدأ في للمؤسسة و سنة ميالدية  السنة املالية   .10

 الدليل.  يوم تقويمي، إال إذا ذكر خالف ذلك في هذا  يوم    .11

اتفاقية تقديم    .12

 ( SLAالخدمات ) 

بتوقيع اتفاقية تقديم   املؤسسةبهدف تقليل التكاليف وترشيدها على مؤسسة عالم صافوال، قامت 

العمل لدى املؤسس ملا لديهم من    خدمات بينها وبين مجموعة صافوال )املؤسس( وذلك لالستعانة بفريق

ل( وذلك في  مؤسسة بناء على طلبها )دون مقاب للتقديم خدمات لخبرات واسعة في كافة املجاالت وذلك 

 مجاالت الحوكمة وشئون املجلس والشئون القانوينة، واالتصال واملوارد البشرية واملالية وغيرها. 
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ً
 االلتزام وتطبيق الحوكمة الفعالةاملرجعية و : ثانيا

 املرجعية: (1

افق مع املعايير  أمناء املؤسسةمن قبل مجلس صافوال عالم ؤسسة الحوكمة مل قواعد  وضع تم  املتعارف  واملمارسات الجيدة و بالتو

ائدة واملقبولة ضمن اإلطار التشريعي املطبق في اململكة العربية السعودية.  الرشيدةالحوكمة   في مجال عليها  والقواعد اإلرشادية الر

 على ما يلي:  في نصوصها الدليل تند هذ وعلى وجه الخصوص، فقد اس 

ائح وزارة املوا أنظمة و  - ته  ئحال نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية و وعلى وجه الخصوص رد البشرية والتنمية االجتماعية لو

 . ومعايير الحوكمة التنفيذية

 صافوال. الئحة األساسية ملؤسسة عالمال -

اتفاقية تقديم الخدمات املوقعة بين املؤسسة ومجموعة صافوال )املؤسس( وذلك لالستعانة بفريق العمل لدى املؤسس وذلك   -

لتقديم خدمات للمؤسسة بناًء على طلبها )دون مقابل( وذلك في مجاالت الحوكمة وشئون املجلس والشئون القانوينة، واالتصال  

 واملوارد البشرية واملالية وغيرها.

ائح الحوكمة املحلية ووثيقة  العاملية في مجال الحوكمة مثلاملحلية و  أفضل املمارسات  - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لو

 (OECD ) ائدة األخرى في مجال الحوكمة.   للحوكمة  بجانب املمارسات العاملية الر
 

 :هذا الدليلإجراءات تعديل  (2

افقة مجلس    القواعدكما سبق اإلشارة إليه، فإن هذه   صافوال، وفي حالة وجود أي تعديالت    أمناء عالمال يتم تعديلها إال بعد أخذ مو

 اإلجراءات التالية:  استيفاءفإنه ال يتم إدراجها، إال بعد 

افقة عليها من قبل   ؤسسةأ. أي تعديالت يتم اقتراحها من قبل اإلدارة أو مستشاري امل أو أي جهة أخرى، يجب أن تتم مراجعتها واملو

 . األمناءمجلس 

ائح ذات العالقةب. أي تعديل تقتضيه   إلى هذه األنظمة واللو
ً
افقة مجلس  القواعد ، يجب إدراجه فورا عليه  األمناء وتكون مو

 ضمنية.
 

 
ً
 التنفيذية واإلدارة األمناء : مجلسثالثا

 :األمناءعمل وسياسات مجلس وإجراءات  قواعد (1

 الهدف:  ( أ

مجلس اإلدارة توضح كيفية تكوين املجلس وتحدد مسؤولياته كما تحدد األسس واملبادئ التي تحكم عمل وإجراءات   قواعدإن 

 . واإلدارة التنفيذية  ؤسس عمل املجلس وطرق التواصل مع امل

:األمناءمجلس  وتكوين ( هيكل ب  

 بما يلي:  األمناءصافوال فيما يتعلق بتكوين مجلس  عالم  تلتزم 

 ميالدية. تعيينهم من قبل املؤسس وتكون دورة املجلس أربع سنوات  يتم  أعضاء( 5يتكون من )أمناء مجلس ؤسسة امليتولى إدارة . 1

. املؤسس في قرار تعيينه ألعضاء املجلس . يعين 2
ً
 ماليا

ً
 للرئيس ومشرفا

ً
 ونائبا

ً
 من بين أعضائه رئيسا

 (. 12). وتنتهي عضوية مجلس األمناء بحسب ما ورد في الالئحة األساسية للمؤسة في مادته 2

 من تاريخ التغيير.  15. يجب على املؤسسة إبالغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على تشكيل مجلس األمناء خالل )3
ً
 ( يوما
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 األمناء،، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس املؤسسة على أداء  مالحظات، وكانت لديه األمناءإذا استقال عضو مجلس . 4

 .جلساملويجب عرض هذا البيان على أعضاء 

 ( مسؤوليات ومهام املجلس: ج

 :األمناءالوظائف األساسية واملهام العامة ملجلس  

  بممارسة الوظائف األساسية التالية: األمناءيقوم مجلس  

اتيجية الخطة اعتماد .1  .تنفيذها ومتابعة  الرئيسة العمل وخطط ملؤسسة االستر

 .عليها واإلشراف والوظيفية التنظيمية الهياكل  اعتماد .2

ابط أنظمة اعتماد .3  . عليها واإلشراف الداخلية للرقابة وضو

  واإلشراف   الالئحة،  وهذه  األهلية  للمؤسسات  التنفيذية  والالئحة  النظام  احكام  مع  تتعارض  ال   املؤسسة  لحوكمة  ومعايير   أسس  وضع .4

اقبة تنفيذيها، على  . الحاجة عن وتعديلها فاعليتها مدى  ومر

 . عنها واإلعالن خدمات  من  املستفيدين مع العالقة تنزم مكتوبة سياسة اعتماد .5

 . املؤسسة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة .6

  والسنوية،  التتبعية التقارير  إعداد في  والتعاون  الوزارة، من املعتمدة النماذج وفق املؤسسة عن واملعلومات بالبيانات الوزارة تزويد .7

 . سنة كل  املؤسسة بيانات وتحديث

 . املالية السنة  نهاية من أشهر  أربعة  وخالل إقرارها بعد الحسابات مراجع  من  املالية والتقارير  الختامي  بالحساب الوزارة تزويد .8

 .واعتمادها الجديدة املالية للسنة التقديرية املوازنة اعداد على اإلشراف .9

  مع  له، الوطنية الهوية من وصورة تعيينه وقرار  باسمه الوزارة وتزويد صالحياته، وتحديد للمؤسسة، متفرغ تنفيذي دير م تعيين .10

 . معه التواصل بيانات

 . التغيير حدوث تاريخ  من شهر  خالل   وذلك املالي واملدير  التنفيذي واملدير  األمناء مجلس   أعضاء  حالة  على  يطرأ  تغيير  بكل  الوزارة  ابالغ .11

ائح وااللتزام باإلفصاح عن املعلومات    السياسيات  وضع .12  األساسية )الجوهرية( واإلجراءات التي تضمن احترام املؤسسة لألنظمة واللو

