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 (: تمهيد  1المادة ) 
عدم اإلخالل بما جاء في التشررررررررلقوان ناللمامول الموممل   ا  مع   (1

في المملكة الولبية السررررررررومامةا نمعام الامميان نالم  ررررررررسرررررررران  
للم  رررسرررةا    ي    ن الالئحة األ رررا رررية  األهلية نالئحته التنفوذمةا  

 هذه السيا ة ا تكماال ل اا انن أن  حل محل ا.  
  أعضررررررراء   ثالثة دار الم  رررررررسرررررررة مل  يل مالم  اار   تكمن مل  (2

المالم أن مل  نوبه ر رميا  تميول الم  رسرة  ا مختص  كحد أامى
 في كافة عال ا  ا أمام الغول نأمام اللضاء.  

الملكز اللئيسي للم  سة في مد نة اللقاضا نقامز ملله أن فتح   (3
  األمناء مالم  فلنع للم  رررررررسرررررررة ااخل منرلة خدما  ا بللار مل 

 نبممافلة المزار . 
  نحصل مشاط الم  سة ااخل حدنا المملكة.  (4
 

 وشروط العضوية  مجلس األمناء(: تشكيل  2المادة ) 
 كحد أامى .   أعضاء  ثالثةمل   مالم األمناء ت لف   (1
ا نبناء على  لشرريح أعضرراء  مالم األمناءعند نجما شررا ل في  (2

المالما ملمم المالم براختيرار عضررررررررررررررم جرد رد للمالم مل  يرل  
في   لنمه منا ررباا نقلدم  أ ليية با ي أعضرراء المالم نحسرر  ما  
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ذلك األصررررررلح للم  ررررررسررررررة. في حال  سرررررران  األصررررررمان محسرررررر   
 صمن رئيم المالم بصم ول. 

امز  قن   مل  ون م رئيسرررررررررا للمالم نمائبا لها   مالم األمناءموول   (3
 أل ليية أعضاء المالم  يد ل رئيم المالم أن مائبه. 

مالم  ما  على الم  سة   الغ المزار  ب  ماء نبيامان أعضاء   (4
الذ ل  م  ووون ما نبكل  غوول مرلأ خالل خمسررررررة عشررررررل    األمناء

  مما على  شكول المالم. 
 

 مجلس األمناء(: شروط اختيار عضو  3المادة ) 
مالم مكاف    رنمقة ال  مامز أن مصرل  لكل عضرم في ال .1

ألف رقال  ررررررررروما  في السرررررررررنة الماحد     مئة زقد عل ميلغ  
عدا أعضرررررراء المالم على     الييةبود ممافلة  صرررررردر مل 

ذلكا مع ملاعا  عدم اإلخالل الامهل  ب عمال الم  ررررسرررررة  
 نخدما  ا االجتماعية. 

مل ذن  الكفاء     مالم األمناءمشرررررررررتلط أن مكمن عضرررررررررم   .2
نممل  تمفل  يررررره  لم      نالومليرررررةا  نالولميرررررة  الخلقيرررررة 

الالزما بما ممكنه مل نالمولفة نالم ار  نالخيل  ناال ررررتلالل  
م امه بكفاء  نا تدار نالومل على صرررمن مصرررالح   ممار رررة

الم  رررررسرررررة ن نموت ا ن وعيم أصرررررمل ا نمماراهاا نقتوول أن  
  تمافل  يه على نجه الخصمص ما م  ي:  

 أن مكمن  وما  الانسية.   (أ
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 أن مكمن  د أ م الحاامة نالوشلقل مل عمله.   (ب
مخلررررررة   (ن جلقمررررررة  في  بررررررفاامررررررة  محكمم  مكمن  ول  أن 

 اعتباره.  لم مكل  د را  ليه  بالشل  ناألمامة ما
اللردر  على القيراا : نذلرك بر ن  تمتع بخيل  عمليرة في   (ث

لمنح   ديرررراامررررة   هلرررره  نبم رررراران  ديرررراا   منصرررررررررررررررررر  
الصررررررررررررررالحيرران بمررا   ا   لى  حفوز األااء ن ريو   
أفضررررررررررل الممار رررررررررران في ماال اإلاار  الفاعلة نب   

 القيم ناألخالق اإل المية نالم نية.  
ب ن  تمافل  يه الم هالن الولمية )بحد  الكفاء : نذلك   ( ج

أامى ارجة جاممية(ا نالم اران الم نية نالشررررخصررررية  
نالخيلان الوملية ذان  المنا رررررررربةا نمسررررررررتم  التدرق   

الصررررررلة ب مشرررررررة الم  ررررررسررررررة الحالية نالمسررررررتليلية أن  
أن  باإلاار  أن اال تصرررررررررررراا أن المحا رررررررررررربة أن اللاممن  

 نالتدرق .    الحمكمةا فضاًل عل اللغبة في التولم
اللررردر  على التمجيررره: نذلررك برر ن  تمافل  يررره اللررردران   ( ح

الفنيرةا نالقيراامرةا ناإلاارقرةا ن ررررررررررررررلعرة ا خراذ الللارا  
المترلبان الفنية المتوللة بسرررررررررول الوملا  نا رررررررررتيواب  

نأن مكمن  اارًا على التمجيه اال ررررررتلا ياي نالتخري   
 الماضحة.  ناللؤقة المستليلية  
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نذلرررك بررر ن مكمن  ررراارًا على  لاء   المولفرررة المررراليرررة:   ( خ
 الييامان نالتلارقل المالية نف م ا.  

الليا ة الصررررررحية: نذلك ب ال مكمن لدمه مامع صررررررحي   (ا
 موم ه عل ممار ة م امه ناختصاصا ه. 

لقيرة: نذلرك بر ن  تمافل  يره اللم  ناألمرامرة   (ذ المورا ول الخل
 نالودالة نالمرع. 

 
 مجلس األمناء(: انتهاء العضوية في  4المادة ) 

عضررررررررررررمقته في المالم في  حد     مالم األمناءمفلد عضررررررررررررم   (1
 الحاالن التالية:  

 المفا .   (أ
 االمسحاب مل الم  سة برل  كتا ي.   (ب
 ذا ألح  عمدا بالم  ررررررسررررررة أضررررررلارا جسرررررريمة  ررررررماء كام    (ن

 .  مالم األمناءذلك لماامة أن مونمقةا نقوما  للقل 
 أصبح  ول  اار على ممار ة عمله في المالم.   ذا   (ث
  ذا ا تغل امضمامه للم  سة لغلض شخصي.   ( ج
 ذا  غو   دنن عذر مليمل عل حضرررررررررمر ثالث جلسررررررررران   ( ح

 متتالية.  
؛ موول بقية أعضررراء  مالم األمناء ذا شرررغل ملكز أحد أعضررراء   (2

 عضما  د ال عنه.    مالم األمناء
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مه ملحمظان على ا نكام  لدمالم األمناء ذا امسرررح  عضرررم   (3
مالم  ا فوليه  لدمم  يان مكتمب   ا  لى رئيم  الم  ررررررسررررررةأااء  
  مالم األمناء ا نقا  علض هذا الييان على أعضرررررررررراء  األمناء

 .في أنل اجتماع بود  ارقخ االمسحاب
 

 واختصاصاته  مجلس األمناء(: مسؤوليات  5المادة ) 
الم  سةا ن لع على عا له المس نلية عل أعمال ا    مالم األمناءمميل  

نإن فمض لاامًا أن ج ان أن أفلاا في ممار ررررة بوت اختصرررراصررررا ه.  
  دخل ضمل مس نليان ناختصاصان المالم ما  لي: 

نمررائبرره    مالم األمنرراء حررد ررد اختصررررررررررررررراصررررررررررررررران كررل مل رئيم   (1
 نمكتمب. نمس نليا  ما بشكل ناضح  

داف ا التي أمشرررررئ  مل أجل ا   اار  أعمال الم  رررررسرررررة بما محل  أه (2
الامميان    معامص عليه   ننما    ةاأل رررررررررا ررررررررري  الئحت انفي حدنا  

نالللاران الصرررررررررررراار   نالم  ررررررررررررسرررررررررررران الخولقة ن ماعدها التنفوذمة  
 بملتضاها.  

نضرع الموا ول نالضرماب  الالزمة لتحد د المسرتفود ل مل خدمان   (3
 الم  سة.  

نأااء ما علو ا مل النعل في ا ررررررتيفاء ما للم  ررررررسررررررة مل حلمق   (4
 المنا بة في هذا الش ن.  التزامان نإصدار الللاران  

 اللمائح المالية ناإلاارقة نالتنعيمية للم  سة.    اعتماا (5
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متابوة  نفوذ خر  نبلامج نمشررلنعان الم  ررسررة ناإلشررلا  على   (6
  نفوذها.  

 اعتماا ال ياكل التنعيمية نالمظيفية في الم  سة.  (7
 يايان ناألهدا  اللئيسررررررررررة للم  ررررررررررسررررررررررةا  متابوة  نفوذ اال ررررررررررتلا (8

 ناإلشلا  على  نفوذهاا نملاجوت ا بشكل انر ا نمل ذلك: 
نضرع اال رتلا ياية الشراملة الم  رسرةا ن ريا ران نإجلاءان   (أ

 ن مجو  ا.  اار  المخاطل نملاجوت ا  
 حد د ال يكل اللأ ررررمالي األميل للم  ررررسررررة نا ررررتلا يايا  ا   (ب

 نأهداف ا المالية. 
نفلان اللأ رمالية اللئيسرة للم  رسرةا ن ملك  اإلشرلا  على ال (ن

 األصمل نالتصل    ا. 
نضررررررررررع أهدا  األااء نملادبة التنفوذ ناألااء الشررررررررررامل في   (ث

 الم  سة. 
الملاجوة الدنرقة لل ياكل التنعيمية نالمظيفية في الم  سة   ( ج

 ناعتمااها. 
في الم  ررررررررررررسررررررررررررةا    متابوة  نفوذ الخر  ناليلامج نالمشررررررررررررلنعان (9

 . ذهاا نملاجوت ا بشكل انر  ناإلشلا  على  نفو
 اإلشلا  على  نفوذ نمتابوة  لاران المالم.   (10
  حد د الينك أن الينمك التي  ماع فو ا أممال الم  سة.    (11
  ووول اللئيم التنفوذ  للم  سة.    (12
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 التلد لقة للوام المالي.    الممازمةاعتماا    (13
 ارا ة الموزامية الومممية نالحساب الختامي ناعتماها.    (14
 زنقرد المزار  برالحسرررررررررررررراب الخترامي نالتلرارقل المراليرة المرد لرة مل   (15

ملاجع الحسرابان بود   لارها نخالل أربوة أشر ل مل م امة السرنة  
 المالية. 

اار  مالية الم  ررررررررررررسررررررررررررةا ن دفلا  ا النلدمةا  اإلاإلشررررررررررررلا  على   (16
 نعال ا  ا المالية ناالئتمامية مع الغول.  

  اار  ممتلكان نأممال الم  سة.    (17
نضررررع أمعمة نضررررماب  للل ابة الداخلية ناإلشررررلا  الوام علو اا    (18

 نمل ذلك:  
 رررريا ررررة مكتمبة لموالاة حاالن  وارض المصررررالح    اعتماا (أ

ناإلاار     مالم األمناءالفولية نالمحتملة لكل مل أعضررررررراء  
التنفوذمةا نقشرررمل ذلك:   ررراء  ا رررتخدام أصرررمل الم  رررسرررة  

التورامالن مع  نملافل راا نإ رررررررررررررراء  التصررررررررررررررل  النرا ج عل 
 األطلا  ذن  الوال ة.  

التحل  مل  ررررررررالمة األمعمة المالية نالمحا ررررررررييةا بما في   (ب
 ذلك أمعمة  عداا التلارقل المالية.  

التحل  مل  ريو  أمعمررة ر ررا يررة منررا رررررررررررررربررة لقيررا  نإاار    (ن
المخاطلا نذلك  مضررررررررع  صررررررررمر عام عل المخاطل التي  

 ماجه الم  رسرةا نإمشراء  وئة ملمة  يلافة  اار    ماجه أن  د  
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المخاطل على مسرررررتم  الم  رررررسرررررةا نطلح ا بشرررررفا ية مع  
 ناألطلا  ذان الصلة بالم  سة.  أصحاب المصالح  

نمقرة لفراعليرة  جلاءان الل رابرة الرداخليرة في  الملاجورة السرررررررررررررر  (ث
 الم  سة.  

 رررريا ررررة مكتمبة لتنعيم الوال ة مع أصررررحاب المصررررالحا    اعتماا  (19
نبا ي أصررررررررررحاب  ن رررررررررريا ررررررررررة لتنعيم الوال ان مع المسررررررررررتفود ل  

 المصلحة. 
السررررررريا ررررررران ناإلجلاءان التي  ضرررررررمل  لود الم  رررررررسرررررررة    اعتماا  (20

الامهلقة  المولممان  باألمعمة ناللمائح نالتزام ا باإلفصرررررررررررراح عل 
 ألصحاب المصالحا نالتحل  مل  لود اإلاار  التنفوذمة   ا.  

 القيم نالموا ول التي  حكم الومل في الم  سة.    اعتماا  (21
 اعتماا  لارقل اإلاار  التنفوذمة الدنرقة الملفمعة للمالم.    (22
 ر ررراء  نمان ا صرررال فاعلة  تيح ألصرررحاب المصرررالح االطالع    (23

للم  ررررسررررة    انر  على أنجه األمشرررررة المختلفة  بشرررركل مسررررتمل ن 
 نأ   رمران جمهلقة.  

نضع  ماعد حمكمة خاصة بالم  سةا نملادبة  رييل ا نالتحل     (24
الحراجرة. نعلى المالم في  رررررررررررررريورل  مل فراعلوت راا ن ورد ل را عنرد  

 ذلك ما م  ي:  
 التحل  مل التزام الم  سة   ذه اللماعد.   (أ
 ًا ألفضل الممار ان.  ملاجوة اللماعد ن حد ي ا نفل (ب
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ملاجورررة ن رمقل  ماعرررد السررررررررررررررلمك الم ني التي  ميرررل ديم   (ن
الم  ررسررةا ن ولها مل السرريا رران ناإلجلاءان الداخلية بما  

  ليي حاجان الم  سة نقتف  مع أفضل الممار ان.  
على الدنام بالترمران    مالم األمناءعضاء  اإلشلا  مل أ  (ث

نا أن  في ماال حمكمة الم  رررررررررسرررررررررة نأفضرررررررررل الممار رررررررررا
  فمقت لانة الملاجوة في ذلك.  

 نعيم عمليان اإلفصرررررررراح الخاصررررررررة بكل عضررررررررم مل أعضرررررررراء    (25
 المالم نأعضاء اإلاار  التنفوذمة.  

الل ابة ناإلشررلا  على أااء  اار  كافة الا ان التابوة للم  ررسررة    (26
 رررماء أكام   اار  ا مل خالل مالم  اار  مسرررتلل أن مل خالل  

  نفوذ . رئيم/مد ل  
 .ن وليما  ا المزار   لاران  نفوذ على شلا اإل  (27
 زنقد المزار  بالييامان نالمولممان عل الم  ررررررسررررررة نف  النماذج    (28

الموتمد  مل المزار  نالتوانن في  عداا التلارقل التتبمية نالسنمقةا  
 ن حد    يامان الم  سة كل  نة. 

 
 مجلس األمناء(: صالحيات  6المادة ) 

هم صرررررراح  السررررررلرة الوليا في الم  ررررررسررررررةا نله    مالم األمناء (1
 الصالحيان التالية:  
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 ميوررل الم  ررررررررررررررسرررررررررررررررة في كرافرة عال را  ررا أمرام الغول نأمرام   (أ
 اللضاء.  

  ووول المكالء نالمحامول نعزل م.   (ب
 مكول أحد أن أكيل مل أعضررراء المالم أن مل  ولهم في   (ن

صرررررفة األمامة  بوت صرررررالحيان المالم ممل  تمفل فو م  
ا نللمكوررل ح   مكوررل الغول. نفي جميع األحمالا ال  ناللم 

مامز للمالم  صرررررررررردار  فمقت عام أن  ول محدا المد ا  
بالسرررلرة المرللة ال خاذ الللاران  نقنبغي أال  نفلا شرررخص  

 .  في الم  سة
 التمديع على أ  مل التالي:  (ث

كافة أمماع الولما نالمثائ  نالمسررررررتندان نالتمديع على   •
كمك أمررام كترراب الورردل نالا رران  اال فرراديرران نالصرررررررررررررر 

 الل مية. 
ا فاديان التممقل مع صررررررناا   نم  ررررررسرررررران التممقل   •

 الحكممي نالينمك نالمصار  ناليومن المالية.  
 الضمامان نالكفاالن.  •

 ح  اللهل.   ( ج
  حصول حلمق الم  سة نالمفاء بالتزاما  ا.   ( ح
  يع نشلاء نا تئاار ن  جول الولاران نالمنلمالن.   ( خ
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فتح الحسرررررررررررررابان الاارقة ناال رررررررررررررتيمارقة في الينمك بما ال   (ا
مل ثالثة  مخالف أحكام الشلع با م الم  سة ن مكول اثنول  

مل أعضرررراء المالم أن مل  نويمم م مل الممظفول للتمديع  
 بالصل . 

فتح االعتمااان لد  الينمك نإصرررردار السررررندان نالشرررريكان   (ذ
 نكافة األنراق التاارقة.  

   م نا تالم األرباح نفائت التخصيص.   يع نشلاء األ  ( ر
في    اللئيم التنفورررذ  ن المرررد ل المرررالي ووول أعضرررررررررررررررراء     ( ز

الم  ررررررررررررسررررررررررررة ن حد د  ومقضررررررررررررا  ما نعزل أ  من م انن  
في التومقت  ذا ن ع الوزل لسرررررررررررررريرر   ول  اإلخالل بحلرره  

 أن في ن    ول منا  . مشلنع  
 سة.  اعتماا الصالحيان ناللمائح المالية ناإلاارقة للم    ( 
  مالم األمناء  شررررررررررركول لاان متخصرررررررررررصرررررررررررة منييلة مل   (ش

نصررررررررررررررالحيرررررا  ررررراا   لانرررررةا  كرررررل  مرررررد   فو رررررا  محررررردا  بللاران 
نكيفيرررة ر رررابرررة   المالم علو ررراا على أن  نمسرررررررررررررر نليرررا  ررراا 

 تضرررررررمل  لار التشررررررركول  سرررررررمية أعضررررررراء اللاانا ن حد د  
 لويم أااء نأعمررال هررذه  م ررام ما نحلم  ما نناجبررا  ما مع  

   اللاان نأعضائ ا. 
ملل الملكز اللئيسرررررري للم  ررررررسررررررةا أن فتح  بممافلة المزار ؛    (ص

 فلنع للم  سة ااخل منرلة خدما  ا. 
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 ووول ملاجع حسرررابان )محا ررر   امممي( أن أكيل ن حد د    (ض
 أ وابه.  

الممافلة على التللقل السررنم  نالحسرراب الختامي للم  ررسررة    (ط
 المود مل ملاجع الحسابان.  

 الضرررماب  التيو  األنلمقان نف    حد د المسرررتفود ل ن ل   (ظ
 مللرها المالم ننفلًا لما  لاه مل أ م ن ماعد.  

 التحلو  في أمة مس لة رلفو   ليه.   (ع
المصرررررررررررررمل  لى جميع عاملي نافا ل ن ررررررررررررراالن نملاف     (غ

 الم  سة. 
نمستشارقل ن ولهم متفل ول   اال توامة بمل  لاه مل خيلاء  ( 

 ن لردمماألعمرال نالخردمان  أن  ول متفل ول إلماراز بوت  
المشرررررررررررمر  نإجلاء الدرا ررررررررررران نالبحمثا مع  حد د حلم  م  
نناجبا  ما ن تحمل الم  رررررسرررررة المصرررررلنفان المتل بة على  

 ذلك.  
ناإلاار  التنفوذمة    مالم األمناء  لاء ذمة أ  مل أعضررراء    (ق

 في الم  سة.  
لما محل     لاء ذمة مد ني الم  ررررررسررررررة مل التزاما  م طبلا    (ك

مصررررررررررررررلحت را نفي الحراالن التي ملردرهرا المالما على أن  
أ رررررررباب نحوييان  لارها    مالم األمناء تضرررررررمل محضرررررررل 
 التالية:  نبملاعا  الشلنط  
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أن مكمن اإل لاء بود مضي  نة كاملة على ا تحلاق   •
الد ل كحد أامى نأن  كمن الم  رسرة  د  ام  با خاذ  

بررررالررررد ل خالل  اإلجلاءان   للمرررررالبررررة  هررررذه  النعرررراميررررة 
 المد .  

 أن مكمن اإل لاء لميلغ محدا كحد أ صى لكل عام.   •
ا نال مامز التفمقت  يره.  مالم األمنراءاإل لاء ح  ل •

 
 مشراء نحد  أن  اار  للملاجوة الداخلية أن اال رتوامة با ة    (ل

 لممار ة م ام ا ناختصاصا  ا. خارجية متخصصة  
 ووول مررد ل نحررد  أن  اار  الملاجوررة الررداخليررة أن الملاجع    (م

 الداخلي نعزله ن حد د مكافآ ها  ن نجد.  
 ناًء على ا تلاح لانة التلشررريحان نالمكافآن ) ن  -نضرررع    ( ن

اإلجلاءان الالزمة لتلويم أااء المالم نأعضائه   -نجدن(  
 ررررررنمقًاا نذلك مل خالل م شررررررلان  نلاامه ناإلاار  التنفوذمة  

األهرررررردا    بمررررررد   حلو   منررررررا رررررررررررررربررررررة  ل ب   أااء  ديررررررا  
المخاطل نكفامة أمعمة  اال ررتلا ياية الم  ررسررة نجما   اار   

اللم    على أن  حرررردا جمامرررر   ن ولهرررراا  الررررداخليررررة  الل ررررابررررة 
 .مع مصلحة الم  سةتلاح موالات ا بما  تف  نالضوف نا 

 حد د أمماع المكافآن التي  منح للواملول في الم  ررررررسررررررةا    (ه
 ميل: المكافآن اليا تةا نالمكافآن المل برة باألااء. 
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  مالم األمناء  حد د االختصرررررراصرررررران ن مزقع الم ام  ول    (ن
ناإلاار  التنفوذمةا بما  تف  مع أفضررررررررل ممار رررررررران حمكمة  

قحسل كفاء  ا خاذ الللاران فو اا نقحل  التمازن  الم  سة ن 
 في الصالحيان نالسلران  ون ما.  

مالم   لتزم الم  ررررسررررة باميع األعمال نالتصررررلفان التي مالق ا   (2
نلم كام  خارج اختصررررررررررراصرررررررررررا ها ما لم مكل صررررررررررراح     األمناء

المصلحة  ّيء النية أن مولم أن  لك األعمال خارج اختصاصان  
 المالم. 

 رررسرررة أن  مار  مشررراطا مل أمشررررت ا خارج مرا  ا  ال مامز للم   (3
 . بممافلة المزقل أن مل مفمضه  اإلاار   ال

محعل على الم  رررررررررسرررررررررة المشررررررررراركة في فوالية أن مشررررررررراط خارج   (4
المملكة أن  لدمم أ  مل خدما  ا أن الحصررمل على عضررمقة مل 
 حرررد  الا ررران الررردنليرررة  ال بممافلرررة كترررا يرررة مل المزقل نالا رررة  

لم  رررسرررة التي  دعم الحاجة  لى مشررراركت ا في  المشرررلفةا نعلى ا
أ  مل ذلك  لدمم طل   لى المزار   مضررررررح ر يت ا مع  يان نجه  

 ار باطه ب مشرت ا. 
 

الخاصالة االشالرتات  و الجهات    مجلس األمناء(: صالالحيات  7المادة ) 
 التااعة:  
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كامل صرالحيان الاممية الوامة أن الشرلكاء أن  ولهم    مالم األمناءل
مل أصررررحاب السررررلرة الوليا في الشررررلكان نالا ان التابوة للم  ررررسررررة  

في معام الشررررلكان نعلد    رررريم  انن اإلخالل بالصررررالحيان المحدا   
الشرررلكة/الا ة التابوة أن معام ا األ رررا ررري. ن شرررمل هذه الصرررالحيان  

 على  يول الميال: 
عدم  شرررررررركول مالم إلاار  الشررررررررلكةا نعزل أ  مل  شرررررررركول أن  (1

 أعضاء المالم.  
 ووول اللئيم التنفوذ  ن حد د  ومقضررررررررا ها نعزله انن اإلخالل   (2

في التومقت  ذا ن ع الوزل لسرررررررررري   ول مشررررررررررلنع أن في  بحله  
 ن    ول منا  . 

  ووول ملاجع الحسابان ن حد د أ وابه.  (3
نجد( أن اللئيم التنفوذ    للقل مالم  اار  الشرررررلكة ) ن    اعتماا (4

عل مشرررراط الشررررلكة نملكزها المالي خالل السررررنة الماليةا ن للقل 
 ملاجع الحسابان. 

 منا شة اللمائم المالية نالتصد   علو ا.  (5
  حد د مسبة اللبح التي  تمزع.  (6
  لاء ذمة أعضررررررررراء مالم  اار  الشرررررررررلكة ن/أن اللئيم التنفوذ    (7

 للشلكة.  
 د  ومقضرررررا ها ن لويم أاائها نعزلها   ووول الملاجع الداخلي ن حد (8

 ناالطالع على  لارقله. 
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 عن الضرر  مجلس األمناء(: مسؤوليات  8المادة ) 
مسرررررررررررر نلول بالتضررررررررررررامل عل  ومقت    مالم األمناءأعضرررررررررررراء   (1

الم  رررسرررة أن الغول عل الضرررلر الذ   نشررر  عل   ررراء  م  د ول  
شر نن الم  رسرةا نكل شرلط ملضري بغول ذلك مود ك ن لم مكل.  

 ذا مشررررررررر     مالم األمناءمسررررررررر نلية على جميع أعضررررررررراء  ن لع ال
الخر  مل  لار صرررررررررررررردر بفجماع م. أما الللاران التي  صرررررررررررررردر  
ب  ليية اآلراءا فال مسرر ل عن ا األعضرراء الموارضررمن متى أثيتما  
اعتلاضررررر م صرررررلاحة في محضرررررل االجتماع. نال مود ال ياب عل 
 حضرررررررررمر االجتماع الذ  مصررررررررردر  يه الللار  ررررررررريبًا ل عفاء مل 
المسررررر نلية  ال  ذا ثي  عدم علم الوضرررررم الغائ  بالللار أن عدم 

  مكنه مل االعتلاض عليه بود علمه به. 
على    مالم األمناءال  حمل انن   امة اعم  المس نلية ممافلة   (2

   لاء ذمة أ  مل أعضاء المالم الحالوول أن السابلول. 
ال  سرررمع اعم  المسررر نلية بود املضررراء ثالث  رررنمان مل  ارقخ   (3

اكتشررررررررررا  الفول الضررررررررررار. ن يما عدا حالتي الغ  نالتزنقلا ال  
 سررررررررررررمع اعم  المسرررررررررررر نلية في جميع األحمال بود ملنر خمم  
 ررررررررررررررنمان مل  ارقخ امت اء السررررررررررررررنة المالية التي ن ع فو ا الفول  

م  مالالضررررررررار أن ثالث  ررررررررنمان مل امت اء عضررررررررمقة عضررررررررم  
 الموني أ  ما أبود.   األمناء
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   مجلس األمناء(: لجان  9المادة ) 
نحسرررررررررررر  الحاجة لاان اائمة    مالم األمناء شرررررررررررركل بللار مل  (1

منييلرة مل المالما على أال ملرل عردا أعضرررررررررررررراء كرل لانرة عل 
 ثالثة نال  زقد على خمسة. 

 عند  شكول لانة اائمة ففن على المالم أن مللر ما  لي:   (2
 اللانة. ا م   (أ
  سمية رئيم اللانة.  (ب
 عدا أعضاء اللانة نكيفية  كمقن ا.   (ن
 مس نليان اللانة نصالحيا  ا نضماب  عمل ا.   (ث
  ومقضان أعضائ ا.  ( ج

 ما  ملاعا  التالي عند  شكول لانة اائمة:  (3
 حاجة الم  سة للانة.  (أ
 ووول عدا كاٍ  مل المسررررررررتللول في اللاان الل ا ية كلانة   (ب

 شيحان نالمكافآن. الملاجوة نلانة التل 
 أال  ضم لانة الملاجوة أ  مل الواملول في الم  سة.  (ن
عضررررمًا في لانة الملاجوةا    مالم األمناءأال مكمن رئيم   (ث

على أال  ن امز مشرررررررررراركته في عضررررررررررمقة اللاان األخل ا  
 مشغل منص  اللئيم في هذه اللاان. 
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مالم  أن  كمن كررل لانررة مسرررررررررررررر نلررة عل أعمررال ررا أمررام   ( ج
ا نال مخل ذلك بمسر نلية المالم عل  لك األعمال  األمناء
 الصالحيان أن السلران التي فمض ا فو ا.  نعل 

ا  أن  كمن مد  الوضرررررمقة في اللاان الدائمة ثالث  رررررنمان ( ح
 نقامز  اد دها. 

ئج  بما  تمصررررررررررل  ليه مل متا  مالم األمناءأن  يلغ اللانة   ( خ
نعلى المالم أن  تررابع  أن  تخررذه مل  لاران بشررررررررررررررفررا يررةا  

عمل هذه اللاان بامتعام للتحل  مل ممار ررررررررررررت ا األعمال  
 الممكلة  لو ا.  

باإلضافة  لى اللاان الدائمةا مامز للمالم  شكول لاان أخل    (4
م  تة حسررر  الحاجة نقلاها ضرررلنرقة ألاائه لمسررر نليا ه. نقامز  

الم  ترررررر  اللارررررران  حررررررل  م ررررررام ررررررا  للمالم  أن  عرررررراا   حررررررد ررررررد  ة 
 نصالحيا  ا.  

 عند  شكول لانة م  تة ففن على المالم أن مللر ما  لي:   (5
 ا م اللانة.   (أ
  سمية رئيم اللانة.  (ب
 عدا أعضاء اللانة نكيفية  كمقن ا.   (ن
 مس نليان اللانة نصالحيا  ا نضماب  عمل ا.   (ث
أعمررال ررا المررد  الزمنيررة الممنمحرة للانررة ال ررررررررررررررتكمررال  مارراز   ( ج

 ن لدمم  للقلها للمالم.  
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  ومقضان أعضائ ا.  ( ح
مامز أن مكمن مفم الوضرررررررم عضرررررررمًا في أكيل مل لانة منييلة   (6

 مل المالم في مفم الم   على أال  زقد عل لانتول. 
مامز للمالم  حررداث التغوول في عضررررررررررررررمقررة اللارران التي  ررام   (7

  تشكول ا حس   لد له.  
 المنييلة منه.   ما  على المالم متابوة أعمال اللاان (8
 لى  مار  على اللاران رفع  لرارقل انرقرة مل خالل رؤ رررررررررررررررائ را   (9

 المالم.  
ما  حضررررررررمر رؤ رررررررراء اللاان أن مل  نويمم م مل أعضررررررررائ ا    (10

عند طل  المالم لذلك ل جابة عل   مالم األمناءالجتماعان  
 أ ئلة أعضاء المالم. 

 
واختصالالالالالالالالاصالالالالالالالالاته    مجلس األمناء(: مسالالالالالالالالؤوليات ر يس  10المادة ) 

 وصالحياته
ا  تملى  مالم األمناءانن اإلخالل بمسرررر نليان ناختصرررراصرررران   (1

نأااء  رئيم المالم دياا  المالم ناإلشرررررلا  على  رررررول أعماله  
مسرررررررررر نليا ه ناختصرررررررررراصررررررررررا ه بفاعليةا نقدخل في مسرررررررررر نليان  

 ناختصاصان رئيم المالم بصفة خاصة ما  لي:  
المولممان الكاملة  ضررررمان حصررررمل أعضرررراء المالم على  (أ

 المنا  . نالماضحة نالصحيحة ن ول المضللة في الم    
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التحل  مل طلح المسرررررررررائل األ رررررررررا رررررررررية على المالم في   (ب
 فاعل.  الم   المنا   نمنا شت ا مل المالم بشكل  

على ممار ررررررررررة م ام م   مالم األمناء شررررررررررايع أعضرررررررررراء   (ن
 بفاعلية نبما محل  مصلحة الم  سة.  

لتماصرررررل الفولي مع جميع أصرررررحاب  ضرررررمان نجما  نمان ل (ث
 المصالح نإمصال آرائ م  لى المالم. 

 شررررررررررايع الوال ان اليناء  نالمشرررررررررراركة الفاعلة  ول كل مل  ( ج
في    مالم األمنرررراء نبول األعضررررررررررررررررراء  التنفوررررذمررررة  ناإلاار  

 المالما نإمااا ثلافة  شاع على النلد اليناء.  
  بالتشرررررررانر مع  مالم األمناءجدنل أعمال اجتماعان      ار ( ح

أعضررررررراء المالم ناللئيم التنفوذ  للم  رررررررسرررررررةا مع األخذ  
أن  بوول االعتبار أمة مسررر لة مرلح ا أحد أعضررراء المالم  

  د  يولها ملاجع الحسابان.  
  الغ المالم باألعمال نالولما التي مكمن ألحد أعضرررررررراء   ( خ

مباشرررررررل  أن  ول مباشرررررررل  فو اا على أن  المالم مصرررررررلحة  
التي  دم ا الوضررررررررم  لى   تضررررررررمل هذا اإل الغ المولممان  

الم  ررررررسررررررةا نأن  لاف  هذا التيليغ  للقل خاص مل ملاجع  
 . الم  سة  ذا  در الحاجة لذلكحسابان  

؛  دخل في صرالحيان  مالم األمناءانن اإلخالل بصرالحيان    (2
 رئيم المالم بصفة خاصة ما  لي: 
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 رئا ة جلسان المالم.   (أ
ة نقامز له   ميول الم  ررسررة أمام الا ان اإلاارقة ناللضررائي (ب

للمد ل التنفوذ  في الم  رسرة في   فمقت هذا االختصراص  
 حالة  ووونه.  

التمديع ميابة عل الم  رررررررسرررررررة على الولما ناال فاديان التي   (ن
  ماف  المالم على   لام ا.  

المالم نمتررررابوررررة  نفوررررذ   (ث   لار جرررردنل أعمررررال اجتمرررراعرررران 
  لارا ه.  

وما نالسرررررررررندان   اار  الشررررررررر نن المالية ن ل و  ما  تول  بالل ( ج
المصرررررررررلنفان ناإل لااان ن ل و   التي  سرررررررررتخدم في  ثبان  

التفمقت    داع أممال الم  ررررررررررررسررررررررررررة في الينمك نالتمديع أن  
بالتمديع على كل السرررررراالن نالسررررررندان نقامز له  فمقت  

  المشل  المالي الصالحيان للمد ل التنفوذ  أن  بوت هذه  
 في حالة  ووونه.  

لمسررررررررراعد  الم  رررررررررسرررررررررة نموانمت ا على أااء   مجيه الدعم    ( ح
 م ام ا.  

 . مالم األمناءعلد للاءان انرقة مع أعضاء   ( خ
اللمائم المررراليرررة السررررررررررررررنمقرررة    مالم األمنررراءماررر  أن  م ع رئيم   (3

 للم  سة. 
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للئيم المالم بللار مكتمب أن مفمض بوت صررررررررررررالحيا ه  لى   (4
 وله مل أعضررررررررررررراء المالم أن مل الغول في مباشرررررررررررررل  عمل أن  

 دا . أعمال مح
عند    مالم األمناءمحل رئيم    مالم األمناءمحل مائ  رئيم    (5

 غيابه. 
 

 واختصاصاتهم  مجلس األمناء(: مسؤوليات  عضاء  11المادة ) 
أااء الم ام نالماجبان    مالم األمناءعلى كل عضررررررررررررم مل أعضرررررررررررراء  

 :التالية
  لدمم الملتلحان لترمقل ا تلا ياية ن يا ان الم  سة.   (1
اإلاار  التنفوذمة نمد   حقيل ا ألهدا  الم  ررررررررررسررررررررررة  ملادبة أااء   (2

 نأ لاض ا.  
 ملاجوة التلارقل الخاصة ب ااء الم  سة.   (3
 التحل  مل  المة نمزاهة اللمائم نالمولممان المالية للم  سة.   (4
في   (5 المخرررراطل  نمعم  اار   الررررداخليررررة  الل ررررابررررة  مل جما   التحل  

 الم  سة.  
 ن أعضاء اإلاار  التنفوذمة.   حد د المستمقان المالئمة لتومقضا (6
ناللاران    مالم األمنراء  رداء اللأ  في  ووول أعضرررررررررررررراء كرل مل   (7

 المنييلة مل المالم ناإلاار  التنفوذمة نعزل م.  
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نذان الصرررررررررررررلة    مالم األمناءااللتزام التام باللمائح الموتمد  مل  (8
عضررررمقته في المالما ناالمتناع عل القيام  عند ممار ررررته لم ام  

 ركة في أ  عمل مشكل   اء  لتد ول ش نن الم  سة. أن المشا
نعدم التغو  عن ا  ال لوذر    مالم األمناءحضررررررمر اجتماعان    (9

 أل باب طارئة.  مشلنع مخرل به رئيم المالم مسبلًاا أن  
 خصرررررررريص ن   كا  لالضرررررررررالع بمسرررررررر نليا ها نالتحضررررررررول    (10

ا  بفاعليةا بمنلاامه نالمشرررررررررراركة فو ا    مالم األمناءالجتماعان  
في ذلك  مجيه األ ررررررررئلة ذان الوال ة نمنا شررررررررة أعضرررررررراء اإلاار   

 التنفوذمة في الم  سة.  
ارا ررررررررررة ن حلول المولممان ذان الصررررررررررلة بالممضررررررررررمعان التي    (11

  يل   داء اللأ  بش م ا.    مالم األمناء نعلها  
اآلخلقل مل   داء آرائ م بحلقةا    مالم األمناء مكول أعضرررررراء    (12

نا رررررررررررررتلصررررررررررررراء آراء  الممضرررررررررررررمعان  نح  المالم على مدانلة  
المختصرول مل أعضراء اإلاار  التنفوذمة للم  رسرة نمل  ولهم  ذا  

 اع  الحاجة  لى ذلك.  
- بشررررررررركل كامل نفمر  ب مة مصرررررررررلحة له    مالم األمناء  الغ    (13

نالولما التي  تم  في األعمال   -باشرررررررررررل  كام  أن  ول مباشرررررررررررل م
ة  لك  لحسرررررراب الم  ررررررسررررررةا على أن  تضررررررمل ذلك اإل الغ طييو

المونوول   اا نالفائد  المالية  المصلحة نمداها نأ ماء األشخاص  
أن  ول المالية المتم ع الحصررررررمل علو ا بشرررررركل مباشررررررل أن  ول  
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المصرلحة. نعلى ذلك الوضرم عدم المشراركة في  مباشرل مل  لك  
 مصدر بش ن ذلك.  على أ   لار    مالم األمناءالتصمق  في  

المباشررررل   -امل نفمر  بمشرررراركته  بشرررركل ك  مالم األمناء  الغ    (14
منافسررة الم  ررسررة أن  في أ  أعمال مل شرر م ا    -أن  ول المباشررل 

 أ  مل الشلكان نالا ان التابوة للم  سة. 
عدم  فشررراء أ  أ رررلار للم  رررسرررة بسررري  عضرررمقته في المالم    (15

  لى الغول.  
الومل  ناًء على مولممان صررررحيحة نكاملةا نبحسررررل النيةا مع    (16

الم  رسرة نالمسرتفود ل   ناالهتمام الالزمولا لمصرلحة   ذل الونامة  
 مل الم  سة.  