 . اآلخرين املصالح وأصحاب وجدت إن املشرفة  والجهة والوزارة املستفيدين

 .وتعليماتها الوزارة قرارات تنفيذ على االشراف .13

 . واعتماده للمؤسسة السنوي  التقرير  إعداد على اإلشراف .14

 . للمؤسسة  املالية املوارد تنمية .15

 .الخارجي  الحسابات مراجع تعيين .16

  املؤسسة  إدارة .17
ً
 .بمقتضاها الصادرة والتعليمات والقواعد الالئحة وهذه التنفيذية والالئحة للنظام وفقا

افقة املجلس لرئيس ويجوز   األخرى، والجهات القضاء أمام املؤسسة تمثيل .18  . ذلك  في غيره  تفويض املجلس بمو

ائدة   املؤسسة  أموال  استثمار  .19   التنفيذية   والالئحة  للنظام  وفقا  أهدافها  تحقيق  في  يساعد  مالي  عائد  لها  يكون   أنشطة  في  حاجتها  عن  الز

 . الالئحة وهذه

 :  األمناء( مهام رئيس مجلس  د

 يتولى رئيس مجلس األمناء أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:  

 توجيه الدعوة ألعضاء املجلس لعقد االجتماعات.   .1

 تمثيل املؤسسة والنيابة عنها أمام الجهات اإلدارية والقضائية.  .2

اقبة تنفيذها.   .3  إقرار جداول أعمال جلسات مجلس األمناء ومر

افق مجلس األمناء على إبرامها.  .4  التويقيع نيابة عن املؤسسة على جميع العقود واالتفاقات التي يو
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 التوقيع مع أمين سر مجلس األمناء على محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية والشؤون الخاصة بالعاملين في املؤسسة.   .5

 شتراك في التوقيع على جميع الشيكات واألوراق املالية الخاصة باملؤسسة وحساباتها. اال  .6

البت في املسائل العاجلة التي يعرضها عليه املدير التنفيذي، والتي ال تحتمل التأخير لحين اجتماع مجلس األمناء، على أن   .7

 سعرض هذه املسائل، وما قرر بشأنها على املجلس في أول اجتماع له.  

   املشرف املالي: ( مهام هـ

 للنظم واألصول املالية  
ً
يقوم املشرف املالي باملؤسسة باإلشراف وتنفيذ ومتابعة جميع املهام واالختصاصات املالية واملحاسبية وفقا

   واملحاسبية، ومن ذلك ما يلي:  

إيداعها في  اإلشراف العام على موارد املؤسسة ومصروفاتها واستخراج اإليصاالت عن جميع اإليراد .1 ات، واستالمها و

افقة الوزارة.    الحسابات البنكية املعتمدة من مجلس األمناء بمو

 عن تنظيم األعمال املالية   .2
ً
 في السجالت الخاصة بذلك، ويكون مسؤوال

ً
تسجيل جميع اإليرادات واملصروفات تباعا

 واإلشراف عليها وعرض مالحظاته على مجلس األمناء.  

 سنوي ملوجودات املؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس األمناء. اإلشراف على الجرد ال  .3

اقبة املستندات   .4 ، مع االحتفاظ باملستندات الدالة على صحة الصرف ومر
ً
صرف جميع املبالغ التي تقرر صرفها نظاما

 وحفظها.  

 صرف واعتمادها وحفظها.  مراجعة السجالت املالية الخاصة باملؤسسة، والتأكد من صحة املستندات املالية قبل ال .5

انية واألهداف   .6 تنفيذ قرارات مجلس األمناء فيما يتعلق بالشؤون املالية واملحاسبية، بشرط أن تكون مطابقة لبنود امليز

 املخصصة.  

انية التقديرية للمؤسسة.   .7  إعداد مشروع امليز

 التوقيع املشترك على سندات الصرف.   .8

 بحث املالحظات املالية واملحاسبية الواردة من الوزارة والجهة املشرفة، والرد عليها حسب األصول.   .9
 

 

 :األمناء( اجتماعات مجلس 2

 : االجتماعات( عدد 2-1

 خالل السنة  يعقد مجلس اإلدارة أربع  
ً
الضرورة  ة كلما دعت  ي، ويجوز له عقد اجتماعات استثنائعلى األقلإجتماعات مجدولة مسبقا

 لذلك. 

 ( إجراءات عقد االجتماعات: 2-2

أو على طلب خطي صادر عن عضوين من أعضائه أو نائبه )في حال غياب الرئيس(  بناًء على دعوة رئيسه   األمناءيجتمع مجلس  •

 بها جدول    عشرةعلى األقل، ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء املجلس قبل  
ً
أيام من تاريخ االجتماع مرفقا

، ما لم تستدع األوضاع االجتماعقبل وقت كاٍف من تاريخ    الوثائق واملعلومات الالزمةإرسال  بعد ذلك  يتبعها  أعمال االجتماع و 

 بها جدول أعمال ااالستثنائي أو الطارئ  عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع  
ً
يتبعها الجتماع و مرفقا

 .لالجتماع العادي املجدول  املقررةالفترة  خالل مدة تقل عن  وذلك الوثائق واملعلومات الالزمة إرسال  

 في حال استفسار أو اعتراض أي عضو على أي بند من بنود جدول األعمال، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع املجلس. و •

 ( نصاب االجتماعات: 2-3
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 إال بحضور نصف عدد أعضاء مجلس 
ً
. كما يجوز حضور أعضاء املجلس عن طريق  األقل على  األمناءال يكون االجتماع صحيحا

   .( conference callالهاتف أو وسائل التقنية الحديثة ) 
 

 

 ( التصويت2-4

يكون لكل عضو في املجلس صوت متساوٍي، وتصدر قرارات املجلس بأغلبية األصوات وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي صوت  

 له رئيس املجلس.  

 قرارات بالتمرير:  اتخاذ( 5-5

 اجتماع   أعضائهقرارات في األمور العاجلة بعرضها على الحق في إصدار  األمناءجلس مل
ً
متفرقين، ما لم يطلب أحد األعضاء خطيا

 في محضر الجلسةو  اجتماع تاٍل له  املجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على املجلس في أول 
ً
 . تثبت كتابة

 

 ( تحضيرات أعضاء املجلس:2-6

من  وقت كاف    واملستندات التي يتم إرسالها لألعضاء قبلاإلعداد لحضور اجتماعات املجلس يتضمن قراءة وتحليل ملف املعلومات  

 مثل: االجتماع، حيث ينبغي أن يتضمن امللف على جدول األعمال واملستندات الداعمة له   موعد

أبرز التطورات منذ آخر اجتماع. والبرامج واألنشطة  األعمالحول سير يتضمن   إدارة املؤسسة( تقرير من  1  و

اتيجي لل  مؤسسةاألداء املالي لل( تقرير حول 2  . مؤسسةيركز على مؤشرات األداء الرئيسة واألداء االستر

 ( محضر اجتماع الجلسة السابقة. 3

 إنجازها وسير العمل فيها. وتطور ( قائمة القرارات املتخذة في الجلسات السابقة  4

اتخاذ ا5  لقرار بشأنها.( املعلومات واملستندات الخاصة بمواضيع محددة سيتم مناقشتها و

اتيجية بصفة دورية للتأكد من سير تنفيذها حسب ما  عرض( 6 ان وجد.  نحرافإعليه وتصحيح أي   هو متفقحول سير تنفيذ االستر  

 : االجتماعاتووقائع  محاضر( 2-7

توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر باملناقشات واملداوالت بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها  األمناءعلى مجلس  •

من تاريخ االجتماع إلبداء  أيام يجب تزويد أعضاء املجلس بمسودة املحضر خالل عشرة  بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

أيام من تاريخ استالمها، يعد ذلك   (7سبعة )  حظات عليها من األعضاء املوقرين خالل، وفي حال عدم استالم أي مال عليها املالحظات

افقة ضمنية على مسودة املحضر إلى حين اعتماده من املجلس وتوقيعها من جميع األعضاء الحاضرين في أول جلسة قادمة أو   مو

  بالتمرير إذا لزم األمر.