االضررالع  ماجبا ه نأاناره نمسر نليا ه المتل بة على الوضرمقة.    (17
 
 نميرة مورارفه في مارال أمشررررررررررررررررة الم  ررررررررررررررسررررررررررررررة نأعمرال را نفي    (18

 المااالن المالية نالتاارقة ذان الصلة.  
م  مكنه مل في حال عد  مالم األمناءاال رررررتلالة مل عضرررررمقة    (19

 .  المفاء بم امه في المالم على المجه األكمل
االلتزام بمبررااا الصرررررررررررررررردق ناألمررامررة نالمالء نالونررامررة ناالهتمررام    (20

ا ن لدمم ا على  الم  ررررسررررةنالمسررررتفود ل مل   الم  ررررسررررةبمصررررالح  
مصرررالحه الشرررخصررريةا نقدخل في ذلك على نجه الخصرررمص ما  

 م  ي:  
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عال ة م نية    الم  ررررسررررةالصرررردق: نذلك ب ن  كمن عال ته ب (أ
 نفوذ  صررراا ةا نأن مفصرررح ل ا عل أ  مولممان م ثل   يل  

أن  حد  الشرررررررررلكان    الم  رررررررررسرررررررررةأ  صرررررررررفلة أن علد مع  
 نالا ان التابوة.  

على   (ب التي  نرم   التوررررامالن  برررر ن  تانرررر   نذلررررك  المالء: 
 وررارض في المصرررررررررررررررالحا مع التحل  مل عرردالررة التوررامررلا  

  توارض المصالح.  نملاعا  األحكام الخاصة  
الونررامررة ناالهتمررام: نذلررك برر ااء الماجبرران نالمسرررررررررررررر نليرران   (ن

المارا  في هذه الالئحة ناللمائح نالسررررررريا ررررررران األخل  ذان  
 الوال ة.  

 
 مجلس األمناء(: اجتماعات  12المادة ) 

اجتماعان منتعمة لممار رررة م امه بفاعليةا    مالم األمناءمولد   (1
السررررنةا نقامز للمالم علد   نقا  أال ملل عداها عل ثالثة في

 اجتماعان  ول عاامة كلما ا تض  الضلنر  ذلك.  
أن مرررائبررره اعم ل المالم لالجتمررراع    مالم األمنررراءمامز للئيم   (2

عضم  كلما اع  الحاجة  لى ذلكا نقا   ر ال الدعم   لى كل 
مل أعضرررررررررررررراء المالم  يرل خمسررررررررررررررة أمرام على األ رل مل  رارقخ  

نالمثائ  نالمولممان  االجتمراعا ملفلرًا   را جدنل أعمرال االجتمراع  
الالزمةا ما لم مكل االجتماع لسررري  طارا  يامز  ر رررال الدعم   
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االجتمرراع نالمثررائ  نالمولممرران الالزمررة  لافلررًا ل ررا جرردنل أعمررال  م
مامز  سرليم  خالل مد   لل عل خمسرة أمام  يل  ارقخ االجتماع.  

الردعم  برالورد أن براليلقرد )الوراا  أن اإللكتلنمي( أن بر   ن ررررررررررررررولرة  
 أخل   تف  علو ا أعضاء المالم.  

جتمررراع  اعم  المالم  لى اال  مالم األمنررراءماررر  على رئيم   (3
 متى طل   ليه اثنول مل أعضاء المالم. 

مكمن االجتماع صحيحا  ذا حضله أكيل مل مصف عدا أعضاء   (4
 . األ لالمالم على 

اجتمرررراعرررران   (5 األمنرررراءمارررر   نعيم  جلاءان حضررررررررررررررمر  ا  مالم 
 . نالتوامل مع حاالن عدم امتعام األعضاء في حضمرها

ضررررررراء  أن  نو  عنه  وله مل األع  مالم األمناءمامز لوضرررررررم   (6
 في حضمر اجتماعان المالم أن التصمق . 

 صررررررررررررررردر الللاران مل المالم بر  لييرة أصررررررررررررررمان األعضررررررررررررررراء   (7
التسرررررررران  موتيل صررررررررمن اللئيم ملجحاا  الحاضررررررررلقل نفي حالة  

أن بحل الم  رررررررررررسرررررررررررة  ن صررررررررررردر الللاران المتوللة  تود ل النعام  
 ب  ليية ثليي األعضاء الحاضلقل. 

عل طلق  علضررررررر ا على   صررررررردار  لارا ه    مالم األمناءمامز ل (8
األعضرراء متفل ول ما لم مرل  أحد األعضرراء كتابة علد اجتماع  

للمررررردانلرررررة  يرررررها   المتخرررررذ   رررررذه  للمالم  الللار  أن مولض  على 
 الرلقلة على المالم في أنل اجتماع  ال له إل لاره. 
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 مجلس األمناءاجتماعات   (: جدول  عمال13المادة ) 

امولررررااها نفي حررررال    مالم األمنرررراءملل   (1 جرررردنل األعمررررال حررررال 
في  اعتلاض أ  عضررررررررررررررم على هررذا الارردنلا مارر   ثبرران ذلررك  

 محضل اجتماع المالم. 
ح  ا تلاح  ضرررررررررافة أ   ند  لى    مالم األمناءلكل عضرررررررررم في  (2

 جدنل األعمال. 
 

 مجلس األمناءاجتماعات   (: محاضر14المادة ) 
ن لارا ه في محاضررررل  م و ا جميع    مالم األمناء يي  مدانالن   (1

أعضرررررررررراء المالم الحضررررررررررمر نأمول  ررررررررررل المالما ن دنن هذه  
 المحاضل في  ال خاص  م وه رئيم المالم نأمول السل. 

ملود المحضررررررل مل  يل أمول  ررررررل المالما نقولض على رئيم   (2
المالما ثم على األعضرررراءا نقلتصررررل  دانل مشررررلنع المحضررررل  

 د. على هذه الماممعة فل  حتى موتم
 لود مسرما  المحضرل خالل مد  ال  تاانز خمسرة أمام عملا مل  (3

 ارقخ الومم التالي لالجتماعا بحو   سرررررررررررررتكمل مل كل مل أمول  
 ل المالم نرئيم المالم أن مائبه في حال  لؤ ه لالجتماعا  
نقل ررررل بودها  لى أعضرررراء المالم. نعلى كل عضررررم أن  يد   
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مسة أمام عمل مل رأمه نملتلحا ه حمل مسما  المحضل خالل خ
مالحعان   ب    اإلفاا  ضلنر   ارقخ  ر ال المسما  للوضما مع

مسرررما  المحضرررلا نفي حالة عدم   على بالممافلة نجدن( أن ) ن
 ممافلة ذلك  يود اللا خالل خمسرة أمام عمل مل  ارقخ اإلر رال

 بود ذلك. المحضلا نال   خذ ب   مالحعان  صل   مسما  على
ملحمظان حيرال أااء    مالم األمنراء ذا أ د  أ  مل أعضرررررررررررررراء   (4

فو ا في  الم  رررسرررة أن أ  مل الممضرررمعان المولنضرررة نلم  ي   
اجتمراع المالما  يار   دنقن را نبيران ما  تخرذه المالم أن  ل   

 .  مالم األمناءاجتماع  ا خاذه مل  جلاءان حيال ا في محضل 
أ رررد  أ  مل أعضررررررررررررررررراء   (5 مغررررا لًا لللار    مالم األمنرررراء ذا  رأمرررًا 

 المالما  يا   ثبا ه بالتفصول في محضل اجتماع المالم. 
 

   مجلس األمناء(: تقييم  داء  15المادة ) 
 تلويم أااء المالم نأااء أعضرررررررررررررائها نكذلك  لويم    مالم األمناءملمم  
اللاان المنييلة مل المالم نأعضرررررررراء  لك اللاان مل  على األ ل  أااء  
 ة.  كل  ن

 ألمول المالم أن للانة  تم  كليف ا  ذلك . على أن  مكل هذا التلويم  
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   مجلس األمناء(: تعويضات  عضاء  16المادة ) 
مح  ألعضررررررررررررررراء المالم الررذ ل مقيممن خررارج المرردن التي  ولررد فو ررا  

 كيدنها لحضررررررررمر  التي  اجتماعان المالم أن  دفع ل م جميع النفلان  
 كمن هرذه النفلران مولملرة نمليملرة الول  نفلرا  االجتمراعرانا على أن  

ميرل السررررررررررررررفل نالمجبرانا نأمراكل اإل رامرة ن ولهرا مل األعمرال  لمورا ول  
مصررلنفان  النفلان التي  كيدنها.  حسرر  هذه المصررلنفان مل ضررمل 

 . الم  سة الومممية ناإلاارقة
 

 (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة الال حة17المادة ) 
الئحررة عمررل المالما نقلمم بملاجوررة هررذه    نرراءمالم األمموتمررد   (1

 الالئحة بشكل انر  نمل ثم اعتماا أ   غوولان علو ا.  
ناللاان المنييلة    مالم األمناء يلغ   ذه الالئحة جميع أعضرررررراء   (2

مل المالم ناإلاار  التنفوذمة باإلضرررررررررافة  لى مسررررررررر نل الملاجوة  
 الداخلية في الم  سة. 
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   (: تمهيد1المادة )  
في   الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 

نالم  سان األهلية نالئحته  المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
الالئحة اال ا يةالتنفوذمةا   ا تكماال    ن  السيا ة  للم  سةا    ي هذه 

  .محل ال اا انن أن  حل 
  

  (: تكوين اللجنة 2المادة ) 
مل .1 بللار  األمناء  شكل  "اللانة   مالم  لانة  سمى 

التنفوذمة". ما  أن محدا في الللار أ ماء أعضائ اا نا م رئيم اللانة  
  نمائبه.
  ثالثة أعضاء.  عدا أعضاء اللانة  .2
  نقامز  اد دها. ا مد  الوضمقة في اللانة ثالث  نمان .3
مل  ول   .4 خاص   ا  للانة  أمول  ل  اللانة  تووول   لمم 

  أعضائ ا أن مل أحد الواملول في الم  سة.
ل .5 األمناءمامز  في   مالم  أ  عضم  أ  ن   عزل  نفي 

اللانة في حال  م ف ذلك الوضم عل  ليية شلنط الوضمقة أن مخالفته  
  أن متبع مل  يل ا.  الم  سة  أل  معام موممل به في

طلق    .6 عل  اللانة  مل  اال تلالة  اللانة  لوضم  مامز 
بفشوار خري مد ه ثالثول  ممًا   مالم األمناءرئيم اللانة أن    زنقد

   يل  ارقخ مفاذ مفومل اال تلالة. 
اللانة مستلواًل حكمًا حال  خلفه عل حضمر   .7 مود عضم 

انن  زنقد  متتالية  اجتماعان  أن   ثالثة  األمناءاللانة  بوذر   مالم 
مليملا ن نت ي عضمقته في اللانة حكما لد  ن مع أ  حدث مل ش مه  
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أن    سةالم   أن مخالف شلنط عضمقة اللانة أن أ  معام موممل به في 
  متبع مل  يل ا.

فمرًا نخريًا ب     الم  سة  توول على عضم اللانة   الغ .8
 غوول مل ش مه أن   ا   لى  م اء عضمقته في اللانة نعدم حضمر  

  أ  اجتماعان للانة بود ذلك.
في حال شغمر أحد ملاعد اللانة؛  لمم اللانة  تلشيح أحد    .9

نقللفع الرل    أن مل  ولهما األمناءمالم   األعضاء  ماًء مل أعضاء 
  العتمااه.  مالم األمناءل
  

  (: قواعد اختيار  عضاء اللجنة3المادة ) 
ما  أن  ضم اللانة عضمًا ناحد على األ ل مل أعضاء   .1

أن  ضم نقفضل  التنفوذمةا  األ ل   اإلاار   على  ناحد  عضمًا 
  . مالم األمناء  أعضاء   ول مل
مل  ول   .2 مكمن  أن  رئيممامز  اللانة  مالم   أعضاء 

  على أال مشغل منص  رئيم اللانة. األمناء 
  
   

  (: اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها 4المادة ) 
لمساعد  هم  اللانة  لتكمقل  اللئيم  األمناء ال د   في   مالم 

مل أااء ل جام   المللر   االختصاصان  ملاعا   مع  مالم  مس نليا ه. 
ضمل مس نليان اللانة   "ا  دخلمالم األمناء "الئحة عمل  في  األمناء 

  ما  لي:  ناختصاصا  ا 
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المتوللة   .1 األممر  كافة  على  اإلشلا  
نالت كد مل  ريو  السيا ان الوامة   د   نفوذ   الم  سة با تلا ياية 

  بفاعلية. هذه اال تلا يايان 
نالمشارقع   ( املاجوة الممازمة الوامة )اللأ مالية نالتشغولية  .2

اإلاار  التنفوذمةا نكذلك الدرا انا نالخر  المتوللة   ا.  الملتلحة مل  
  
إلماازان  .3 الدنرقة  بالممازمان   الم  سة  الملاجوة  ملارمة 

  الموتمد . 
نملادبة أااء أعضاء اإلاار    م  سةلل ملادبة األااء الشامل .4

  . مالم األمناء التنفوذمة  يما  تول   تنفوذ خرة الومل التي نضو ا 
عتماا الموامالن الامهلقة نالتي  لع ضمل حدنا  ملاجوة نا  .5

   صالحية اللانة. 
مل .6 اللانة  التي  حال  لى  الممضمعان  مالم   ارا ة 

الللار بش م اا أن أن  تخذ  ا ن لفع  مصيا  ا  لى المالم ال خاذ  األمناء 
  الللاران  ذا فمض  لو ا المالم ذلك. 

عل أمشرة   األمناء مالم    عداا نرفع  لارقل منتعمة  لى .7
  اللانة ن مصيا  ا.

  
  (: صالحيات اللجنة5المادة ) 

  للانة في  يول أااء م ام ا: 
أن   مالم األمناء  أن  رل  أ   مضاح أن  يان مل أعضاء  .1

  اإلاار  التنفوذمة.
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مل   .2 نالمختصول  الخيلاء  مل  بمل  لاه  اال توامة 
صالحيا  اا على أن مضمَّل  أن مل خارج ا في حدنا   الم  سة  ااخل

نعال ته   الخيول  ا م  ذكل  مع  اللانةا  اجتماع  محضل  في  ذلك 
  أن باإلاار  التنفوذمة.  بالم  سة 

  أمول  ل اللانة.  مس نليان   حد د  .3
  

  (: اختصاصات ر يس اللجنة ومهامه6المادة ) 
اللانة   دياا   اللانة  رئيم  اللانةا  تملى  باختصاصان  اإلخالل  انن 

مس نليا  ا بفاعليةا نقدخل في م امه   نأااء ناإلشلا  على  ول أعمال ا  
  ناختصاصا ه بصفة خاصة ما  لي: 

كل   .1 نمكان  ن ارقخ  ن    ن حد د  لالمولااا  اللانة  اعم  
  اجتماع. 

 عداا جدانل أعمال اجتماعان اللانة بود التنسو  مع با ي   .2
  أعضاء اللانة نأمول  لها. 

حصمل    .3 الكاملة  ضمان  المولممان  على  اللانة  أعضاء 
  المنا  .نالماضحة نالصحيحة ن ول المضللة في الم   

بفاعلية نبما   .4 اللانة على ممار ة م ام م   شايع أعضاء 
  . الم  سة  محل  مصلحة 

ن مصيا  ا   .5 أعمال ا  متائج  نرفع  اللانة  اجتماعان  رئا ة 
  . مالم األمناء   لى
على  عداا   .6 ل اإلشلا   الدنرقة  األمناءالتلارقل  عل   مالم 

  أمشرة اللانة بالتنسو  مع أمول  ل اللانة نبا ي أعضاء اللانة. 
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أخل    .7 نأ  ج ة  المالم  أمام  مل  نوبه  أن  اللانة   ميول 
   ستدعي ذلك. 

  محل مائ  رئيم اللانة محل رئيم اللانة عند غيابه. .8
  

  وواجباتهم(: مهام  عضاء اللجنة  7المادة ) 
  على كل عضم مل أعضاء اللانة أااء الم ام نالماجبان التالية:

لوذر   .1 عن ا  ال  التغو   نعدم  اللانة  اجتماعان  حضمر 
  أل باب طارئة. مشلنع مخرل به رئيم اللانة مسبلًاا أن 

نالتحضول   .2 بمس نليا ها  لالضرالع  كا   ن     خصيص 
  بفاعلية. الجتماعان اللانة نالمشاركة فو ا 

التي   .3 بالممضمعان  الصلة  ذان  المولممان  ن حلول  ارا ة 
   نعلها اللانة  يل   داء اللأ  بش م ا. 

عدم  فشاء أ  أ لار ن ف علو ا بسي  عضمقته في اللانة   .4
   لى الغول. 

الومل  ناًء على مولممان صحيحة نكاملةا نبحسل النيةا   .5
لمصلحة   الالزمولا  ناالهتمام  الونامة  نالمستفود ل   الم  سة  مع  ذل 

  كافة.  الم  سة  مل
على   .6 المتل بة  نمس نليا ه  نأاناره  االضرالع  ماجبا ه 

  الوضمقة.
أمشرة .7 ماال  في  موارفه  نفي   الم  سة  نمية  نأعمال ا 

  المااالن ذان الصلة بومل اللانة. 
اال تلالة مل عضمقة اللانة في حال عدم  مكنه مل المفاء   .8

  .المجه األكملبم امه في اللانة على 
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  (: قواعد عمل اللجنة8المادة ) 

 اتمع اللانة بصفة انرقة في األن ان التي محداها رئيس اا   .1
نمل الممكل أن  اتمع اللانة  ناء على طل  اثنول مل أعضائ ا أن  
كلما اع  الحاجة  لى ذلكا نقا  أال ملل عدا اجتماعا  ا عل اجتماع  

  امية اجتماعان في السنة. كل ثالثة أش لا نأال  زقد عل ثم
طل  االجتماع مع اللانة   للم  سة مامز لللئيم التنفوذ  .2

  كلما اع  الحاجة  لى ذلك. 
ملشتلط لصحة اجتماعان اللانة حضمر أ ليية أعضائ اا   .3

في   عضم  لكل  نقكمن  الحاضلقلا  أصمان  ب  ليية  ن صدر  لارا  ا 
الاام  الذ  صمن  اللانة صمن ناحدا نعند  سان  األصمان  لجَّح 

  موه رئيم االجتماعا نال مامز االمتناع عل التصمق  أن اإلمابة  يه.
ال مامز لوضم اللانة أن  نو  عنه  وله مل األعضاء في   .4

  . نالتصمق  على  لارا  ا  حضمر اجتماعان اللانة 
مامز أل  عضم التحفظ على أ   لار  تخذه اللانة على   .5

اعته   التي  األ باب  خلج  أن  يول  نإذا  التحفظا  مل   لى  عضم  أ  
الللاران   على  نجد  اختتامه  يلتصل  حفعه  ن  اللانة  يل  اجتماع 

حضل منا شت ا على أن  نص في المحضل على  المتوللة بالينما التي  
  ذلك. الينما التي لم محضل منا شت ا  ذا أ د  ر يته كتابة في 

ل التماصل  ن ائ مامز أن  نولد اجتماعان اللانة عل طلق  .6
المنولد   % مل عدا االجتماعان  50بحد أ صى   اإللكتلنمية المختلفة 

  خالل السنة. 



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

43 
 

أن اإلاار  التنفوذمة   مالم األمناء ال مح  أل  عضم في  .7
عدا أمول  ل اللانة نأعضاء اللاان حضمر اجتماعا  ا  ال  ذا طلي   

  اللانة اال تماع  لى رأمه أن الحصمل على مشمر ه. 
لانة الادنل الزمني الجتماعا  ا  يل  دامة كل  نة   وتمد ال .8

اجتماع على  ارقخ  مالية على أن  تم اال فاق بشكل م ائي خالل كل  
  االجتماع. 

 تم  عداا جدانل أعمال اجتماعان اللانة مل  يل رئيس اا   .9
اللانة جدنل األعمال خالل االجتماع. نفي حال اعتلاض أ    ن لل 

   محضل االجتماع.  ثبان ذلك في عضم على هذا الادنل؛ ما  
لكل عضم في اللانة ح  ا تلاح  ضافة أ   ند  لى جدنل    .10

  أعمال االجتماع. 
ملمم أمول  ل اللانة  تزنقد أعضاء اللانة بادنل أعمال    .11

كل اجتماع للانة نأنراق الومل نالمثائ  نالمولممان المتوللة باالجتماع  
مرلي ا أ  مل األعضاء نذان عال ة  أن مولممان  ضا ية  نأ  نثائ   

بخمسة   االجتماع  يل ممعد االجتماع بالممضمعان المشمملة في جدنل  
  . أمام عمل على األ ل 

األمناء اللانة  يلغ  .12 أن   مالم  متائج  بما  تمصل  ليه مل 
نعلى بشفا يةا  مل  لاران  األمناء   تخذه  هذه   مالم  عمل  أن  تابع 

  ممار ت ا األعمال الممكلة  لو ا. اللاان بامتعام للتحل  مل 
  

  اجتماعات اللجنة  (: محاضر9المادة ) 
ما   مثو  اجتماعان اللانة نإعداا محاضل ل ا  تضمل   .1

التصمق ا   نمتائج  ن مثو   مصيا  ا  نمدانالنا  ملاشان  مل  اار  ما 
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الحاضلقل   نبيان أ ماء األعضاء  نمنعما  نحفع ا في  ال خاص 
نالتحفعان التي أ دنها ) ن نجدن(ا ن مديع هذه المحاضل مل جميع  

  األعضاء الحاضلقل. 
أمول    يل مل المحضل ملود .2
اللانةا  على نقولض اللانةا   ل نقلتصل   على ثم رئيم  األعضاءا 

   دانل مشلنع المحضل على هذه الماممعة فل  حتى موتمد.
عم  أمام خمسة  تاانز ال مد  خالل المحضل مسما   لود .3

كل مل أمول  لا مل  ارقخ الومم التالي لالجتماع بحو   ستكمل مل  
اللانة نرئيم اللانةا نقل ل بودها  لى أعضاء اللانة. على كل عضم  

عمل   أمام أن  يد  رأمه نملتلحا ه حمل مسما  المحضل خالل خمسة
ب     اإلفاا   ضلنر   مع  للوضما  المسما   مل  ارقخ  ر ال 

) ن نجدن( أن بالممافلة على مسما  المحضلا نفي حال   مالحعان 
عمل مل  ارقخ اإلر ال  يود ذلك ممافلة   أمام خمسة ل عدم اللا خال

  على مسما  المحضلا نال   خذ ب   مالحعان  صل بود ذلك. 
حضلنا   .4 الذ ل  اللانة  أعضاء  جميع  مل  المحضل   م ع 

  االجتماع في االجتماع التالي.
  

  اللجنة  داء (: تقييم10المادة ) 
  .مالم األمناء اللانة مل  يل  أااء  نمقًا  لويم مال   .1
   ل اللانة.  ملمم رئيم اللانة  نمقًا  تلويم أااء أمول .2
  

  (: مكافآت وتعويضات  عضاء اللجنة11المادة ) 
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الواملول   .1 مل  ول  اللانة  في  عضم  لكل  مصل  
رقال  وما  معول حضمر كل اجتماع نبحد    2000ميلغ   الم  سة في

ن حس  مل ضمل مصلنفان    رقال  وما   نمقاا   16,000أ صى  
  الم  سة.  أجمر الواملول في 

مل   مامز .2 األمناء)بللار  حصملمالم  مالم   عضم ( 
مل ضمل   األمناء  ن حس   اللانةا  في  عضمقته  ملا ل  مكاف    على 

  الم  سة. مصلنفان أجمر الواملول في 
مح  ألعضاء اللانة الذ ل مقيممن خارج المدن التي  ولد   .3

 كيدنها لحضمر  اجتماعان اللانة أن  دفع ل م جميع النفلان التي  فو ا  
االجتماعانا على أن  كمن هذه النفلان مولملة نمليملة الول  نفلا  

مل  لموا ول   ن ولها  اإل امة  نأماكل  نالمجبانا  السفل  ميل  األعمال 
ضمل   مل  المصلنفان  هذه  التي  كيدنها.  حس   النفلان 

  ة ناإلاارقة.الومممي الم  سة مصلنفان 
  

  (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة الال حة 12المادة ) 
مل .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  الالئحة  هذه  مالم    لوتمد 

الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه الالئحة مل  ارقخ اعتمااهاا   في  األمناء 
  نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 

اللانة   .2 ناللفع   تملى  الالئحةا  ل ذه  انرقة  ملاجوة  عمل 
  متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  ود ٍل  مصي به اللانة. مالم األمناء   لى
أعضاء  .3 جميع  الالئحة  األمناء   يلغ   ذه  ناللانة   مالم 

  الم  سة. ناإلاار  التنفوذمة باإلضافة  لى مس نل الملاجوة الداخلية في
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 مجلس األمناءسياسة تدريب أعضاء 
 واإلدارة التنفيذية

 
  
  
  
  
  

  



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

47 
 

  (: تمهيد 1المادة ) 
مع عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل   .1

  ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان نالم  سان األهلية  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  . ا تكماال ل اا انن أن  حل محل ا 
أعضاء   الم  سة    تم .2 ن  هول  مالم   تدرق  

ناإلاار  التنفوذمةا ن ضع اليلامج   ناللاان المنييلة مل المالم األمناء 
ألن لذلكا  المستمل الالزمة  نالت هول   ماعد   في  أ ا ي  ركل التدرق  

الحمكمة اللشود ا نقساهم بشكل كيول في  وزقز أااء الم  سةا نذلك  
مل   كل  ديام  خالل  األمناء مل  مل   مالم  المنييلة  ناللاان 

الت المالم  المناطة   م   نفوذمة ناإلاار   نالمس نليان  الم ام  بممار ة 
  على أكمل نجه. 

ألعضاء   .3 المستمل  مفل  نالت هول  التدرق   مالم   ن 
المالم  األمناء  مل  المنييلة  التنفوذمة  ناللاان  نالمولفة   ناإلاار   الف م 

ب مشرة  الصلة  ذان  الممضمعان  لكافة  نقاول م   الم  سةا المنا بة 
ذان   ي المااالن اإلاارقة نالمالية نالخولقة ملمول بآخل المستادان ف

نف    اال تلا ياي  التخري   على  اللدر   باإلضافة  لى  ذلك  الصلةا 
  نمل ثم  حلو  أهدا  الم  سة.  احتياجان الم  سة

  
  (: السياسة2المادة ) 

على   .1 األمناء توول  الكافي  تدرق     مالم  االهتمام    الء 
أعضاء  مل ن  هول  األمناء  كل  المالم  نا  مالم  مل  المنييلة  للاان 

  الالزمة لذلك. ناإلاار  التنفوذمةا ننضع اليلامج 
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 عداا  لامج  درق  ألعضاء كل    مالم األمناء  توول على   .2
التنفوذمة  ناإلاار   المالم  مل  المنييلة  ناللاان  المالم  الموونول   مل 

ناألعمال الخولقة بشكل   نأمشرت ا الم  سة  حد يًا للتولقف بسول عمل
  ا نبخاصة ما  لي: عام

  نأهداف ا.  الم  سة ا تلا ياية .1
  الم  سة. الامام  المالية نالتشغولية ألمشرة .2
أعضاء   .3 األمناء التزامان  نمس نليا  م    مالم  نم ام م 

  نحلم  م. 
المنييلة   م ام .4 اللاان 
  ناختصاصا  ا.  الم  سة   اار  مالم مل
   اار  األن ا . .5
أعضاء   .6 عا    على  المللا   نالل ا ية  اللامممية  االلتزامان 

  نالم  سة. مالم األمناء 
نضع اآلليان الالزمة لحصمل    مالم األمناء توول على   .3

ناإلاار    المالم  مل  المنييلة  ناللاان  المالم  أعضاء  مل  كل 
بغلض  نمية   التنفوذمة  مستمل؛  بشكل  نانران  درقيية  على  لامج 

نموارف  ب مشرة م ارا  م  الوال ة  ذان  المااالن  في  مل   الم  سة م 
  أجل  س ول ديام م بمس نليا  م نذلك عل طلق : 

   نعيم انران  درقيية ننرش عمل.  .1
ماال    لدمم .2 عل  مولممان  مماا  يقيفية  حم  

الخول   الم  سة مشاط  بشكل   نالومل  نخارج ا  المملكة  في 
  نملارمت ا   م. عام
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للم  سان الخولقة األخل  في المملكة   نعيم زقاران انرقة   .3
  نخارج ا.

عمل الم  سةا عاا  كازء مل    نعيم زقاران انرقة لمما ع .4
  جدنل اجتماعان المالم الموتاا .

اللامممية  ما رة   .5 الامام   األمناءا تولاض  عل    مالم 
  الم  سة.  بحمكمة  الش نن المتوللة 

  تالي: ال  عمل الم  سة  في اإلاار  التنفوذمة   توول على  .4
ناللاان المنييلة مل المالم    مالم األمناء زنقد أعضاء   .1

باميع المولممان نالييامان نالمثائ  نالساالن الالزمةا على أن  
الم     نفي  مضللة  ن ول  نصحيحة  نناضحة  كاملة   كمن 

   المنا  ؛ لتمكون م مل أااء ناجبا  م نم ام م. 
المنييلة   .2 المالم ناللاان   لدمم علنض منتعمة ألعضاء 

نأمشرة الومل الملتلحةا ناألااء  مل المالم بش ن أمشرة الومل  
للم  سة بغولها النسيي  عل  لدمم   ملارمة  فضاًل  المملكةا  في 
حمل نالمالية   علنض  نالمحا يية  التنعيمية  األممر 

  نالمترلبان النعامية األخل  على التمالي.  نالل ا ية 
مسبلًا على أمشرة الترمقل    مالم األمناء توول أن  ماف    .5

لألعضاء نلذا ما   عداا موزامية التدرق  على  الم نية / الشخصية  
أ ا  هذه الممافلة. ممكل أن  نص موزامية التدرق  على الحد األامى  

التدرقيية  الخارجية في السنة على أن مكمن   الداخلية أن لودا الدنران 
أحد هذه الدنران التدرقيية في الماال ذان الصلة. ال مامز ا تخدام  

سداا ر مم الدنران نمفلان السفل ناإل امة  مخصصان الموزامية  ال ل
األ ا ية المولملة نشلاء مماا الدنر  التدرقيية نأ  مفلان  ممية صحيحة  
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المالية   اإلجلاءان  في  الميول  النحم  على 
ن  مل  ذاكل   الم  سة  ن تحمل  بالم  سةا  الخاصة التدرق    كاليف 

 كل نمسكل  السفل في الذهاب نالوما  كما   مل ن ائل المميشة مل م
  ن نلالن ااخلية. 

أن مل  نمب عنه بالتنسو  مع    مالم األمناءرئيم   ملمم .6
التنفوذ  الالزمة مل الم اران   اللئيم  بالملاجوة السنمقة لالحتياجان 

لوضمقة   المنا بة  الخيلان  األمناء أن  اإلاار    ننظائف   مالم 
نإعداا  لامج   التنفوذمة  ناللم   الضوف  جمام   ملتلحة   درق   ن حد د 

  نرفو ا للمالم.
  

  (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة3المادة ) 
مل   .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  مالم   لوتمد 

نقيلغ   ا  األمناء  اعتمااهاا  مل  ارقخ  السيا ة  الومل   ذه  نقلوتمد  ا 
خ  جميع المونوولا نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارق

  ذلك التود ل. 
التنفوذ    تملى  .2 السيا ةا   اللئيم  ل ذه  الدنرقة  الملاجوة 

   مصي به. متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  ود لٍ   مالم األمناءناللفع  لى  
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   (: تمهيد 1المادة ) 
في   جاء  بما  اإلخالل  عدم  في  مع  الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان 
الامميان نالم  سان األهلية نالئحته  المملكة الولبية السومامةا نمعام  

اال ا ية  ن التنفوذمةا   ا تكماال    الالئحة  السيا ة  هذه  للم  سةا    ي 
  .انن أن  حل محل ال اا 

  
  (: الهدف من السياسة2المادة ) 

  د  هذه السيا ة  لى  لدمم  طار عمل خاص بمكافآن أعضاء كل  
األمناءمل   التنفوذمة   مالم  ناإلاار   المالم  عل  المنييلة  ناللاان 
ن نموت ا على المد  الرمقل.   الم  سة لحي م على  مااح الم  سة في

ن ضع هذه السيا ة اللماعد نالضماب  الالزمة حتى  تم المكاف   بشفا ية  
  الم  سة.  امسااما مع حام نطييوة نارجة المخاطل لد نعدالة ن 

   لاعي التالي:  الم  سة   يا ة المكافآن في .1
نمع   للم  سة  الالئحة اال ا ية   االمساام مع ما نرا في  .1

  نأهداف ا.  الم  سة ا تلا ياية
األمناءح  أعضاء كل مل   .2 المنييلة عل   مالم  ناللاان 

على   التنفوذمة  ناإلاار   على   الم  سة  مااح المالم  ن نموت ا 
باألااء   المكافآن  مل  المتغول  الازء  ك ن  لب   الرمقلا  المد  

  على المد  الرمقل. 
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المستم  المظيفيا نالم ام نالمس نليان المنمطة بشا ل اا   .3
نمستم    نالم ارانا  الومليةا  نالخيلان  الولميةا  نالم هالن 

  األااء. 
  الم  سة. المخاطل لد االمساام مع حام نطييوة نارجة   .4
األخل  في  حد د المكافآنا مع  فاا    الم  سة ممار ان .5

  ما  د  نش  عل ذلك مل ار فاع  ول ميلر للمكافآن نالتومقضان. 
ا تلراب الكفاءان الم نية نالمحافعة علو ا ن حفوزهاا مع   .6

  عدم المبالغة فو ا.
أن ا تلاااها  ذا  يول   .7 المكاف    أم ا  حاالن  ملا  صل  

اديلة  دم ا عضم   اإلاار    في للرن  ناًء على مولممان  ول 
على   للحصمل  المظيفي  المضع  ا تغالل  لمنع  نذلك  التنفوذمةا 

  مكافآن  ول مستحلة. 
األمناء ملمم .2 منه   مالم  منييلة  لانة  أ    تلويم خر    أن 

أعضاء  مكافآن  نبلامج  مل اللاان ن يا ان  األمناء المنييلة    مالم 
ناإلاار  التنفوذمةا نكذلك شلنط علما الومل   ي المستليل() ن نجدن ف

نا فا ان  م اء عال ة الومل نأ  مزاما خاصة أن  ضا ية نأ  شلنط  
أخل  مسبلة أن امتيازان أن مدفمعان  وتيل ضمل األجمر نالمكافآن  

  بممج  أ   مامول أن لمائح  نعيمية. 
  

  (: السياسة3المادة ) 
  مجلس األمناء عضاء  واًل:  تعاب/تعويضات  
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عمل  رمعي ال  تلاضى عنه   مالم األمناء  الوضمقة في .1
لد    نالومل  المالم  عضمقة  الامع  ول  مامز  نال  أجلًاا  أعضاؤه 

  . ( 1) ب جل الم  سة 
ال مصل  أل  مل أعضاء مالم  اار  الم  سة أ   دل   .2

مل   المنييلة  اللاان  مل  أ   أن  المالم  اجتماعان  حضمر  ملا ل 
  المالم. 

ألعضاء   .3 األمناءمح   المدن   مالم  خارج  مقيممن  الذ ل 
التي   النفلان  جميع  ل م  أن  دفع  المالم  اجتماعان  فو ا  التي  ولد 
مولملة   النفلان  هذه  أن  كمن  على  االجتماعانا  لحضمر   كيدنها 

لموا ول   نفلا  الول   نأماكل  نمليملة  نالمجبانا  السفل  ميل  األعمال 
النفلان التي  كيدنهاا ن حس  هذه المصلنفان مل    اإل امة ن ولها مل
  الومممية ناإلاارقة.  الم  سة ضمل مصلنفان

  
   ثانيًا: مكافأة/تعويضات  عضاء اللجان المنبثقة من المجلس

األمناء ملمم .1 لانة   عند  شكول- مالم  أ  
مكاف  / ومقضان   تحد د -منه منييلة مل  ول   نةاللا   أعضاء ملدار 

الواملول  (2) المالمأعضاء   أجمر  مصلنفان  ضمل  مل  ن حس   ا 
  الم  سة.  في
عل   .2 المنييلة  اللاان  ألعضاء  األمناءمح   الذ ل   مالم 

مقيممن خارج المدن التي  ولد فو ا اجتماعان اللانة أن  دفع ل م جميع  
 كيدنها لحضمر االجتماعانا على أن  كمن هذه النفلان  النفلان التي  

الو نمليملة  لموا ول  مولملة  نفلا  نالمجبانا  ل   السفل  ميل  األعمال 
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هذه   ن حس   التي  كيدنهاا  النفلان  مل  ن ولها  اإل امة  نأماكل 
  الومممية ناإلاارقة.  الم  سة المصلنفان مل ضمل مصلنفان 

عاالة نمتنا بة مع    لاعى أن  كمن المكافآن/التومقضان  .3
ملمم   ا التي  نالمس نليان  ناألعمال  الوضم  نقتحمل ا    اختصاصان 

مل   المنييلة  اللاان  األمناءأعضاء  أن  كمن  مالم  أمضًا  نقلاعى  ا 
  نالم ار  الالزمة مل األعضاء. الم  سة  المكافآن متنا بة مع مشاط

  
   عضاء اإلدارة التنفيذية  ثالثًا: مكافأة/تعويضات

للم  سة ملمم .1 التنفوذ   ل اللئيم  مالم   لفع  مصية 
اإل األمناء  أعضاء  في بمكافآن  التنفوذمة  مل   اار   ن حس   الم  سةا 

   الم  سة. ضمل مصلنفان أجمر الواملول في
مل   .2 السنمقة  التنفوذمة  اإلاار   أعضاء  مكاف    مالم   وتمد 

  . األمناء 
أعضاء   .3 م ام  األمناءمل   حد د   نناجبا  م  مالم 

  .المستمقان المالئمة لمكافآن أعضاء اإلاار  التنفوذمة
  مالم األمناء ذا كان اللئيم التنفوذ  للم  سة عضم في   .4
  .(3)مكاف  (  أجل )را   ن/أن مصل  له أ  فال
المظيفية   الم  سة  لتزم .5 نالمزاما  لألجمر  ممار ان   تمفول 

  الواالة الممحد  التي مل ش م ا جذب نمكاف   التنفوذ ول الم هلول. 
التي   .6 المدن  مقيم خارج  الذ   التنفوذمة  اإلاار   لوضم  مح  

اللانة أن  دفع له جميع النفلان  / مالم األمناء  ولد فو ا اجتماعان  
لحضمر االجتماعانا على أن  كمن هذه النفلان مولملة    تكيدها التي

لموا ول   نفلا  الول   نأماكل  نمليملة  نالمجبانا  السفل  ميل  األعمال 
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مل النفلان التي  كيدها.  حس  هذه المصلنفان مل  اإل امة ن ولها  
  الومممية ناإلاارقة.  الم  سة ضمل مصلنفان

  
  رااعًا: مكافأة/تعويضات  مين سر المجلس و مناء سر اللجان

اللانة ) ماء أكان مل  /مالم األمناءال مصل  ألمول  ل   .1
معول    أن مل أعضاء المالم/اللانة( أ  ميلغ الم  سة  الواملول في 

  أن معول  كليفه ب مامة السل.  اللانة/مالم األمناءحضمره اجتماعان  
ألمول  ل   .2 األمناء مح   خارج  / مالم  مقيم  الذ   اللانة 

اللانة أن  دفع له جميع  / مالم األمناء المدن التي  ولد فو ا اجتماعان  
الجتماعانا على أن  كمن هذه النفلان   كيدها لحضمر االنفلان التي  

لموا ول   نفلا  الول   نمليملة  نالمجبانا  مولملة  السفل  ميل  األعمال 
نأماكل اإل امة ن ولها مل النفلان التي  كيدها.  حس  هذه المصلنفان  

  الومممية ناإلاارقة. الم  سة مل ضمل مصلنفان 
  

   في المؤسسة  خامسًا: مكافأة العاملين 
للم  سةالل  ملتلح .1 التنفوذ   المكافآن   ئيم  نأمماع   يا ة 

التي  لمنح للممظفولا ميل المكافآن اليا تةا نالمكافآن المل برة باألااءا  
  .ضمل الممازمة التلد لقة السنمقة لالعتماا مالم األمناءنقلفو ا  لى  

األمناء محدا   .2 التي  لمنح   مالم  المكافآن  نملدار  أمماع 
الم  سةا ن حس  مل ضمل مصلنفان أجمر الواملول   فيللواملول  

  الم  سة.  في
المظيفية   الم  سة  لتزم .3 نالمزاما  لألجمر  ممار ان   تمفول 

  الم هلول.  الواالة الممحد  التي مل ش م ا جذب نمكاف   الواملول 
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  اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة (: 5المادة ) 

مل   .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  مالم   لوتمد 
الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه الالئحة مل  ارقخ اعتمااهاا   في  األمناء 

  نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 
نالمكافآن  .2 التلشيحان  لانة  التنفوذمة  تملى  اللانة  ) ن   أن 

انرقة   ملاجوة  عمل  ناللفع  لى  نجدن(  السيا ةا  مالم  ل ذه 
  متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  ود ٍل  مصي به اللانة. األمناء 
أعضاء   .3 جميع  الالئحة  األمناء  يلغ   ذه  ناللاان   مالم 

  المنييلة مل المالم ناللئيم التنفوذ  للم  سة.
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مجلس الئحة عمل أمانة سر 
 المنبثقة من المجلسواللجان  األمناء
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   (: تمهيد 1المادة ) 
في   الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 

نالم  سان األهلية نالئحته  المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
اال ا ية  ن التنفوذمةا   ا تكماال    الالئحة  السيا ة  هذه  للم  سةا    ي 

  محل ا.ل اا انن أن  حل 
  

  مجلس األمناء  (: تعيين وعزل  مين سر2المادة ) 
أمونًا لسل المالم مل  ول أعضائه أن   مالم األمناء ملوّول .1

  مل  ولهم لمد  ثالث  نمان مامز  اد دها. 
  :األمناءمالم   مل الشلنط الماج   مافلها في أمول  ل .2

أن مكمن حاصاًل على ش اا  جاممية في الشلقوة أن اللاممن   .1
  أن اإلاار  أن ما مواال ا.

ثالث  أن  كمن   .2 عل  ال  لل  ذان صلة  عملية  خيل   لدمه 
   نمان. 

أمول  ل .3 مامز عزل  األمناء ال  بللار مصمن   مالم   ال 
  عليه أ ليية أعضاء المالم. 

  
  اللجنة (: تعيين وعزل  مين سر3المادة ) 

أمونًا للسل مل  ول   مالم األمناء   لوّول كل لانة منييلة مل .1
  أعضائ ا أن مل  ولهم لمد  ال  زقد عل مد  اللانة.

   حد د الشلنط الماج   مافلها في أمول السل.  اللانة  على .2
أمول  ل  .3 عزل  مامز  مل اللانة  ال  بللار  أن    ال  اللانة 
  .مالم األمناء مل
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  . اللانة   ووول أمول  لمامز  عاا   .4
  

  ومهامه مجلس األمناء (: اختصاصات  مين سر 4المادة ) 
ا اختصاصان نم ام أمول السل بللار مل   ؛ على أن  مالم األمناء حدَّ

  االختصاصان ما  لي:  تضمل هذه 
اجتماعان .1 األمناء   مثو   ل ا   ا مالم  محاضل  نإعداا 

ن ارقخه  نمدانالنا نبيان مكان االجتماع   تضمل ما اار مل ملاشان  
نممعد  دئه نامت ائها ن مثو   لاران المالم نمتائج التصمق ا نحفع ا  

أ ماء األعضاء الحاضلقل نالتحفعان  في  ال خاص نمنعما نبيان  
األعضاء   جميع  مل  المحاضل  هذه  ن مديع  نجدنا  أ دنها  ن  التي 

  الحاضلقل. 
  . مالم األمناء  لفع  لى حفظ التلارقل التي   .2
بادنل أعمال المالم نأنراق   مالم األمناء  زنقد أعضاء .3

أن مولممان  ضا ية  الومل نالمثائ  نالمولممان المتوللة بها نأ  نثائ   
مرلي ا أ  مل أعضاء المالم  تول  بالممضمعان المدرجة في جدنل  

  االجتماع. 
أعضاء .4 األمناء   يليغ  اجتماعان مالم  المالم    بمماعود 

   يل علدها بمد  كا ية ال  لل عل خمسة أمام عمل. 
أعضاء .5 على  المحاضل  مسماان  مالم   علض 

  حيال ا  يل  مديو ا.  ملئيا  م  إل داء  األمناء 
أعضاء .6 حصمل  مل  األمناء التحل   كامل   مالم  بشكل 

المالم   اجتماعان  محاضل  مل  مسخة  على  نالمولممان  ن لقع 
  .   سة نالمثائ  المتوللة بالم
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  . مالم األمناء التنسو   ول أعضاء .7
أعضاء .8 األمناء  نعيم  ال  فصاحان  ناإلاار    مالم 

  التنفوذمة. 
  . مالم األمناء  لدمم الومن نالمشمر   لى أعضاء  .9
أعضاء  .10 مل  لود  األمناء التحل    الئحة   مالم 
  . مالم األمناء عمل
في ماال   األمناء مالم   أااء أ  انر آخل مكلفه به رئيم  .11

  عمله. 
  

  (: اختصاصات  مين سر اللجنة ومهامه 5المادة ) 
ا اختصاصان نم ام أمول السل بللار مل   اللانة؛ على أن  تضمل    حدَّ

  االختصاصان ما  لي: هذه 
اللانةا  .1 اجتماعان  ما    مثو   ل ا  تضمل  محاضل  نإعداا 

ن ارقخه نممعد  دئه  االجتماع  اار مل ملاشان نمدانالنا نبيان مكان  
في  ال   التصمق ا نحفع ا  نمتائج  اللانة  ن مثو   لاران  نامت ائها 

نبيان   نمنعما  التي  خاص  نالتحفعان  الحاضلقل  األعضاء  أ ماء 
األعضاء   جميع  مل  المحاضل  هذه  ن مديع  نجدنا  أ دنها  ن 

  الحاضلقل. 
اللانة   .2 التي  لفع  لى  التلارقل  التي  ودها  حفظ  نالتلارقل 

  اللانة. 
 زنقد أعضاء اللانة بادنل أعمال المالم نأنراق الومل   .3

أن مولممان  ضا ية مرلي ا  نالمثائ  نالمولممان المتوللة بها نأ  نثائ   
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جدنل   في  المدرجة  بالممضمعان  اللانة  تول   أعضاء  مل  أ  
  االجتماع. 

ة  يل علدها   يليغ أعضاء اللانة بمماعود اجتماعان اللان .4
  بمد  كا ية ال  لل عل خمسة أمام عمل. 

اللانة   .5 أعضاء  على  المحاضل  مسماان  علض 
  حيال ا  يل  مديو ا.  ملئيا  م إل داء 
التحل  مل حصمل أعضاء اللانة بشكل كامل ن لقع على   .6

اللانة   اجتماعان  محاضل  مل  المتوللة  مسخة  نالمثائ   نالمولممان 
  . بالم  سة 

  ول أعضاء اللانة. التنسو    .7
   نعيم  ال  فصاحان أعضاء اللانة.  .8
   لدمم الومن نالمشمر   لى أعضاء اللانة.  .9
التحل  مل  لود أعضاء اللانة  الئحة عمل اللانة الملل     .10
  . مالم األمناء مل
ااء أ  انر آخل مكلفه به رئيم اللانة في ماال عمله.   أ .11
  
  

  اللجنة / مجلس األمناء  مين سر   داء (: تقييم6المادة ) 
رئيم  .1 األمناء ملمم  أمول  ل   أااء  نمقًا  تلويم مالم 

  المالم. 
   ل اللانة. ملمم رئيم كل لانة  نمقًا  تلويم أااء أمول .2
  

  اللجنة / مجلس األمناء (: مكافآت وتعويضات  مين سر7المادة ) 
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أكان مل  اللانة ) ماء  / مالم األمناء ال مصل  ألمول  ل  .1
معول    أن مل أعضاء المالم/اللانة( أ  ميلغ م  سةالواملول في ال

.  أن معول  كليفه ب مامة السل  اللانة/ مالم األمناء  حضمره اجتماعان 
  اإل بللار مل مالم األمناء  

ألمول  ل  .2 األمناء  مح   خارج  / مالم  مقيم  الذ   اللانة 
اللانة أن  دفع له جميع  / األمناء مالم   المدن التي  ولد فو ا اجتماعان

 كيدها لحضمر االجتماعانا على أن  كمن هذه النفلان  النفلان التي  
لموا ول   نفلا  الول   نمليملة  نالمجبانا  مولملة  السفل  ميل  األعمال 

هذه   التي  كيدنها.  حس   النفلان  مل  ن ولها  اإل امة  نأماكل 
  اإلاارقة. الومممية ن  المصلنفان مل ضمل مصلنفان الم  سة

  
  اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة الال حة (: 8المادة ) 

مل .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  الالئحة  هذه  مالم    لوتمد 
في الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه الالئحة مل  ارقخ اعتمااهاا   األمناء 

  نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 
الالئحةا   الملاجوة لانة  تملى   .2 ل ذه  انرقة  ملاجوة  عمل 

متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  ود ٍل  مصي به   مالم األمناء ناللفع  لى
  اللانة.
أعضاء  .3 جميع  الالئحة  األمناء   يلغ   ذه  ناللاان   مالم 

المنييلة مل المالم ناإلاار  التنفوذمة باإلضافة  لى مس نل الملاجوة  
  الم  سة. الداخلية في 
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   (: تمهيد1المادة )  
مع عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل   .1

نالم  سان األهلية    ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  . محل اا تكماال ل اا انن أن  حل 
األمناء   تملى  .2 ناختصاصان   مالم  مس نليان   حد د 

حمكمة   ممار ان  أفضل  مع  بما  تف   التنفوذمةا  اإلاار   نصالحيان 
في   الم  سة  التمازن  نقحل   الم  سةا  ا خاذ  لاران  كفاء   نقحسل 

على   نقتوول  التنفوذمةا  ناإلاار   المالم  نالسلران  ول  الصالحيان 
  المالم في  يول ذلك:

ناالختصاصان   .1 الم ام  نالمس نليان   حد د 
اللمائح    لى الممكلة ناعتماا  المختلفةا  التنعيمية  المستمقان 

للم  سة الداخلية  اع    نالسيا ان  كلما  على  حد ي ا  نالومل 
  الحاجة لذلك. 

بش ن   .2 انرقة  رفع  لارقل  التنفوذمة  اإلاار   مل  الرل  
  ممار ا  ا للصالحيان المفمضة. 

الي    .3 بصالحية  المالم  محتفظ  التي  الممضمعان   حد د 
  فو ا. 

  
ومهامه تجاه اإلدارة التنفيذية   مجلس األمناء  (: اختصاصات2المادة ) 
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للم  سةا  .1 التنفوذ   اللئيم  ن حد د    ووول 
بحله  ن   ومقضا ها اإلخالل  انن  نعزله  أعمالها  على  في  اإلشلا  

  التومقت  ذا ن ع الوزل لسي   ول مشلنع أن في ن    ول منا  .
لبح    علد اجتماعان انرقة مع اللئيم التنفوذ  للم  سة .2

نمنا شة  مالقان الومل نما موتلقه مل موم ان نمشكالنا نا تولاض  
  . الم  سة المولممان الم مة بش ن مشاط 

 .  اعتماا السيا ان اإلاارقة نالمالية الالزمة إلاار  الم  سة  .3
 لو م  التحل  مل أااء اإلاار  التنفوذمة  يما  تول  بالم ام الممكلة   .5

   .مالم األمناء نف  السيا ان الموتمد  مل
  (: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها 3المادة ) 

ملاعا    لمع  المللر   مالم  االختصاصان 
التنفوذمة   المنييلة التنفوذمة نللانة  األمناء  اإلاار   المالما  ختص  مل 

اللئيسة   ناألهدا   ناال تلا يايان  نالسيا ان  الخر    تنفوذ 
اختصاصان   للم  سة  ضمل  نقدخل  أ لاض ا.  محل   اإلاار   بما 

  التنفوذمة نم ام ا ما م  ي: 
نالسيا  .1 باللمائح  نالموتمد   التلود  الداخلية  ناألمعمة  ان 
  . مالم األمناء مل
التلدم   .2 بش ن  المالية  ن ول  المالية  الدنرقة  التلارقل   عداا 

الم  سة مشاطان  في  نأهدا    المحلز  خر   ضمء  في  المختلفة 
  . مالم األمناء  اال تلا يايةا نعلض  لك التلارقل على الم  سة 

ن سوول أمشرت اا فضاًل عل   للم  سة  اار  الومل الوممي   .3
مع   بما  تف   نذلك  األميلا  بالشكل  مماراها  أهدا    اار  

  نا تلا ياوت ا.  الم  سة 
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ضب  اإلمفاق في الم  سة باللدر الذ  محل  أكيل منفوة   .4
   من ا.  للمستفود ل

فوال   .5 ل ا  المستحلول  الم  سة  لى  خدمان   مجيه 
    ولهم. انن 

الن مض .6 على  التي  لدم ا    الومل  بالخدمان 
   ن حسون ا.  الم  سة 

  اللانة التنفوذمة: / مالم األمناء ا تلاح التالي ل .7
للم  سة .1 الشاملة  اللئيسة   اال تلا ياية  الومل  نخر  

نالتممقلا   اال تيمارا  نإجلاءان  ن يا ان  نإاار   نالملحليةا 
الرارئةا   اإلاارقة  العلن   مع  التوامل  نخر   المخاطلا 

  ن نفوذها. 
للم  سة .2 األميل  اللأ مالي  نأهداف ا   ال يكل  نا تلا يايا  ا 

  المالية. 
للم  سة .3 اللئيسة  اللأ مالية  األصمل   النفلان  ن ملك 

  نالتصل  فو ا. 
  . ال ياكل التنعيمية نالمظيفية للم  سة  .4
ن رمقلهاا بما   السيا ان الداخلية المتوللة بومل الم  سة .5

الممكلة  لى  نالمس نليان  ناالختصاصان  في ذلك  حد د الم ام  
  المستمقان التنعيمية المختلفة. 

   يا ة ناضحة لتفمقت األعمال  لو ا نطلقلة  نفوذها.  .6
الصالحيان التي  فمض  لو اا نإجلاءان ا خاذ الللار نمد    .7

أن  لفع  لى  على  مالم   التفمقتا 
  . الصالحيان لتلك ممار ا  ا عل  انرقة  لارقل األمناء 



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

70 
 

 يا ة نأمماع المكافآن التي  منح للواملولا ميل: المكافآن   .8
  اليا تةا نالمكافآن المل برة باألااء. 

الوام    ريو  .8 ناإلشلا   الداخلية  الل ابة  نضماب   أمعمة 
  علو اا ن شمل: 

   يا ة  وارض المصالح.   ريو  .1
ذل  في بما ا ليم بشكل نالمحا يية المالية األمعمة  ريو  .2
  . المالية  التلارقل بفعداا الصلة  ذان  األمعمة ك
 نذلك  االمخاطل نإاار  لقيا   منا بة ر ا ية  أمعمة  ريو  .3

نإمشاء   م  سةال  ماجه   د التي  المخاطل عل عام   صمر  مضع
الم  سةا   مستم   على  المخاطل  مل  الحد  ملمة  يلافة   وئة 

  . المصالح أصحاب نبا ي مالم األمناء نطلح ا بشفا ية مع
بفاعليةا نا تلاح    ماعد الحمكمة الخاصة بالم  سة  ريو  .9

   ود ل ا عند الحاجة. 
التي  ضمل  لود    .10 ناإلجلاءان  السيا ان   نفوذ 

الامهلقة  باألمعمة ناللمائح نالتزام ا باإلفصاح عل المولممان   الم  سة 
  ألصحاب المصالح. 

في    .11 الفاعلة  ن نموت ا  المشاركة  األخالدية  القيم  ثلافة   ناًء 
  . ااخل الم  سة 

مل    .12 نالتحل   المخاطلا  نإاار   الداخلية  الل ابة  معم   نفوذ 
على االلتزام   النعم نكفا ت اا نالحلص  المخاطل  فاعلية  لك  بمستم  

  . مالم األمناء  الموتمد مل
  

  اإلدارة التنفيذية(: صالحية تعيين وعزل ااقي  عضاء 4المادة ) 
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صالحية  ووول با ي أعضاء اإلاار  التنفوذمة   لللئيم التنفوذ  للم  سة
الم  سة  الموتمد  -ن حد د  ومقضا  م   في  الممازمة  على  مل    ناء 
ناإلشلا  على أعمال ما نعزل أ  من م انن اإلخالل    -مالم األمناء

ي ن    ول  في التومقت  ذا ن ع الوزل لسي   ول مشلنع أن فبحله 
  منا  . 

  
 ( العملية (: 5المادة  والخبرات  العلمية  من   المؤهالت  المطلوبة 

  المتقدمين  و المرشحين لشغل منصب تنفيذي 
ل .1 األمناء مامز  للم  سة  رئيم  ووول   مالم  مل  ول    نفوذ  

نقامز    ) بشلط اال تلالة مل مالم األمناء ( مالم األمناءأعضاء  
   التالية:  أن مكمن مل  ول أعضاء المالم نف  الشلنط

   الانسية.   وما  أن مكمن  .1
   عمله. أن مكمن  د أ م الحاامة نالوشلقل مل .2
   األهلية. أن مكمن كامل  .3
  أن مكمن م هال للقيام   ذا الومل. .4

رئيم  ما  أن  تمافل في المتلدم أن الملشح لشغل منص    .2
:  التالية  الم هالن الولمية نالخيلان الوملية  حد   نفوذ  في الم  سة

  
الماال   م  سةال في  األ ل على   نمان ثمان خيل   .1 أن 

لحملة   اللامممي  أن  المالي  أن  اال تصاا   أن  م هالن  اإلاار  
الماجستول في التخصصان الشلعية أن اال تصاامة  الدكتمراه أن  

  أن اللامممية أن اإلاارقة أن المالية أن ال ند ة. 
  أن 
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الم  سة في  األ ل  على  عشل  نمان  الماال   خيل   أن 
اإلاار  أن اال تصاا  أن المالي أن اللامممي بالنسبة لحملة  

األخل .  في التخصصان  م هالن الدكتمراه أن الماجستول  
  

في   م  سةال في  األ ل على  نة  عشل  اثنا خيل   .2 أن 
لحملة   اللامممي  أن  المالي  أن  اال تصاا   أن  اإلاار   الماال 
الم هالن الااممية في التخصصان الشلعية أن اال تصاامة أن  

  اللامممية أن اإلاارقة أن المالية أن ال ند ة. 
  أن

اإلاار  أن    خيل  خمسة عشل  نة على األ ل في الماال
اال تصاا  أن المالي أن اللامممي لحملة الم هالن الااممية  

  األخل . في التخصصان 
رئيم   منص  لشغل الملشح  أن المتلدم في  تمافل أن ما  .3

هذه   م  سة ال في  نفوذ   لشغل  التي   هله  نالقياامة  الفنية  اللدران 
  المظيفة.

 نفوذ   رئيم  ما  على المتلدم أن الملشح لشغل منص    .4
اللانة   اجتياز الملا لة الشخصية التي  تال  له مل  يل في الم  سة 
  . مالم األمناء ) ن نجدن( ن/أن  التنفوذمة 

ما  على المتلدم أن الملشح لشغل منص  مد ل نحد  أن   .5
تياز الملا لة  اج  اار  الملاجوة الداخلية أن الملاجع الداخلي في الم  سة 
  .مالم األمناء الشخصية التي  تال  له مل  يل لانة الملاجوة ن/أن

  
  (: تقييم  داء  عضاء اإلدارة التنفيذية6المادة ) 
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  اللئيم التنفوذ . أااء  نمقًا  تلويم مالم األمناء  ملمم .1
أااء با ي أعضاء اإلاار    اللئيم التنفوذ   نمقًا  تلويم ملمم .2

مل نقوتمده  الم  سةا  في  األمناء  التنفوذمة  للمالم  مالم  نقامز  ا 
باعتماا  لويم  فمقت  التنفوذ   اإلاار    اللئيم  أعضاء  با ي  أااء 
  التنفوذمة. 

  
  (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة الال حة7المادة ) 

مل .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  الالئحة  هذه  مالم    لوتمد 
الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه الالئحة مل  ارقخ اعتمااهاا  في   األمناء 

  نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 
التنفوذ    .2 اللئيم  مع  بالتنسو   التنفوذمة  اللانة   تملى 

ناللفع  لى للم  سة  الالئحةا  ل ذه  انرقة  ملاجوة  مالم   عمل 
    ود ٍل  مصي به اللانة.متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  األمناء 
أعضاء  .3 جميع  الالئحة  األمناء   يلغ   ذه  ناللاان   مالم 

المنييلة مل المالم ناإلاار  التنفوذمة باإلضافة  لى مس نل الملاجوة  
  الداخلية في الم  سة. 
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 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

76 
 

  (: تمهيد 1المادة ) 
عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل  مع   .1

  ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان نالم  سان األهلية  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  ا تكماال ل اا انن أن  حل محل ا. 
األ ا ية أل الو  متابوة   ن اإلفصاح الد و  أحد السمان  .2

أن ن لويم الم  سة  أمشرة حو   الد و  أاائ اا  في   اإلفصاح  مس م 
مستمقان   أعمال   حسول  لنتائج  المصالح  أصحاب  جميع   ف م 

  الم  سةا نكذلك السيا ان المربلة مل  يل ا.  نأمشرة 
مل األممر الم مة ألصحاب المصالح الحالوول نالمل ليول   .3

المولمما على  مل  الحصمل  عالية  التي  تسم  درجة  الدديلة  ن 
أااء  مل  لويم  لكي  تمكنما  نذلك  كفاء    نمد  الم  سة المصداديةا 

األمناء  عل    مالم  فضاًل  التنفوذمةا  المنا بة  ناإلاار   الللاران  ا خاذ 
  نذلك ا تنااًا  لى المولممان التي  م اإلفصاح عن ا. 

  
  (: نطاق والغرض من السياسة2المادة ) 

مومل   ري  .1 مل  جميع  على  السيا ة  هذه    
في كان  ماء الم  سة لصالح األمناء  عضم  اإلاار    أن   مالم  في 
  أن عاملول أن مترمعول أن متوانمول أن مستشارقل. التنفوذمة 

  الغلض مل السيا ة: .2
محلص نقضمل اإلفصاح عل    مالم األمناء الت كد مل أن   .1

المتوللة  الامهلقة  المولممان  صحيحة   برلقلة  بالم  سة جميع 
  أنام ا.نفي 
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أعضاء   .2 كافة  األمناء  ولقف  ناإلاار     مالم 
محل    التنفوذمة  بما  باإلفصاح   ماجبا  م  يما  تول  
  المصالح فو ا.  نأصحاب  الم  سة مصلحة

   
 ( مسؤوليات  3المادة  األمناء (:  اإلفصاح    مجلس  سياسة  تجاه 
  والشفافية

اعتماا أ الو   فصاح مالئمة  مّكل أصحاب المصالح مل   .1
نأاائ ا   المتوللة بالم  سة  االطالع على المولممان المالية ن ول المالية 

  بشكل متكامل.  الم  سة  نالم م  على نضع
ألصحاب المصالح مل انن   الت كد مل أن مكمن اإلفصاح .2

الم     نفي  مضللا  ن ول  نصحيح  ناضح  نبشكل  المنا     مووزا 
  نعلى محم منتعم نا و . 

اعتماا معم للتلارقل  تضمل  حد د المولممان التي ما    .3
اإلفصاح  نأ لمب  صنيف ا مل حو  طييوت ا أن انرقة  اإلفصاح عن اا  

  عن ا. 
نالتحل    .4 انر ا  بشكل  نالشفا ية  اإلفصاح  ملاجوة  يا ة 

أحكام  نمع  الممار انا  أفضل  مع  الامميان   مل  مافل ا  معام 
  . للم  سة الالئحة اال ا ية  ن نالم  سان األهلية نالئحته التنفوذمةا 

 نعيم عمليان اإلفصاح الخاصة    مالم األمناء  توول على   .5
ناإلاار    المالم  أعضاء  مل  عضم  بكل 

نضع  ال  ملاعا    مع  الم  سة في التنفوذمة 
األمناءأعضاء   بففصاحان  خاص التنفوذمة  مالم  ن حد يه   ناإلاار  
  انرقًا.
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  (: اإلفصاح الواضح المنصف ال المضلل 4المادة ) 

التي  لمم   ا   اإلفصاحان  كمن جميع ب ن  الم  سة   لتزم .1
  ناضحة نعاالة ن ول مضللة.

الم مة   ب ن  الم  سة   لتزم .2 التغولان  عل  باإلفصاح   لمم 
المصالح ألصحاب  الامهلقة  انن   خول.   المونوول نالترمران  مل 

اإلفصاح عن ا   الم  سة  شمل الترمران الامهلقة نالتي  تمج  على
  ى  يول الميال ال الحصل:ما  لي عل
 م ف أ    أن  الم  سة أ   غولان جمهلقة في ماال مشاط .1

  . الم  سة مشاط مل أمشرة 
أعضاء   .2 في  كمقل  األمناءأ   غوول  اإلاار    أن   مالم 

  الم  سة. في التنفوذمة 
مالم  اار   .3 ن ووول  د ل   أن الم  سة عزل  أعضائه  أحد 

  م   .
ذ  عال ة  ذا كام  هذه   نطل   الم  سة  ولأ  صفلة   .4

(  %1)  الصفلة أن التل و  مسانقة أن  زقد على ناحد في المائة 
نفلًا آلخل  مائم مالية  نمقة ملاجوة   الم  سة مل  جمالي   لااان

  مل ملاجع الحسابان. 
الدعم    .5 ممضمع  الميلغ  كان  كيول   ذا  اعم   ضائية  أ  

خمسة   على  أن  زقد  ) مسان   المائة  مل  جمالي  5في   )%
مل   نفلاً  الم  سة  ممجماان ملاجوة  مالية  نمقة  آلخل  مائم 

  ملاجع الحسابان.
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أعضائها  ذا   أحد أن ضد المالم صاار  ضائي حكم أ   .6
  أعضائه. أحد أن ب عمال المالم متوللاً  الحكم كان ممضمع

ج ة  ضائية   .7 أن  محكمة  أن  ا خاذ  أملًا  أن  أن  لارًا  حكمًا 
في   ا تئنافًاا  د   ثل  لييًا  أن  أنليًا  حكمًا  كان   عالمًاا  ماء 

جزء مل أصمل ا  تاانز ديمت ا اإلجمالية   أل   الم  سة  ا تخدام
نفلًا   الم  سة %( مل ديمة  جمالي ممجماان5خمسة في المائة ) 

  آلخل  مائم مالية  نمقة ملاجوة مل ملاجع الحسابان. 
على  .3 ا تخدام   الم  سة  توول  في  نالتم ع  االعتماا 

 كنملمجيا المولممان للتماصل مع أصحاب المصالحا نذلك مل خالل  
المم ع   على  مخصص  على  مشاء  سم  الومل 

كافة   لحمكمة  للم  سة  اإللكتلنمي علض  بحو   تم  الم  سة. 
الحالوول   المستفود ل  التي  ساعد  الحد ية  نالييامان  المولممان 

  الم  سة. لمحتملول على ممار ة حلم  م ن لويم أااءنا
  

  
  (: الشخص المسؤول5المادة ) 

التنفوذ   .1 اللئيم  هذه   مكمن  على  اإلشلا   عل  مس ناًل 
  السيا ة ن نفوذها. 

األمناءرئيم   .2 المتحدث   التنفوذ  اللئيم ن أن/   مالم  هم 
  . مالم األمناء الصالحيان التي اعتمدها  نف   للم  سة الل مي

  
  (: لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير 6المادة ) 
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ما  أن  كمن جميع اإلعالمان ناإلشواران نالتلارقل باللغة   .1
   لى اللغة اإلمالوزقة.  لجمت ا للم  سة  الولبيةا نقامز

الولبية هي اللغة الموتمد  في  مضيح ن فسول   كمن اللغة   .2
اإلعالمان ناإلشواران نالتلارقل. نفي حالة نجما أ   وارض  ول النص  

  الولبي نالنص اإلمالوز ا   خذ بالنص الولبي. 
  

  اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة   (: 7المادة ) 
مل   علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  األم لوتمد    ناء مالم 

اعتمااهاا   الم  سةا  في السيا ة مل  ارقخ  الومل   ذه  نقيلغ  نقلوتمد 
الواملول في ب  ِّّ  ود ل     ا جميع  الومل  المونوولا نقسل   الم  سة 

  الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل.
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  (: تمهيد 1المادة ) 
عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل  مع   .1

نالم  سان األهلية    ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  . محل ا ا تكماال ل اا انن أن  حل 
ا  الم  سة   لتزم .2 بالممار ان  أعمال ا  التي  في  لم نية 

بشكل  تحلى من ا  ترل  نبا ي   باألمامة أن  تصل   نالنزاهة 
المستفود لا   القيم مع  ن وامال  ا  أعمال ا  جميع  في  األخالدية 

نالممرا لا   فو اا نالواملول نالومالءا 
  الحكممية.  ناألج ز   اإلشلا ية نالا ان

السيا ة .3 بحمامة   هذه  مل   الم  سة  مصالح ونى 
أعضاء كل  مع المحتملة  المصالح  وارض   نعيم خالل مالم   مل 
المالما  األمناء  التنفوذمةا   ناإلاار  نلاان 

ما  نبما األخل ا  الوال ة  ذان نالا ان  نالواملولا مكمن   مشمل   د 
أصمل    اء  أن الم  سة ا تخدام  مل   نملافل ا 
نذل ذن   األشخاص  مع  وامل ا  خالل الضماب   الوال ةا  نف   ك 

   في المملكة. السارقة ناألمعمة 
بالمنع    لى مول ثلة جميع المتواملول مو ا الم  سة   د  .4

الحد المصالح أن  كما   أن  نعيم ا مل  وارض  لألمعمةا  نفلًا 
ممارا   على  ومل ا تخدام   نعيم 
نأهداف ا  ر الت ا لتحلو   الم  سة نأصمل
الشخصية    ول  وارض أ   عل نالكشف  المصالح 
  . نإاار  ا بفاعلية  الم  سةا  نمصالح
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  (: الغرض من السياسة 2المادة ) 

    د  هذه السيا ة  لى: .1
  نجميع أصحاب المصالح.  الم  سة  وزقز اليلة  ول .1
ناللاان المنييلة    مالم األمناءالت كود على أعضاء كل مل   .2

التنفوذمة  ناإلاار   المالم  الواملول    مل  مل  ن ولهم 
التي   ا   لى  وارض   الم  سة في الحاالن  بضلنر   ان  

مصالح مع  نفلاً  مصالح م  مو ا  نالتوامل  ل ذه   الم  سةا 
  السيا ة.

 لدمم أميلة  مضيحية لحاالن  وارض المصالح  تنا   مع   .3
  مل ل ا. ننضع حل الم  سة طييوة مشاط

المصالح  يل  دء   .4 عل  وارض  اإلفصاح  كيفية   مضيح 
نالحصمل على  األعمال التي  د  نش  عن ا  وارض في المصالحا  

  التلخيص أن الممافلة الالزمة. 
للت كد مل  ان  ن مع أ   وارض   .5 الالزمة  اللماعد   حد د 

نلاان المالم    مالم األمناءفي المصالح لد  أعضاء كل مل  
  الم  سة. ناإلاار  التنفوذمة في 

  مالم األمناءأعضاء كل مل   تمج  على كل عضم مل .2
التنفوذمة  ناإلاار   المالم  اإلااران   نلاان  نمد ل  

  لغلض الت كد مل  ريو  هذه السيا ة   نم  بشكل التمديع الم  سة في
السيا ةا نأمه  لأ هذه   ا تلم مسخة مل هذه  أمه  على  يان   كد  يه 

  السيا ة.السيا ة نف م اا نأمه مماف  على االمتيال ل ذه 
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  (: الحاالت التي يحدث فيها تعارض المصالح 3المادة ) 
ن حتلم مل   الم  سة   لل  كل  ألعضاء  األمناء أن  نلاان    مالم 

الح  في   ل م  الخاصة نأن  فو ا مصالح م  التنفوذمة  المالم ناإلاار  
المشاركة في أمشرة متودا  بشلط أال   ا   لك األمشرة ب   حال  لى  

   ككل.  الم  سة  وارض مع مصالح
شخص ما ب    ملع  وارض المصالح حونما  تداخل المصالح الخاصة ل

   ككل.  الم  سة  طلقلة مع مصالح
 نش   وارض المصالح عندما ملمم شخص  تصل  أن  كمن   .1

محم  ناجبا ه  أااء  عليه  مصالح  صّو   بممضمعية   الم  سة لدمه 
  نفاعلية. 

بشكل عام باإلمكان  حد د ن مع  وارض المصالح بحدنث   .2
في المظيفي  لملكزه  ما  أن   ا تغالل شخص  أن  الم  سةا  لمولممان 

لفلص عمل أ يح  للم  سةا أثناء أااء عمله بالم  سةا لصالحه أن  
لصالح أطلا  خارجية بشكل  ول مستح ا نممار ة الواملول ن/ أن  
  أ لبائ م أ  ممع مل األعمال للممرا ل أن مع الممرا ل مل الداخل.