 فيها في اجتماع املجلس،   ؤسسةحيال أداء امل مالحظاتجلس املإذا كان لدى أي من أعضاء  •
ّ
أو أي من املوضوعات املعروضة ولم ُيبت

 املوإذا أبدى عضو س. جلاملفيجب تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع 
ً
أيا جلس ر

 لقرار املجلس،
ً
 . تلك الجلسةفيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع  مغايرا

  القرار فيه يصدر الذي االجتماع حضور  العضو عن غياب وال يعد •
ً
 العضو عدم علم ثبت إذا إال املسؤولية من إلعفائه سببا

 .به  علمه بعد  عليه االعتراض  من تمكنه عدم  أو بالقرار الغائب

 ( مصفوفة تفويض الصالحيات:3

 ومسؤولياتهم املشرف املالي التنفيذي   دير جلس ونائبه ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما فيهم املاملإن اختصاصات كل من رئيس  

في جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالُسلطة    .الالئحة األساسية للمؤسسة أو في    ا الدليلهذمحددة بشكل واضح ومكتوب في  

 :في سبيل ذلكمناء . ويتعين على مجلس األ ؤسسةارات في املاملطلقة التخاذ القر 
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وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكلة إلى    ؤسسةاعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل امل  )1

 املستويات التنظيمية املختلفة مع تحديد املوضوعات التي يحتفظ املجلس بصالحية البت فيها.

يات، وطريقة التنفيذ  اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالح (2

 .لمجلس أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات املفوضةلومدة التفويض، و 
 

 

 التنفيذية: املجلس واإلدارةالتواصل بين أعضاء  (4

 ، يتم االلتزام بالتوجيهات التالية:  واإلدارة التنفيذيةجلس امللتعزيز التواصل بين 

 . املجلس  التنفيذي عند وضع جدول أعمال اجتماع  دير أن يتم التنسيق بين رئيس املجلس وأمين السر واألعضاء وامل . 1

دوث  ، وفي حال غيابه أو ح جلس في األمور املتعلقة بشؤون مجلس اإلدارةاملهو جهة التواصل مع أعضاء  األمناءأمين سر مجلس . 2

دير التنفيذي  بموجب توجيه من املبأعمال املجلس وخبرة ممن لهم عالقة  ةالتنفيذياإلدارة فريق أي طارئ له يقوم أحد أفراد 

 القيام باملهمة إلى حين عودة أمين سر املجلس. ب

 أو أي من أعضاء الفريق التنفيذي عند الحاجة.  التنفيذي واملدير املالي  دير امل أمين السر أو جلس التواصل مع امليمكن ألعضاء . 3
 

  باملعلومات والتواصل معهم: أعضاء املجلستزويد ( 5

تكون   أن على  الالزمة،  والسجالت  والوثائق والبيانات املعلومات بجميع  جلسامل أعضاء تزويد  ؤسسة بامل  التنفيذية  اإلدارة على  يتعين 

رسال كافة هذه الوثائق إلى  إ، ويتم واجباتهم ومهامهم أداء من لتمكينهم املناسب؛ الوقت وفي  مضللة وغير  وصحيحة وواضحة كاملة

رسالها لرئيس وأعضاء املجلس واالحتفاظ بها للرجوع لها مستقبال حسب سياسة حفظ املستندات لدى  أمين سر املجلس، إل 

 املؤسسة.  
 

 : (  املصادر والسلطات6

الكامل على كافة الدفاتر   االطالعللقيام بدوره الرقابي، يكون للمجلس سلطة التحقيق في أي مسألة تعرض عليه وله الحق في 

افق و  بأي جهة خارجية أو مراجعي الحسابات أو    االستعانةكما له الحق في    صافوال،  عالمموظفي  شئون  والسجالت واملستندات واملر

  مع أي  املجلس االجتماعقد يطلب  املصروفات،بدفع كافة تلك  ؤسسةوتقوم املرى لهذا الغرض، ، أو تكبد نفقات أخ استشاريين 

 صافوال أو أي مستشار قانوني خارجي، أو مراجعي الحسابات الخارجيين.  عالم موظف من 
 

 ( برنامج تعريف أعضاء مجلس األمناء الجدد باملؤسسة ومهامهم:7

، التقرير  الالئحة األساسية للمؤسسةالوثائق الضرورية والالزم االطالع عليها وتشمل على سبيل املثال )  يحتوي على تجهيز ملف  ( أ

ائم املاليةالسنوي   األمناءأعضاء مجلس  والتزامات ومسئوليات مهام دليل حوكمة املؤسسة والذي يتضمن ، للمؤسسة والقو

 .  ) املستندات وما في حكم ذلك من   واملدير التنيفذي

أبرز مبادراتها وبرامجها  ( ب اتيجية املؤسسة والتي تتضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة و تقديم عرض للعضو الجديد حول استر

اتيجية.    وتوجهاتها االستر

اتيجيتقديم عرض شامل من قبل اإلدارة التنفيذية للعضو الجديد عن خطط   ( ج انب  املؤسسة  ةواستر سير  و  املالية وأهدافها الجو

اتجية اواالستدامة والشر تنفيذ البرامج واملبادرات في مجال املسئولية االجتماعية    . كات االستر

 ملؤسسة عالم صافوال لالتنسيق لترتيب زيارة  ( د
ً
 على نشاطها وعملها.   لتعرف ميدانيا

 . عامين سابقيينتزويد العضو بمحاضر إجتماعات املجلس ملدة   ( ه

 :صافوالؤسسة عالم ملالتنفيذي  املدير  اختصاصات (8
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نهاء األعمال اليومية بها ومتابعة إدارتها أقسامها كافة وإعداد الخطط الالزمة لتحقيق  إيجب على املدير التنفيذي إدارة املؤسسة و 

 :ما يلي  ومهامه املدير التنفيذي اختصاصات ضمن ويدخل، أهدافها والعمل على تنظيمها وتطويرها

أعمال مجلس األمناء، وتوجيه الدعوة لألعضاء، وتولي أمانة سر االجتماع، واعداد املحاضر والقرارات، وتسجيلها إعداد جدول   .1

 بالسجل الخاص بذلك. 

 إمساك السجالت املنصوص عليها في النظام والالئحة األساسية. .2

 اإلشراف والعمل على تنفيذ قرارات مجلس األمناء.  .3

 نشاطات املؤسسة، وتقديمه ملجلس األمناء.  إعداد التقرير اإلداري السنوي عن .4

 اإلشراف على جميع األعمال اإلدارية وشؤون املوظفين.  .5

 من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذيها بعد اعتمادها. .6
ً
 رسم خطط املؤسسة وفق مستوياتها انطالقا

نفيذية وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها رسم أسس ومعايير لحوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة الت .7

اقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.  ومر

ائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام املؤسسة بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها يعد   .8 ائح اإلجر اعداد اللو

 اعتمادها.

ائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها. .9  تنفيذ أنظمة املؤسسة ولو

 توفير احتياجات املؤسسة من البرامج واملشروعات واملوارد البشرية والتجهيزات الالزمة كافة.  .10

 اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال املؤسسة آليات تفعيلها. .11

 املؤسسة وتطويرها.  موظفيرسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تعكس على تحسين أداء  .12
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 :األمناءأمين سر مجلس   (9

 األمناء: ( مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس 1

محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخه و   اجدول أعمالهجلس وإعداد  املتوثيق اجتماعات   ( أ

انتهائه، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء  ووقت بدايته و

 .اضرينوتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الح وجدت،إن   –الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

رفع إلى  ب
ُ
 املجلس. جلس والتقارير التي يعّدها امل( حفظ التقارير التي ت

معلومات املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق أو  اجتماع جلس بجدول أعمالامل أعضاء  تزويد ) ج

 .املشمولة في جدول االجتماع جلس ذات عالقة باملوضوعات املإضافية يطلبها أي من أعضاء 

 . جلس باإلجراءات التي أقرها املجلسامل التحقق من تقيد أعضاء  )د

 .جتماعات قبل التاريخ املحدد بمدة كافيةاال جلس بمواعيد املتبليغ أعضاء ، و سل لمجلجدول اإلجتماعات السنوي   إعداد  )ه

 .جلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعهاامل مسودات املحاضر على أعضاء  عرض  )و

جلس بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق املتعلقة  املالتحقق من حصول أعضاء  )ز

 .ؤسسةبامل

 .جلسامل التنسيق بين أعضاء    )ح

 .جلس امل العون واملشورة إلى أعضاء   تقديم ) ط

)حيث  بأعمال املجلسذات العالقة يما يتعلق بمتطلبات الحوكمة فللمؤسس  وااللتزام مع مسؤول أو ضابط الحوكمة  ( التنسيق ي

 ما ينطبق(.  

 :األمناء( مؤهالت أمين سر مجلس 2

 على شهادة جامعية في القانون أو   أن  )أ  
ً
وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن    ،اإلدارة أو املالية أو املحاسبة  يكون حاصال

أو أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات في حال لم يكن لديه شهادة جامعية في أي من   .ثالث سنوات

 املجاالت آنفة الذكر. 

 ون لديه مهارات تواصل وحضور جيد. ( أن تكب

ائح ذات العالقة( مطلع على ج  . األنظمة واللو

 . املؤسسة( ملم بأنشطة ومجال عمل د

 ( مهتم بالتفاصيل ومرن ومبدع.ه

 ( يتمتع بمهارات كتابية جيدة باللغة العربية واإلنجليزية. ز

 :األمناءأمين سر مجلس   استقاللية ( 3

 امل يعين  
ً
  س جلاملال يجوز عزل أمين سر  للقيام باملهام املنصوص عليها في هذا الدليل و   الغير للمجلس من بين أعضائه أو من    جلس أمينا

والتشاور  التنسيق بشكل مستقل وبحيادية و مباشرة، ويقوم بأعماله املتعلقة بشئون املجلس  للمجلسويتبع ، جلساملإال بقرار من 

   أو نائبه )في حال غياب الرئيس(. مع رئيس املجلس  التام 
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ً
ابعا  املصالح واملعامالت مع أطراف ذوي عالقة  : تعارضر

اقعة أو مسئوليات ومهام املجلس، عليه وضع  ضمن املحتمل   سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الو

 ةؤسسامل  مع  تعاملهم  عندؤسسة امل في  العاملين  من فيذية أو غيرهمنأو اإلدارة الت  س جلامل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء 

 ، وفي ضوء ذلك قام املجلس بتطوير السياسة التالية:  اآلخرين  املصالح أصحاب مع  أو
 

    :املحتملةسياسة تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض 

 ( الهدف من السياسة: 1

املدير التنفيذي والعاملين  و  مناءمجلس األ  لكٍل من التي تنظم تعارض املصالحواإلجراءات الغرض من هذه السياسة هو بيان السياسات  

 في  ما تقتضيهوأصحاب املصلحة اآلخرين حسب  الحسابات، واملستشارين، واملوظفين ومراجعي باملؤسسة
ً
الحاجة )ويشار إليهم جميعا

 
ً
هذه السياسة "باألشخاص املعنيين"(. كما تهدف هذه السياسة إلى مساعدة "األشخاص املعنيين" للتعامل مع حاالت التعارض وفقا

  نظاميةللمتطلبات ال
ً
ساءلة  ألهدافووفقا

ُ
 في عملياتها.ؤسسة تطبقها امل والشفافية التيامل

 

 ( نظرة عامة:2

عندما تتداخل املصالح الشخصية الخاصة لألشخاص بأي شكل من األشكال مع املصالح العامة    املؤسساتينشأ تعارض املصالح في   

 . مؤسسةلل

اقع املتمثل في أن "األشخاص املعنيين" لديهم مصالح شخصية وأن لهم الحق في املشاركة في  عالممؤسسة  ِقر وتحترم الو
ُ
صافوال ت

 . مؤسسةلل مختلف األنشطة على أن ال يؤدي ذلك بأي شكل من األشكال إلى تعارض مع املصالح العامة  

 نها تعارض املصالح: وفيما يلي أمثلة لحاالت تعارض املصالح أو حاالت يمكن أن ينشأ ع

صافوال، أو املعلومات، أو فرص األعمال التي يحصل عليها أثناء عمله في   عالممنصبه في  أحد األشخاص املعنيين ( أن يستخدم 1

ائد لطرف ثالث؛ ؤسسةامل  للحصول على منافع شخصية أو لتحقيق فو

 له مصلحة فيها. املؤسسة امل أو عملية شراء لصالح قرار أو الدخول في تع باتخاذ( عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" 2

 ( أن يقوم املوظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال للموردين أو املوردين بالباطن. 3

بموضوعية   ؤسسة ( عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" بأعمال أو تكون له مصالح قد تجعل من الصعب عليه أداء عمله في امل4

 وفعالية.

 صافوال.عالم ( عندما يتلقى أحد "األشخاص املعنيين"، أو أحد أفراد أسرته، منافع شخصية غير مشروعة بسبب منصبه في 5

عند وقوع حاالت تعارض املصالح،   ؤسسةصافوال وأصاحب املصالح مراعاة القيام بما يكفل ترجيح مصلحة املعالم يجب على  ( 6

 
ً
عنه   ينش ئ في أي عمل  ؤسسةوف املتاحة، كما أن على "األشخاص املعنيين" االمتناع عن التأثير على قرارات املألفضل الظر  وفقا

 
ً
 محتمال

ً
 لتعارض محتمل في  تعارضا

ً
املصالح، وأن  في املصالح بما في ذلك االمتناع عن التصويت على أي قرار أو أمر يكون خاضعا

 لوسائل وطرق اإلفصاح التي تحددها هذه السياسة  ؤسسةللمصالح ينشأ بسبب عالقتهم بامل  أي تعارض يفصحوا عن 
ً
وفقا

 اململكة. واألنظمة ذات العالقة في 

على األشخاص  و وفي حال تقدم أحد األقارب لوظيفة  التوصية بخصوصهم    و أ  صافوال   عالمبواألصدقاء  التوسط لتوظيف األقارب  (  8

 لإلجراءات    تسير له وترك األمور  عدم التوسط  املعنيين  
ً
دون تأثير أو تدخل بطريقة مباشرة   ؤسسةاملالتي تحددها  سياسات  ال و وفقا

 . أو غير مباشرة
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    ( تطبيق السياسة:3

 تطبق هذه السياسة على أصحاب املصالح املذكورين أدناه:

 جلس. امل ( أعضاء 1

 .    ؤسسةامل  وموظفياملدير التنفيذي ( 2

 . ؤسسةومستشاري امل مراجعو الحسابات( 3

 ملا يقتضيه  4
ً
 الحال. ( أصحاب املصالح اآلخرين وفقا

    ( حاالت تعارض املصالح:4

  املؤسسةالفقرة أعاله، االمتناع عن التعامل مع  إليهم في يجب على أصحاب املصالح املشار 
ً
في أي عمل يمكن أن ينشأ عنه تعارضا

 للق 
ً
 في املصالح إال وفقا

ً
ائحنظمة واعد املضمنة في هذه السياسة واأل محتمال  السارية في اململكة.  واللو

 (  أحكام إضافية:5

 ملا يلي:   ؤسسةاملوظفي جلس ومامل عضاء إضافة إلى ما سبق ينبغي مراعاة حاالت تعارض املصالح التالية أل 
ً
 والتعامل معها وفقا

 االستثمارية الفرص أو أو معلوماتها ؤسسةامل أصول  من أي من االستفادة أو جلس واملوظفين استغاللامليحظر على أعضاء  ( 1

 على  الحظر  ويسري  صافوال،عالم لتحقيق أي مصالح شخصية لهم أو أي أغراض أخرى ال تدخل ضمن أنشطة  ا عليه املعروضة

 في  ؤسسةامل التي ترغب – مباشر غير  أو مباشر بطريق – االستثمارية الفرص استغالل ألجل يستقيل املجلس الذي عضو

 .جلس املب عضويته أثناء بها َعِلم والتي منها االستفادة

 مصلحة له كانت إذا ؤسسةلحساب امل تتم التي والعقود األعمال ي ف األمناء جلسامل  قرار على  التصويت جلسامل عضو  ى عل ُيحظر( 2

 .فيها مباشرة غير  أو مباشرة

أو شراكات   تعامالت تجارية له شخص أي من الهدايا قبول املدير التنفيذي وموظفي املؤسسة و  جلسامل أعضاء من ألي يجوز  ( ال3

، ويمكن قبول الهدايا الرمزية التي ال تتجاوز قيمتها املصالح في  تعارض إلى  تؤدي أن  الهدايا تلك شأن  من كان إذا ، ؤسسةامل مع 

 ل فقط، وفي حال حدوث ذلك يجب اإلفصاح عنه ألمين السر والذي سيقوم بإبالغ رئيس املجلس.  حوالي ألف ريا

 بما يلي:  االلتزامحدوث تعارض للمصالح، فإنه على ذلك العضو  باحتمال جلس بإبالغ املجلس امل( عندما يقوم عضو 4

اإلجابة على   باستثناءالذي له مصلحة فيه،  ملناقشات املجلس حول املوضوع  االستماع أ( عدم املشاركة في املناقشات أو 

 األسئلة أو اإلفصاح عن حقائق جوهرية.

، وفي جميع األحوال عندما يقوم املجلس بالتصويت على  بعد إخطار املجلس  على القراراتعن التصويت  االمتناعب( 

 سرية.عملية التصويت بطريقة   أن تتمجلس مصلحه فيه فيجب  امل املوضوع الذي يكون لعضو 

( السرية:6  

أنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص  باملؤسسة( الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة 1  . أو الغير  و

. وال يجوز لهم استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق  ؤسسةا وقفوا عليه من أسرار املمجلس أن يفشوا امل( ال يجوز ألعضاء 2

 أقاربهم أو للغير.ألحد   مصلحة لهم أو

 ( اإلشراف على تطبيق وحاالت مخالفة السياسة: 7 

املصالح أو التي    مع أصحاب باإلشراف على تنفيذ هذه السياسة من خالل مراجعة الحاالت واملعامالت والعقود التي تتم    املجلسقوم  ي

 ذلك.  ، وله أن يفوض اإلدارة التنفيذية بمن املحتمل أن تنطوي على حالة تعارض مصالح
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 (  مراجعة وتعديل هذه السياسة: 8

 من تاريخ 
ً
 ملا  املمن قبل  اعتمادهايعمل بهذه السياسة اعتبارا

ً
جلس، ويقوم املجلس بمراجعة هذه السياسية من فترة إلى أخرى وفقا

افقة املجلس.    تقتضيه الحاجة، وال تعدل هذه السياسة إال بمو

 ( النشر: 9

على هذه السياسة أو من خالل    االطالعاإللكتروني وذلك لتمكن األطراف ذات العالقة من    املؤسسةيتم نشر هذه السياسة على موقع  

 جلس. امل ائل أخرى للنشر يراها أي وس

 
ً
 :وآليات اإلشراف واملتابعة الرقابة الداخليةأنشطة : خامسا

 :نظام الرقابة الداخلية (1

  أحكام  تطبيقمن خالل وضع السياسات الالزمة والتأكد من تطبيقها وااللتزام بها مثل  داخلية رقابة نظام اعتماد  جلسامل  على   يتعين

ائح  باألنظمة  والتقيد   صافوال،عالم  تعتمدها    والتيوالسياسات املتعلقة بها    الحوكمة  قواعد   هذا   يضمن  أن   ويجب  الصلة،   ذات  واللو

  تتم تعامالت األطراف ذات العالقة وأن ؤسسةامل في  ذيةفي نالت في جميع املستويات معايير واضحة للمسؤولية اتباع النظام
ً
  وفقا

ابط  لألحكام  .بها الخاصة  والضو
 

 :وااللتزامالحوكمة و أنشطة املراجعة  (2
 

 املراجعة أعمال  (أ

   املؤسسةمجلس األمناء بتعيين مراجع خارجي مستقل ملراجعة حسابات  يقوم •
ً
ائم املالية وفقا والذي يقوم بإصدار القو

(  للمعايير املحاسبية املتعارف عليها باململكة
ً
 للتفصيل الوارد في البند )سادسا

ً
 .   وفقا

  املؤسسة  التزام  مدى من  والتحقق  تطبيقه،  على  اإلشراف وإدارة املخاطر  الداخلية  الرقابة نظام تقييم ب املؤسسة  تقوم  •

ائح باألنظمة وعامليها  .  وإجراءاتها  املؤسسة وسياسات السارية والتعليمات  واللو

 :وااللتزام( الحوكمة ب

واستيفائها ملتطلبات الحوكمة من خالل   ؤسسة تأكد من التزام املباملؤسسة، كالتطبيق الفعال لقواعد الحوكمة تقوم املؤسسة بال

ائح والتعليمات  ائح والقواعد والسياسات الداخلية  ذات العالقة والالئحة األساسية للمؤسسة، و تطبيق األنظمة واللو تطوير اللو

 .  ابهؤسسة ملمن التزام احقق األنظمة التي تصدرها الجهات املشرعة، والت  مع بما ال يتعارض  وااللتزامذات العالقة بالحوكمة  