أفلاا   .3 أن  الشخص  عندما  تللى  المصالح  محدث  وارض 
شخصي  منافع  المظيفي  عائلته  لملكزه  كنتياة  مشلنعة  ة  ول 

   الم  سة.  في
 د   ا  الللنض أن ضمامان االلتزامان لألفلاا أن أفلاا   .4

   عائال  م  لى  وارض المصالح. 
مومل   .5 حول  المصالح  في  هناك  وارض  مكمن  ما   البا 

  شخص ما لصالح ممّرا. 
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   اشأن تعارض المصالح  المؤسسة (: سياسة 4المادة ) 
   عامة   واًل: سياسات 

كل الم  سة   لاعي .1 مع   في   وامال  ا 
على   كمن  ب ن  الاميع  معامية  ائمة  على   أ م  ن حلص  نعاالةا 

  نعاملو ا.  ممرا  ا نشلكائ ا مع   وامال  ا  في    مخي الودالة 
محعل التمووز ضد المستفود لا أن الواملول أن المد لقل أن   .2

  الممرا ل.الم  سةا أن  التنفوذ ول في
للم  سة   مل نالئه أن  تخذ عال ة  ذن  أل  طل  مامز ال .3
اللبح في ر يته مل أن لمخالفته    حلو   ذرقوة 

  السارقة في المملكة. ناألمعمة الم  سة   يا ان
 وارض   ما  أن مكمن ملاجع الحسابان مستلل نليم له  .4

نف  نذلك  ما  لضي   مصالحا 
التوارض   هذا ميل نجما حالة  نفي الم نيةا  نالموا ول األمعمة به
نموالاة ما   ففمه عنه  نفلًا   اإلفصاح  الحاالن   لك 

  الم  سة.   حكم اا نما محل  مصلحة التي لألمعمة 
  ثانيًا: اإلبالغ عن التعارض في المصالح

 تم اإلفصاح عل جميع  وارض المصالح ) ماء المباشل    .1
)في     سةالم أن  ول المباشل  في الولما ناألعمال التي  تم لحساب 

على   عالن   االجتماع.  محاضل  في  حو   يي   المالم  اجتماعان 
لانة   ن لدممه  لى  المصالح  عل  وارض  اإلفصاح  ممكل  ذلكا 

ل الملاجوة  لم  مجد  مممذج   ( مالم األمناء ) ن نجدن نإن  مل خالل 
أعضاء   مل  أ  عضم  نإذا  خلف  المصالح.  عل  وارض  اإلفصاح 

األمناء  ا  مالم  لاان  مل  لانة  التنفوذمة  أن  اإلاار   أن  لمالم 
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عل اإلفصاح عل مصلحتها جاز للم  سة أن لكل ذ    الم  سة في
مصلحة المرالبة أمام الا ة اللضائية المختصة بفبرال الولد أن  لزامه  

  ب ااء أ  ربح أن منفوة  حلل  له مل ذلك. 
ا خاذ   .2 األمناء  يل  أن    مالم  علد  على  اللانة  جلاء  أن 

وارض المصالحا ملمم صاح  المصلحة بكشف  مواملة  نرم  على  
جميع الم ائع الامهلقة عل  وارض المصالح في االجتماعا نقنوكم  

أعضاء   كان  االجتماع.  ذا  محضل  في  الكشف  األمناء هذا    مالم 
أحد   أن  اآلخلنن  المالم  مل  المنييلة  اللاان  أعضاء  أن  اآلخلنن 

ضم/التنفوذ  لدمه  أعضاء اإلاار  التنفوذمة اآلخلنن على علم ب ن الو
 وارض في المصالحا  تم اإلفصاح عل الحلائ  ذان الصلة مل  يل  
الوضم/التنفوذ  أن مل  يل الشخص الموني مفسه  ذا اعي  لى اجتماع  

  المالم/اللانة كضيف لغلض اإلفصاح. 
  ثالثًا: اإلقراض

ال مامز للم  سة أن  لدم  لضًا مل أ  ممع  لى أ  مل أعضاء  
 اار  ا أن أعضاء اللاان المنييلة مل المالما أن أن  مالم 

   ضمل أ   لض مولده أ  من م مع الغول. 
  رااعًا: قبول الهدايا وما في حكمها 

نلاان المالم    مالم األمناءال مامز أل  مل أعضاء   .1
في التنفوذمة  له   الم  سة ناإلاار   شخص  أ   مل  ال داما   يمل 

ال داما أن   ا    مع مالية  وامالن مل ش ن  لك  الم  سةا  ذا كان 
   لى  وارض في المصالح.
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ناللاان المنييلة مل    مالم األمناء  لتزم أعضاء كل مل   .2
ن  التنفوذمة المالم  التي  لدماإلاار   ال داما  ل م    ا  تسليم 

  للتصل    ا.  الم  سة   لى
  

   
تجاه تعارض  و عضاء المجلس    مجلس األمناء (: مسؤوليات  5المادة ) 

  المصالح 
على   .1 األمناء ما   أعضاء    مالم  مل  كاٍ   عدا   ووول 

المالم  ول التنفوذ ول في اللاان المونية بالم ام التي  د  نش  عن ا  
 وارض في المصالحا كالت كد مل  المة التلارقل المالية ن ول  حاالن 

  الماليةا نملاجوة صفلان األطلا  ذن  الوال ة. 
  : مالم األمناء ما  على عضم  .2

ب مامة   .1 م امه  ملّدم  ممار ة  نأن  نمزاهةا 
على مصلحته الشخصيةا نأال مستغل منصبه   الم  سة  مصالح
  مصالح خاصة. لتحلو  

 ان  حاالن  وارض المصالحا نإ الغ المالم بحاالن   .2
النعل في   في حيااه عند  التي  د   ثل  الممضمعان  التوارض 

عدم  شلاك هذا    مالم األمناءالمولنضة على المالما نعلى  
احتساب صم ه في التصمق  على  مدانالنا نعدم  الوضم في ال

  .مالم األمناءهذه الممضمعان في اجتماعان 
الصلة   .3 ذان  المولممان  على  لقة  الحفاظ 

  نأمشرت ا نعدم  فشائ ا  لى أ  شخص.  بالم  سة 
  : مالم األمناء ملحعل على عضم  .3
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على  لار   .1 األمناءالتصمق   نالولما    مالم  األعمال  في 
مصلحة مباشل  أن  ول   ذا كام  له   الم  سة ب التي  تم لحسا
  مباشل  فو ا.

  -مباشل أن  ول مباشل   بشكل   -  اال تغالل أن اال تفاا  .2
اال تيمارقة  أن مولمما  ا أن الفلص  الم  سة  مل أ  مل أصمل

ا أن المولنضة  مالم األمناء المولنضة عليه بصفته عضمًا في  
اال تيمارقة التي  دخل ضمل  الم  سةا نقشمل ذلك الفلص   على
التي  ل    أمشرة أن  من اا   الم  سة الم  سةا  اال تفاا   في 
عضم المالم الذ  مستلول ألجل ا تغالل  الحعل على  نقسل  

التي  ل      –برلق  مباشل أن  ول مباشل    -الفلص اال تيمارقة  
مالم  في اال تفاا  من ا نالتي َعلِّم   ا أثناء عضمقته ب الم  سة 
   . األمناء

 ذا  خلف عضم المالم عل اإلفصاح عل أ  مصلحة   .4
الم  سةا   األعمال نالولما التي  تم لحساب مباشل  أن  ول مباشل  في  

اللضائية   الا ة  أمام  المرالبة  مصلحة  ذ   لكل  أن  للم  سة  جاز 
المختصة بفبرال الولد أن  لزام الوضم ب ااء أ  ربح أن منفوة  حلل   

  له مل ذلك.
  

 ( التنفيذية  6المادة  اإلدارة  مسؤوليات  عضاء  تعارض  (:  تجاه 
  المصالح 
  الم  سة: في أعضاء اإلاار  التنفوذمة على ما 
خاصة   أ  في الدخمل  عل االمتناع .1  وامالن 
  .مالم األمناء بممافلة   ال الم  سة مع
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نضو م   عل االمتناع .2 ا تغالل 
أ  الم  سة في  المظيفي  أن  منفوة  أن  مصلحة لتحلو  
  شخصية.  مكا  

عل عل االمتناع .3 أن   اإلفصاح  الوامة  المولممان  ول 
  لتحلو  مصالح شخصية.   لك المولممان مل لسلقة أن ا تخدام أ ا
بودم .4 أصمل    اء   االلتزام  نملافل ا   الم  سة ا تخدام 

  نممتلكا  ا.
  

 ( في 7المادة  العاملين  مسؤوليات  تعارض   المؤسسة (:  تجاه 
  المصالح 

  بالتالي:  الم  سة  لتزم جميع الواملول في 
  نملافل ا نممتلكا  ا.  الم  سة أصمل ا تخدام أال مسوئما  .1
 دنن ممافلة   الم  سة  وامالن مالية في  أال  دخلما في أ  .2

  . مالم األمناء 
ا تخدام .3 مسوئما  مل   ما  أال  نمس نليا  م  أ د  م   ح  

شخصيةا   بالم  سة خاصة مولممان أل لاض 
السلقة عل مفصحما نأال الوامة   المولممان  ن ول 
عمل م  علو ا  مرلوما  التي آخلقل بحس   الومل   ألطلا   نإن  لكما 
  الم  سة.  في
أل لبائ م أال .4 أن  ل م  ال داما  مل   مليلما 

ش م ا الم  سة مع  تواملمن  أطلا   مل  أن   ا   لى   نالتي 
اإلضلار  الم  سة  مصالح  هدار أن أن  منافع     اا   حلو  
  للا ة المامحة.  خاصة 
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كتا ياً    الغ .5 مناص  عل رؤ ائ م  مشغلمم ا   أ  
أ   خارج أن  مع   مصلحة الم  سةا  عائال  م  أفلاا  أن  هم   لبر م 

 سوى   أن  الم  سة ج ة  توامل مع أن أ   م  سان  اارقة شلكان أن
  للتوامل مو ا. 

أ  .6 عائال  م  نأفلاا  الواملول  أنضاع  توارض    تان  
نأ  أفلاا   مع الممرا ل وامل م ت  تول  مصالح م الشخصيةا  يما فو ا

  . الم  سة  سوى للتوامل مع  أن شلكان أن م  سان أخل   توامل أن 
  

  (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة8المادة ) 
هذه السيا ةا نقيلغ   ا جميع الواملول    مالم األمناء موتمد   .1
مم ع في على  ل ا  ملخصًا  نقنشل  اإللكتلنمي   الم  سة  الم  سةا 

  ن كمن مافذ  مل  ارقخ مشلها بالمم ع. 
الت كد مل  نفوذ هذه السيا ة نالومل    مالم األمناء تملى   .2

الحاجة نبناء    لتضيه بممجي ا نملاجوت ا مل فتل   لى أخل  نفلًا لما
  مصية مل لانة الملاجوةا نال  ودل  ال بممافلة المالم. على  
 نمقًا بفعداا  للقل   ملمم مشاط الملاجوة الداخلية بالم  سة  .3

 فصولي عل مد   ريو  نااللتزام   ذه السيا ةا نقولض  للقل   ذا  
المصالح  ) الش ن   في  التوارض  حاالن  عل  على  ند خاص  مشتماًل 

التنفو اإلاار   ب عضاء  اللئيم  الخاصة  على  علض ا  نالتي  م  ذمة 
  لانة الملاجوة  يل م امة السنة المالية المونية. التنفوذ ( على 
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  (: تمهيد 1المادة ) 
في   الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 

نالم  سان األهلية نالئحته  السومامةا نمعام الامميان  المملكة الولبية  
اال ا ية  ن التنفوذمةا   ا تكماال    الالئحة  السيا ة  هذه  للم  سةا    ي 

  محل ا.ل اا انن أن  حل 
  

  (: نطاق والغرض من السياسة2المادة ) 
لصالح   .1 مومل  مل  جميع  على  السيا ة  هذه   ري  

كامما   الم  سة  األمناء في أعضاء  ماء  اإلاار    أن  مالم 
بصل    عاملول أن التنفوذمة  مستشارقل  أن  متوانمول  أن  مترمعول  أن 

  . الم  سة النعل عل مناصي م في 
  الغلض مل السيا ة: .2

الم  سة .1 لصالح  مومل  مل  كل  على   ديام  بالمحافعة 
نالمترمعول نالمستفود ل مل الم  سةا نعدم      خصمصية  يامان  

حس  ما  ومضح  أل  أحد  ال في مراق ضو  جدا  مشاركت ا  
الخاصة   الييامان  نا تخدام  اآل يةا  المماا  أل لاض  في 

بما الم  سة  الم  سة  لتضيه  فل   مخالف   مصلحة  ال  نبما 
  األمعمة ناللمامول الموممل   ا في المملكة الولبية السومامة. 

على   .2 نالمحافعة  الييامان  مع  التوامل   مضيح  جلاءان 
الم  سة خص ااخل  مل   مصوت ا  مم ع  أن  خالل 

  اإللكتلنمي.  الم  سة 
  

  (: الضمانات3المادة ) 
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  ما  لي:   ضمل الم  سة 
الم  سة .1 مو ا   أن  توامل  المتواملول  جميع  يامان  مع 

  النشل. بسلقة  امة مالم  مافلما على 
المتواملول مو ا مع أ    .2 أن مشاركة  يامان  لل  لمم  ييع 

  أخل  انن  ذم م. ج ة 
الم  سة .3 مصية    لقد  لكتلنمي  أ  لل  ل ل  ر ائل  أن 

 ما رة أ  ج ة أخل  انن  ذم م.  للمتواملول مو ا  ماء  ما رت ا أن  
  
 يا ة خصمصية الييامان على مم و ا   أن  نشل الم  سة  .4

نأن   نجدا  أن  اإللكتلنميا  ن  مريمعة  الرل   عند  متمفل    كمن 
   لكتلنمية. 

للم  سة أن   .5 الييامان   مكمن  بخصمصية  خاصة   يا ة 
   للمما ع اإللكتلنمية.

  
  اإللكتروني (: خصوصية البيانات الخاصة اموقع المؤسسة 4المادة ) 

الم  سة  .1 مم ع    ضمل  نمستخدمي  زنار  لاميع  ما  لي 
  اإللكتلنمي:  الم  سة 
مشاركت ا  الح  في مولفة كيفية ا تخدام الييامان التي  تم  .1

  اإللكتلنمي.  مم ع الم  سة 
  الييامان. االلتزام بحمامة حلم  م نالحفاظ على  لقة  .2
الخصمصيةا نعدم ا تخدام   .3 للحفاظ على  األنلمقة   عراء 

الييامان  ال   المالئمة  لك  الخصمصية   بالرلقلة  على  للحفاظ 
  بشكل آمل. 
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ال  أن المم ع ال ممار  أ  أمشرة  اارقةا نلل ملمم  تبا .4
الييامان الشخصية مع أ  ج ة  اارقة با تيناء ما  تم اإلعالن  

  للمستخدم نبود ممافلته على ذلك. عنه 
ذان   .5 ر ائل  نإر ال  المستخدمول  ا تخدام  يامان  عدم 

  محتم   اار . 
عدم مشاركة هذه الييامان مع أطلا  خارجية  ال  ذا كام    .6

ا تكمال طل  الزائل أن المستخدما  عملية  هذه الا ان الزمة في  
لأل لاض   جماعية  ستخدم  في  طار  يامان  ذلك  مكل  مالم 
اإلحصائية ناألبحاثا انن اشتمال ا على أمة  يامان مل الممكل  

  .   ما تخدام ا للتولقف 
عدم ديام المم ع )في كل األحمال(  ييع أن   جول أن المتاجل    .7

أ    لمصلحة  مستخدميه  المم عا  طل  ييامان  خارج  ثال     
كافة   خصمصية  على  األن ان  كافة  في  الييامان  ن يحافظ 

  الشخصية التي  تحصل علو ا ن لقت ا.
لومل   .2 المم ع  في  المسالة  الييامان  ا تخدام   د  تم 

المم ع ن لدمم  البة ا تخدام أكيل  اال تبامان نأخذ اآلراء   د   رمقل  
ل الممكل التماصل مو م عند    ملة نفاعلية للزنار نالمستخدمولا نم

ر يت م في االطالع على ما مستاد مل المشارقع ناألعمال الخولقة التي  
الم  سة لمم   التماصل مو ما     ا  الييامان  ساعد في  حو  أن هذه 

  ا تفسارا  ما ن نفوذ طلبا  م  در اإلمكان. ناإلجابة عل 
آلية    بصمر   في الحاالن الرييمية  تم التوامل مع الييامان .3

خالل الترييلان ناليلامج المحدا  لذلكا انن أن مستلزم  )الكتلنمية( مل  
الم  سة ممظفي  نفي  أن   ذلك مشاركة  الييامانا  على  لك  اطالع م 
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حاالن ا تينائية )كالتحقيلان ناللضاما(  د مرلع علو ا ممظفم الا ان  
نأنامل  مل  لزم اطالعه على ذلكا خضمعا ألحكام اللاممن الل ا ية أن 

  الا ان اللضائية. 
 نري   يا ة الخصمصية على كافة الخدمان نالتوامالن   .4

المم ع  ال في الحاالن التي  تم فو ا النص على  التي  تم  جلاؤها على  
ففمه مكمن ل ا  يا ة خصمصية  خدمان أن  وامالن ذان خصمصيةا  

  منفصلةا ن ول مدماة بسيا ة الخصمصية هذه. 
محتم    .5 خارج   د  أخل   لع  رناب   لكتلنمية  على  المم ع 

نال  غرو ا هذه السيا ةا نفي حال  ام أ  مل الزنار  ا   يرل  الم  سة 
مل   أخل   مما ع  بالمصمل  لى  المستخدمول  مل  ا تخدام  أن  خالل 

م  سةا ففمه  يخضع لسيا ة الخصمصية  اللناب  المتاحة على مم ع ال
نالتي  د  ختلف عل  يا ة مم ع الم  سةا مما  المتوللة   ذه المما عا  
   يا ة الخصمصية المتوللة  تلك المما ع.  ترل  منه  لاء  

اإللكتلنمي  د محتم  على رناب   لكتلنمية   مم ع الم  سة .6
الييامان نخصمصوت ا  ختلف  لمما ع أن  مابان  د  ستخدم طل ًا لحمامة  
نالم  سة لد ناا  المستخدمة  الرلق  عل   و عل  مس نلة  محتمقان  ل 

باللجمع  لى  شواران   ) نصح  األخل   المما ع  خصمصيان  نطلق 
  الخاصة  تلك المما ع(. الخصمصية 

مراق   .7 في  نالتغول  التلنيةا  ماال  في  ال ائل  للترمر  معلًا 
اإللكتلنميا المم ع محتفظ بالح  في  ود ل  اللمامول المتوللة بالماال  

نشلنط ا في أ  ن    لاه مالئمًاا  ه   نما  يا ة الخصمصية الخاصة ب
 خرار  نقتم  نفوذ التود الن على صفحة الخصمصية في المم عا نقتم  
  المستخدمول نالزنار في حالة  جلاء أمة  ود الن ذان   ثول.
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الشخصيةا  تم   .8 نالمستخدمول  الزنار  على  يامان  للحفاظ 
الشخصية   نالييامان  اإللكتلنمي  التخزقل  با تخدام  المل لة    مول 

  التلنيان اآلمنة المنا بة. 
  

  اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة   (: 6المادة ) 
مل   علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  األمناء  لوتمد  في    مالم 

نقيلغ   ا  الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه السيا ة مل  ارقخ اعتمااهاا  
 ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء  الم  سةا نقسل  الومل ب  الواملول في جميع

   مل  ارقخ ذلك التود ل. 
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سياسة تنظيم العالقات مع 
 وباقي أصحاب المصلحةالمستفيدين 
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  (: تمهيد 1المادة ) 
عال ان  السيا ة  هذه  مل   بكافة  الم  سة  نعم  المستفود ل 

نكافة   الم  سة  مكفل حلمق نببا ي أصحاب المصالح   اا بما   خدما  ا
هذه األطلا . ن شكل اللمامول ناألمعمة الموممل   ا في المملكة الولبية  
السومامة نالولما الميلمة المصدر األ ا  في  حد د حلمق نناجبان  

  كافة أصحاب المصالح. 
 ري  هذه السيا ة على كافة أصحاب المصالح المذكمرقل أاماه نبما  

ال معام  مع  نالئحته  ال  توارض  األهلية  نالم  سان  امميان 
ناألمعمة ذان الوال ة الحاكمة   للم  سة  الالئحة اال ا ية  ن  التنفوذمة 
  الم  سة:  ألعمال

نأعضاء اللاان المنييلة عل   الم  سة  اار   مالم  أعضاء .1
  المالم. 

  الم  سة. واملول فينال التنفوذمة اإلاار   أعضاء .2
  الم  سة.  خدمان مل المستفود ل .3
  الم  سة.  حسابان  ملاجوي .4
  الم  سة.  مستشار   .5
  .نالممرا ل الدائنول .6
  الماتمع.  .7
 نزار  الممارا البشلقة ن التنمية اإلجتماعية  .8
  أصحاب المصالح اآلخلقل.  .9
  

  (: الهدف من السياسة2المادة ) 
    د  السيا ة  لى  حلو  ما  لي: 
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ناألمعمة   .1 اإلجلاءان  مع   يان  بالوال ة  الخاصة  اإلشلا ية 
  المستفود ل نبا ي أصحاب المصالح. 

  ضمان اال تملارقة في  ريو  الموا ول نااللتزام   ا.  .2
  حمامة حلمق المستفود ل نبا ي أصحاب المصالح.  .3
الومل على أ ا  ناضح ننفلًا لميدأ الشفا ية الكاملة التي   .4

نالتزام ا   الم  سة احتلام  ضمل   ناللمائح  عل  لألمعمة  باإلفصاح 
  المولممان الامهلقة ألصحاب المصالح. 

المصالح .5 أصحاب  مع  الوال ة  نبيان   للم  سة  نعيم 
اإلجلاءان ناألمعمة اإلشلا ية الخاصة بحمامة أصحاب المصالح نحفظ  

  حلم  ما بحو   تضمل: 
مت اك حلم  م  آليان  ومقت أصحاب المصالح في حال ا  .1

  التي  للها األمعمة ن حمو ا الولما.
التي  د  نش    .2 الخالفان  أن  الشكان   آليان  سمقة 
  نأصحاب المصالح.  الم  سة   ول
المستفود ل   .3 مع  جود   عال ان  إل امة  منا بة  آليان 

  نالمحافعة على  لقة المولممان المتوللة   م. 
  السياسة (: اإلشراف على تطبيق 3المادة ) 
باإلشلا  على  نفوذ هذه السيا ة مل   اللئيم التنفوذ  للم  سة ملمم

أصحاب  خالل   مع  التي  تم  نالولما  نالموامالن  الحاالن  ملاجوة 
المصالح   أصحاب  حلمق  حمامة  مل  نالت كد  ب    المصالح  ناللفع 

  . مالم األمناء مصيان  لاها  لى 
  

  (: السياسة العامة4المادة ) 
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أعضاء  التوا .1 مع  األمناء مل  التنفوذمة  تم    مالم  ناإلاار  
أصحاب  مع األطلا  المختلفة مل   الم  سة   ذان الشلنط التي  ربل ا

على أال   الم  سة المصالح انن أ   مووز أن شلنط  فضوليةا ن سوى 
على أمة موز  مل خالل  وامله في  محصل أ  مل أصحاب المصالح  
  االعتياامة. الم  سة  مشاطانالولما نالصفلان التي  دخل في 

ما  أن   الولما الميلمة  ول أصحاب المصالح نالم  سة  .2
حالة   تضمل ن مضح بشكل  فصولي اإلجلاءان التي  وتم   باع ا في  

التي  وتم افع    خالل أ  مل األطلا  بالتزاما ها نكذلك اإلجلاءان 
   ومقضان   ا.

نالمشاكل التي  د  نش   لحل كافة الخالفان   الم  سة   سوى .3
 توارض  مل/مع أصحاب المصالح في  وامال  ا بالرلق المامة بما ال  

مع أمعمت ا نلمائح ا نمصلحت ا  در ما أمكلا على أن  تم  ومقت  
الا ان اللضائية مل أحكام ن لار  أصحاب المصالح نفلًا لما  صدره  

ب النعامية نالشلعية  كافة اإلجلاءان  خصمص  لك  نذلك بود ا تنفاذ 
  نالللاران. األحكام 

المنا صان   الم  سة   لمم .4 لتل ية  ناضحة  آلية   ترمقل 
الشلاء   أنامل  خالل  مل  نذلك  المختلفةا  ب مماع ا  نالصفلان  نالولما 

  المختلفة. 
بكل شفا ية عل أ  أحداث جمهلقة   ثل   الم  سة   فصح .5

الخاصة   نالشفا ية  اإلفصاح  لسيا ة  نفلًا  أعمال ا  على 
التنفي  نالئحته األهلية  نالم  سان الامميان معام  نحس  بالم  سة 

ألصحاب المصالح   الم  سة  للم  سةا ن تيح الالئحة اال ا ية  ن  ذمة
نالييامان ذان الصلة ب مشرت م نبما   مكامية الحصمل على المولممان  
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الم     في  المنا بة  المولممان  في  مفول  الودالة  ميدأ  مكفل  حلو  
بغلض مساعد  أصحاب المصلحة على ا خاذ الللاران  ناًء  المنا    

فلص   على  نحصمل م  ننا يةا  صحيحة  مولممان  في  على  متكافئة 
المصمل  لى المولممة نضمان عدم  سلب المولممان  لى بوض م انن  

  البوت اآلخل. 
ب صحاب   الم  سة  حافظ  .6 المتوللة  المولممان  على  لقة 

التي  لمولممان في الولما ناال فاديان  المصالح ن درج  ند خاص بسلقة ا 
  نالدائنول نالممرا ل.    مع المستفود ل ن الم  سة  يلم ا
مالم   الم  سة   تيح .7 المصالح  مكامية   الغ  ألصحاب 
 تولضمن  لو ا مل  يل   عل أمة ممار ان  ول  ليمة الم  سة   اار 

ن مفل المنا بة   الم  سة الم  سةا  التي  لمم  الحمامة  لألطلا  
الميلغول   باإل الغا نذلك نفلًا لسيا ة اإل الغ عل المخالفان نحمامة 

  الم  سة. المربلة في 
في   الم  سة  شاع  .8 المشاركة  على  المصالح  أصحاب 

أمشرة اآلليان المختلفةا  الم  سة  متابوة  التي  كفل   ن مفل  ناألطل 
با المصالح  مل    امان أصحاب  اللصم   نحي م   لم  سةاال تفاا  

 ول  لك اآلليان ناألطل  الم  سة. نمل   على المشاركة في متابوة مشاط 
  ما  لي: 
اإللكتلنمي  .1 كافة   للم  سة  المم ع  على  محتم   الذ  

  . الم  سة المولممان عل 
  . للم  سة التللقل السنم   .2
  الم  سة.  فصاحان .3
  للم  سة. الصحفية عالمان الصحف نالييامان   .4
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  تجاه  صحاب المصالح  المؤسسة  (: التزامات5المادة ) 

أصحاب       موتمد .1 نبا ي  نالوامة  التنعيمية  نالا ان 
اإلاارقة نالمالية ال خاذ  لارا  ما لذلك   الم  سة  المصالح على  لارقل

ما  أن  كمن جميع التلارقل صحيحة نكاملة نعاالة ناديلة نمف ممة  
   ن صدر في الم   المنا  . 

مامز للواملول المصلَّح ل م فل   لدمم  لارقل  اارقة نمالية   .2
  طلا  ثالية. لى أ 
ما   عداا  االن الومل اائًما بشكل ا و  نمزقها نقحعل   .3

كما   الومل.  في  االن  المارا   المولممان  أن  حلقف   ماًما  زقيف 
خداع  اار   أن   الم  سة محعل  نالخارجوول  الداخلوول  ملاجوو ا  أن 

   مامحو ا أن أ  صاح  مصلحة آخل. 
أن   .4 الساالن   الم  سة   متيلما   لكافة  يا ان  اار  

نقتوول علو ا االحتفاظ بالمولممان األ ا ية التي ل ا ديمة كيول  بالنسبة  
نإاار  لمترلبان  امممية   الم  سة لومليان  الخاضوة  المولممان  ن/أن 

الم  سة( للفتل  المحدا  في   أن  نعيمية  لتضي االحتفاظ   ا ) االن
بالمستندان المنا  . نمع ذلكا فالساالن  ول  جدنل مد  االحتفاظ  
بالم  سة نالمسماان    - الخاصة  المكلر   المولممان  ذلك  في  بما 

التي املض  المد  المحدا     - الم  سة نالمولممان الم  تة ن االن 
إلخرار   لم  كل خاضوة  طالما  من ا  التخلص  لالحتفاظ   اا  نبغي 

  االحتفاظ بالمستندان. 
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م .5 جميع  حمامة  ن ول   الم  سة متلكان ما   )الماامة 
مل  مء اال تخدام أن التلف أن السل ة أن أ   وامل آخل  ول   الماامة( 
  منا  . 

على محم مس نل نأل لاض   الم  سة  ما  ا تخدام أممال .6
  فل  ال  ول.  الم  سة أعمال
كل  .7 الم  سة  تحمل  في  أمعمة   عامل  حمامة  مس نلية 

بالم  س  الخاصة  المولممان  على  يول    -نالتي  شمل   ة كنملمجيا 
أج ز  الحا   اآللي نمعم اال صال عيل الشبكان    -الميال ال الحصل  

المحممل   ال ا ف  نأج ز   الفمرقة  نالل ائل  اإللكتلنمي  اليلقد  نأمعمة 
األخل    الفود م  نمعم  الفود م  نم  ملان  نالصمن  ال ا ف  نأمعمة 

ان نالمولممان  نمصاار المسح الضمئي نالرباعة نمعم الدخمل بالبرا 
نقتحمل كذلك مس نلية حمامة هذه   األخل  الموالاة بالحا   اآللي.

األمعمة نالييامان المارا  في هذه األمعمة مل المصمل  ول المنا    
    لو ا أن التلف أن السل ة. 

ما  عدم ا تخدام الل ائل نأ  ا صاالن أخل  مل لة أن   .8
  د    ن الخاصة بالم  سة مستلمة با تخدام أمعمة  كنملمجيا المولمما

 مشاء أن  خزقل أن ملل مولممان  كمن عدائية أن ماكل  أن  ول  امممية  
كلق ة   أن  لغة  ن حة  أن  مضاملة  أن  أن  مووزقة  صلقحة  جنسية  أن 

مما ع  ازارائية  أن للمصمل  لى  األمعمة  ا تخدام هذه  مامز  كما ال   .
  الشبكة التي  تضمل محتمقان مشا  ة.

على   الم  سة   لتزم .9 المساعد   بمس نليا  ا   د   بالمفاء 
هذه   اإلرها ية.  شمل  األعمال  ن ممقل  األممال  عمليان  سل  منع 
المس نليان بصمر  عامة  حد د همقة المستفود ل نملادبة مشاط المستفود  
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ناإل الغ عل النشاط المشيمه أن  ول الموتاا بما  تماشى مع اللمامول  
  السارقة. 

  
  تجاه المستفيدين (: مسؤوليات العاملين في المؤسسة 6لمادة ) ا

في  الواملول  جميع  مع  ن  الم  سة على  مباشل  بشكل  الذ ل  تواملمن 
  : المستفود ل

الم ائل   .1 ب فضل  المستفود  محتاج ا  التي  الخدمة   لدمم 
لها   الخدمة الملدمة  بآراء المستفود عل  المتاحةا نالونامة  نالممار ان 

  ا ه نملل ا.ن ماع ملتلح
 س ول  لدمم الخدمة للمستفود انمما  ولودا ن لدمم ما محتاجه   .2

له عند   الملدمة  المستفود مل مصح ن مجيه انن  لزاما نشلح الخدمة 
الحاجةا نبيان الحلمق نالفلص المتاحة لها نااللتزامان التي  تمج   

   عليه   ا ت ا للحصمل على الخدمة. 
   المستفود حال النشل اإلعالمي. اال تئذان مل   .3
   الودل في خدمة المستفود ل انن محابا  أن  حوز. .4
الصدق مع المستفود في ا تحلا ه الخدمة مل عدمها مع   .5

    مجو ه لما في صالحه. 
  

  و من البيانات المؤسسة  (: خصوصية المستفيدين من 7المادة ) 
على .1 مولممان   الم  سة  ما   مع  بحلص  أن  توامل 

نأن  حمو اا    - بما في ذلك المولممان الشخصية    - المستفود ل السلقة  
األحمال ما  على  كافة  ن ائية   الم  سة  نفي  على  دا ول  المحافعة 
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نالفنية  يما مخص   ناإلاارقة  الماامة  مولممان  منا بة على األصود  
  ك المولممان الشخصية. السلقة بما في ذلالمستفود ل 

أال  خاطل مرلًلا  يلة أ  مستفود عيل   الم  سة ما  على .2
 لى الا ان التي  حتاج  لى  اإلفصاح عل مولممان الومول السلقة  ال  

مولفت ا أل باب مشلنعة  تول  باألعمالا نال  خاطل با تخدام ا على  
  . الم  سة أمعمة ن يا انمحم  تنافى مع 

ا باع   سة الم   ما  على .3 بشكل خاص على  أن  حلص 
مع   الشخصية  المولممان  مشاركة  عند  نالسيا ان  ناألمعمة  اللمامول 

حتى نإن كان ذلك أل لاض الومل المشلنعة( نعند ملل  )  أطلا  أخل  
  المولممان. 

  ن المتوانممن   ن المترمعمن  في الم  سة  الواملمن  تحمل   .4
نلية االطالع على  مامول  مس  الذ ل  تواملمن مع مولممان المستفود ل 
  السارقة ناالمتيال ل ا. خصمصية الييامان نأمل المولممان 

  
  والموردين   (: العالقات مع 8المادة ) 

نالممرا ل عل الومل برلقلة محعمر  أن      ما  أن ممتنع   .1
أ   مع  مالئمة  مستشار   عامل  وتيل  ول  أن  مترمع  أن  متوانن  أن 

  الم  سة.  في
مستغلمن   الم  سة على  اار   .2 ال  الممرا ل  أن  مل  الت كد 

مع ا م الم  سة عال ا  م  مستخدممن  ب     يما  ل ب    الم  سة أن 
  دية أن  ول مزق ة. موامالن احتيالية أن  ول أخال
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أال ملدمما على  لدمم حمافز للواملول   نالممرا ل     تم ع مل   .3
المت اك هذه   الم  سة أن لغولهم ممل ممار من أمشرة مع  في الم  سة 
  السيا ة.

  
  (: تنوع المور ِّدين 9المادة ) 

ممرا ل   الم  سة   سوى .1 مع  شلاكان  على  الحصمل   لى 
  مختلفة.موملمن في مااالن عمل 

   نمع ممرا  ا. الم  سة   دعم .2
  

  (: المعاملة العادلة10المادة ) 
خالل   الم  سة   سوى .1 مل  موزان  نافسية  على  للحصمل 

   ممار ان الومل اللامممية ناألخالدية فل . 
نمتوانن نمترمع مزانلة   عامل في الم  سة  نبغي على كل  .2

مع   عاال  ب  لمب  اال تخفا    المستفود ل األعمال  نعدم  نالممرا لا 
   أن بخدما  م. بلدرهم 
شخص   الم  سة ال  سمح .3 أ   با تغالل  اإلطالق  على 

بشكل  ول مالئم عل طلق  التالع  بمولممان متموز  أن  خفائ ا أن  
ممار ة  ول   أ   أن  محم مضلل  الحلائ  على  أن علض  ا تغالل ا 

   عاالة أخل .
  نعاال في المنرلةا ن سوى  بشكل حوم  الم  سة  تنافم .4

عيل   نليم  متفم ة  خدمان  عيل  نعلى  نموت ا  أعمال ا  على  للحفاظ 
   ممار ان  ول مالئمة أن مضاا  للمنافسة.
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أن  ول   الم  سة   حعل .5 ن ائل  ول  امممية  ا تخدام 
ممراا بما في ذلك   أخالدية للحصمل على مولممان خاصة بمستفود أن

الح  ممكل  التاارقة.  حمل  األ لار  مولممان  على  صمل 
نالالئلة.   الم  سة منافسي المشلنعة  المصاار  مل  فل  
مل   الم  سة  ن حعل مولممان  لقة  على  الحصمل 
ه الء   الم  سة منافسي السلقة  ااه  ملزم  ماج   ب مه  عل   مل  أن 

  المنافسول.
  

 ( اإلخالل  11المادة  حالة  في  المصالح  تعويض  صحاب  سياسة   :)
  احقوقهم
 ومقت أصحاب المصالح في حالة اإلخالل بحلم  م نفلًا لآلليان   تم  

  التالية:
بالتزاما  ا   الم  سة أن مكمن اإلخالل ما اًا عل عدم نفاء  .1

التي  حداها الولما ناألمعمة ذان الوال ةا أن عدم  ذل ا الونامة الكا يةا  
  أن عدم   باع ا للموا ول نالممار ان الموتمد .

نالضلر الذ  ن ع   الم  سة   ول  صل     مفل عال ة  ييية .2
  على األطلا  ذان الوال ة.

جاهد   لى  حد د ملدار الضلر الذ  ن ع   الم  سة   سوى .3
  على األطلا  ذان الوال ة.

أن بحكم   الم  سة نجمب  ثبان حالة اإلخاللا  ماًء بف لار  .4
  مل ج ان الفصل المختصة. 

طلا   للدخمل في ملاش نمفانضان مع األ الم  سة   سوى .5
  المتضلر  لبح   مكامية اال فاق على آلية نميلغ التومقت.
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على  مفول الغراء الت موني المنا   )  مول   الم  سة  ومل .6
المحتمل   األضلار  عل  الوال ة  ذان  األطلا   لتومقت  ثال (  طل  

  ن مع ا. 
 نتج عنه ضلر   الم  سة في  الواملول كل  صل  مل  يل  .7

ب مة  بوان ماامة أن مونمقة؛  ال  ذا كان هذا   الم  سة   لزملآلخلقل ال  
مل  يل مخمال  بما   الم  سة الشخص  انن  خالل  الومل  للقيام   ذا 

  فمض به. 
  

  (: سياسة تسوية الشكاوى  و الخالفات 12المادة ) 
أصحاب   نبا ي  المستفود ل  مع  الخالفان  أن  الشكان    تم  سمقة 

  لتالية: المصالح   ا نفلًا لآلليان ا 
  لتضمول علماها نا فاديا  ا مع اآلخلقل:  الم  سة   سوى .1

 غرية كاملة لكافة الامام  النعامية ناللامممية التي  اني ا   .1
  ن ان  جميع األطلا  الم مع في خالفان محتملة.