 (SLAد( اتفاقية تقديم الخدمات ) 

بهدف تقليل التكاليف وترشيدها على مؤسسة عالم صافوال ونقل الخبرات والقدرات إلى فريق املؤسسة واالستفادة من أنظمة الرقابة  

ك لالستعانة بفريق  الداخلية للمؤسس، قامت املؤسسة بتوقيع اتفاقية تقديم خدمات بينها وبين مجموعة صافوال )املؤسس( وذل

العمل لدى املؤسس ملا لديهم من خبرات واسعة في كافة املجاالت وذلك لتقديم خدمات للمؤسسة بناء على طلبها )دون مقابل( وذلك  

 واملوارد البشرية واملالية واالستثمار وغيرها.  ،في مجاالت الحوكمة وشئون املجلس والشئون القانوينة، واالتصال
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ً
 ؤسسةمراجع حسابات امل: سادسا

 :إسناد مهمة مراجعة الحسابات (1

  والتأهيل، والخبرة والكفاءة باالستقالل يتمتع  مراجع  إلى  السنويةاألولية )ربع السنوية( و  حساباتها مراجعة مهمة املؤسسة تسند

ائم كانت إذا  ما هفي يبّين مجلسلل ومستقل موضوعي  تقرير  إلعداد   املالي  املركز  عن  وعدالة بوضوح تّعبر  مؤسسةلل املالية القو

 .النواحي الجوهرية في  وأدائها  مؤسسةلل

 :تعيين مراجع الحسابات وواجباته (2

 أ( تعيين مراجع الحسابات: 

 مراعاة ما يلي: مع  ،إدارة املؤسسة  ترشيح ى عل بناءً  املؤسسة حسابات مراجع  يعين مجلس األمناء

 . إدارة املؤسسة من توصية ى عل بناءً  ترشيحه  يكون  ( أن1

  يكون  ( أن2
ً
 املقررة من الجهة املختصة.  الشروط يستوفي  وأن  له مرخصا

 . ؤسسةامل مصالح مع  مصالحه  تتعارض  ( أال 3

 . اثنين مراجعين عن   املرشحين عدد يقل  أال  ( 4

 
ً
 : أصحاب املصالح سابعا

  :املصالح أصحاب مع عالقاتتنظيم ال (1

  املصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم،   ظيم العالقة مع أصحاب ناإلدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لت  سجلامل  ى عل

 وفي ضوء ذلك قام املجلس بتطوير السياسة التالية:  

 

  املصالح سياسة عالقات أصحاب

 ( الغرض1

صافوال بخصوص عالقاتها مع أصحاب املصالح   عالمالغرض من هذه السياسة هو وضع املبادئ واألسس االسترشادية التي تحكم 

اتجية صافوال  عالم الذين تربطهم عالقة ب   .من رفع الشكاوى والتظلمات والتبليغ عن املمارسات املخالفة وتمكينهمأو شراكات استر

 نظرة عامة ( 2

وقناعة قوية وثقة  تسعى بأن يكون لدى أصحاب املصالح التزام    املؤسسةجلس ملتزم بتطبيق أفضل املعايير األخالقية، حيث إن  امل إن  

فراد أو مجموعة من األفراد الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  ويمكن تعريف أصحاب املصالح بأنهم أ   تجاه التعامل معها.

  ؤسس "امل املؤسسة. ويشمل أصحاب املصلحة الرئيسيين في ؤسسة يمكن أن يتأثروا بإجراءات وأهداف وسياسات امل ؤسسةاملمع 

 ".  الشركاء في البرامجو والبنوك واملوردين والجهات الحكومية  املستفيدين واملجتمع  واملوظفين و جهاز اإلداري وال 

 صافوال املبادئ التالية: عالم ومن أجل تطوير عالقات ناجحة مع أصحاب املصلحة، تتبع  

أنشطة بيحق ألصحاب املصالح الذين يتأثرون  .1 في ضوء األنظمة   ؤسسةصافوال االطالع على أنشطة املعالم أعمال و

ائح ذانت العالقةوال  والفرص التي تؤثر عليهم.   واضيع مصالحهم وفيما يتعلق بامل، ومشاركتهم بشفافية فيما يخص لو

وبما ال يتعارض مع األنظمة   ؤسسةوفي الوقت املناسب فيما يخص أعمال امل الالزمةعلومات املد أصحاب املصالح بيتزو  .2

ائح ذات العالقةوال  . لو

حة حول قراراتها التي تتخذها  ( من أصحاب املصل Feedback)  مرئياتصافوال جاهدة إلى الحصول على عالم سوف تسعى  .3

أنشطتهافيما يتعلق بأعمالها  ائحمع األ  ض ال يتعار  وبما  و  . نظمة واللو
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عبرها للحصول على   يرغبون التواصل صافوال لتشجيع أصحاب املصالح على تحديد الطريقة والوسيلة التي عالم تسعى  .4

 جاهدة للحفاظ على املرونة واالستجابة لخيارات أصحاب املصالح.   املؤسسةآرائهم، وفي ضوء ذلك، ستسعى 

 صافوال قيم وثقافة كل صاحب مصلحة.  عالم تحترم  .5

 للشروط وا ذاتجلس واألطراف املصافوال التأكد من أن تعاملها مع أعضاء عالم ينبغي على  .6
ً
ألحكام  العالقة يجري وفقا

 املتبعة مع أصحاب املصالح من دون أي تمييز أو تفضيل. 

: آليات حل النزاعات والشكاوى ألصحاب املصلحة ( 3  

صافوال باستثناء املوظفين، يجب على أصحاب املصالح االتصال بأمين سر    وعالم  املصالحفي حالة نشوء شكوى أو نزاع بين أصحاب  

، سيقوم بإحالة املوضوع أو الشخص املختص . وبمجرد إخطار أمين سر املجلس املؤسسةأو أي شخص آخر مختص تحدده  جلسامل

تأكد  يأن  املجلس ، وعلى بهذا الخصوصللتوجيه بخصوص النزاع أو الشكوى، ويتم اتخاذ اإلجراءات والقرارات املناسبة  املجلسإلى 

باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة أو التوصية من أجل حل املشكلة بطريقة ؤسسة من قبل إدارة املبأنه قد تم معالجة األمر 

السياسة لضمان بجانب هذه تفصيلية إضافية  تإجراءا تطوير سياسة أو  مؤسسة، وللمناسبة تضمن تحقيقات وإجراءات عادلة

 .  فاعلية التنفيذ
 

 املؤسس "مجموعة صافوال" واملنشأةبيتم تحويل الشكوى للجنة تظلمات  صافوال وأي من موظفيهاعالم وفي حال نشوء نزاع بين 

السياسة  بجانب هذه  ؤسسةاملوجودة لدى امل تظلمات العاملين توإجراءابما يتفق مع سياسة تلك الحاالت عالجة ملالغرض ا لهذ

كما تراعي اللجنة   .مجلس األمناء. وعندما ال يكون القرار مرضيا للطرفين املعنيين، يمكن إحالة القضية إلى لضمان فاعلية التنفيذ 

 .  للتظلمات وآليات التصعيد املوجودةسياسة  ال عند إجراء التحريات والتحقيقات الالزمة حاالت تعارض املصالح وتجنبها، في ضوء 

 وتعديل هذه السياسة( مراجعة 4

هذه  وكفاءةجلس بإجراء مراجعة وتقييم دوري لفعالية امل بطريقة تتسق مع هذه السياسة، سيقوم صافوال عالم ولضمان عمل 

 . وتعديلها عند الحاجة  السياسة والعمل بموجبها

 :بالغ عن املمارسات املخالفةاإل  (2

أو اإلبالغ عن   شكاويهمفي تقديم بما فيهم العاملين يتبعها أصحاب املصالح  وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات  سجلامل ى عل

 . املمارسات املخالفة
  

 
ً
 اإلفصاح والشفافية :ثامنا

 سياسة اإلفصاح والشفافية:أ( 

 ( الهدف:1

صافوال تضمن االفصاح عن جميع األمور الجوهرية بدقة وفي الوقت   عالمالتأكد أن  والشفافية هو الهدف من سياسة اإلفصاح 

 املناسب. 