  أ لمب  سمقة الخالفان التي  د  نش  عل  نفوذ هذه الولما. .2
  باع أ الو   سمقة الخالفان المذكمر  في   الم  سة   لتزم .2

  الولما المم وة كلما كان ذلك ممكنًا.
لتسمقة خالفا  ا مع األطلا  ذان الوال ة   الم  سة   سوى .3

  باأل الو  المامة كلما كان ذلك ممكنًا. 
الداخلية  جلاءان   الم  سة   تضمل  يا ان .4 نلمائح ا 

  نأ الو  حل ا.  و االواملول ف التوامل مع شكان  
الداخلية  جلاءان   الم  سة   تضمل  يا ان .5 نلمائح ا 

  التوامل مع شكان  المستفود ل نأ الو  حل ا. 
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موا ول لقيا    الم  سة  تضمل موا ول األااء المتبوة في  .6
  شكان  المستفود ل ن لعة حل ا للمصمل  لى أعلى مستم  مل اللضا. 

  
   

   ومعالجة الشكاوى (: إجراءات تلقي 13المادة ) 
نأعضاء .1 المستفود ل  شكان   بكافة   الم  سة  تم  للي 

  أمماع م نبا ي أصحاب المصالح نفلًا أل الو  التماصل التالية:
اليلقد   .1 طلق   عل  ر ائل  لكتلنمية 

rajhifoundation.orgb.alhssni@ ) للم  سة  اإللكتلنمي
  .)  
ناال تلاحان نالمالحعان  مل خالل ها ف ممحد لتللي الشكان    .2

 (966581452555 .)  
  صندنق الشكان  نالملتلحان بالم  سة.  .3
  الم  سة.  الحضمر لملل .4
  للمستفود ل. الم  سة  اال تييامان التي  لدم ا .5
للخرمان   .2 نفلًا  فو ا  نالنعل  الشكان   نموالاة   تم  سمقة 

  التالية:
في   الومل  ملمم .1 النعل  نقتم  الشكم ا  با تقبال  المختص 
  شكم  نإ داء اللأ  فو ا مل  يل الموني حس  طييوة الشكم .ال
صاح    .2 مل  ناللا  الشكم   موالاة  آلية  اعتماا   تم 

  الصالحية.
3.  ( خمسة  خالل  اللا  ا تالم  5 تم  مل  ارقخ  عمل  أمام   )

  الشكم . 
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الخاص  ذلك   .4 السال  في  ن ساول ا  الموالاة   تم  ساول 
  المونية. اإلاار  نمتابوت ا مل خالل االجتماع مع 

الممكل   .5 نمل  األعلى  اإلاار   المستم   الشكم   لى   لفع 
  اال توامة بمستمقان  اارقة أخل . 

 تم  صدار  واميم ن لاران بصمر  مستمل  في حال نجما   .6
  مستلياًل.  مالحعان  ال يًا لودم  كلارها

  
  اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة  (: 14المادة ) 

مل   علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  األمناء  لوتمد    مالم 
السيا ة مل  ارقخ اعتمااهاا   في نقيلغ  الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه 

جميع في    ا  ب  ِّّ  ود ل   الم  سة الواملول  الومل  نقسل   المونوولا 
  الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل.
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اإلبالغ عن المخالفات وحماية سياسة 
 المبلغين

  
  
  
  
  
  
  

  



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

113 
 

  (: تمهيد 1المادة ) 
مع عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل   .1

نالم  سان األهلية    ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  محل ا. ا تكماال ل اا انن أن  حل 
)نقشار   .2 المخالفان  عل  اإل الغ  نإجلاءان   مج   يا ة 

اإلاار  ناإلاار   على أعضاء مالم   م  سة لل"(  السياسة لو ا  يما بودا "
االلتزام بموا ول   نالمترمعول فو ا نجميع الواملول في الم  سة  التنفوذمة 

مل نممار ة  األخالق    عالية  الومل  أثناء  الشخصية 
اإل الغ في ن   مبكل  أن  تم   نمس نليا  م. ن تم ع الم  سة  ناجبا  م

 صل  محتمل  د  تولض له   عل أ  مخالفة أن خرل جد  أن  مء
بشكل   الم  سة  ذلك  نموالاة  المستفود ل  أن  المصلحة  أصحاب  أن 
  منا  . 

ملاعا   ماعد   الم  سة  كما ما  على كافة مل مومل لصالح .3
نااللتزام بكافة اللمامول ناللمائح   مس نليا  مالصدق نالنزاهة أثناء أااء  

   الموممل   ا. 
  

  (: نطاق و هداف السياسة 2المادة ) 
لصالح   .1 مومل  مل  جميع  على  السيا ة  هذه   ري  

أعضاء الم  سة  كامما  األمناء  في   ماء  التنفوذمة أن  مالم     اإلاار  
النعل   عاملول أن بصل   مستشارقل  أن  مترمعول  أن 
أ   بالم  سة  عال ت م عل نبدنن  فو اا  نقمكل   نمناصي م  ا تيناء. 
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مستفود ل   مل  المصالح  أصحاب  مل  أل   نمتيلعول  أمضا  نمامحول 
  أمة مخاطل أن مخالفان.  ن ولهم اإل الغ عل

ا  مشمل النراق الزمني ل  الغ عل المخالفان المارا ذكله .2
الماضيا أن  في هذه السيا ةا اإل الغ عل أّ  مخالفة  ماًء ن و  في  
  . مزامنٍة ل  الغ عن اا أن مل المحتمل أن  لع مستليالً 

    د  هذه السيا ة  لى: .3
لصالح شايع   .1 مومل  مل  أمة   الم  سة كل  عل  ل  الغ 

القيام   أن  الى  نطم مت م  مخالفان  أن  آمل  مخاطل  األمل    ذا 
  على أ  مس نلية.  نمليمل نال  نرم  

ل  الغ عل     احة الفلصة لكل مل مومل لصالح الم  سة .2
لالمتلام أن اإل ذاء متياة لذلك.   ولض م  المخالفان نضمان عدم

نظيفته  ن ضمل السيا ة عدم  ولض ملدم اليالغ لخرل فلدان  
الم  سة أن في  االجتماعية  مكامته  أن  مل منصبه  شكل    نأل  

مخالفةا شلقرة أن   ديامه باإل الغ عل أمةأشكال الولاب متياة  
لد  ملدم اليالغ   تم اإل الغ عل المخالفة بحسل مية نأن  تمفل  

موريان اشتباه صاا ة نمولملةا نال   م  ذا ا ضح بود ذلك ب مه  
  مخرئ.

الم  سة  .3 ش م ا  رشاا  اار   مل  مولممة  أ    لى    مفول 
المخالفانا    االضرالع  ماجبا  اا  عل  اإل الغ  خالل  مل 

التصلفان  نالسلمكيان   أن  لللاممنا  المخالفة  ناألفوال  الخاطئةا 
نالم  سان   الامميان  معام  التي  خالف  أن  لك  الالأخالديةا 

ن  التنفوذمة  اال ا ية  األهلية نالئحته  ناألمعمة   للم  سة  الالئحة 
  . ألعمال الم  سةذان الوال ة الحاكمة 
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الومل   .4 في  رمقل  التي  ساعد  نالحلمل  اال تلاحان   لدمم 
ناألااء ن حسول  وئة الومل نف  موا ول حفظ الحلمق ن وزقز رنح  

  المشاركة نالمس نلية. 
  االر لاء بمستم  التماصل نالشفا ية. .5

  
  (: المخالفات3المادة ) 

أن   مالية  أن  الخاطئة أ  مخالفان جنائية  الممار ان  اإلخالل   شمل 
مترلبان  نعيمية ااخلية أن  لك    شلقمية أنب   التزامان  امممية أن  

ا ن شمل المخالفان  اليوئةالتي  شكل خرلا على الصحة أن السالمة أن  
  التي  تمج  اإل الغ عن اا على  يول الميال ال الحصلا ما  لي: 

  ن/أن  ول األخال ي.  السلمك  ول اللامممي  .1
الفساا ناالختال  نالتالع    ل )بما في ذلك مكامية االحتيا .2

   بالييامان المحا يية ن/أن المالية(
في .3 ناخفاء التومد  الل ميةا  المثائ   أن   ال   أن    خفاء 

  مولممان  حتاج ا طييوة عمل الم  سة.  عا ة نصمل
 مء التصل  المالي )بما   بشكل عاما نمن ا   مء التصل  .4

الكاذبةا   النفلان  ااعاء  ذلك  القيمةا  في  األشياء  ا تخدام   اء  
  (. سل األممال أن اعم لا ان مشيمهة عمليان

ميل ا تخدام   (عدم اإلفصاح عل حاالن  وارض المصالح .5
الم  سة في  منصبه  مصالح   شخص  أن  الخاصة  مصالحه  لتوزقز 

  م  سة(.اآلخلقل فمق مصلحة ال
التي  تم   .6 أن  المل كبةا  الانائية  التي  الالائم  أن  ار كا  اا 

  محتمل ار كا  ا أما كان ممع ا.
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عدم االلتزام بالسيا ان نأمعمة ن ماعد الل ابة الداخلية أن   .7
  صحيحة.  رييل ا بصمر   ول 

ج ة   .8 مل  مستحلة  مكافآن  ول  أن  منافع  على  الحصمل 
  .  فضولية  ول ميلر خارجية لمنح  لك الا ة مواملة 

  رلقلة  ول  امممية. اإلفصاح عل مولممان  لقة ب  .9
    د د صحة الممظفول ن المت م.  .10
  امت اك  ماعد السلمك الم ني نالسلمك  ول األخال ي.  .11
   مء ا تخدام الصالحيان أن السلران اللامممية.  .12
الم  سة .13 ممتلكان  ا تخدام  أصمل ا  مء  خالل    أن  مل 

 ول الم ذنن  للصالحيانا أن  اال تخدام  ول المصلح بها أن المتاانز  
 يها أن  مء اال تخداما أن الذ  مل ش مه المخاطل  بسالمة ممتلكان  

   نأصمل ا. م  سة ال
للنعام    .14 المخالفة  أن  الالئلة  التصلفان  ول 
ش م ا  شمقه  موة   ا ناآلااب الوام مل  التي  السلمكيان    ن شمل 

لاء التصلفان  ول  الم  سةا أن  ولض ا للنلدا أن  لحاق الضلر   ا ج 
  . ناآلاابالالئلةا أن المخالفة للنعام الوام 

المسائل   .15 مل  ب    نالتستل  يما  تول   الصم   م امل  
  المذكمر  أعاله.

  
  (: التزامات المبلغ عن المخالفة4المادة ) 

    لتزم كل ميلغ عل مخالفة باآل ي: 
نذلك  تان    .1 اليالغا  في  المصدادية  اإلشاعانا   حل  

  نالمخان ا نالمزاعم  ول المل كز  على أ ا  مل الما ع. 
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الخالفان   .2 عل  نالبود  اليالغ  في  الممضمعية  التزام 
أن   النيةا  حسني  باآلخلقل  ناإلملاع  ناالمتلاما  نالمشامةا  الشخصيةا 
مكا     لتحلو   أن  مظيفه  اإل الغ  ا تغالل  أن   شمقه  موت ما 

فو ا أن المتوانمول   أن بالم  سة شخصيةا أن لزعزعة اليلة   بالواملول 
  . مو ا
ن ان    .3 اإل الغا  لغة  في  نالمضمح  الخيلا  ملل  في  الد ة 

المازأ ا  اللممز أن اإلشاران  ول المف ممةا أن المولممان النا صة أن 
نإمضاح كافة التفاصول ذان الوال ة باليالغا نالتي مل ش م ا اإلرشاا  

ننصف ا  المخالفة  حالة  ش مه  عراء  ا   لى  مل  ما  نإرفاق  نمكام اا 
    فاصول نأالة للمخالفة ما أمكل ذلك نبما  تف  نطييوة المخالفة.

   لعة اإل الغ عل المخالفة في أ لب فلصة متاحة.  .4
 يمل أحكام نشلنط اإل الغ عل المخالفة المارا  في هذه   .5

  السيا ة. 
صحيحةا أن   حمل الميّلغ متياة المزاعم الكاذبةا أن  ول ال .6

أالى  يالغ كاذب أن  ول صحيح نأا  ذلك  لى  شمقه   الكودمةا أن 
انن ممج ا أن أا   لى أ  شكل   الواملول فو ا  أن أحد   موة الم  سة

للم  سة  المضاملة؛  يح   أن  اإل ذاء  أشكال  اإلجلاءان   مل  ا خاذ 
مام  الواملول فو اا أن ملاضا ه أ حال كممه أحدالت ا يية بح  الميلغ في  

  الا ان اللضائية لتومقض ا عل الضلر الالح    ا. 
المحافعة على  لقة اليالغ الملدم مل  يله نعدم كشفه أل    .7

   بما ملحل  الصالح الوام للم  سة.  أن شخص آخل عامل في الم  سة
   عدم  جلاء أمة  حقيلان  نفسه حمل اليالغ.  .8
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  (: الضمانات5المادة ) 
حمامة   .1 أجل  هذه  مل  ففن  للميلغا  الشخصية  المصلحة 

  السيا ة  ضمل:
همقة ملدم اليالغ عند عدم ر يته في ذلكا  عدم الكشف عل   .1

  ما لم  نص اللاممن على خال  ذلك.
عدم   ذاء ملدم اليالغ بسي  اإل الغ عل المخالفان نف    .2

   السيا ة. هذه 
 ذل كل ج د ممكل نمنا   للمحافعة على كتمان   وتم   .2

ه أ   ن لقة  عل  اليالغ  ملدم  موونةا  مقة  حاالن  في  نلكل  مخالفة. 
ملدم اليالغا   تمج  للتوامل مع أ   الغ أن  تم الكشف عل همقة  

محكمة   أ   أمام  ال مقة  كشف  ضلنر   الميال  على  يول  نمن ا 
   مختصة. 

بالتوامل مع اإل الغ عل أ  مخالفة برلقلة    لتزم الم  سة .3
 ضمل أن  نسام طلقلة موالاة اليالغ مع  عاالة نمنا بةا نلكن ا ال  

  رغبان ملدم اليالغ. 
  بالتالي:   لتزم الم  سة  .4

أفلزن   .1 حال  في  للمخالفة  التصحيحية  اإلجلاءان  ا خاذ 
التحقيلان عل المخالفة الميلغ عن اا نجما أ باب حقيقية  دعم  
ال خاذ  جلاءان  صحيحية انن   خول مل ش مه مفا مة المخالفةا  

الم  سة أن   ح   في   فمان  المالئم  اإلجلاء  ا خاذ  الم    في 
 يول الميال   على   - المنا  . ن د  نرم  اإلجلاءان التصحيحية

  على ما  لي:  –ال الحصل 
  اإلجلاء الت ا يي.  •
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  التسلقح مل الومل.  •
  ا تواا  األصمل.  •
  رفع اعم    مول.  •
  الشلنع في  جلاءان  امممية.  •

نفي الم   ذا ه  ا  في الملام األنل   سة ملاعا  مصلحة الم .2
أن أ ِّّ   عامل في الم  سة  ومل على  حلو  التمازن  ول ح  أ  
التحدث بحلقة   نإ داء مخانف م ن لل ما نبول  مل الميلغول على 

الم  سة  فو ا ح   اال  امان   نالواملول  ضد  بحما ت م  نإاار  ا 
  انن مسمغ.الكاذبة أن الضار  بسموت م 

 مفول ن ائل اإل الغ عل المخالفة بما محل   لعة ن  ملة   .3
مكان ظاهلا   في  اال صال  ن لتزم  نشل  يامان  نعيل  اإل الغا 

الم  سة كما مم ع  الم  سة  اإللكتلنميا  اليال ان    تفلد  كافة 
اليالغ في أ لب  على محم انر  نمنتعم بما محل  التوامل مع  

  ن   متاح.
نالل  .4 المكالمان  جميع  نالصم يةا  حفظ  اإللكتلنمية   ائل 

 ماعد  نالمثائ  ذان الوال ة ب    الغ عل أ  مخالفةا ن ريو  أ   
في   المثائ   نإ ال   نحفظ  بفاار   أن  جلاءان  ارقة  تول  

  الم  سة. 
  

  (: إجراءات اإلبالغ عن مخالفة6المادة ) 
مفضل اإل الغ عل المخالفة بصمر  مبكل  حتى مس ل ا خاذ   .1

  ا   في حونه. اإلجلاء المن
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على الل م مل أمه ال مرل  مل ملدم اليالغ  ثبان صحة   .2
 اارا على  ثبان أمه  دم اليالغ بحسل  اليالغا  ال أمه ما  أن مكمن  

  مية. 
النممذج الملف ( عل طلق    .3 )نف    تم  لدمم اليالغ خريا 

اإللكتلنمي   اليلقد  طلق   عل  ر ائل  لكتلنمية 
  (  rajhifoundation.orgb.alhssni@ ) للم  سة 
  (: معالجة البالغ7المادة ) 

هذه   نف   مخالفة  أ   عل  اإل الغ  بخصمص  المتخذ  اإلجلاء  موتمد 
المخالفة ذا  ا.  ذ  د  ترل  ذلك  جلاء ملاجوة  السيا ة على طييوة  

ر مي. نقتم ا باع الخرمان   ول ر مية أن  د و  ااخلي أن  حلو   
    الغ: التالية في موالاة أ   

باطالع  المونية اللانة    لمم .1 اليال ان  ا تالم  اللئيم   عند 
) ذا لم مكل اليالغ ممج ا ضده( على مضممن اليالغ   التنفوذ  للم  سة

  ( أمام عمل مل ا تالم اليالغ. 5خمسة ) خالل 
كان  تمج   جلاء   .2 ما  ذا  لتحد د  أنلية   تم  جلاء ملاجوة 

 تخذه. نقمكل حل بوت اليال ان  دنن  أن   حلو  نالشكل الذ  ما   
  الحاجة إلجلاء  حلو .

( أمام عمل بفشوار  10)  عشل    تم  زنقد ملدم اليالغ خالل .3
  ا تالم اليالغ نر م ها ف للتماصل.

 ذا  يول أن اليالغ  ول ميلرا فلل  تم  جلاء أ   حلو    .4
م ائيا   الللار  ل ن ول  ا ل ضافي. نقكمن هذا  ما  النعل  م  تم  إلعاا  

  . لدمم  ثبا ان  ضا ية بخصمص اليالغ
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 ذا  يول أن اليالغ مستند الى موريان مولملة نميلر ا  تم   .5
التمصية   المونية اللانة    حالة اليالغ  لى  للتحلو  في اليالغ نإصدار 

  المنا بة.
االمت اء مل التحلو  في اليالغ   المونيةاللانة   ما  على  .6

  .أمام عمل مل  ارقخ  حالة اليالغ (10)  عشل  نإصدار التمصية خالل  
 مصيا  ا   المونية اللانة    لفع .7
  للمصاا ة ناالعتماا.  التنفوذ  اللئيم  الى
 تم  حد د اإلجلاءان الت ا يية المتل بة على المخالفة نف    .8

  ن اممن الومل السار  المفومل. الم  سة  يا ان
بموريان عل أ   متى كان ذلك ممكناا  زنقد ملدم اليالغ  .9

ذلكا ال مامز  عالم ملدم اليالغ ب    جلاءان   حلو   تم  جلاؤه. نمع 
بالتزامان السلقة    خالل الم  سة  ا يية أن  ولها مما  د  تل   عليه  

   ااه شخص آخل. 
  

 ( شبهات (:8المادة  عن  غسل  موال  و   اإلبالغ  اعمليات  مرتبطة 
  تمويل إرهاب

على   .1 عام الم  سة ما   األحكام بشكل  الخاصة   ملاعا  
  في المملكة.  مكافحة  سل األممال  نعام 
الم  سة .2 على  مولملة   ما   أ باب  لد  ا   ذا  مافلن 

مشاط  جلاميا  لالشتباه في أن األممال المارا  أن بوض ا  ميل حصولة  
أن مل برة بومليان  سل أممالا أن  ممقل  رهابا أن أم ا  تستخدم  

  اآل ية:  الومليان السابلة؛ ا خاذ اإلجلاءانفي 
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  الغ نحد  التحلقان المالية لد  نزار  الداخلية   .1
  مباشل.  فمرا نبشكل 

الييامان   .2 جميع  مفصل  تضمل   عداا  للقل 
ناألطلا  ذان  نالمولممان المتمافل  لد  ا عل  لك الحالة  

  به.  الصلةا ن زنقد نحد  التحلقان المالية
تواملول مو ا مل نجما شي ان  عدم  حذ ل الم  .3

   .مشاطا  م حمل
الم  سة  المالي المد ل .3 التد و    في  عل  المس نل  هم 

نااللتزام  الخاصة   نالملاجوة  المملكة  أمعمة  في  نرا  ما  بكل 
   .ن ممقل اإلرهاب بمكافحة  سل األممال

  
  (: مخالفة السياسة 9المادة ) 

المنصمص علو ا في اللمامول  مع عدم اإلخالل بالولمبان   .1
الول  يا ان نإجلاءان   نبما نرا في  نالتشلقوان المربلة في المملكة

البشلقة  على   الممارا  جزاء  فلض  للم  سة  اإلاارقةا  يح   نالش نن 
المخالف في حال أخف  في االلتزام ب حكام هذه السيا ةا نلم مفصح  

ار عدم الكشف  عما علمه مل مخالفان؛ ففن المخالف  تحمل نحده آث
أن   بما في ذلك أ  علمبة  فلض مل الا ان الل مية  عل المخالفة 
عدم   جلاء  أصا  اا  الذ   الضلر  عل  الم  سة  ن ومقت  الل ا يةا 

  الكشف عن ا نإرشاا الم  سة للقيام  ماجبا  ا  ااه ا.
الممظف  د أخف  في   .2 لد  ا أن  للم  سة متى ثي   مح  

لدلول  يا ان   فجلاءان   ا ييةا نفلاً اإلفصاح عل المخالفةا أن  لمم ب
   نالش نن اإلاارقة. نإجلاءان الممارا البشلقة 
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ال   ثل  مديع أ  علمبة   ا يية أن  امممية على المخالف   .3
في التومقت عل الضلر الذ  أصا  ا   ل ذه السيا ة على ح  الم  سة
  جلاء عدم   ال  ا بالمخالفة. 

  
  ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسةاعتماد   (: 10المادة ) 

 لمم  اار  الاما  نالتموز الم  سي بومل ملاجوة انرقة ل ذه   .1
)بحد أ صى كل ثالث  نمان(  نذلك   نكلما اع  الضلنر ا  السيا ة 

األمعمة  مع  اللراع   لضمان  ماشو ا  في  الممار ان  نأفضل  السارقة 
  . مناء مالم األ  لى   نتائج الملاجوة اإلاار   للقل  لفع الخول .

مل   .2 علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  مالم   لوتمد 
ا  في الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه السيا ة مل  ارقخ اعتمااها  األمناء 

جميع  في  نقيلغ   ا  ب  ِّّ   الواملول  الومل  نقسل   المونوولا  الم  سة 
   ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل.  ود ل الح  ل ا

  ملحق
  مخالفةنموذج إبالغ عن  

  
  معلومات مقدم البالغ

)ممكل عدم  ويئة هذا الازء  ذا لم  ل   ملدم اليالغ بكشف  
  )  همقته

    اال م
     الدنر المظيفي

    اإلاار 
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    ر م ال ا ف 
    اليلقد اإللكتلنمي

  معلومات مرتكب المخالفة
    اال م

     الدنر المظيفي
    اإلاار 

    ر م ال ا ف 
    اليلقد اإللكتلنمي

  معلومات الشهود
) ن نجدناا نباإلمكان  رفاق نر ة  ضا ية في حالة نجما أكيل مل  

  شاهد( 
  اال م
  

  

     الدنر المظيفي
    اإلاار 

    ر م ال ا ف 
    اليلقد اإللكتلنمي

   
  التفاصيل 

    طييوة نممع المخالفة 
     ارقخ ار كاب المخالفة
     ارقخ الولم بالمخالفة 
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    مكان حدنث المخالفة 
أن   الييامان   فاصول 

ار كاب   التي  المستندان   يي  
  المخالفة

  
  
  
أ ماء أشخاص آخلقل اشتلكما في  

  ار كاب المخالفة 
-  
-  
-  

  أمة مولممان أن  فاصول أخل  
  
  

  

     ارقخ  لدمم اليالغ 
    التمديع 

  
  
  
  

  



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

126 
 

  
  
  
  

  



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

127 
 

  



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

128 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

 االحتفاظ بالوثائق واتالفها سياسة
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  (: تمهيد 1المادة ) 
في   الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 
المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان نالم  سان األهلية نالئحته  

اال ا ية  ن التنفوذمةا   ا تكماال    الالئحة  السيا ة  هذه  للم  سةا    ي 
  ل اا انن أن  حل محل ا.

  
  (: نطاق السياسة 2المادة ) 

مد ل  اللراعان   م  سةا نباألخص لع على جميع مل مومل لصالح ال
نبا ي نرؤ اء  اإلاار    األ سام  نأمولأعضاء  مالم    ل التنفوذمة 
  ا نرا في هذه السيا ة. مس نلية  ريو  نمتابوة م األمناء 

  
  (1) الوثا ق (: إدارة 3المادة ) 

الم  سة  .1 على  في   ما   المثائ   باميع  االحتفاظ 
  : ن شمل على  يول الميال التالي الم  سةا 
  نأ  لمائح معامية أخل .  للم  سة  الالئحة اال ا ية  .1
  . مالم األمناء  ال اجتماعان ن لاران  .2
  اال تلا ياية نالتشغولية.الخر   .3
  الحالوول نالسابلول في الم  سة.  نثائ  نملفان الواملول .4
الساالن نالمستندان المحا يية المختلفة نالتلارقل المالية   .5

  نالمستندان الينكية. 
  نأن ا  الم  سة. ممتلكان  ن االن جميع  نثائ   .6
   لارقل ملاجع/ملاجوي الحسابان.  .7
  الداخلية.  لارقل الملاجوة   .8
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المستمقان   .9 نلكافة  الدنرقة  نالتشغولية  اإلاارقة  التلارقل 
  في الم  سة. اإلاارقة 
  نالل ائلا نالزقارانا نالتيلعان.   ال المكا بانا .10

مماذج   .2 أ   مع  اإلمكان  متمافلة  در  الساالن  هذه   كمن 
االجتماعيةا نقا  ختم ا ن لديم ا  يل   صدرها نزار  الومل نالتنمية  

   حد د المس نل عل ذلك. مالم األمناءقتملى الحفظ ن 
متمافلة  در   .3 المثائ   أ ل   أن  كمن  على  الومل  ما  

اإلمكان مع أ   وليمان أن مماذج  صدرها المزاران المختلفة في المملكة  
ن لديم ا أن  مديو ا  ختم ا  نقا   السومامةا   يل   ن صنيف ا الولبية 

  الحفظ. 
   

   حد د التالي: التنفوذ  اللئيم    تملى  .4
نالساالن   .1 نالمستندان  بالمثائ   االحتفاظ  عل  المس نلول 

  ن ولها. 
  مكان الحفظ.  .2
  مد  الحفظ.  .3
  آلية / ن ولة الحفظ. .4

  
  (: االحتفاظ االوثا ق4المادة ) 

التي   ما  على الم  سة .1  حد د مد  حفظ لاميع المثائ  
  التالية: لد  ا. ن د  لسم ا  لى التلسيمان 

  حفظ اائم. .1
  . موونة حفظ لمد  .2
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نالمحافعة   المثائ   ما  االحتفاظ  نسخة  لكتلنمية مل كل  .2
عند   التلف  مل  أن  علو ا  النولان  ميل  اإلراا   عل  الخارجة  المصائ  

على  مفول   الومل  ما   نكذلك  ن ولهاا  الرمفان  أن  األعاصول 
  المساحان نالسلعة الالزمة ال تواا  الييامان. 

ما  حفظ النسخ اإللكتلنمية في مكان آمل ميل الخماام   .3
  شا   ا.)السولفلان( الصلبة أن السحا ية أن ما 

مع   .4 التوامل  بفجلاءان  خاصة  الئحة  نضع  ما  
مل األرشيف نإعاا  ا ن ول ذلك مما  نطل  الوامل أل  ملف   المثائ ا
  بمكان األرشيف ن  وئته نمعامه.  تول  
  في الم  سة: عامل ما  على كل  .5

في   المثائ  حفظ .1 حمز ه  في  نالتي  بومله  الخاصة  السلقة 
   ا تخدام ا.  ملفلةا عند عدم خزائل 
أ  .2 نضع  للغول   نثائ   عدم  ممكل  يه  ظاهل  بشكل 

   نرؤقت ا.  مالحعت ا
أ      الغ .3 ضياع  أن  فلدان  فمر  المباشل  رئيسه 

    لقة.  نثيلة
ة حتى مس ل اللجمع  المثائ  برلقلة منعم جميع ما  حفظ  .6

بس ملة نلضمان عدم   االطالع   لو ا  أن  التلف  أن  السل ة  أن  الفلدان 
  علو ا مل  يل  ول المصلح ل م  ذلك.

الخاصة  نعام   .7 األحكام  ملاعا   عام  بشكل  مكافحة  ما  
األممال خاص سل  نقا   مجه  في   ا  االحتفاظ 

نالمالية   نالملا الن نالمستندانبالساالن   الم  سة  ملل المحا يية 
الواملول   نجميع  مالم األمناءنصمر نثائ  ال مقان المطنية ألعضاء  
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عل   الم  سة في ال  لل  لمد   مباشلا  بشكل  ماليا  مو ا  نالمتواملول 
   نمان مل  ارقخ امت اء التوامل. ( 10عشل ) 

نالذ ل   .8 بالواملول  الخاصة  الملفان  حفظ  امت    ما  
(  نة على  ارقخ امت اء خدمة كل  5خدما  م بود مضي خمم عشل  ) 

  من م. 
  (: إتالف الوثا ق5المادة ) 

    ال  ما  لي: ال مامز .1
  ناللاان المنييلة عنه.  مالم األمناءأ  نثائ   تول  ب .1
  نأن ا  الم  سة. بممتلكان   تول  ن االن  أ  نثائ  .2
لدمه عال ة  ائمة مع  ما زال     تول  ب   شخص أ  نثائ  .3

  . الم  سة 
أ  نثائ   حتم  أن  تول  بلضاما ال  زال  ائمةا أن التي   .4

بش م ا اعان   ضائية أن  ضاما  مش ن حمل ا خالفان أن أديم  
  المختصة.  الا ان  حكيم لم  ي    ا مل

.  الم  سة الملفان المظيفية لمل هم على رأ  عمل م في .5
  
التخلص مل المثائ  التي امت   المد   ما   حد د طلقلة   .2

    ا ن حد د المس نل عل ذلك. المحدا  لالحتفاظ 
ما   صدار مذكل  فو ا  فاصول المثائ  التي  م التخلص   .3

االحتفاظ   اا  مد   امت اء  بود  المس نل   من ا  مل  كل  علو ا  نقم ع 
  . لئيم التنفوذ  المباشل عل حفظ المثائ  نال

لم   الم  سة  مل أن الت كد أنالً  نثائ  ما  عند   ال  أ   .4
  . بحاجة  لو ا ود 
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مسمو م   الم  سة  شكل لانة ل  ال  مل ثالثة عاملول في .5
التنفوذ  الملاا   مل اللئيم  بالمثائ   المونية  ناإلاار   الا ة    الف ا 

  اللامممية نإاار  الملاجوة الداخلية.
التخلص مل المثائ   بود الملاجوة ناعتماا اإل ال ا ما    .6

ن ول   ن ليمة  آمنة  كامل  برلقلة  ن ضمل   ال   باليوئة  مضل  
الممجما  في هذه  للمثائ  للمولممان  أثل  أثناء   المثائ  نعدم  لك أ  

  عملية اإل ال .
نقتم   .7 ر ميا  محضلا  اإل ال   على  المشلفة  اللانة   كت  

  للمس نلول المونوول. االحتفاظ به في األرشيف مع عمل مسخ 
  

  اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة   (: 6المادة ) 
مل   علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  األمناء  لوتمد  في    مالم 

نقيلغ   ا  الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه السيا ة مل  ارقخ اعتمااهاا  
المونوولا نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح    الم  سة الواملول في  جميع

  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 
  

   
  طلب إتالف وثيقة

  
   التاريخ: 
  حفظه للا         التنفيذي للمؤسسة الر يس سعادة 

  
   السالم عليكم نرحمة   نبلكا ه
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نإ الف ا؛ بالمثائ   االحتفاظ  على  يا ة  لسواا كم  يان    ناًء  مولض 
  بالمثائ  المرلمب   الف ا:

  

  الوثيقة اسم/وصف  م
مدة  
  حفظها 

تاريخ  
  صدورها

هل لها  
  نسخة

  إلكترونية؟
  مالحظات

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  

  ااا ن ليلما فائ  االحتلام نالتلد ل
  

  مقدم الطلب:
  

  :  التوقيع
  

  موافقة مدير اإلدارة: 
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المبادئ األخالقية وقواعد السلوك 
 المهني
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   (: تمهيد 1المادة ) 
التمسك   .1 ركائز األخالق بمكارممود  نمل   أحد  النااحا 

نالل يا  التلدم  المييا  ا معاهل  أهموت ا  المحلية  وعم  مل   نفي  وئتنا 
ْحَسانِّ   ثلافتنا نامساام ا التام مو ا.   ال  والى: ) ِّنَّ َّللاََّ َمْ مللل بِّاْلَوْدلِّ َناإْلِّ

ذِّ   َنالْ  َنَقْنَ ى   اْلللْلَبى   َنإِّ َتاءِّ  اْلَفْحَشاءِّ  َلَولَّكلْم   َناْلَبْغيِّ   ملنَكلِّ َعلِّ  ْم  َموِّعلكل
نَن(   مييه 90النحل:   -َ َذكَّلل نأنصى  بلاعد    صلى  ا  ن لم  عليه    

األخال ي:  التوامل  في  َنْأمللْ   امية  اْلَوْفَم  َعلِّ   )خلذِّ  َنأَْعلِّْض  بِّاْلولْل ِّ 
لِّوَل(   للٍ   )َنإِّمََّك َلَول فلال: نزّكاه جل نعلى ا 199األعلا :   -اْلَااهِّ ى خل
يٍم( هم  4الللم:   - َععِّ نالسالم  الصال   عليه  نر ملنا  ا 
أنلى مل ممتيل   الم  سة نالواملمن في ناال تداء الكامل.  األ م  ممضع

األخالديان أكيل   نقتميل ا  ل ذه  ن اول م  في  لمكها  ذ  ل لي   ما 
للومل    المي ل ناحتسابًاا مما  يلز الصمر    عراًء نإ لامًاا نأععم  خالصاً 

  نقزقل عن ا أ  غب  عارض. الخول ا نقاول ا أشد   اء نملاًءا
مع عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل   .2

  ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان نالم  سان األهلية  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  ال ل اا انن أن  حل محل ا. ا تكما
الم ني"   .3 "المبااا األخالدية ن ماعد السلمك   حتم   يا ة 

السلمك  على السيا ان التي  تصل بالموا ول اللامممية ناألخالدية في  
أثناء أااء م ام م  االمتيال   ا   الم  سة  نالمتم ع مل جميع الواملول في
   نمس نليا  م ميابة عل الم  سة. 

لسيا ة  لى  للاء الضمء على أ لز المخاطل    د  هذه ا  .4
السلمكية ناألخالدية للمساعد  على التول  علو ا نالتوامل مو اا فضاًل  
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عل السلمكيان  ول الم نية ناألعمال  ول  عل  مفول آليان ل  الغ  
الم  سةا   األخالديةا نالمساعد  على  وزقز ثلافة النزاهة نالمساءلة في 

ن  يا ة ا تباق كل حالة مل الحاالن المتم ع  نال ممكل أل   اممن أ
نلذلك  تم ع  الومل   الم  سة ظ مرهاا  فو ا  الواملول  جميع  أن   ا  

نراع   صحيحة  نا خاذ  لاران  نمزاهة   نفوذ   خالل المخالفان بصدق 
  . جميع الم ام نالمس نليان ميابة عل الم  سة

  
  نطاق السياسة  (: 2المادة ) 

أن في   الم  سة كل مل مومل في السيا ة على نري  هذه   .1
الم  سةا نإْن   لصالح مل مومل  حد  الا ان التابوة ل اا نعلى كل

ذلك    فانَ ْ   في  نقتسان   أعمال ما  نطييوة  نأجمرهم  ملاكزهم 
  نالمترّمع. الممظف

مس نلية  مكول   .2 الم  سة  في  المس نلول  جميع   تحمل 
نإرفا  ا بملف  السيا ةا نإ لارهم علو ا  عاملو م مل االطالع على هذه  

الوامل لد  الممارا البشلقة نالت كد مل أم م على ارامة   اا كما أم م  
كام  هناك حاجة  لى  وليمان أكيل  فصوال  مس نلمن عل  حد د ما  ذا  

 زنقد  أن  جلاءان ااخل  اارا  م لالمتيال   ذه السيا ةا نعلى الم  سة  
بالتصمر الكافي عل هذه السيا ة في  دامة نخالل   جميع الواملول فو ا

   لد  ا.  عمل م
  (: القيم األساسية ألخالقيات العمل3المادة ) 

مل جام ا نعلى الاام  اآلخل   الم  سة  ن القيم األ ا ية  وزز أااء 
الم  سة  في  الوامل  المتواملول    كس   نالزمالء نكل  اللؤ اء  احتلام 
ماممعة مل القيم التي  حكم   . للم  سةموه مل ااخل نخارج الم  سة 
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أااء الومل فو ا ن  خذ بوول االعتبار االلتزام بالشلقوة اإل الميةا نا باع  
المن ج اللمقم  ماًل نعماًلا ناحتلام أمعمة المملكة الولبية السومامة نالتلود  
  اا نالبح  في كل عمل عل رضا الخال  نمصلحة الخل  نرحمت ما  

  الخولا نملادبة   في السل نالولل. ناحتساب مية عمل 
  الم  سة:  القيم التي  حكم أااء الومل في 

التللب هلل بالوملا ثم خدمة المطل ناإل  ام في   اإلخالص: .1
الماتمعا مما  بو  في النفم طا ة متادا  محم الومل بف داع    نمية 
  نإ لان. 
نالماتمعا نالتفامي في   حلو  اللؤقة التنممقة للفلا   العطاء: .2

  مل أجل مفع المستفود ل.  التضحية 
في خدما  ا التي   السوي لتحلو  اللقاا  للم  سة : االمتياز  .3

ن لدمم خدمان  تاانز  م وان المستفود ل    لدم ا لاميع المستفود لا
  مل الداخل نالخارج.  نالمتواملول مع الم  سة 

منافسة الشلقفة  : الومل  لنح الفلق  الماحد نالروح الفريق .4
ناإل داع نالتموز في األااءا نالتحلز مل أ   ي  لالملسام نالخال ا  

  المتباال. ناالحتلام ن وزقز رنح األخم  نمشل أجماء المما  
 ناء شلاكة  ائمة على اليلة نالتوانن  ول فلق  اإلاار    :الثقة .5

  نالفنية. نالواملول في مختلف المما ع اإلاارقة  في الم  سة
واالنتماء: .6 في   الوالء  الواملول  جميع  اعتزاز 

االجتماعية في   بامتمائ م ل ا نبدنرها في اعم أهدا  التنمية الم  سة 
نالتزام م الم  سة المملكةا  خالل  ااه  على   مل  المحافعة 

محل    نممتلكا  ا   ا أصمل ما  كل  نالسوي  لى  نملافل اا 
  .لار   ان ان  كل ما   ا   لى اإلض مصلحت اا 
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البشرية  .7 االموارد  في  االعتزاز  البشلقة  الممارا  :  وتيل 
الممارا نأهم اا نلذلك  ومل الم  سة  على  مفول  وئة   الم  سة أثمل 

نالشخصي   المظيفي  نالترمر  ناإل داع  التولم  أل لاض  ل ا  مسامد  
  المستمل.

األخالقي  .8 والسلوك  نآااب  االستقامة  بموا ول  االلتزام   :
الم ن المستفود ل  السلمك  مع  التوامالن  كافة  في  مع  ي  نالمتواملول 
  الم  سة. 

الصدق ناألمامة ناإلخالص نالشفا ية  الصدق والصراحة  .9  :
الم  سة في  الواملول  جميع  ن حمل   في  وامل  الماجبان  نأااء 

نالمشّلة   المس نلية  أمامة  ن حمل  نالشخصيةا  المظيفية  المس نليان 
  نمما ضلر.المصاحبة للومل  در المستراع نا

  
   

   المؤسسة (: مسؤوليات4المادة ) 
 لى  مظيف أفضل الكفاءان ن ل وت ا عيل   الم  سة  سوى .1

حومقة نأفكار    مفول  وئة  بم اران  الذ ل  تمتومن  األشخاص   امع 
   متنمعة. 

لتووول   الم  سة  .2 األنلمقة  بفعراء  ملتزمة 
  نصحية نمنافسة.   ماا ية  وئة عمل   ن مفول السوما ول

المظيفية   الم  سة   لتزم .3 نالمزاما  لألجمر  ممار ان   تمفول 
  الواالة الممحد  التي مل ش م ا جذب نمكاف   الواملول الم هلول.

فو ا الفلصة المما ية للتولم نالتموز   للواملول الم  سة   تيح .4
  في أعمال م نالنمم مع الم  سة. 
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صحة   الم  سة  لتزم .5 محمي  محم  على  أعمال ا  بمزانلة 
نبا ي أصحاب المصالح طمال فتل   ماجدهم   فو ا ن المة نأمل الواملول

   . الم  سة ملار عمل في
بما   الم  سة   لتزم .6 الواملولا  مل  ول  التلديان   تشايع 

الم هلمن   الواملمن  نجد  ما  متى  الم  سةا  احتياجان  مع   تماشى 
  للتلدية.

  
   المؤسسة  مسؤوليات العاملين في(:  5المادة ) 

  الم  سة: ما  على جميع الواملول في .1
ف م هذه السيا ة نالومل نفًلا ل اا ناالمتيال لكافة األمعمة   .1

التدرقبان   في  نالمشاركة  الموممل   اا  نالسيا ان  ناللمامول 
  السلمك الم ني.  المبااا األخالدية ن ماعد  على
)الملمم ة ن ول الملمم ة(   الم  سة  صل ا تومال أصمل   .2

ا تغالل  لك   نعدم  الم  سةا  أهدا   على  حلو   نمماراها 
أن   الممارا  األصمل  نا تخدام  خاصةا  مصالح  لتحلو   الممارا 
فل    الم  سة على محم مس نل نأل لاض أعمال المالية للم  سة

  ال  ول.
زمة  الومل في جميع األن ان  نية حسنة مع  ذل الونامة الال .3

 حلقف أمة حلائ   بكفاء  نصدق ناجت ااا نالحلص على عدم  
  .جمهلقة

الومل بشكل جماعي نبذل أ صى الا ما مل أجل  حلو    .4
الموار  الولمية ذان الصلة   أهدا  الم  سةا نالحلص على ملل
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نالتاارب الشخصية لبا ي أعضاء فلق  الومل   الوملية  نالخيلان
  .بما مخدم الم  سة نالمستفود ل

الم  سة  .5 في  عامل  كل  مصلحة   احتلام  صاح   نكل 
نمواملته  بملاعا ه  كفمسان  كلامته  له  فلاًا  حفظ  بشكل   باعتباره 

  الئ . 
نكل   االلتزام بالمسانا  في مواملة كافة الواملول في الم  سة  .6

صاح  مصلحة انن اعتبار للولق أن اللمن أن الانم )ذكل أن  
المنش  أن الانسية أن اإلعا ة الاسدمة  أميى( أن الد ل أن الومل أن  

  أن الذهنية.
التماصل  ول الانسول على ش نن الومل ن يما مخدمه    صل .7

  فل .
التوامل مع أ  ملتلحان مل المستشارقل الخارجوول   د    .8

مل   الم اران  دال  لتحسول  فلصة  باعتبارها  الومليان   حسول 
  أخذها كامتلااان. 

على  .9 المحافعة  في  نصحية    المساهمة  مل بة  عمل  وئة 
  نآمنة. 
السوي للحصمل على اإلرشااان مل اإلاار  عند نجما أ    .10

بش ن أ    أمة مخان   الفمر عل   ساؤالنا نإ الغ اإلاار  على 
امت اكان محتملة ل ذه السيا ة أن لللمامول ناألمعمة السارقةا نعل  

أن السالمة أن األمان   الحاالن التي  د  شكِّل خرًلا على الصحة
  أن اليوئة.

  الغ رئيس م المباشل فمر فلدان أن ضياع أ  مستندان   .11
   لقة. 
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 حمل مس نلية حمامة أمعمة  كنملمجيا المولممان الخاصة   .12
)على   بالم  سة  الحصل(:  نالتي  شمل  ال  الميال   يول 
اليلقد   الحا مب  أج ز   نأمعمة  الشبكان  عيل  اال صال  نمعم 

نالل ائل   نأمعمة  اإللكتلنمي  المحممل  ال ا ف  نأج ز   الفمرقة 
ال ا ف نالصمن نم  ملان الفود م نمعم الفود م األخل  نمصاار  
نالمولممان   بالبرا ان  الدخمل  نمعم  نالرباعة  الضمئي  المسح 

مس نلية حمامة هذه  نقتحمل كذلك   األخل  الموالاة بالكميوم ل.
ا مل  األمعمة  هذه  في  المارا   نالييامان  لمصمل  ول  األمعمة 

  السل ة. المنا    لو ا أن التلف أن 
االلتزام بمماعود الومل المللر  في الم  سةا ن لدمم كل عمن   .13

حاالن الكمارث  أن مساعد  انن أن مشتلط لذلك أجلا  ضا يا في  
  أن الواملول فو ا.  ناألخرار التي   دا  المة ممتلكان الم  سة

أخل  .14 ا صاالن  نأ   الل ائل  ا تخدام  أن  عدم  مل لة    
الخاصة   المولممان  أمعمة  كنملمجيا  با تخدام  مستلمة 

  د   مشاء أن  خزقل أن ملل مولممان  كمن عدائية   بالم  سة 
 مووزقة أن مضاملة  أن ماكل  أن  ول  امممية أن جنسية صلقحة أن  

ازارائية. كما ال مامز ا تخدام هذه   أن ن حة أن  لغة كلق ة أن
للمصمل  لى  محتمقان  مما ع    األمعمة  التي  تضمل  الشبكة 

  مشا  ة.
نذلك بودم اإل اء   لو ا مل   المحافعة على  موة الم  سة .15

خالل مشل مولممان أن  صلقحان أن  وليلان خاصة   ا مل  
خالل ا تخدام ن ائل اإلعالم أن اال صال المختلفة أن ب   ن ولة  

  أن طلقلة كام .
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ال .16 اللئيم  مل  المسبلة  الممافلة  مشل   تنفوذ  أخذ  حال  في 
مولممان أن  صلقحان أن  وليلان خاصة   ا مل خالل ا تخدام  
أن طلقلة   ن ولة  ب    أن  المختلفة  اال صال  أن  اإلعالم  ن ائل 

  كام .
نالسل ة   .17 نالخسائل  نالت د دان  األمنية  االمت اكان   ان  

مستلزم ملعة جميع الواملول أثناء  ماجدهم في مكان الومل نأثناء  
  .مزانلت م ألعمال الم  سة

  عدم  عا ة  ول الومل أن االضلاب أن التحلقت علو ما.  .18
   

ناللاان    مالم األمناءما  على جميع أعضاء كل مل   .2
  الم  سة: المنييلة مل المالم ناإلاار  التنفوذمة في

 ذل ناجيي الونامة نالمالء  ااه الم  سةا نكل ما مل ش مه   .1
انرها  الم  سةصمن مصالح   ن وعيم  في   ن نموت ا  االجتماعي 
مصالح ا على مصالح م الشخصية في جميع  المملكةا ن لدمم  

  األحمال. 
  ناعم ثلافة االلتزام.  القياا  باللدن  الحسنةا .2
  خل   وئة عمل صحيةا نالمحافعة علو ا.  الومل على .3
مصلحة   .4 المظيفي   د   حلو   المنص   ا تغالل  عدم 

  .أن بغولهخاصة به 
  االلتزام باميع األمعمة ناللمائح نالتوليمان ذان الصلة. .5

في ذلك اللغبة في المفاء   بما  - ال ممكل  يمل أ   ي   .3
األعمال ن يا ان  - ب هدا   أمعمة  أن  السيا ة  هذه  المت اك  كوذر 

  األخل  أن اللمامول الموممل   ا في المملكة. الم  سة 
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  التساؤالت والمخاوف (: طرح 6المادة ) 

موعم المخان  التي مل المحتمل مماج ت ا في الومل ممكل   .1
الش نن   أن  البشلقة  الممارا  أن  اإلاار   التحدث  لى  خالل  مل  حل ا 
الواملمن   مرلح  ما  ي ا  د  على  عالن   مو م.  نالتوانن  اللامممية 
 ساؤالن أن مولضمن ما لد  م مل مخان  أن  يلغمن عل حاالن عدم  

ن يا اناالم ألمعمة  أن  السيا ة  ل ذه  اللمامول   أن الم  سة  تيال 
ب   ممل  لي مل خالل   (1) اال صال ناللمائح السارقةا نذلك عل طلق 

أن مل خالل   أر ام هما ف م المباشل  أن الفلعية نالمستخدمة في الم  سة 
   لقدهم اإللكتلنمي المستخدم في الم  سة: 

 :نمي)اليلقد اإللكتل  التنفوذ اللئيم  .1
a.aloraini@rajhifoundation.org  

البشلقة  .3 الممارا  )اليلقد   مد ل 
  hr@rajhifoundation.org اإللكتلنمي:

اللامممي .4 اإللكتلنمي  المستشار   : )اليلقد 
b.alhssni@rajhifoundation.org  

بالنسبة للمخان  ذان الصلة باألممر المالية نالمحا يية أن   .2
مسائل الملاجوةا مامز للواملول اال صال ب   مما  الل ابة الداخلية أن  

نرا ذكله أعاله )انن اإلفصاح عل ال مقة( أن مامز ل م  طالع مس نل  
  .الملاجوة الداخلية

  
  (: خصوصية العامل 7المادة ) 
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نالممتلكان   الم  سة   حتلم .1 الشخصية  المولممان 
ا خاذ   ةالم  س الشخصية لاميع الواملول فو ا. نمع ذلكا  توول على 

  خرمان جاا  لتحلو  ما  لي:
في ذلك   بما - حمامة نإاار  المولممان الخاصة بالم  سة .1

الشخصية  أل لاض  - المولممان  فل   ا تخدام ا  مل  نالت كد 
  الومل المشلنعة. 

في   .2 الموممل   ا  ناألمعمة  اللمامول  االمتيال  لى  ضمان 
  الم  سة.   يا انالمملكة ن 

الواملول   .3 نملافل ا   الم  سةا  في حمامة  ممتلكا  ا  نحمامة 
  نأعمال ا. 

  منع نكشف ن حل  األمشرة اإلجلامية. .4
المساعد  في التحلقان الداخلية أن الملاضا  أن أ   جلاءان   .5

  أن التزامان  امممية أخل .
أن   .6 الحكممة  أن  التنعيمية  الا ان  لرلبان  اال تاابة 

  السلران الوامة. 
الذ  مسمح به اللاممن السار ا  ل ذه األ لاضا نإلى الحد   .2

   لي: بما الم  سة  د  لمم 
ملادبة نفحص نملاجوة ا تخدام الواملول لنعم  كنملمجيا   .1

ا بما  تضمل )على  يول الميال ال  المولممان الخاصة بالم  سة
أج ز   ما  لي:  نمعم   الحا مب  الحصل(  اإللكتلنمي  ناليلقد 

الل ائل الفمرقة ناال صال عيل الشبكان نأج ز  ال ا ف المحممل  
نمعم   الفود م  نم  ملان  األخل   الصمن  نمعم  ال ا ف  نأج ز  
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الفود م األخل  نممارا المسح نالرباعة نمعم الدخمل با تخدام  
  ب.الحا م  البرا ان ن ول ذلك مل المولممان الموالاة  ما رة

ملادبة نملاجوة للران الفود م المباشل  ن ساوالن الفود م   .2
نالمصمل  لى الساالنا التي  د  كمن مل برة بمبامي نملاكز  

   نالملاف  األخل  التي مصل  لو ا الواملمن نالزائلنن.  الم  سة 
فحص نملاجوة نمسخ ناالحتفاظ ب مة مستندان نمماا أخل    .3

نملاكز مبامي  الومل   الم  سة عمل ااخل  محران  )ميل 
  نالمكا   نالمناضد نخزائل الملفان نأماكل التخزقل األخل (.

عدم  م ع   .3 الواملول  على  السار ا  نبغي  اللاممن  بممج  
الحصمل على أ  خصمصية  يما  تول  با تخدام م لنعم  كنملمجيا  

أن مبامو ا أن ملاكزهاا أن  يما  تول  ب مة   المولممان الخاصة بالم  سة 
  أن مبامو ا أن ملاكزها. ضمل أحد معم الم  سةمماا 

  
  و من البيانات (: خصوصية المستفيدين 8المادة ) 

مل .1 المستفودنن  أن  توامل   الم  سة  تم ع 
السلقة الم  سة  مولمما  م  مع  المولممان   بما  - بحلص  ذلك  في 
   التي  تشاركمم ا مو ا نأن  حمو ا. - الشخصية 

أال   .2 عيل   الم  سة   خاطلما   مستفود  أ   مرلًلا  يلة 
السلقة المستفود  مولممان  عل  المولممان   بما   - اإلفصاح  ذلك  في 

 ال  لى الا ان التي  حتاج  لى مولفت ا أل باب مشلنعة    -الشخصية  
أمعمة    تول  باألعمالا نال  خاطل با تخدام ا على محم  تنافى مع 

  ن يا ان الم  سة. 



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

148 
 

الذ ل  تواملمن مع مولممان   الم  سة  تحمل الواملمن في  .3
نأمل  المستفود ل   الييامان  خصمصية  على  مامول  االطالع  مس نلية 

   المولممان السارقة ناالمتيال ل ا. 
المحافعة على  دا ول   الم  سة  في كافة األحمال ما  على .4

مخص   نالفنية  يما  ناإلاارقة  الماامة  األصود   على  منا بة  ن ائية 
  في ذلك المولممان الشخصية.  بما -  السلقةفود ل مولممان المست

ا باع   الم  سة  ما  على .5 بشكل خاص على  أن  حلص 
مع   الشخصية  المولممان  مشاركة  عند  نالسيا ان  ناألمعمة  اللمامول 
أطلا  أخل  )حتى نإن كان ذلك أل لاض الومل المشلنعة( نعند ملل  

  المولممان. 
  

  (: حاالت تعارض المصالح 9المادة ) 
في .1 عامل  أل   مامز  في   الم  سة ال  منصبه  ا تخدام 

لتحلو  مكا   أن مزاما شخصية  ول الئلة ألحد أفلاا عائلتها   الم  سة 
 ول  نقا   ان  أ  مم ف  تسي  أن  يدن أمه  وتسي  في  وارض  

  الم  سة.  مصالحه الشخصية نمصالح
األميلة   الم  سة   حدا  يا ة .2 بوت  المصالح  لتوارض 

المصالح المحتملا  لمساعد  الواملول على التول  على حاالن  وارض  
حاالن   عل  ل  الغ  ا باع ا  التي  نبغي  اإلجلاءان  على  كما  نص 

  المصالح المحتملة  لك. وارض 
المصالح المحتملة  لى   نبغي اإل الغ عل حاالن  وارض   .3

الرلقلة  لتحد د  المس نلول  مع  بالتوانن  التي  تومل  الميلى    اإلاار  
  لموالاة المم ف.
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في .4 الواملول  على  أن   الم  سة  محعل  ألمفس م  م خذنا  أن 
ملممما  تمجيه أل  طل  ثال  أ  فلصة عمل  تم اكتشاف ا مل خالل  

أن مولمما  ا أن نضو اا ما لم مكل  د  م   ا تخدام ممتلكان الم  سة
  ن ام   لفض ا. علض  لك الفلصة بالفول على الم  سة

على   .5 في محعل  ممتلكان   الم  سة الواملول  ا تخدام 
مع   الم  سة  شخصية  مكا    لتحلو   نضو ا  أن  مولمما  ا  أن 
   كما محعل علو م التنافم مع الم  سة.  الم  سةا    صاء
للواملول   .6 المللبمن  الوائلة  أفلاا  أال   ثل   نبغي 
ناألشخاص الذ ل  لبر م   م عال ة شخصية  مقة على   الم  سة في

  ل بشكل  ول مالئم.  لاران الوم
  

  (: الهدايا ووسا ل الترفيه10المادة ) 
 ن ال داما المتماضوة ناألمشرة التلفو ية المنا بة  د  ساعد   .1

التاارقة الماامالن  هذه  أن  األعمالا  ال  عال ان    -  على  وزقز 
ما  أال   ثل بشكل    -مل  يل الواملول   متللا   كام  ملدمة أن  ماء

   لاران الومل.  ول منا   على  
مع   .2 ال  تماف   هدمة  عامل  أ   على  علض   ذا 

 يا  رفت ال دمة بكل   ذ  . نإذا كان رفت ال دمة   الم  سة  يا ة 
على   م ونا أن مضل بوال ة عملا  يمكل  يمل ال دمة ميابة عل الم  سة

أن ملدم الوامل  للقل كتا ي  لى مد له المباشل بش ن ال دمة خالل ثالثة  
في   بما  - نفي كل األحمال ال ممكل  يمل النلد أن ما موااله( أمام. 3) 

الحماالن   أن  المسافلقل  أن شيكان  الشيكان  أن  ال داما  ذلك ش ااان 
أن   للتدانل  اللا لة  الصكمك  أن  اال تيمارقة  المالية  األنراق  أن  المالية 
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  - سد د ر مم أ  برا ة ائتمان أن أممر مشا  ة أن علض ا ك داما  
  ل الميلغ. بغت النعل ع

  
  (: تنوع المور ِّدين11المادة ) 

ممرا ل   الم  سة   سوى .1 مع  شلاكان  على  الحصمل   لى 
  موملمن في مااالن عمل مختلفة.

   نمع ممرا  ا. الم  سة   دعم .2
  

   المؤسسة (: العالقات مع شرتاء 12المادة ) 
ما  أن ممتنع شلكاء األعمال عل الومل برلقلة محعمر    .1

  الم  سة.  مة مل  يل أ  عامل فيأن  وتيل  ول مالئ
نالممرا ل ال  الت كد مل أن المستفود ل   الم  سة  على  اار  .2

 يما  ل ب    الم  سة أن مستخدممن ا م مستغلمن عال ا  م مع الم  سة 
  ب   موامالن احتيالية أن  ول أخالدية أن  ول مزق ة.

أعمال  .3 شلكاء  مل  على  لدمم   الم  سة  تم ع  ملدمما  أال 
مع   أمشرة  ممار من  ممل  لغولهم  أن  فو ا  للواملول  حمافز 

  المت اك هذه السيا ة.  الم  سة 
ما   عداا  االن الومل اائًما بشكل ا و  نمزقها نقحعل   .4

كما   الومل.  في  االن  المارا   المولممان  أن  حلقف   ماًما  زقيف 
   أن ملاجوو ا الداخلوول نالخارجوول.  الم  سة  محعل خداع  اار 

على   الم  سة  زم لت .5 المساعد   بمس نليا  ا   د   بالمفاء 
  منع عمليان  سل األممال ن ممقل األعمال اإلرها ية. 
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في .6 للواملول  اللئيم   الم  سة مامز  مل  ل م  المصلَّح 
  فل   لدمم  لارقل مالية أن  ول مالية  لى أطلا  ثالية. التنفوذ 

المتوللة بالتمثو   لكافة السيا ان   الم  سة  ما  أن  متيل .7
نحفظ المستندان نالمولممانا نقتوول علو ا االحتفاظ بالمولممان التي  

نإاار   لومليان  بالنسبة  ديمة/حاجة  المولممان   الم  سة ل ا  ن/أن 
الخاضوة لمترلبان  امممية أن  نعيمية أن م نية  لتضي االحتفاظ   ا  

فالساالن  ول   ذلكا  نمع  الصلة/المنا بة.  ذان  الخاصة  للفتل  
نالمولممان   بما  - بالم  سة  نالمسماان  المكلر   المولممان  ذلك  في 

التي املض  المد  المحدا  لالحتفاظ   اا    -  الم  تة ن االن الم  سة
االحتفاظ   إلخرار  خاضوة  لم  كل  طالما  من ا  التخلص   نبغي 

  . ( 2)بالمستندان 
  

  (: المعاملة العادلة13المادة ) 
مل خالل ممار ان الومل   للقيام ب عمال ا  الم  سة   سوى .1

   اللامممية ناألخالدية فل . 
مزانلة األعمال ب  لمب   الم  سة  نبغي على كل عامل في .2

عاال مع جميع المستفود ل نالممرا ل نبا ي أصحاب المصالحا نعدم  
   اال تخفا  بلدر أ  من م أن بمنتاا  م نخدما  م.

شخص  عل الم  سة ال  سمح .3 أ   با تغالل  اإلطالق  ى 
أن   أن  خفائ ا  بالمولممان  التالع   طلق   عل  مالئم  بشكل  ول 
ممار ة  ول   أ   أن  محم مضلل  الحلائ  على  أن علض  ا تغالل ا 

   عاالة أخل .
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أن  ول   الم  سة   حعل .4 ن ائل  ول  امممية  ا تخدام 
أخالدية للحصمل على مولممان خاصة ب   مل أصحاب المصالحا  

الخاصة ب عمال م. ممكل الحصمل على المولممان   ي ذلك األ لاربما ف
   فل  مل المصاار المشلنعة نالالئلة. 

  
  (: اإلجراءات التأديبية14المادة ) 

أمعمة   مل أ   أن  السيا ة هذه امت اك .1
ناللمائح   اللمامول أن  األخل   الم  سة  ن يا ان
على   آخلقل  ح  أن السارقة 
للخرلا   الم  سة  موة مولض  مما   ذلك  القيام
  ا يي نفلًا لما نرا في "الول    جلاء  لى الخضمع  لى    ا   د ثم نمل

  ". نالش نن اإلاارقة  يا ان نإجلاءان الممارا البشلقة 
الا ان المختصة في حالة   الى  الم  سة  محال الوامل في .2

علو ا   المنصمص  الالائم  أحد  مكاار كابه  الصاار   نعام  اللشم   فحة 
ها نالذ   م  1412/ 12/ 28( ن ارقخ  175بللار مالم المزراء ر م ) 

)م/  ر م  الكلقم  الملكي  بالمل مم  عليه  ن ارقخ  36المصاا ة   )
  ها نمن ا ميااًل ال حصلا: 1412/ 12/ 29

أن   .1 نعدا  أخذ  أن  أن  يل  لغوله  أن  لنفسه  كل عامل طل  
أن لمكاف  ه على ما ن ع     ماجبان نظيفته عرية معول اإلخالل  

  منه نلم كان ذلك  دنن ا فاق  ا  . 
كل عامل أخل  ماجبان نظيفته بغلض  س ول م مة الغول   .2

 ام بومل أن امتنع عل عمل مل أعمال  نذلك ب ن   م  سةفي ال
  ن اطة.  لك المظيفة متياة للجاء أن  مصية أن 
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للحصمل   م  سة أن ملمم الوامل با تخدام صالحيا ه في ال .3
هدمة لنفسه أن لغولها بلصد أااء عمل أن  على نعد أن عرية أن 

  . الغول لد  الم  سةاالمتناع عل عمل بغلض  س ول م مة 
أن مستومل الوامل مفمذه الحقيلي لمحانلة الحصمل مل أ    .4

عمل أن  لار أن التزام ان ا فاق  مرقد أن  على   م  سة  لرة بال
ممع له أن لغوله مخالفا  ذلك  مل أ     خدمة أن للحصمل على مزقة 

  . أمعمة الم  سة
  

  (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة 15المادة ) 
هذه السيا ةا نقيلغ   ا جميع الواملول    مالم األمناء موتمد   .1
مم ع   في على  ل ا  ملخصًا  نقنشل  الم  سةا 

  ن كمن مافذ  مل  ارقخ مشلها بالمم ع.  اإللكتلنميا  الم  سة 
الت كد مل  نفوذ هذه السيا ة نالومل    مالم األمناء تملى   .2

الحاجة نبناء    لتضيه بممجي ا نملاجوت ا مل فتل   لى أخل  نفلًا لما
   مصية مل لانة الملاجوةا نال  ودل  ال بممافلة المالم. على 
بالم  سة .3 الداخلية  الملاجوة  مشاط  آلخل   ملمم  حول  مل 

بملاجوة مد   ريو  نااللتزام   ذه السيا ة نقولض  للقل   ذا الش ن  
  لانة الملاجوة. على 
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  (: تمهيد 1المادة ) 
مع عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل   .1

نالم  سان األهلية    ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  . محل ا ا تكماال ل اا انن أن  حل 
معام  اار    يا ة  اار    .2 نعناصل  مبااا  المخاطل  حدا 

فاعلية  على  المخاطلا نطلق  اار  المخاطلا نآليان المحافعة نالل ابة  
معام  اار  المخاطلا ناألفلاا المس نلول عل  اار  المخاطل ناإلفصاح  

  المل برة   ا. عل المولممان
أل لاض هذه السيا ةا ففن الخرل ممكل  حد ده على أمه   .3

ح  له   ثول  احتمال  مكمن  أن  نقتم ع  موول  حدث  أمشرة  دنث  على 
في  يول  حلو  أهداف ا اال تلا ياية أن التشغولية أن المالية   الم  سة 

الموممل   اا   نالسيا ان  األمعمة  لكافة  االمتيال  نأن  أن 
حدنث   الم  سة أ لمب  احتمال  احتساب  على  ملمم  المخاطل  إلاار  

  المتاحة نأثلها المتم ع. بة نالفلص األحداث  ول المل مبة نالمل م 
الوناصل   الم  سة   ل   .4 أهم  مل  المخاطل  أن  اار  

التي  نللل ابة الداخليةا نهي عبار  عل الومليان  للم  سة اال تلا ياية 
بصفة منتعمة مل أجل  حد د ن لويم نالل ابة على   الم  سة  ستخدم ا
  المخاطل. 

باأللفاظ   .5 التالية  ملصد  هذه    –نالمباران  في  نران  أ نما 
  الموامي الميونة أمام ا:  –السيا ة 
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على   المخاطر:  .1 التي  د   ثل  الومامل  ماممعة 
نممجماا  ا ن  ا   لى حدنث خسائل أن  حمل   الم  سة  أمشرة
  ألهداف ا.  الم  سة   حلو انن 
)تهديد(:  .2 السلبي  على   الخطر  له   ثول  ليي  حدث  أ  
  . الم  سة   أهدا 
أ  حدث له   ثول  ماا ي على   الخطر اإليجابي )فرصة(:  .3

  . الم  سة  أهدا 
  

  (: مبادئ و هداف إدارة المخاطر2المادة ) 
في  .1 المخاطل  أجل   الم  سة معام  اار   مل  مصمم  ليم 

فل ا  ل لزقاا  احتمال  حلو  األهدا    الت د دان أن زقاا  الفلص   للول
للم  سةا باإلضافة  لى القيام   اال تلا ياية نالتشغولية نالمالية ناالمتيال 

با خاذ األ الو  المنا بة لتللول احتمال نحام اآلثار السليية المتم وة  
نبالتنسو     مالم األمناء ن وعيم احتمال نحام المنافع المتم وةا نعلى  

التنفوذمة  مع الخ  الم  سة في  اإلاار   مستمقان  المليملة   حد د  رل 
  بصمر  ناضحة.  الم  سة نالمتوللة باميع أمشرة 

الوال ان  ول   .2 الحسبان  في  م خذ  المخاطل  معام  اار  
عمليان   الت د دان مختلف  على  المامع  نذلك   د   لويم   ثولهم 
  الم  سة.  نأمشرة 

معام  اار    .3 على  نالمحافعة   ريو  
    د   لى:  بالم  سة المخاطل
في  حلو  .1 اال تلا ياية    المساعد   األهدا  

  بفاعلية نكفاء . أمشرت ا نإاار  للم  سة 
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 يما  تول    الم  سة االلتزام بف باع ما نرا في الول حمكمة .2
  بفاار  المخاطل ناإلفصاح عن ا. 

منفوة   .3 أجل  وعيم  مل  الفلص  ا تنام 
  لاميع أصحاب المصالح في األجل الرمقل.  الم  سة أصمل 

  
  تحديد المخاطر(: 3المادة ) 

أعضاء  .1 جميع  التنفوذمة ملمم  اإلااران   اإلاار   نمد ل  
عمله(  يذل  صار    الم  سة في نمراق  اختصاصه  حس   )كل 

ل ا  التي  تولض  ال امة  المخاطل  لتحد د  )على   الم  سة ج دهم 
الكلي أن   للم  سة  المستم   الومل(  مستم   اارا  ا/مما ع  نعلى 

في ل ا  أن  تولض  ا تخدام    المحتمل  ما   ذلك  نلتحلو   المستليلا 
  اآلليان التالية لتحد د المخاطل: 

المستمقان   .1 مختلف  الذهني على  الوصف  علد اجتماعان 
في  المخاطل   الم  سة اإلاارقة  أمماع  كل  في  التفكول    د  

  المختلفةا نطلح  ونارقمهان عامة نأخل   فصولية.
 اار /مم ع   جلاء المسمح نا تلصاء اللأ  بما  نا   كل   .2

  على حد . 
   جلاء الملا الن الشخصية نعلد نرش الومل.  .3
األمماع   .4 التي  لب   ول  السييية  الوال ان  ا تنتاج  لسلة 

  المختلفة للمخاطل.
5.  ( المخاطل  ديا   م شلان   Key Riskا تخالص 

Indicators .)  
  الم  سة. ملمم   ا خيلاء مل خارج ا تخدام التلويمان التي   .6
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الحسابان  متائج   .7 نملاجوة  الداخلية  الملاجوة  أمشرة 
  الخارجية. 

المتوللة   الم  سة   لمم .2 المخاطل   تحد د 
ن ول   الم  سة  أمشرة بكافة اال تلا ياية  الماليةا  ن ول  )المالية 

المخاطل"ا   اال تلا ياية(  " ال  مسمى  في  ال   تضمل  ن ساول ا 
ب همية هذ  المتول   الفني  الخرل ناللأ   الخرل على  نصف طييوة  ا 

نقتم  ود ل   عمليان هذا  نفلًا  الم  سةا  انرقة  بصفة  السال  هذا 
لومليان  التي  حدث  الداخلية  نالعلن   نالخارجية   الم  سة للتغولان 

  في  وئة عمل ا. 
  

  (: تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر4المادة ) 
بقيا    الم  سة لكل خرل مل المخاطل على حد ا  لمم .1

  مل خالل:  لد لها المخاطل أن
 لد ل احتمال ن مع الخرل. مستخدم في هذا الصدا مقيا    .1

  مل ثالثة مستمقان )ممكل ا تخدام خمسة مستمقان(: 
مويل   • األنل  مل فع  المستم   احتمال  عل 

 ( الخرل  له  High Probabilityلم مع/ حل   نقلمز   )
  .Hبالحل  

مويل   • اليامي  متم   المستم   احتمال    عل 
( نقلمز له  Medium Probabilityلم مع/ حل  الخرل ) 

  .Mباللمز 
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منخفضًا   • احتمااًل  موكم  اليال   المستم  
 ( الخرل  له   ( Low Probabilityلم مع/ حل   نقلمز 

  . Lباللمز 
نقشول كل مستم  مل المستمقان السابلة  لى طييوة  

أمه  موني    Hمختلفة الحتمال ن مع الخرلا فالمستم   
مع هذا النمع مل     ذا ما  ا   كافة الضماب  للتوامل

نقشول  المخاطل ففمه مل الم كد أم ا  م   تحل ا  
النمع    Mالمستم    أن غياب الضماب  عل هذا   لى 

النمع  مل المخاطل موني أمه مل المحتمل  حل  هذا  
مل المخاطل لكل  كلار حدنثه عاا  ما مكمن محدناًا  

اال تلشاا  في الوام )على  يول  ربما مل  أن مل ول  
ن ختلف حس  طييوة النشاط(ا أما المستم  اليال   

L  النمع مل  أن غياب الضماب  عل هذا   ي ففمه مون
المخاطل ال موني  حلل ا نإذا  حلل  المخاطل ففم ا  

 نمان )على  لل  حدث  ال مل  كل ثالث  لى خمم  
  .  يول اال تلشاا ن ختلف حس  طييوة النشاط( 

هذا   .2 في  مستخدم  الخرل.  ن مع  عند  المتم ع  األثل   لد ل 
خمسة   ا تخدام  )ممكل  مستمقان  ثالثة  مل  مقيا   الصدا 

  مستمقان(: 
مويل   • األنل  عند  المستم   مل فع  أثل  عل 

 ( الخرل  بالحل   High Impactن مع/ حل   له  نقلمز   )
H .  
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مويل   • اليامي  عند  المستم   متم    أثل  عل 
( نقلمز له باللمز Medium Impactن مع/ حل  الخرل )

M .  
منخفضًا   • أثلًا  موكم  اليال   المستم  

  . L( نقلمز له باللمز  Low Impactلم مع/ حل  الخرل ) 
نقشول كل مستم  مل المستمقان السابلة  لى طييوة  

 ذا  موني أمه  Hمختلفة ألثل ن مع الخرلا فالمستم  
تج عنه  ما ن ع هذا النمع مل المخاطل ففمه  م   ن

األثلا   نععيمة  كيول   نخسائل  أضلار 
 لى أمه  ذا ما ن ع هذا النمع مل   M المستم   نقشول

نخسائل   أضلار  عنه  ففمه  م   نتج  المخاطل 
 لى أمه  ذا ما ن ع   L المستم  متم رة األثلا نقشول  

هذا النمع مل المخاطل ففمه  م   نتج عنه أضلار  
   ذكل.نخسائل  كاا ال 

متائج ديا  المخاطل أن  لد لها  تم  مزع المخاطل   ناء على   .2
  بالم  سةا نقتم  صنيف ا. حس  ممع ا على المظائف اإلاارقة 

خرلا   الم  سة   لمم .3 م شل  لكل  األ صى  الحد   تحد د 
  الم  سة. لتحد د مد   ا لوته نمالئمته ألهدا 

ديا    الم  سة   لمم .4 متائج  المخاطل   تضمول  ال 
ا ن لمم بومل ملاجوة للسال   لد لها ن مزقو ا ن صنيف االمخاطل أن  

  بصفة انرقة   د   حد يه.
  (: التعامل مع المخاطر5المادة ) 
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بفعداا الرلق نالحلمل للتوامل مع كل خرل   الم  سة   لمم .1
)  د د أن  Threat -   ليي  ن معه  احتمال  حد    د   للول  على   )

بفعداا   الم  سة  للول ما موًا. ن لمم  للول األثل المتم ع عند ن معه أن 
)فلصة خرل  ماا ي  كل  مع  للتوامل  نالحلمل    -  الرلق 

Opportunity )   ن معه أن زقاا  األثل  على حد    د  زقاا  احتمال
  المتم ع عند ن معه أن زقاا  ما موًا. 

التي  ستخدم ا .2 الرلقلة  نهيكل  على   الم  سة ممع  ميني 
  ة من ا ن كلفة  رييل ا.  حلول المنافع المتم و

 تودا أ الو  التوامل مع المخاطل السليية بحو   شتمل   .3
  : على ناحد  أن أكيل مل األ الو  التالية

 ان  المخاطل.  تم  ان  الخرل مل خالل ا خاذ بوت   .1
التي  زقل الخرل بشكل جذر ا ميل ا تخدام طلق   اإلجلاءان 

مختلفةا أن  لغاء مشلنع موول    الوملا أن  كنملمجيا مختلفة لتنفوذ  
   نالتي  اول الخرل  ول ممجما.