 :(الجوهريةاألساسية ) املعلوماتعن ( اإلفصاح 2

 مما يلي:  وتتكون ،  ؤسسةاملمن اإلجراءات للعمل بموجبها فيما يتعلق بكافة اتصاالت   بوضع مجموعةصافوال عالم  قامت ( أ

 ملتطلبات 1
ً
ائح ذات العالقة( إعداد وصياغة مسودة اإلعالنات واألخبار الصحفية وفقا  . األنظمة واللو

أو االتصال( في  لحوكمةاألشخاص ذوي العالقة لدى املؤسس )ضابط ا و التنفيذي  املدير ( عرض مسودة اإلعالنات واألخبار على 2

  ألخذ جلس املواملوظفين املخول لهم بذلك، وقد يتم أيضا تعميم املسودة على أعضاء  ضوء اتفاقية تقديم الخدمات مع املؤسسة

 ضرورة ذلك.  دير التنفيذيمرئياتهم عليها في بعض األحيان إذا رأى امل
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 لها. ومن خالل وسائل النشر األ  املؤسسة( نشر هذه اإلعالنات على موقع 3
ً
 واسعا

ً
 خرى لضمان انتشارا

 غير قابلة للنشر. ( جوهريةأساسية ) ( يجب رفض الطلبات املقدمة للحصول على معلومات  ب
 

 :مناءاأل جلس السنوية ملتقرير  ال( االفصاح في 3

إبداء  يقوم  املدير التنفيذي بالتعاون مع أمين السر بإعداد مسودة التقرير السنوي للمؤسسة وعرضه على مجلس األمناء ملراجعته و

وزارة  ل  إرسالهومن ثم تقوم إدارة املؤسسة ب  -  في الالئحة األساسية للمؤسسة  املهلة املحددة    خالل  -املالحظات عليه ومن ثم اعتماده  

  لساملج تقرير يتضمن أن يجب، و تنمية االجتماعية ونشره على املوقع االلكتروني للمؤسسةاملوارد البشرية وال 
ً
 ل عرضا

ً
افيا برامج  و

  .النظاميةاملتطلبات  كافةعلى  يشتمل  أن ويجب ،ؤسسةامل أعمال في  العوامل املؤثرة وجميع  األخيرة، املالية السنة  خالل املؤسسة
 

اقع ووسائل اإلعالم و  اإللكتروني( اإلفصاح عبر املوقع 4  : االجتماعيالتواصل مو

افذ و من أهم  هباعتبار صافوال أهمية خاصة ملوقعها اإللكتروني وتحديثه بصفة مستمرة  عالمتعطي  وسائل التواصل مع النو

 –ومراجعتهاويتم التحقق من املعلومات    املؤسسة  إدارةمن قبل    -بصفة مستمرة    –  وتحديثهيتم اإلشراف على تطويره  حيث  ،  املجتمع 

افق هذه املعلومات ومحتوياتها مع املتطلبات النظامية  - على املوقع قبل نشرها  ولتجنب نشر معلومات ال    لإلفصاحوذلك لضمان تو

ائح املالنظمة و األ ينبغي نشرها حسب    .  عمول بهالو

في ذلك الدوريات   بما -نشرها  قبل -مراجعة كافة االفصاحات واألخبار الصحفية واإلعالنات بالتأكد من  ؤسسةتقوم إدارة امل

افقها مع   ؤسسة والنشرات واملواد اإلعالمية التي تصدرها امل اقع التواصل االجتماعي للتأكد من تو وما ينشر على الصحف ومو

ائح ذات العالقةاألنظمة وال ، أي مخالفات بهذا الخصوصؤسسة  ماورد بهذه السياسة لتجنيب امل مراعاة  ؤسسة  على كافة إدارة امل.  لو

ملا لهم من خبرات في هذا املجال وفي ضوء اتفاقية تقديم الخدمات  ويمكنها االستعانة بخبرات فريق الحوكمة واالتصال للمؤسس 

 املوقعة بين املؤسسة واملؤسس.  
 

 املتعلقة بالحوكمة: االفصاحات( 5

اإللكتروني   ؤسسةصافوال باإلفصاح عن سياسات الحوكمة واجراءاتها والوثائق املتعلقة بها من خالل نشرها على موقع امل  عالمتقوم  

 بما في ذلك ما يلي: ؤسسة أو أي وسيلة أخرى حسب سياسة امل

 الئحة األساسية للمؤسسة. ال -

 . والوثائق األخرى ذات العالقة  الحوكمة دليل  -

 .األمناءالتقرير السنوي ملجلس  -

ائح مة والظ ع األنال يتعارض موبما  تعزز من عملية اإلفصاح والشفافية  ؤسسةامل  اأي تقارير أو وثائق أخرى تراه -    .لو

 ( اإلفصاح للجهات الرقابية:6

ائح ما يقتضيه الحال( بجميع املتطلبات النظامية املحددة في األنظمة وال )وحسبوزارة جلس إبالغ الامل على   مثل:  لو

 (.  نتعييعزل أو  جلس )استقالة أو املأي تغيرات في هيكلة  -

 . التنفيذي  املدير  منصب أي تغييرات في  -

ائح ذات العالقةصافوال باإلفصاح عن جميع املعلومات املطلوبة بموجب عالم وتلتزم   -  .  األنظمة واللو

 للمؤسس  ( اإلفصاح 7

 باإلفصاح عن أنشطتها التي تقوم بها في مجال   إن  حيث
ً
مجموعة صافوال )املؤسس( هي شركة مدرجة في السوق املالية وملزمة قانونا

تلتزم اإلدارة   ،مارس من كل عام 31 –يناير  1في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة والذي يصدر خالل الفترة من  االجتماعيةاملسئولية 
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اإلدارات املختصة لدى املؤسس   مع والتعاون  بالتنسيقحول أنشطة وبرامج املسئولية االجتماعية فصل التنفيذية بعمل تقرير م 

 .  املؤسس وتقديمه للمؤسس حسب املدة التي يحددها
 

 :صافوال عالمباسم  الرسمي املتحدث ( ب

ويجوز ملجلس األمناء تحديد جتمع.  امل جمهور و الأمام كافة وسائل اإلعالم ومع    ؤسسةاملهو املتحدث الرسمي باسم  التنفيذي    املدير إن   .1

 املؤسسة بالتشاور مع املدير التنفيذي.   موظفيمتحدث من بين أعضائه لتولى هذه املهمة أو شخص آخر من 