 للول المخاطل.  تم مل خالل نضع ضماب  ر ا ية ن ائية   .2
نرااعة ن صحيحية  مولمال  تحلو    نكشفية    د   مفل   كودا 

  التالية: الم  سة  أهدا 
  نالسيا ان. التلود باألمعمة ناللمامول •
ن مع الغ  ناألخراء  حمامة األصمل نالحد مل   •

  ناكتشاف ا فمر ن مع ا نا ة الساالن المحا يية ناكتمال ا. 
فاعلية نكفاء  األحداث نالومليان أن العلن    •

بما في ذلك ا تخدام الممارا بكفاء    الم  سة  التي  ت ثل   ا
  نبشكل مالئم نزقاا  اإلمتاجية.
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 حمقل المخاطل.  لمم عملية  حمقل المخاطل على أ ا    .3
لل ع ء المخاطل مل الرل  المولض ل ا بصمر  مباشل   لى  م

طل  آخل متخصص في  اار  هذا النمع مل المخاطلا معول  
  . (2)ماا   ملا ل
التحمط ضد المخاطل. التحمط ضد المخاطل هم ا تيمار   .4

فلعي في أاا  أن منتج  تحلك أ واره )عند ن مع الضلر المحتمل(  
أل وار األاا  أن المنتج الملاا  اار  مخاطل  الملا ل   اإل ااه في  

  اال تيمار  يه بصفة أ ا ية. 
خالل  نمقع   .5 مل  المخاطل  المخاطل.  تم  مزقع   مزقع 

اال تيماران في عدا مل األصمل نالخدمان ذان االر باط السليي  
  المل فع.

 يمل الخرل في حال كان أكيل ضلر متم ع  ذا ما  حلل    .6
  أ   د ل إلاار  ا.  م   كمن أ ل مل  

المخاطل    .4 مع  التوامل  أ الو    تودا 
األ الو    )الفلص( اإلماا ية  مل  أكيل  أن  ناحد   على  بحو   شتمل 
  :التالية
  ا تغالل الفلصة.  .1
  مشاركة الفلصة مع آخلقل.  .2
   وزقز أثل الفلصة.  .3

عند اختيار طلقلة اال تاابة للخرل   خذ في االعتبار كل   .5
  مل التالي: 
  لليمل حام الخرل الحالي.  الم  سة ا توداا  .1
  التمازن  ول الل ابة الم ائية نالل ابة الكشفية.  .2
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   التمازن  ول  كلفة نمنفوة  اار  الخرل.  .3
  

  (: الرقااة والمحافظة على نظام إدارة المخاطر 5المادة ) 
المحافعة نالملاجوة المستمل  لنعام  اار    الم  سة   ضمل .1

  ل.المخاط
نبوئة عمل ا التي  ومل ضمن ا ما    الم  سة التغولان في  .2

التول  علو ا نإاار  ا نعمل التغولان الالزمة على معام  اار  المخاطل.  
 ترل  معام  اار  المخاطل الفاعل معام لتلدمم التلارقل الدنرقة ل اار   
لى  الوليا نالملاجوة الممضمعية نالمستللة للت كد مل التول  الفاعل ع

نفحص اا   المخاطل  المخاطل  مع  التوامل  أن  جلاءان  مل  نالت كد 
التماف   المالئمة  د  م عمل ا. نقا   جلاء الملاجوة الدنرقة لمستمقان  

مع اللمامول ناألمعمة نالسيا انا نملاجوة موا ول األااء لتحد د فلص  
  الترمقل.

 ذا  ما  على أ  عمليان للل ابة نالملاجوة أن  حدا  يما   .3
  كام : 
  اإلجلاءان المتبوة  د أعر  النتائج المخر  ل ا. .1
خالل   .2 جمو ا  التي  م  نالمولممان  المتبوة  اإلجلاءان 

  عمليان  اار  المخاطل كام  مالئمة. 
الترمقل المولفي  د  اعد على المصمل  لى  لاران أفضل   .3

  مستليال. المخاطل ن حد د الدرن  المستفاا  لفحص نإاار  
  

  (: األشخاص المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر 5المادة ) 
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في  .1 مونومن  هم  مع  الواملمن:  نلذلك   التوامل  المخاطلا 
المخاطلا نفي حال  مكممما جميوًا مشاركول في  حد د هذه   مفضل أن 

مولفة الوامل بخرل موول في منرلة عملها نقكمن هذا الخرل  ول  
الو على  هذا  مولن ؛  تمج   حمل  المولممان  بفاالء  المشاركة  امل 
نالتمجه الوام ما  أن مكمن ب مه ال  مجد خرل  الخرل لمد له المباشلا  

 حد د الحاجة  لى  ساول  ممكل  همالها نبود منا شة الخرل ن  ثولها  تم  
ال.  الخرل ناإلجلاءان الكفولة بالحد مل آثاره ننضوه  ح  السيرل  أم  

  
المس نلمن عل  اار  المخاطل: لكل خرل  تم  حد ده  تم   .2

لدمه الصالحيان ناإلمكاميان   حد د مس نل عنها نقكمن هذا الشخص  
لمضع الخرل  لمماج ة الخرلا نبفمكامه أخذ اإلجلاءان الم ائية الالزمة  

 ح  السيرل  )ميال: أن مكمن لدمه اللدر  على  حمقل الممارا الالزمة  
رلا ن د مكمن على حساب عمل آخل ذ  أهمية أ ل(.  ذا  الخ لمماج ة  

 ول  اار على ا خاذ ميل هذا اإلجلاءا  كان المس نل عل  اار  الخرل  
المس نل عل  اار   فال  د أن  تم  ووول مس نل أعلى منه إلاار  الخرل.  

الخرل ما  أن  مفل نقمث  جميع المولممان المتوللة   ذا الخرلا  
ملمم   جد د   با تخدنأن  مولممان  نا تحداث  السابلة  المولممان  ام 

  لمماج ة الخرل حس  الحاجة. 
في .3 اإلااران  مد ل   جميع  مس نلمن   الم  سة  المد لنن: 

المولممان حمل  عل الت كد مل أن جميع عاملو م على ارامة ب حدث  
 اار  المخاطلا نأن ملممما  تمصول المولممان حمل مخاطل مولنفة  

   ما لوتم  مضيح ا نعنممت ا عند  حلو  األهدا . لواملولد  م 
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للم  سة  .4 التنفوذ   منا بة  :  اللئيم  ر ا ية  أمعمة   ريو  
لقيا  نإاار  المخاطل؛ نذلك  مضع  صمر عام عل المخاطل التي  د  

على   الم  سة ماجه   المخاطل  مل  الحد  ملمة  يلافة  نإمشاء  وئة 
مع   مستم   بشفا ية  نطلح ا  األمناءالم  سةا  مل    مالم  ن ولهم 

أصحاب المصالحا نالتحل  مل فاعلية  لك النعم نكفا ت اا نالحلص  
  .مالم األمناءعلى االلتزام بمستم  المخاطل الموتمد مل 

التنفوذ   .5 نمعام  اار    اللئيم  عل  ريو   يا ة  مس نل 
 كمن  ابوة مباشل  لها     شكول لانة  ه مامز لالم  سةا ن المخاطل في 

( أش ل لمنا شة الممضمعان التالية:  3لتاتمع بامتعام مل  كل ثالثة ) 
  

التي   .1 ناالمتيال  نالمالية  نالتشغولية  اال تلا ياية  المخاطل 
نالتي  م  حد دها عل طلق    الم  سة  تولض أن  د  تولض ل ا 

  . الم  سة مد ل  اإلااران في 
  التي  م  حد دها.  لويم ن حلول المخاطل  .2
   رمقل نملاجوة خرة/خر  التوامل مع المخاطل.  .3

التنفوذ   ملمم .6 األمناءل انر    تلدمم  للقل اللئيم    مالم 
المخاطلا نعل  محتم  على مولممان عل العلن  الوامة لنعام  اار  

  أ  عومب  م اكتشاف ا في النعام نالخرمان التي  م  للتحسول. 
الداخلية   .7 الل ابة  معم  نملاجوة  ارا ة  الداخلية:  الملاجوة 

تلكوز على المخاطل ال امةا نملاجوة  نال الم  سةا  نإاار  المخاطل في
ااخلعمليان  اار    ا خاذ  الم  سة المخاطل  مل  اإلاار    نالت كد 

لحمامة التنفوذمة  المنا بة  المخاطل   الم  سة  اإلجلاءان  مل 
نالمالية   ن لدمم  مصيان  نالتشغولية  اال تلا ياية  االلتزاما  نمخاطل 
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في األااء  نإاار    الم  سة لترمقل  الداخلية  الل ابة  فاعلية  ن حسول 
  .المخاطل

: نضع معم  ليمة إلاار  المخاطل نالل ابة  ء مالم األمنا .8
ن مجو  ا نملاجوت ا  نحام    الداخلية  طييوة  ن حلول  ف م  على   ناًء 
أمشرة التي  ماجه  أكيل  در مستراعا   الم  سة المخاطل  للحد من ا 
اإلجلاء عل  حد د  السلمك   فضاًل  ن وزقز  مو اا  للتوامل  المنا   

 يا ان نآليان بش ن الحد مل حاالن  الم ني نالقيم األخالدية ننضع 
  نالتوامل مو ا.  وارض المصالح نأ الو  موالات ا 

األمناءملمم   .9 باعتماا  يا ة  اار     مالم 
  ن حد د الملا يم الموونة لترمقلها بشكل منتعم.   بالم  سة المخاطل
األمناءملمم     .10 أ ا     مالم  على  التالية  األممر  بملاجوة 

  منتعم: 
  . الم  سة  طييوة المخاطل التي  ماج  ا .1
  . للم  سة  حد د المخاطل المليملة ن ول المليملة .2
على  حمل الخسائل المل برة بالمخاطل أن   الم  سة  در   .3

   اار   لك المخاطل. 
 كلفة المحافعة على معام شامل إلاار  المخاطل نالمنافع   .4

  المل برة به. 
  . بالم  سة ار  المخاطلهيكل ن نعيم معام  ا .5
بالم  سةا   لنعام  اار  المخاطل الدنر   بود ا تالم التلويم   .11
بالممضمعان التالية:  بمنا شة نا خاذ  لاران متوللة    مالم األمناءملمم  
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نأنلمقته   .1 الخرل  طييوة  في  التي  حدث  التغولان 
  على التوامل مع  لك المتغولان.  الم  سة  ن در  
ناألشخاص  جما    .2 الداخلوول  الملاجوول  أمشرة  نحام 

   تول  بفاار  المخاطل. اآلخلقل بالل ابة الداخليةا  يما 
ل .3 التلارقل عل حالة  اار  المخاطل  تم  لدمم ا  مالم  هل 

  له في الم   نبالشكل المنا  .  ناللاان التابوة  األمناء 
المخاطل   .4 معام  اار   في  الاسيمة  على  األخراء  نأثلها 

  األمشرة التشغولية نالمالية ناالمتيال. 
مس نليان     .12 مل  المخاطل  معام  اار   على  مالم  الل ابة 

ا تالم    األمناء حالة  نفي  الملاجوة.  لانة  طلق   األمناء عل    مالم 
مالم  مولممان  فود  مجما عومب ن صمر في النعاما  يا  أن ملمم  

)أن    األمناء  الملاجوة  في حال  م  بملاجوة لانة  المخاطل  لانة  اار  
   شكول ا(ا ن لويم معام  اار  المخاطل.

با ي أصحاب المصالح:  ن أصحاب المصالح لد  م انر    .13
الل م مل  م م في  اار  المخاطل مل خالل التماصل الماتموي على  

المخاطل   معام  اار   في  ناضحة  مس نليان  لد  م  ال  مجد  أمه 
أن    في ما   نلكل  انر   الم  سةا  بشكل  نا تلاحان  تم  رأ   أخذ 

في  المخاطل  معام  اار   عل  المصالح  خالل   الم  سة  أصحاب  مل 
   مسمحان.  عمل

  (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة5المادة ) 
  مالم األمناء مومل   ذه السيا ة مل  ارقخ اعتمااها مل   .1

  المونوول.  الم  سة  نقيلغ   ا جميع الواملول في
   .مالم األمناءالسيا ة بللار مل   تم  ود ل مماا هذه  .2
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 مجلس األمناءألعضاء  الوصف الوظيفي
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  مجلس األمناءر يس 
  

  المسؤوليات
ا  تملى رئيم  مالم األمناء انن اإلخالل بمس نليان ناختصاصان  

أعماله   على  ول  ناإلشلا   المالم  دياا   مس نليا ه   نأااءالمالم 
  ناختصاصا ه بفاعلية. 
مس نليان في  المالم  ناختصاصان  دخل  ما   رئيم  خاصة  بصفة 

   لي: 
الكاملة   .1 المولممان  على  المالم  أعضاء  ضمان حصمل 

  المنا  .صحيحة ن ول المضللة في الم   نالماضحة نال 
التحل  مل طلح المسائل األ ا ية على المالم في الم     .2

  فاعل. المنا   نمنا شت ا مل المالم بشكل 
على ممار ة م ام م بفاعلية    مالم األمناء شايع أعضاء   .3

  . الم  سة نبما محل  مصلحة 
جميع   .4 مع  الفولي  للتماصل  نجما  نمان  أصحاب  ضمان 

  المصالح نإمصال آرائ م  لى المالم.
مل   .5 كل  الفاعلة  ول  نالمشاركة  اليناء   الوال ان   شايع 

األمناء نإمااا    مالم  المالما  في  األعضاء  نبول  التنفوذمة  ناإلاار  
  ثلافة  شاع على النلد اليناء. 

بالتشانر مع    مالم األمناءجدنل أعمال اجتماعان    اعتماا .6
للم  سةا مع األخذ بوول االعتبار   أعضاء المالم ناللئيم التنفوذ  

أن  د  يولها ملاجع الحسابان.  أمة مس لة مرلح ا أحد أعضاء المالم  
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  الغ المالم باألعمال نالولما التي مكمن ألحد أعضاء   .7
فو اا على أن  تضمل هذا  المالم مصلحة   أن  ول مباشل   مباشل  

الوضم  لىاإل ال التي  دم ا  المولممان  هذا   غ  نأن  لاف   الم  سةا 
حسابان   ملاجع  مل  خاص  الحاجة   الم  سةالتيليغ  للقل   ذا  در 

  .لذلك
  

  الصالحيات
صالحيان رئيم    دخل في ؛ مالم األمناء انن اإلخالل بصالحيان

  بصفة خاصة ما  لي: المالم 
   المالم.  رئا ة جلسان  .1
نقامز له   الم  سة أمام الا ان اإلاارقة ناللضائيةا ميول   .2

   التنفوذ . لللئيم  فمقت هذا االختصاص 
التي   .3 ناال فاديان  الولما  على  الم  سة  عل  ميابة  التمديع 

     لام ا.  ماف  المالم على 
نمتابوة   .4 المالم  اجتماعان  أعمال  جدنل    لار 
    لارا ه.  نفوذ 
  ما  تول  باللوما نالسندان التي   اار  الش نن المالية ن ل و  .5

ن ل و    داع أممال الم  سة   المصلنفان ناإل لااانا  ستخدم في  ثبان  
الينمكا أن   في  الساالن  نالتمديع  كل  على  بالتمديع  التفمقت 
هذه   نالسندانا بوت  له  فمقت  الصالحيان  نقامز 
   التنفوذ .  لللئيم 
نموانمت .6 الم  سة  لمساعد   الدعم   على   مجيه   ا 
   م ام ا.  أااء
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  . مالم األمناء علد للاءان انرقة مع أعضاء  .7
  للم  سة. اللمائم المالية السنمقة  التمديع على .8
  

  :مجلس األمناءالشروط الخاصة الواجب توافرها للترشيح لر اسة  
  نأ  مل التالي: مالم األمناءأال مامع  ول منص  رئيم 

  الم  سة. فينظيفة  نفوذمة  .1
  عضمقة لانة الملاجوة.  .2
  
   

  مجلس األمناءعضو  
  

  المسؤوليات
مل خالل عضمقته في    –  مالم األمناءعلى كل عضم مل أعضاء  

األمناء  الوضمقةا    –  مالم  على  المتل بة  ناجبا ه نمس نليا ه   اراك 
  نأااء الم ام نالماجبان التالية:

اجتماعان .1 األمناء حضمر  عن ا  ال   مالم  التغو   نعدم 
  أل باب طارئة. لوذر مشلنع مخرل به رئيم المالم مسبلًاا أن 

نالتحضول   .2 بمس نليا ها  لالضرالع  كا   ن     خصيص 
بفاعليةا بما في ذلك  نلاامه نالمشاركة فو ا   ء مالم األمنا الجتماعان 

التنفوذمة   اإلاار   أعضاء  نمنا شة  الوال ة  ذان  األ ئلة   مجيه 
  . الم  سة  في
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مل .3 الموتمد   باللمائح  التام  األمناء االلتزام  نذان   مالم 
عضمقته في المالما ناالمتناع عل القيام  الصلة عند ممار ته لم ام  
  الم  سة.  مشكل   اء  لتد ول ش نن   أن المشاركة في أ  عمل

الومل  ناًء على مولممان صحيحة نكاملةا نبحسل النيةا   .4
لمصلحة   الالزمولا  ناالهتمام  الونامة  نالمستفود ل   الم  سة  مع  ذل 

  . الم  سة  مل
على   .5 المتل بة  نمس نليا ه  نأاناره  االضرالع  ماجبا ه 

  الوضمقة. 
ماال   .6 في  موارفه  نفي   الم  سة أمشرة نمية  نأعمال ا 

  المااالن المالية نالتاارقة ذان الصلة. 
  . الم  سة ن يا ان  لدمم الملتلحان لترمقل ا تلا ياية  .7
نمد   حقيل ا   .8 التنفوذمة  اإلاار   أااء  ملادبة 

  نأ لاض ا.  الم  سة ألهدا 
  . الم  سة  ملاجوة التلارقل الخاصة ب ااء .9
نمزاه  .10 مل  المة  نالمولممان  التحل   اللمائم  ة 
للم  سةا نالتحل  مل جما  الل ابة الداخلية نمعم  اار  المخاطل   المالية 
  . الم  سة  في
في   .11 لتومقضان   المشاركة  المالئمة  المستمقان   حد د 

  أعضاء اإلاار  التنفوذمة. 
مل  .12 كل  أعضاء  في  ووول  اللأ   مالم     داء 

  المالم ناإلاار  التنفوذمة نعزل م. ناللاان المنييلة مل  األمناء 
المشاركة في نضع خرة التوا   ناإلحالل في المظائف    .13

  . الم  سة التنفوذمة في
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ارا ة ن حلول المولممان ذان الصلة بالممضمعان التي    .14
   يل   داء اللأ  بش م ا.  مالم األمناء   نعلها 
أعضاء   .15 األمناء   مكول  آرائ  مالم  مل   داء  م  اآلخلقل 

الممضمعان   مدانلة  على  المالم  نح   آراء  بحلقةا  نا تلصاء 
نمل  ولهم  ذا اع    للم  سة  المختصول مل أعضاء اإلاار  التنفوذمة

  الحاجة  لى ذلك. 
بشكل كامل نفمر  ب مة مصلحة له   مالم األمناء   الغ   .16
أن  ول- كام   التي  تم  األعمال   في  - مباشل  مباشل   نالولما 

ةا على أن  تضمل ذلك اإل الغ طييوة  لك المصلحة  الم  س لحساب 
المونوول   اا نالفائد  المالية أن  ول المالية  نمداها نأ ماء األشخاص  

المصلحة.  المتم ع الحصمل علو ا بشكل مباشل أن  ول مباشل مل  لك  
على   مالم األمناء نعلى ذلك الوضم عدم المشاركة في التصمق  في

  لك. مصدر بش ن ذأ   لار 
األمناء   الغ   .17 بمشاركته   مالم  نفمر   كامل  - بشكل 
أن   الم  سة  منافسة أ  أعمال مل ش م ا   في  -المباشل  لمباشل  أن  ولا

  . للم  سة أ  مل الشلكان نالا ان التابوة
أ لار  .18 أ   في   للم  سة  عدم  فشاء  عضمقته  بسي  

  المالم  لى الغول. 
في    .19 الوضمقة  ب هدا   بااللتزام  مالم   لدمم   لار 

   نملاصدها.  األمناء 
أن مخالفان معامية بما مخل ب هلوته    .20 عدم ار كاب جلائم 

عضمقة   األمناء في  المصلحة  مالم  نعدم  غلو   على  ا  الشخصية 
الومل   مشكالن   ا   لى  ورول  نعدم  ثار   الوامةا  المصلحة 
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ل اإلخالل ب   مما ذكل  وتل   عليه  ا نأن  مالم األمناء الم  سي 
   منه.  ملا  عضمقته ناعتبار ذلك بميابة ا تلالة

في حال عدم  مكنه   مالم األمناء  اال تلالة مل عضمقة  .21
   . مل المفاء بم امه في المالم على المجه األكمل

االلتزام بمبااا الصدق ناألمامة نالمالء نالونامة ناالهتمام    .22
ملنا الم  سة بمصالح ن لدمم ا على مصالحه  الم  سة لمستفود ل  ا 

  الشخصيةا نقدخل في ذلك على نجه الخصمص ما م  ي: 
عال ته  .1 ب ن  كمن  نذلك  م نية   الم  سةب الصدق:  عال ة 

ل ا عل أ  مولممان م ثل   يل   مفصح   نفوذ أ   صاا ةا نأن 
التابوة.  أن  حد  الشلكان نالا ان   الم  سة صفلة أن علد مع

  
على   .2 التي  نرم   التوامالن  ب ن  تان   نذلك  المالء: 

التواملا   عدالة  مل  التحل   مع  المصالحا  في  نملاعا    وارض 
  األحكام الخاصة  توارض المصالح. 

الونامة ناالهتمام: نذلك ب ااء الماجبان نالمس نليان المارا    .3
  ال ة. األخل  ذان الو نالسيا ان  في هذه الالئحة ناللمائح

  
  : مجلس األمناء الشروط العامة الواجب توافرها للترشيح لعضوية  

  . نالسلمك السول  حسل .1
  أن مكمن متمتوا ب هلية التصل .  .2
أال مكمن  د  ي  الحكم عليه في جنامة بولمبة ملود  للحلقة   .3

جلقمة مخلة بالشل ا  أن في جلقمة  فال  بالتلصولا أن التدليما أن 
أن األمامةا أن متوللة بغسل األممال ن ممقل اإلرهابا أن بولمبة ملود   
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ما لم   اللمامول الموممل   ا في المملكة  مخالفته ألحكامللحلقةا بسي   
   د را  ليه اعتباره. مكل
 دران فنية ندياامة نإاارقة  تيح له اال تلاللية   مكمن لدمه  أن .4

المترلبان  في الوملا نا خاذ الللار بالشكل الصحيحا نا تيواب كافة  
  الفنية نالمستادان المتوللة بسول الومل. 

االلتزام  تحلو  كافة الم ام نالمس نليان المناطة بها نالومل   .5
  الم  سة. هدا على  حلو  أ 

نالمفاء  د ممه  ااه   .6 االلتزام  على  مكمن  ول  اار  أال 
  اآلخلقل.

  أال مكمن موسلًا.  .7
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 الئحة عمل لجنة المراجعة
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   (: تمهيد 1المادة ) 
في   الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 

نالم  سان األهلية نالئحته  الولبية السومامةا نمعام الامميان  المملكة  
اال ا ية  ن التنفوذمةا   ا تكماال    الالئحة  السيا ة  هذه  للم  سةا    ي 

  محل ا.ل اا انن أن  حل 
  

  (: تكوين اللجنة 2المادة ) 
لانة  سمى "لانة الملاجوة".    مالم األمناء  شكل بللار مل   .1

   نمائبه. اللانةما  أن محدا في الللار أ ماء أعضائ اا نا م رئيم 
مستلاًل   .2 عضمًا  اللانة  رئيم  مكمن  أن  مفضل 
  . مالم األمناء  خارج مل
   أعضاء.  عدا أعضاء اللانة ثالثة .3
  نقامز  اد دها. ا مد  الوضمقة في اللانة ثالث  نمان .4
مل  ول   لمم   .5 خاص   ا  للانة  أمول  ل  اللانة  تووول 

   الم  سة. أعضائ ا أن مل أحد الواملول في
ل .6 أ  ن   عزل أ  عضم في    مالم األمناءمامز  نفي 

الوضمقة أن مخالفته  اللانة في حال  م ف ذلك الوضم عل  ليية شلنط  
    يل ا.  أل  معام موممل به في الم  سة أن متبع مل

مامز لوضم اللانة اال تلالة مل اللانة عل طلق   زنقد   .7
أن   اللانة   ممًا  يل  بفشوار خري مد ه ثالثول    مالم األمناء رئيم 

   اال تلالة. خ مفاذ مفومل ارق
اللانة مستلواًل حكمًا حال  خلفه عل حضمر   .8 مود عضم 

اإلاار  بوذر مليملا  ثالثة اجتماعان متتالية انن  زنقد اللانة أن مالم  
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اللانة حكما لد  ن مع أ  حدث مل ش مه أن   ن نت ي عضمقته في 
أن  اللانة أن أ  معام موممل به في الم  سة  مخالف شلنط عضمقة  

    يل ا. متبع مل
 توول على عضم اللانة   الغ الم  سة فمرًا نخريًا ب     .9

نعدم حضمر   غوول مل ش مه أن   ا   لى  م اء عضمقته في اللانة  
   ذلك. أ  اجتماعان للانة بود

في حال شغمر أحد ملاعد اللانة؛  لمم اللانة  تلشيح أحد     .10
 ولهما نقللفع الرل   مل    أن  مالم األمناءاألعضاء  ماًء مل أعضاء  

  . العتمااه  مالم األمناءل
  

  (: قواعد اختيار  عضاء اللجنة3المادة ) 
  ما  أال  ضم اللانة أ  مل الواملول في الم  سة. .1
ال مامز لمل كان مومل خالل السنتول الماضوتول في اإلاار    .2

ملاجع حسابان   لد   أن  للم  سةا  المالية  أن  أن  التنفوذمة  الم  سةا 
  مكمن عضمًا في لانة الملاجوة.

بالش نن   .3 مختص  اللانة  أعضاء  مل  ول  مكمن  أن  ما  
  المالية نالمحا يية نأعمال الملاجوة نالتد و . 

ما  أن مكمن مل  ول أعضاء اللانة عضم مستلل ناحد   .4
  على األ ل.

لدمه   .5 ممل  أكيل  أن  عضم  اللانة  أن  ضم  مفضل 
  وة الحسابان. في ملاج المحا بة أن خيل  

  
  (: اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها 4المادة ) 
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الم  سة أعمال  بملادبة  اللانة  نمزاهة    ختص  مل  المة  نالتحل  
نأمعمة الل ابة الداخلية فو اا ن شمل   التلارقل ناللمائم المالية للم  سة
  م ام اللانة بصفة خاصة ما  لي: 

  التلارقل المالية:  .1
اللمائم   .1 ) ن  ارا ة  األنلية  المالية  ناللمائم  السنمقة  المالية 

للم  سة على نجدن(  األمناء   يل علض ا  رأ  ا   مالم  نإ داء 
  نالتمصية في ش م ا؛ لضمان مزاهت ا نعدالت ا نشفافوت ا.

التلارقل   .2 م لمفة  تضمن ا  أن  ول  ارا ة أ  مسائل م ّمة 
  المالية. 

أن   لي للم  سة البح   د ة في أ  مسائل  يولها المد ل الما .3
مل  تملى م امه أن مس نل مشاط الملاجوة الداخلية أن ملاجع  

  الحسابان. 
الامهلقة   .4 المسائل  في  المحا يية  التلد لان  مل  التحل  

  المارا  في التلارقل المالية.
الم  سة  .5 في  المتبوة  المحا يية  السيا ان  نإ داء   ارا ة 

  في ش م ا.  مالم األمناء اللأ  نالتمصية ل
  الملاجوة الداخلية: .2

نإاار    .1 الداخلية  الل ابة  معم  نملاجوة  ارا ة 
  في الم  سة.  نالحمكمة المخاطل

  اعتماا الخرة السنمقة لنشاط الملاجوة الداخلية.  .2
الداخليةا .3 الملاجوة  اإلجلاءان   ارا ة  لارقل  نمتابوة  نفوذ 

  التصحيحية للملحمظان المارا  فو ا. 
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ء نأمشرة الملاجوة الداخلية في  الل ابة ناإلشلا  على أاا .4
الالزمةا  الم  سة  الممارا  مل  مافل  أااء   للتحل   في  نفاعلوت ا 

   األعمال نالم ام المنمطة   ا. 
  ب   مل التالي:  مالم األمناء التمصية ل .5

الداخلية   • الملاجوة  لمحد / اار   مد ل   ووول 
أاائه  ن لويم  مكافآ ه  نحد / اار   مد ل   . ( 1)نعزله نا تلاح 

  الملاجوة الداخلية مس نل أمام اللانة.
بم ام   • للقيام  خارجية  ج ة/ج ان   لشيح 

نعزل م   الداخلية  الملاجوة  أن  اار   نحد   ناختصاصان 
ا تلالل م   مل  التحل   بود  أاائ ما  ن لويم  أ وا  م  ن حد د 

  عمل م نشلنط التوا د مو م. نملاجوة مراق 
انرقًا   .6 نمنا شة  االجتماع  الداخلية  الملاجوة  بمس نل 

منفلااً  موه  منا شت ا  ضلنر   اللانة  التي  ل   أن   المماضيع 
  . بحضمر مل  لاه مل أعضاء اإلاار  التنفوذمة في الم  سة 

النعل في أ   با ل في نج ان النعل التي  د  نش   ول   .7
الم  سة في  التنعيمية  نالمحدان  الداخلية  الملاجوة  ا  مس نل 

  . ات ا نالت كد مل  نفوذ الللاران الصاار  بش م انموال
  ملاجوة الحسابان:  .3

 تلشيح ملاجع الحسابان الخارجي   مالم األمناءالتمصية ل .1
ا تلالله   مل  التحل   بود  أاائها  ن لويم  أ وابه  ن حد د  نعزله 

  نملاجوة مراق عمله نشلنط التوا د موه. 
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نعدالتها    التحل  مل ا تلالل ملاجع الحسابان نممضمعوته  .2
اللماعد   االعتبار  في  األخذ  مع  الملاجوةا  أعمال  فاعلية  نمد  

  نالموا ول ذان الصلة.
الم  سة  .3 حسابان  ملاجع  خرة  ناعتماا  نأعمالها   ملاجوة 

نالتحل  مل عدم  لدممه أعمااًل فنية أن  اارقة  خلج عل مراق  
  حيال ذلك.  ملئيا  ا  أعمال الملاجوةا نإ داء

  ا تفساران ملاجع حسابان الم  سة. اإلجابة عل  .4
اللمائم   .5 على  نمالحعا ه  الحسابان  ملاجع  ارا ة  للقل 

ذ بش م ا.   المالية نمتابوة ما ا خِّ
النعل في أ   با ل في نج ان النعل التي  د  نش   ول   .6

نموالات ا نالت كد   ملاجع الحسابان ناإلاار  التنفوذمة في الم  سة
  .بش م امل  نفوذ الللاران الصاار  

الت كد مل  نسو  أعمال ملاجوة الحسابان في حالة نجما   .7
  . أكيل مل ملاجع خارجي

  ضمان االلتزام: .4
ملاجوة متائج  لارقل الا ان الل ا ية )الداخلية أن الخارجية(   .1

  اإلجلاءان الالزمة بش م ا. نالتحل  مل ا خاذ الم  سة 
الم  سة .2 التزام  مل  في   التحل   نرا  ناللمائح  بما  األمعمة 

  بومل ا.  نالسيا ان نالتوليمان ذان الوال ة 
مع   ملاجوة الولما نالتوامالن الملتلح أن  الق ا الم  سة .3

ن لدمم الوال ةا  ذن   ذلك  لى ملئيا  ا  األطلا   مالم   حيال 
  . األمناء 
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بش م ا   .4 ا خاذ  جلاء  ضلنر   مسائل  ل   مل  ما  لاه  رفع 
األمناء   لى نإ داء  مصمالم  التي  توول  ا  باإلجلاءان  يا  ا 

  ا خاذها.
 لدمم    تيح للواملول في الم  سة الت كد مل نضع  جلاءان .5

ملحمظا  م بش ن أ   اانز في التلارقل المالية أن  ولها بسلقة )مع  
ملاعا  نضع  جلاءان كفولة بمنع المالحعان الكودمة(ا نمل ثم التحل   

ل  تنا   مع حام الخر  أن  مل  ريو  هذه اآللية بفجلاء  حلو  مستل
  التاانز ن يني  جلاءان متابوة منا بة. 

التنفوذمة اإلجلاءان المنا بة   الت كد مل ا خاذ  اار  الم  سة .6
الم  سة نالتشغولية   لحمامة  نالمالية  اال تلا ياية  المخاطل  مل 

   االلتزام.  عدم نمخاطل
الم  سة .7 مل  اار   ا تصاامة   الت كد  أل م   ليمة  نفلًا 

  .نبكفاء  نفاعلية
مل .8 اللانة  التي  حال  لى  الممضمعان  مالم   ارا ة 

الللار بش م اا أن أن  تخذ  ا ن لفع  مصيا  ا  لى المالم ال خاذ  األمناء 
  الللاران  ذا فمض  لو ا المالم ذلك. 

عل أمشرة   مالم األمناء   عداا نرفع  لارقل منتعمة  لى .9
  اللانة ن مصيا  ا.

  
  (: صالحيات اللجنة5المادة ) 

  للانة في  يول أااء م ام ا: 
  ننثائل ا.  ح  االطالع على جميع  االن الم  سة .1



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

183 
 

أن   مالم األمناء  أن  رل  أ   مضاح أن  يان مل أعضاء  .2
  اإلاار  التنفوذمة.

ااخل   .3 مل  نالمختصول  الخيلاء  مل  بمل  لاه  اال توامة 
صالحيا  اا على أن مضمَّل ذلك  أن مل خارج ا في حدنا   الم  سة 

أن   في محضل اجتماع اللانةا مع ذكل ا م الخيول نعال ته بالم  سة
  باإلاار  التنفوذمة.

   حد د اختصاصان أمول  ل اللانة.  .4
  

  (: اختصاصات ر يس اللجنة ومهامه6المادة ) 
اللانة   دياا   اللانة  رئيم  اللانةا  تملى  باختصاصان  اإلخالل  انن 

نأااء اختصاصا  ا بفاعليةا نقدخل في  ناإلشلا  على  ول أعمال ا  
  م امه ناختصاصا ه بصفة خاصة ما  لي: 

كل   .1 نمكان  ن ارقخ  ن    ن حد د  لالمولااا  اللانة  اعم  
  اجتماع. 

 عداا جدانل أعمال اجتماعان اللانة بود التنسو  مع با ي   .2
  أعضاء اللانة نأمول  لها. 

ن مصيا  ا  رئا ة   .3 أعمال ا  متائج  نرفع  اللانة  اجتماعان 
  . مالم األمناء   لى
الكاملة   .4 المولممان  على  اللانة  أعضاء  حصمل  ضمان 

  المنا  .نالماضحة نالصحيحة ن ول المضللة في الم   
بفاعلية نبما   .5 اللانة على ممار ة م ام م   شايع أعضاء 

  . محل  مصلحة الم  سة 
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على  عداا   .6 ل اإلشلا   الدنرقة  األمناءالتلارقل  عل   مالم 
  أمشرة اللانة بالتنسو  مع أمول  ل اللانة نبا ي أعضاء اللانة. 

أمام .7 مل  نوبه  أن  اللانة  األمناء   ميول  ج ة   مالم  نأ  
  أخل   ستدعي ذلك. 

  محل مائ  رئيم اللانة محل رئيم اللانة عند غيابه. .8
  

  وواجباتهم(: مهام  عضاء اللجنة  7المادة ) 
  على كل عضم مل أعضاء اللانة أااء الم ام نالماجبان التالية:

لوذر   .1 عن ا  ال  التغو   نعدم  اللانة  اجتماعان  حضمر 
  أل باب طارئة. مشلنع مخرل به رئيم اللانة مسبلًاا أن 

نالتحضول   .2 بمس نليا ها  لالضرالع  كا   ن     خصيص 
  بفاعلية. الجتماعان اللانة نالمشاركة فو ا 

التي   .3 بالممضمعان  الصلة  ذان  المولممان  ن حلول  ارا ة 
   نعلها اللانة  يل   داء اللأ  بش م ا. 

عدم  ذاعة أن  فشاء أ  أ لار ن ف علو ا بسي  عضمقته   .4
  في اللانة  لى الغول. 

الومل  ناًء على مولممان صحيحة نكاملةا نبحسل النيةا   .5
نالمستفود ل مل   الم  سة لمصلحة    مع  ذل الونامة ناالهتمام الالزمولا

  كافة.  الم  سة 
على   .6 المتل بة  نمس نليا ه  نأاناره  االضرالع  ماجبا ه 

  الوضمقة.
الم  سة .7 أمشرة  ماال  في  موارفه  نفي    نمية  نأعمال ا 

  المااالن ذان الصلة بومل اللانة. 
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اال تلالة مل عضمقة اللانة في حال عدم  مكنه مل المفاء   .8
  .اللانة على المجه األكملبم امه في  

  
  (: قواعد عمل اللجنة8المادة ) 

 اتمع اللانة بصفة انرقة في األن ان التي محداها رئيس اا   .1
نمل الممكل أن  اتمع اللانة  ناء على طل  اثنول مل أعضائ ا أن  
كلما اع  الحاجة  لى ذلكا نقا  أال ملل عدا اجتماعا  ا عل اجتماع  

   زقد عل ثمامية اجتماعان في السنة.  كل ثالثة أش لا نأال 
الملاجوة الداخلية نملاجع الحسابان طل    .2 مامز لمس نل 

  االجتماع مع اللانة كلما اع  الحاجة  لى ذلك. 
حسابان   .3 ملاجع  مع  انرقة  بصفة  اللانة   اتمع 

  نمع مس نل الملاجوة الداخلية في الم  سة.  الم  سة 
أ ليية أعضائ اا  ملشتلط لصحة اجتماعان اللانة حضمر   .4

في   عضم  لكل  نقكمن  الحاضلقلا  أصمان  ب  ليية  ن صدر  لارا  ا 
اللانة صمن ناحدا نعند  سان  األصمان  لجَّح الاام  الذ  صمن  
  موه رئيم االجتماعا نال مامز االمتناع عل التصمق  أن اإلمابة  يه.