تحويل كافة الطلبات الواردة للشخص املصرح   ؤسسةاملغير املصرح لهم بالحديث باسم    املؤسسةجميع موظفي  و   جلساملعلى أعضاء   .2

   .ؤسسةله بالحديث نيابة عن امل

افقة املدير التنفيذي تمثيل املؤسسة في أي نشاط خارجي باسم املؤسسة.   ملوظفيال يجوز  .3  املؤسسة دون مو
 

 ( مراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية: ج

وأنها جلس بمراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية بصفة دورية وكلما دعت الضرورة وذلك لضمان تماشيها مع القواعد واألنظمة امليقوم 

 املختلفة.  أصحاب املصالحملتطلبات  مستوفية
 

:
ً
 والسجالت وآلية إتالفها:  االحتفاظ بالوثائق تاسعا

اته والدفاتر أن تحتفظ بجميع  مؤسسة عالم صافوال يجب على  •  املراساالت و  واملستندات املاليةمحاضر مجلس األمناء وقرار

الرئيس مدة   املؤسسةفي مقر الالئحة األساسية واألنظمة ذات العالقة  والتقارير والوثائق األخرى املطلوب االحتفاظ بها بموجب

ائم املالية للمؤسسة واملحاضر على سبيل املثال ال الال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك  حصر )التقرير السنوي والقو

 . ومع عدم اإلخالل بهذه املدة  (والقرارات واملراسالت واملستندات املالية وغيرها

إقامتها( أو مطالبة  من املحتمل )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو  على املؤسسة في حال وجود دعوى قضائيةاملؤسسة  يجب على •

حقيق قائمة تتعلق بتلك املحاضر أو املستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى  أو أي إجراءات ت

 القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. 

اته والوثائق املرتبطة ب • دعوى  يجوز اتالف الوثائق والسجالت بعد مرورة املدة النظامية )عدا محاضر مجلس األمناء وقرار

افقة  يقضائية وأي وثيقة أخرى يحدد أهميتها مجلس األمناء(، ويتم االتالف للوثائق األساس ة بعد مرور الفترة النظامية بمو

 رئيس املجلس وأن تتم عملية اإلتالف بحضور أمين سر املجلس.  
 

 :
ً
 سياسة امللكية الفكرية للمشاريع عاشرا

 :مقدمة( 1

ائدة في   ائدة هدفها الخدمة املجتمعية وتمتلك عدة برامج لذلك وتقوم بتطوير برامج أخرى ر حيث إن عالم صافوال هي مؤسسة أهلية ر

تلك املجاالت، فأن الهدف من هذه السياسة هو حماية حقوق امللكية الفكرية الخاصة بعالم صافوال وحماية حقوق امللكية الفكرية  

ائح ذات العالقة.   الخاصة بالغير وذلك في  حدود األنظمة واللو

 :نطاق السياسةال (2

املعلومات التجارية  و  العالمات التجاريةو  يناملؤلف وق حقو براءات اختراع نطاق هذه السياسة كل ما يندرج تحت امللكية الفكرية ك شمل ي

 علنة وذلك على سبيل املثال ال الحصر.  املغير 

 :تملك حقوق امللكية الفكرية (3

 ويندرج تحت نطاق امللكية الفكرية.   موظفيهاتمتلك املؤسسة كل ما يتم تطويره من قبلها و  .1
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للمؤسسة الحق في الحصول على تعويض مناسب مقابل بيع أو االستخدام املؤقت ألي من ممتلكاتها في امللكية الفكرية بموجب   .2

 قرار من مجلس األمناء.  

ائ .3  املعمول بها.  حتقوم املؤسسة بتسجيل كل ملكياتها في نطاق امللكية الفكرية بحسب األنظمة واللو

 بالغير:  ( استخدام حقوق امللكية الخاصة4

ال ينبغي على املؤسسة أن تستخدم أي من ممتلكات الغير في نطاق امللكية الفكرية وغيرها إال بإذن خطي من املالك يوضح فيه مدة  

 االستخدام وطريقته واملقابل املالي )إن وجد(.  

 سياسات املنح وتقديم املساعدات للجهات املستفيدة حادي عشر: 

 ( السياسة العامة: 1

ال تشمل أهداف املؤسسة تقديم املنح واملساعدات لجهات أخرى بشكل مباشر، حيث تقوم املؤسسة بتطوير برامج للخدمة املجتمعية  

 قد تشتمل على تقديم بعض املنح واملساعدات.  

 ( االستثناءات:  2

مبني على دراسة املوضوع محل املساعدة  صدور قرار من املجلس   إال في حالها ًتقديم أي منح أو مساعدات من قبلتقوم املؤسسة بال 

اتيجي انية املؤسسة  ومجال تركيزها وتوجهها االستر انين باململكة مع مراعاة ميز ، على أن يكون  وأهدافه ومدى مطابقته لألنظمة القو

 بهدف ومبلغ
ً
افق مع األنظمة املرعية ويحقق  تقديم املنح واملساعدات محددا  .  منفعة وعائد على املؤسسة واملجتمع معين ومتو

 مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموالءات اوإجر سياسة ثاني عشر: 

 :مقدمة (1

للتعاون مع الجهات املختصة ملكافحتها والتبليغ عن   سياسات وإجراءات مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال تلتزم عالم صافوال ب

ا 
ً
ائح ذات العالقة. املتورطين فيها وفق  لألنظمة واللو

 :التدابير الوقائية (2

 تقوم املؤسسة بتطوير تدابير وقائية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن تشمل: 

 تحديد املخاطر املحتملة.   .1

ائح ذات العالقة.  ومصادرها متطابقة  أن تكون العمليات املالية للمؤسسة  .2  لألنظمة واللو
ً
 وفقا

 أن تكون للمؤسسة مصفوفة صالحيات لعمليات الصرف وإدارات الحسابات البنكية )بتوقيعات مشتركة(  .3

 أن تحتفظ املؤسسة بالوثائق واملستندات ملدة ال تقل عن عشر سنوات بما يمكن تتبع العمليات.  .4

افقات خارجية يجب الحصول  أن تكون جميع برامج املؤسسة  .5 معتمدة من قبل مجلس األمناء وفي حال تطلب أحد البرامج مو

 على ذلك  
ً
 الجهات املعنية.  بالتنسيق مع مسبقا

 سالمة مصادر أموال الداعمين قدر اإلمكان. أن تتحقق املؤسسة من  .6

 على أعمال غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  منسوبيهاكما تقوم املؤسسة تطوير وتطبيق السياسات الالزمة وتدريب  .7

 وغيرها مما يحقق الوقاية الالزمة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   .8

 :حاالت االشتباه (3

إبالغ  في حال اشتباه املؤسسة أو توفرت لديها أسباب معقولة لالشتباه بأن األموال ذات عالقة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب، فعليها  

 لل اإلدارة العامة  
ً
والتعاون معها بذلك الخصوص، وال تترتب أي مسؤولية على املؤسسة في حال كان التبليغ غير صحيح    تحريات املالية فورا

 سن نية.  وبح
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 والنفاذ(  )النشر أحكام ختامية  :عشر ثالث

 من تا صافوال  عالمويتم االلتزام به من قبل  الدليلا هذيعمل بما جاء في 
ً
نشره على موقع  يتم  كما، جلساملريخ اعتماده من قبل اعتبارا

 اإللكتروني.   ؤسسةامل

 
 

 