ال مامز لوضم اللانة أن  نو  عنه  وله مل األعضاء في   .5
  . نالتصمق  على  لارا  ا  اعان اللانة حضمر اجتم

مامز أل  عضم التحفظ على أ   لار  تخذه اللانة على   .6
نإذا خلج   التحفظا  اعته  لى  التي  األ باب  مل  أن  يول  أ  عضم 

الللاران   على  نجد  اختتامه  يلتصل  حفعه  ن  اللانة  يل  اجتماع 
المحضل على  حضل منا شت ا على أن  نص في  المتوللة بالينما التي  

  ذلك. الينما التي لم محضل منا شت ا  ذا أ د  ر يته كتابة في 
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ن ائل   مامز أن  نولد اجتماعان اللانة عل طلق  ا تخدام  .7
المنولد   % مل عدا االجتماعان  50بحد أ صى   التماصل اإللكتلنمي 

  خالل السنة. 
أن اإلاار  التنفوذمة   مالم األمناء ال مح  أل  عضم في  .8

ول  ل اللانة نأعضاء اللاان حضمر اجتماعا  ا  ال  ذا طلي   عدا أم
  اللانة اال تماع  لى رأمه أن الحصمل على مشمر ه. 

 وتمد اللانة الادنل الزمني الجتماعا  ا  يل  دامة كل  نة   .9
اجتماع على  ارقخ  مالية على أن  تم اال فاق بشكل م ائي خالل كل  

  االجتماع. 
أعمال اجتماعان اللانة مل  يل رئيس اا   تم  عداا جدانل    .10

ن لل اللانة جدنل األعمال خالل االجتماع. نفي حال اعتلاض أ   
   محضل االجتماع. عضم على هذا الادنل؛ ما   ثبان ذلك في 

لكل عضم في اللانة ح  ا تلاح  ضافة أ   ند  لى جدنل    .11
  أعمال االجتماع. 

لانة بادنل أعمال  ملمم أمول  ل اللانة  تزنقد أعضاء ال  .12
كل اجتماع للانة نأنراق الومل نالمثائ  نالمولممان المتوللة باالجتماع  

أن مولممان  ضا ية مرلي ا أ  مل األعضاء نذان عال ة  نأ  نثائ  
بخمسة   االجتماع  يل ممعد االجتماع بالممضمعان المشمملة في جدنل  

  . أمام عمل على األ ل 
األمناء اللانة  يلغ  .13 أن   مالم  متائج  بما  تمصل  ليه مل 

نعلى بشفا يةا  مل  لاران  األمناء   تخذه  هذه   مالم  عمل  أن  تابع 
  بامتعام للتحل  مل ممار ت ا األعمال الممكلة  لو ا.  اللانة
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  اجتماعات اللجنة  (: محاضر9المادة ) 
ما   مثو  اجتماعان اللانة نإعداا محاضل ل ا  تضمل   .1

مل   اار  التصمق ا  ما  نمتائج  ن مثو   مصيا  ا  نمدانالنا  ملاشان 
الحاضلقل   نبيان أ ماء األعضاء  نمنعما  نحفع ا في  ال خاص 
نالتحفعان التي أ دنها ) ن نجدن(ا ن مديع هذه المحاضل مل جميع  

  األعضاء الحاضلقل. 
أمول    يل مل المحضل ملود .2
نقلتصل   على ثم اللانةا رئيم   على نقولض اللانةا   ل األعضاءا 

   دانل مشلنع المحضل على هذه الماممعة فل  حتى موتمد.
ا مل  مل ع أمام خمسة  تاانز ال مد  خالل المحضل مسما   لود .3

 ارقخ الومم التالي لالجتماع بحو   ستكمل مل كل مل أمول اللانة  
أعضاء اللانة. على كل عضم أن  نرئيم اللانةا نقل ل بودها  لى 

عمل   أمام  يد  رأمه نملتلحا ه حمل مسما  المحضل خالل خمسة
مل  ارقخ  ر ال المسما  للوضما مع ضلنر  اإلفاا  ب   مالحعان  
) ن نجدن( أن بالممافلة على مسما  المحضلا نفي حال عدم اللا  

ممافلة على   عمل مل  ارقخ اإلر ال  يود ذلك  أمام خمسة خالل
  مسما  المحضلا نال   خذ ب   مالحعان  صل بود ذلك.

حضلنا   .4 الذ ل  اللانة  أعضاء  جميع  مل  المحضل   م ع 
  االجتماع في االجتماع التالي.

  
  اللجنة  داء (: تقييم10المادة ) 

  .مالم األمناء اللانة مل  يل  أااء  نمقًا  لويم مال   .1
   ل اللانة.   نمقًا  تلويم أااء أمولملمم رئيم اللانة  .2



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

188 
 

  
  (: مكافآت وتعويضات  عضاء اللجنة11المادة ) 

في   .1 الواملول  مل  ول  اللانة  في  عضم  لكل  مصل  
رقال  وما  معول حضمر كل اجتماع نبحد    2000ميلغ   الم  سة 
رقال  وما   نمقاا ن حس  مل ضمل مصلنفان    16,000أ صى  

  الم  سة. أجمر الواملول في 
مل   .2 )بللار  األمناء مامز  عضم  مالم  حصمل  مالم  ( 

مل ضمل    األمناء ن حس   اللانةا  في  عضمقته  ملا ل  مكاف    على 
  مصلنفان أجمر الواملول في الم  سة.

مح  ألعضاء اللانة الذ ل مقيممن خارج المدن التي  ولد   .3
لحضمر     كيدنها فو ا اجتماعان اللانة أن  دفع ل م جميع النفلان التي  

االجتماعانا على أن  كمن هذه النفلان مولملة نمليملة الول  نفلا  
مل  لموا ول   ن ولها  اإل امة  نأماكل  نالمجبانا  السفل  ميل  األعمال 

النفلان التي  كيدنها.  حس  هذه المصلنفان مل ضمل مصلنفان  
  الومممية ناإلاارقة. الم  سة 

  
  ومراجعة الال حة (: اعتماد ونشر وتنفيذ 12المادة ) 

مل .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  الالئحة  هذه  مالم    لوتمد 
في الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه الالئحة مل  ارقخ اعتمااهاا   األمناء 

  نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 
ناللفع   .2 الالئحةا  ل ذه  انرقة  ملاجوة  عمل  اللانة   تملى 
  متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  ود ٍل  مصي به اللانة. مالم األمناء   لى
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أعضاء  .3 جميع  الالئحة  األمناء   يلغ   ذه  ناللانة   مالم 
  ناإلاار  التنفوذمة باإلضافة  لى مس نل الملاجوة الداخلية في الم  سة. 
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   (: تمهيد 1المادة ) 
في   الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 

نالم  سان األهلية نالئحته  المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
اال ا ية  ن التنفوذمةا   ا تكماال    الالئحة  السيا ة  هذه  للم  سةا    ي 

   محل ا.ل اا انن أن  حل 
   الداخلية  (: تأسيس نشاط المراجعة2المادة ) 

للملاجوة الداخلية  تملى  لويم معم   مشاط  الم  سة  نش  في .1
نالحمكمة الل ابة  المخاطل  مد    في نإاار   مل  نالتحل   الم  سةا 
السارقة   الم  سة  التزام نالتوليمان  ناللمائح  باألمعمة  نعاملو ا 
  نإجلاءا  ا.  الم  سة   يا ان نلمائح
للقيام   للم  سة  مامز .2 خارجية  ج ان  أن  با ة  اال توامة 

ناختصاصان  ذلك   بم ام  مخل  نال  الداخليةا  الملاجوة 
  عل  لك الم ام ناالختصاصان.  الم  سة  بمس نلية

ج ة/ج ان خارجية للقيام بم ام ناختصاصان   تم  لشيح   .3
أ وا  م  ناًء على  مصية  مشاط الملاجوة الداخليةا نقتم عزل م ن حد د  

أااء هذه الا ة/الا ان  .  تم  لويم  مالم األمناء مل لانة الملاجوة ل
  . مل  يل لانة الملاجوة

 تكمقل نحد  أن  اار  للملاجوة    مالم األمناء في حال ر     .4
ة  يا  أن  تكمن مل ملاجع ااخلي على األ ل  مصي  تووونه  الداخلي

  أمام اا نقل ب   نعيميًا   ا.لانة الملاجوة نقكمن مس ناًل 
نا تلاح   .5 الداخلية  الملاجوة  لمحد / اار   مد ل   تم  ووول 

مالم   ناًء على  مصية مل لانة الملاجوة ل  مكافآ ه ن لويم أاائه نعزله
  . األمناء 
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ن  .6 في   تم  ووول  الواملول  الملاجوول  خدمة  نإم اء  لدية 
نال مامز  كليف م ب     نحد / اار  الملاجوة الداخلية بللار مل مد لهاا 

في خارج أن  الم  سة  م ام  مد  م  لى  أن  المحد /اإلاار   ال   ملل م 
  بممافلته. 

مشاط   .7 على  اللائمول  ن لويم  ن ووول  اختيار  في   لاعى 
   لي: الملاجوة الداخلية ما  

  اال صا  بالنزاهة نالممضمعية.  .1
الوملية نالمولفة الولمية .2 مل خالل   نالم اران   مافل الخيل  

  الت هول األكااممي نالتدرق  المنا  . 
اللدر  على الومل  لنح الفلق  ناللبا ة نحسل التوامل عند   .3

  . ديام م بم ام الملاجوة الداخلية
أال  .8 مشاط  ما   الداخل مخضع  أن   يةالملاجوة  أل    ثول 

  في الم  سة. التنفوذمة اإلاار    دخل في أعماله مل  يل
  

  (: نطاق عمل نشاط المراجعة الداخلية 3المادة ) 
  مشمل مراق عمل مشاط الملاجوة الداخلية التالي: 

نفاعلية   .1 كفامة  مد   ن لويم  اختبار 
  الم  سة. في الحمكمة  معام 
في   نفاعلية معام الل ابة الداخليةاختبار ن لويم مد  كفامة   .2

  الم  سة. 
المخاطل   .3 معام  اار   نفاعلية  كفامة  مد   ن لويم  اختبار 
  الم  سة.  في
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ن لويم  .4 ناإلجلاءان   اختبار  السيا ان  نفاعلية  كفامة  مد  
  الم  سة. الموممل   ا في

ا تخدام   .5 نفاعلية  كفامة  مد   ن لويم  اختبار 
  ة نالفنية. نالبشلق المالية  الم  سة  ممارا
نالتشغولية   .6 ناإلاارقة  المالية  المولممان  أن  مل  الت كد 

الم   في  نقتم  مفولها  نممثمق   ا  نفلًا   ولالمنا ي نالشكل صحيحة 
   الم  سة.  نالموا ول الموتمد  في  لألمعمة 

   جلاء فحمصان نف  عونان محدا    د   لى:  .7
األفلاا نالمحدان التنعيمية  التحل  مل جما  األااء عند ديام   .1
النعم   المناطة   ما بالمس نليان الم  سة في أن  مل  نالت كد 

أهدا   على  حلو   فاعلة   الم  سة الموتمد   ساعد  بصمر  
  نبكفاء  نا تصاامة. 

التحل  مل أن معم المولممان اإلاارقة نالمالية نمعام  اار    .2
نالخر    للسيا ان  نفلًا  ناالجلاءان  ناللماالمخاطل  ري   ئح 

  نالتوليمان المنعمة ل ا. 
الت كد مل أن الم ائل ناأل الو  المستخدمة للحفاظ على   .3

المولمما يةا  نحما ت اا بما فو ا األصمل   نأن ا  الم  سة أصمل 
 حد مل خرل السل ة نالتلف نالتدمول ن مء اال تخدام ناإلهمال  

  المالئم ناالحتيال. ناإلفصاح  ول 
م .4 نالتلارقل  الت كد  المحا يية  الساالن  نممثمدية  ا ة  ل 

  المالية. 
المولممان   .5 أمل  معم  على  االعتماا  مل  مكامية  الت كد 

ااخل   المود   نالتشغولية  نالمالية  نالم ائل   الم  سةاالمحا يية 
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لتلك   األمنية  الامام   ن صنيف  نديا   في  حد د  المستخدمة 
  المولممان. 

السيا ان نالخر  ناليلامج نالنعم ناللمائح  الت كد مل  ريو    .6
   الم  سة.  ناللماعد الموتمد  في 

  مالم األمناء عداا الدرا ان نالتلارقل  ناء على طل  مل   .8
  النشاط.  بم امأن لانة الملاجوة في األممر ذان الوال ة 

في  .9 التنعيمية  المحدان  كافة   على  الم  سة متابوة  نفوذ 
نجم  نمناط   التي  لا  مستمقا  ا  للمالحعان  في  لارقل  اها 

ن  ملاجع  الملاجوة  لانة  مل  اعتمااه  بود  الخارجي  مالم  الحسابان 
  ن زنقد لانة الملاجوة  نتائج ذلك.  األمناء 
األااء    .10 لترمقل  عامة   لدمم  مصيان 
فاعلية الل ابة الداخلية نالحمكمة نإاار  المخاطل.   ن حسول الم  سة في
  
أن   .11 التحقيلان  بومل     جلاء  الوال ة  ذان  فو ا  المشاركة 

  اإلاار   ناًء على  كليف لانة الملاجوة. 
القيام بالم ام التي مكلف   ا اللائمول على مشاط الملاجوة    .12

  أن لانة الملاجوة.  مالم األمناء الداخلية مل  يل 
   

  (: صالحيات القا مين على نشاط المراجعة الداخلية4المادة ) 
الصالحية   .1 كامل  الداخلية  الملاجوة  مشاط  على  لللائمول 

أل  الملود  الكامل  ول  أن  الودنقة    الم  سة   نثائ  مل للمصمل 
نممتلكا  اا مل   اإللكتلنمية  مولممان  على  نالحصمل 
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أن  الم  سةا منسمبي مولممان  أمة  نفلًا   نطل   نذلك   مضاحان 
  أااء عمل م. ترلبه  لما
  بما  لي:  اخلومن الملاجومن الد ملمم .2

ن ريو    .1 السنمقة  الملاجوة  ماال  في  عمل م  خرة   حد د 
  األ الو  المنا بة لتحلو  أهداف ا. 

الحصمل على المساعد  الضلنرقة ألااء عمل ا مل كافة   .2
  الم  سة.  الواملول في مختلف المحدان التنعيمية في

الحاجة مل   .3 المختصول عند  المساعد  مل  الحصمل على 
لانة   أن  الم  سة  ااخل اعتماا  على  الحصمل  بود  خارج ا 

  الملاجوة. 
الملاجوة .4 لانة  اللئيم   ن زنقد  ا  لدمم  لارقلهم  لى 

الصلة باألعمال   نسخة من ا لموالاة أنجه الضوف ذان   التنفوذ 
  التي  لمم بملاجوت ا. 

بالمولممان    زنقد ملاجع  .3 الحاجة  الخارجي عند  الحسابان 
   ساعده على  نفوذ م امه. التي  
نمتائج   .4 مالحعا  م  التي  دعم  اإلثبا ان  على  الحصمل 

  .ملاجوت م
  

  (: خطة المراجعة الداخلية 5المادة ) 
  على اللائمول على مشاط الملاجوة الداخلية االلتزام بالتالي: 

الومل نف  خرة شاملة للملاجوة موتمد  مل لانة الملاجوة   .1
   حدَّث  نمقًا.
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  الغ المحدان التنعيمية بالادنل الزمني الخاص بملاجوة   .2
  .الملاجوة الفاائيةأعمال ا عدا جدنل 

  الغ لانة الملاجوة ب   عقبان أان  لى الت ثول على  نفوذ   .3
خرة الملاجوة الموتمد  أن على أعمال الملاجوة الداخلية ميل المصمل  
في   نالواملول  نأصمل  ن االن  أمشرة  مل  أ    لى 

  إلزالة هذه الوقبان.  نملتلحا  م لم  سة ا
  

  (: تقارير نشاط المراجعة الداخلية 6المادة ) 
مود مشاط الملاجوة الداخلية  للقلًا مكتمبًا عل أعماله نقلدم   .1

 نم  على األ ل. نقا  أن  تضمل   مصف   لى لانة الملاجوة بشكل 
امت  ما  التللقل  النشاط ىهذا  ن مصيانا    ليه  متائج  مل 

بش ن موالاة متائج    راع/ اار / سم باإلجلاءان التي ا خذ  ا كل ننبيا
السابلة نأ  ملحمظان بش م ا ال يما في حال  الملاجوة   م ام  ن مصيان

  عدم الموالاة في الم   المنا   ناناعي ذلك. 
الداخلية  للقلًا مكتمباً  .2 الملاجوة  متائج مود مشاط   لويم   عل 

 ليه مل متائج ن مصيان   امت ى نما   سةالم   معام الل ابة الداخلية في 
    نم  على األ ل. نلانة الملاجوة بشكل  مالم األمناء  لى  نقلدمه
مود مشاط الملاجوة الداخلية  للقلًا عامًا مكتمبًا نقلدم  لى   .3

األمناء عمليان    مالم  بش ن  الملاجوة  أجلق   نلانة  التي  الملاجوة 
خالل السنة المالية نملارمت ا مع الخرة الموتمد ا ن يول في أ باب أ   

امحلا    أن  الخرة خالل  التالي    -نجد    ن  - عل  اللبع  خالل 
  . السنة المالية المونية لن امة
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  مراق  للقل مشاط الملاجوة الداخلية  مالم األمناء محدا   .4
نمشاط الملاجوة  لانة  على  مصية  أن    ناًء  على  الداخليةا  الملاجوة 
   تضمل التللقل بصمر  خاصة ما  لي: 

المحا يية نالمالية    جلاءان الل ابة ناإلشلا  على الش نن  .1
  ن ولها. نالل ابة الداخلية  ناال تيماران نإاار  المخاطل

المخاطل   .2 عمامل   لويم  رمر 
أن   ناألمعمة الم  سة في الاذرقة  التغوولان  لمماج ة  الممجما ؛ 

   وئة األعمال.   ول المتم وة في 
أن مماطل   معام أنجه اإلخفاق في  ريو  .3 الداخلية  الل ابة 

  ثل  الضوف في  رييل ا أن حاالن الرمارا التي أثلن أن  د  
المالي  األااء  ا بوته  للم  سةا في  الذ   في   الم  سة ناإلجلاء 
عن ا في التلارقل  )ال يما المشكالن المفصح    موالاة هذا اإلخفاق

  المالية(.  نبياما  ا للم  سة  السنمقة
عند  حد د   ب معمة الم  سة مد   لود  .4 الداخلية  الل ابة 

  المخاطل نإاار  ا.
المخاطل   .5 عمليان  اار   التي  صف  المولممان 
  الم  سة.  في

 توول   .5
الومل   الداخلية  الملاجوة مشاط  لارقل حفظ الم  سة على نمستندان 

ن مصيان نما  د  متضمنة  مضمح ما أماز نما خلص   ليه مل متائج  
  ا خذ بش م ا. 

  
  (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة7المادة ) 
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مومل   ذه السيا ة مل  ارقخ اعتمااها مل لانة الملاجوة   .1
   الم  سة. المونوول في  الواملولنقيلغ   ا جميع 

   تم  ود ل مماا هذه السيا ة بللار مل لانة الملاجوة.  .2
السيا ان   .3 الداخلية  الملاجوة  مشاط  على  اللائمول  مود 

لموا ول   نفلًا  السيا ة  هذه  الخاصة  تريو   التنفوذمة  ناإلجلاءان 
مو د  الملاجوة   مل  الصاار   الدنلية  الداخلوول  الداخلية  الملاجوول 

 (Institute of Internal Auditors  لانة مل  اعتمااها  نقتم  (ا 
  الملاجوة. 
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   (: تمهيد 1المادة ) 
في   الموممل   ا  ناللمامول  التشلقوان  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 

نالم  سان األهلية نالئحته  الولبية السومامةا نمعام الامميان  المملكة  
اال ا ية  ن التنفوذمةا   ا تكماال    الالئحة  السيا ة  هذه  للم  سةا    ي 

  محل ا.ل اا انن أن  حل 
  

  (: تكوين اللجنة 2المادة ) 
لانة  سمى "لانة الملاجوة".    مالم األمناء  شكل بللار مل   .1

   نمائبه. اللانةما  أن محدا في الللار أ ماء أعضائ اا نا م رئيم 
مستلاًل   .2 عضمًا  اللانة  رئيم  مكمن  أن  مفضل 
  . مالم األمناء  خارج مل
   أعضاء.  عدا أعضاء اللانة ثالثة .3
  نقامز  اد دها. ا مد  الوضمقة في اللانة ثالث  نمان .4
مل  ول   لمم   .5 خاص   ا  للانة  أمول  ل  اللانة  تووول 

   الم  سة. أعضائ ا أن مل أحد الواملول في
ل .6 أ  ن   عزل أ  عضم في    مالم األمناءمامز  نفي 

الوضمقة أن مخالفته  اللانة في حال  م ف ذلك الوضم عل  ليية شلنط  
    يل ا.  أل  معام موممل به في الم  سة أن متبع مل

مامز لوضم اللانة اال تلالة مل اللانة عل طلق   زنقد   .7
أن   اللانة   ممًا  يل  بفشوار خري مد ه ثالثول    مالم األمناء رئيم 

   اال تلالة. خ مفاذ مفومل ارق
اللانة مستلواًل حكمًا حال  خلفه عل حضمر   .8 مود عضم 

اإلاار  بوذر مليملا  ثالثة اجتماعان متتالية انن  زنقد اللانة أن مالم  
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اللانة حكما لد  ن مع أ  حدث مل ش مه أن   ن نت ي عضمقته في 
أن  اللانة أن أ  معام موممل به في الم  سة  مخالف شلنط عضمقة  

    يل ا. متبع مل
 توول على عضم اللانة   الغ الم  سة فمرًا نخريًا ب     .9

نعدم حضمر   غوول مل ش مه أن   ا   لى  م اء عضمقته في اللانة  
   ذلك. أ  اجتماعان للانة بود

في حال شغمر أحد ملاعد اللانة؛  لمم اللانة  تلشيح أحد     .10
 ولهما نقللفع الرل   مل    أن  مالم األمناءاألعضاء  ماًء مل أعضاء  

  . العتمااه  مالم األمناءل
  

  (: قواعد اختيار  عضاء اللجنة3المادة ) 
  ما  أال  ضم اللانة أ  مل الواملول في الم  سة. .1
ال مامز لمل كان مومل خالل السنتول الماضوتول في اإلاار    .2

ملاجع حسابان   لد   أن  للم  سةا  المالية  أن  أن  التنفوذمة  الم  سةا 
  مكمن عضمًا في لانة الملاجوة.

بالش نن   .3 مختص  اللانة  أعضاء  مل  ول  مكمن  أن  ما  
  المالية نالمحا يية نأعمال الملاجوة نالتد و . 

ما  أن مكمن مل  ول أعضاء اللانة عضم مستلل ناحد   .4
  على األ ل.

لدمه   .5 ممل  أكيل  أن  عضم  اللانة  أن  ضم  مفضل 
  وة الحسابان. في ملاج المحا بة أن خيل  

  
  (: اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها 4المادة ) 



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

203 
 

الم  سة أعمال  بملادبة  اللانة  نمزاهة    ختص  مل  المة  نالتحل  
نأمعمة الل ابة الداخلية فو اا ن شمل   التلارقل ناللمائم المالية للم  سة
  م ام اللانة بصفة خاصة ما  لي: 

  التلارقل المالية:  .1
اللمائم   .1 ) ن  ارا ة  األنلية  المالية  ناللمائم  السنمقة  المالية 

للم  سة على نجدن(  األمناء   يل علض ا  رأ  ا   مالم  نإ داء 
  نالتمصية في ش م ا؛ لضمان مزاهت ا نعدالت ا نشفافوت ا.

التلارقل   .2 م لمفة  تضمن ا  أن  ول  ارا ة أ  مسائل م ّمة 
  المالية. 

أن   لي للم  سة البح   د ة في أ  مسائل  يولها المد ل الما .3
مل  تملى م امه أن مس نل مشاط الملاجوة الداخلية أن ملاجع  

  الحسابان. 
الامهلقة   .4 المسائل  في  المحا يية  التلد لان  مل  التحل  

  المارا  في التلارقل المالية.
الم  سة  .5 في  المتبوة  المحا يية  السيا ان  نإ داء   ارا ة 

  في ش م ا.  مالم األمناء اللأ  نالتمصية ل
  الملاجوة الداخلية: .2

نإاار    .1 الداخلية  الل ابة  معم  نملاجوة  ارا ة 
  في الم  سة.  نالحمكمة المخاطل

  اعتماا الخرة السنمقة لنشاط الملاجوة الداخلية.  .2
الداخليةا .3 الملاجوة  اإلجلاءان   ارا ة  لارقل  نمتابوة  نفوذ 

  التصحيحية للملحمظان المارا  فو ا. 
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ء نأمشرة الملاجوة الداخلية في  الل ابة ناإلشلا  على أاا .4
الالزمةا  الم  سة  الممارا  مل  مافل  أااء   للتحل   في  نفاعلوت ا 

   األعمال نالم ام المنمطة   ا. 
  ب   مل التالي:  مالم األمناء التمصية ل .5

الداخلية   • الملاجوة  لمحد / اار   مد ل   ووول 
أاائه  ن لويم  مكافآ ه  نحد / اار   مد ل   . ( 1)نعزله نا تلاح 

  الملاجوة الداخلية مس نل أمام اللانة.
بم ام   • للقيام  خارجية  ج ة/ج ان   لشيح 

نعزل م   الداخلية  الملاجوة  أن  اار   نحد   ناختصاصان 
ا تلالل م   مل  التحل   بود  أاائ ما  ن لويم  أ وا  م  ن حد د 

  عمل م نشلنط التوا د مو م. نملاجوة مراق 
انرقًا   .6 نمنا شة  االجتماع  الداخلية  الملاجوة  بمس نل 

منفلااً  موه  منا شت ا  ضلنر   اللانة  التي  ل   أن   المماضيع 
  . بحضمر مل  لاه مل أعضاء اإلاار  التنفوذمة في الم  سة 

النعل في أ   با ل في نج ان النعل التي  د  نش   ول   .7
الم  سة في  التنعيمية  نالمحدان  الداخلية  الملاجوة  ا  مس نل 

  . ات ا نالت كد مل  نفوذ الللاران الصاار  بش م انموال
  ملاجوة الحسابان:  .3

 تلشيح ملاجع الحسابان الخارجي   مالم األمناءالتمصية ل .1
ا تلالله   مل  التحل   بود  أاائها  ن لويم  أ وابه  ن حد د  نعزله 

  نملاجوة مراق عمله نشلنط التوا د موه. 
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نعدالتها    التحل  مل ا تلالل ملاجع الحسابان نممضمعوته  .2
اللماعد   االعتبار  في  األخذ  مع  الملاجوةا  أعمال  فاعلية  نمد  

  نالموا ول ذان الصلة.
الم  سة  .3 حسابان  ملاجع  خرة  ناعتماا  نأعمالها   ملاجوة 

نالتحل  مل عدم  لدممه أعمااًل فنية أن  اارقة  خلج عل مراق  
  حيال ذلك.  ملئيا  ا  أعمال الملاجوةا نإ داء

  ا تفساران ملاجع حسابان الم  سة. اإلجابة عل  .4
اللمائم   .5 على  نمالحعا ه  الحسابان  ملاجع  ارا ة  للقل 

ذ بش م ا.   المالية نمتابوة ما ا خِّ
النعل في أ   با ل في نج ان النعل التي  د  نش   ول   .6

نموالات ا نالت كد   ملاجع الحسابان ناإلاار  التنفوذمة في الم  سة
  .بش م امل  نفوذ الللاران الصاار  

الت كد مل  نسو  أعمال ملاجوة الحسابان في حالة نجما   .7
  . أكيل مل ملاجع خارجي

  ضمان االلتزام: .4
ملاجوة متائج  لارقل الا ان الل ا ية )الداخلية أن الخارجية(   .1

  اإلجلاءان الالزمة بش م ا. نالتحل  مل ا خاذ الم  سة 
الم  سة .2 التزام  مل  في   التحل   نرا  ناللمائح  بما  األمعمة 

  بومل ا.  نالسيا ان نالتوليمان ذان الوال ة 
مع   ملاجوة الولما نالتوامالن الملتلح أن  الق ا الم  سة .3

ن لدمم الوال ةا  ذن   ذلك  لى ملئيا  ا  األطلا   مالم   حيال 
  . األمناء 
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بش م ا   .4 ا خاذ  جلاء  ضلنر   مسائل  ل   مل  ما  لاه  رفع 
األمناء   لى نإ داء  مصمالم  التي  توول  ا  باإلجلاءان  يا  ا 

  ا خاذها.
 لدمم    تيح للواملول في الم  سة الت كد مل نضع  جلاءان .5

ملحمظا  م بش ن أ   اانز في التلارقل المالية أن  ولها بسلقة )مع  
ملاعا  نضع  جلاءان كفولة بمنع المالحعان الكودمة(ا نمل ثم التحل   

ل  تنا   مع حام الخر  أن  مل  ريو  هذه اآللية بفجلاء  حلو  مستل
  التاانز ن يني  جلاءان متابوة منا بة. 

التنفوذمة اإلجلاءان المنا بة   الت كد مل ا خاذ  اار  الم  سة .6
الم  سة نالتشغولية   لحمامة  نالمالية  اال تلا ياية  المخاطل  مل 

   االلتزام.  عدم نمخاطل
الم  سة .7 مل  اار   ا تصاامة   الت كد  أل م   ليمة  نفلًا 

  .نبكفاء  نفاعلية
مل .8 اللانة  التي  حال  لى  الممضمعان  مالم   ارا ة 

الللار بش م اا أن أن  تخذ  ا ن لفع  مصيا  ا  لى المالم ال خاذ  األمناء 
  الللاران  ذا فمض  لو ا المالم ذلك. 

عل أمشرة   مالم األمناء   عداا نرفع  لارقل منتعمة  لى .9
  اللانة ن مصيا  ا.

  
  (: صالحيات اللجنة5المادة ) 

  للانة في  يول أااء م ام ا: 
  ننثائل ا.  ح  االطالع على جميع  االن الم  سة .1
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أن   مالم األمناء  أن  رل  أ   مضاح أن  يان مل أعضاء  .2
  اإلاار  التنفوذمة.

ااخل   .3 مل  نالمختصول  الخيلاء  مل  بمل  لاه  اال توامة 
صالحيا  اا على أن مضمَّل ذلك  أن مل خارج ا في حدنا   الم  سة 

أن   في محضل اجتماع اللانةا مع ذكل ا م الخيول نعال ته بالم  سة
  باإلاار  التنفوذمة.

   حد د اختصاصان أمول  ل اللانة.  .4
  

  (: اختصاصات ر يس اللجنة ومهامه6المادة ) 
اللانة   دياا   اللانة  رئيم  اللانةا  تملى  باختصاصان  اإلخالل  انن 

نأااء اختصاصا  ا بفاعليةا نقدخل في  ناإلشلا  على  ول أعمال ا  
  م امه ناختصاصا ه بصفة خاصة ما  لي: 

كل   .1 نمكان  ن ارقخ  ن    ن حد د  لالمولااا  اللانة  اعم  
  اجتماع. 

 عداا جدانل أعمال اجتماعان اللانة بود التنسو  مع با ي   .2
  أعضاء اللانة نأمول  لها. 

ن مصيا  ا  رئا ة   .3 أعمال ا  متائج  نرفع  اللانة  اجتماعان 
  . مالم األمناء   لى
الكاملة   .4 المولممان  على  اللانة  أعضاء  حصمل  ضمان 

  المنا  .نالماضحة نالصحيحة ن ول المضللة في الم   
بفاعلية نبما   .5 اللانة على ممار ة م ام م   شايع أعضاء 

  . محل  مصلحة الم  سة 
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التل .6 على  عداا  ل اإلشلا   الدنرقة  األمناءارقل  عل   مالم 
  أمشرة اللانة بالتنسو  مع أمول  ل اللانة نبا ي أعضاء اللانة. 

أمام .7 مل  نوبه  أن  اللانة  األمناء   ميول  ج ة   مالم  نأ  
  أخل   ستدعي ذلك. 

  محل مائ  رئيم اللانة محل رئيم اللانة عند غيابه. .8
  

  وواجباتهم(: مهام  عضاء اللجنة  7المادة ) 
  على كل عضم مل أعضاء اللانة أااء الم ام نالماجبان التالية:

لوذر   .1 عن ا  ال  التغو   نعدم  اللانة  اجتماعان  حضمر 
  أل باب طارئة. مشلنع مخرل به رئيم اللانة مسبلًاا أن 

نالتحضول   .2 بمس نليا ها  لالضرالع  كا   ن     خصيص 
  بفاعلية. الجتماعان اللانة نالمشاركة فو ا 

التي   .3 بالممضمعان  الصلة  ذان  المولممان  ن حلول  ارا ة 
   نعلها اللانة  يل   داء اللأ  بش م ا. 

عدم  ذاعة أن  فشاء أ  أ لار ن ف علو ا بسي  عضمقته   .4
  في اللانة  لى الغول. 

الومل  ناًء على مولممان صحيحة نكاملةا نبحسل النيةا   .5
نالمستفود ل مل   الم  سة مع  ذل الونامة ناالهتمام الالزمولا لمصلحة  

  كافة.  الم  سة 
على   .6 المتل بة  نمس نليا ه  نأاناره  االضرالع  ماجبا ه 

  الوضمقة.
الم  سة .7 أمشرة  ماال  في  موارفه  نفي    نمية  نأعمال ا 

  المااالن ذان الصلة بومل اللانة. 
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اال تلالة مل عضمقة اللانة في حال عدم  مكنه مل المفاء   .8
  .المجه األكملبم امه في اللانة على 

  
  (: قواعد عمل اللجنة8المادة ) 

 اتمع اللانة بصفة انرقة في األن ان التي محداها رئيس اا   .1
نمل الممكل أن  اتمع اللانة  ناء على طل  اثنول مل أعضائ ا أن  
كلما اع  الحاجة  لى ذلكا نقا  أال ملل عدا اجتماعا  ا عل اجتماع  

  ثمامية اجتماعان في السنة. كل ثالثة أش لا نأال  زقد عل 
الملاجوة الداخلية نملاجع الحسابان طل    .2 مامز لمس نل 

  االجتماع مع اللانة كلما اع  الحاجة  لى ذلك. 
حسابان   .3 ملاجع  مع  انرقة  بصفة  اللانة   اتمع 

  نمع مس نل الملاجوة الداخلية في الم  سة.  الم  سة 
أعضائ اا  ملشتلط لصحة اجتماعان اللانة حضمر أ ليية   .4

في   عضم  لكل  نقكمن  الحاضلقلا  أصمان  ب  ليية  ن صدر  لارا  ا 
اللانة صمن ناحدا نعند  سان  األصمان  لجَّح الاام  الذ  صمن  
  موه رئيم االجتماعا نال مامز االمتناع عل التصمق  أن اإلمابة  يه.

ال مامز لوضم اللانة أن  نو  عنه  وله مل األعضاء في   .5
  . نالتصمق  على  لارا  ا  لانة حضمر اجتماعان ال

مامز أل  عضم التحفظ على أ   لار  تخذه اللانة على   .6
نإذا خلج   التحفظا  اعته  لى  التي  األ باب  مل  أن  يول  أ  عضم 

الللاران   على  نجد  اختتامه  يلتصل  حفعه  ن  اللانة  يل  اجتماع 
حضل منا شت ا على أن  نص في المحضل على  المتوللة بالينما التي  

  ذلك. الينما التي لم محضل منا شت ا  ذا أ د  ر يته كتابة في 
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ن ائل   مامز أن  نولد اجتماعان اللانة عل طلق  ا تخدام  .7
المنولد   % مل عدا االجتماعان  50بحد أ صى   التماصل اإللكتلنمي 

  خالل السنة. 
أن اإلاار  التنفوذمة   مالم األمناء ال مح  أل  عضم في  .8

ة نأعضاء اللاان حضمر اجتماعا  ا  ال  ذا طلي   عدا أمول  ل اللان
  اللانة اال تماع  لى رأمه أن الحصمل على مشمر ه. 

 وتمد اللانة الادنل الزمني الجتماعا  ا  يل  دامة كل  نة   .9
اجتماع على  ارقخ  مالية على أن  تم اال فاق بشكل م ائي خالل كل  

  االجتماع. 
اجتماعان اللانة مل  يل رئيس اا   تم  عداا جدانل أعمال    .10

ن لل اللانة جدنل األعمال خالل االجتماع. نفي حال اعتلاض أ   
   محضل االجتماع. عضم على هذا الادنل؛ ما   ثبان ذلك في 

لكل عضم في اللانة ح  ا تلاح  ضافة أ   ند  لى جدنل    .11
  أعمال االجتماع. 

ادنل أعمال  ملمم أمول  ل اللانة  تزنقد أعضاء اللانة ب   .12
كل اجتماع للانة نأنراق الومل نالمثائ  نالمولممان المتوللة باالجتماع  

أن مولممان  ضا ية مرلي ا أ  مل األعضاء نذان عال ة  نأ  نثائ  
بخمسة   االجتماع  يل ممعد االجتماع بالممضمعان المشمملة في جدنل  

  . أمام عمل على األ ل 
األمناء اللانة  يلغ  .13 أن  بما    مالم  متائج  تمصل  ليه مل 

نعلى بشفا يةا  مل  لاران  األمناء   تخذه  هذه   مالم  عمل  أن  تابع 
  اللاان بامتعام للتحل  مل ممار ت ا األعمال الممكلة  لو ا. 
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  اجتماعات اللجنة  (: محاضر9المادة ) 
ما   مثو  اجتماعان اللانة نإعداا محاضل ل ا  تضمل   .1

ملاشان   مل  اار  التصمق ا  ما  نمتائج  ن مثو   مصيا  ا  نمدانالنا 
الحاضلقل   نبيان أ ماء األعضاء  نمنعما  نحفع ا في  ال خاص 
نالتحفعان التي أ دنها ) ن نجدن(ا ن مديع هذه المحاضل مل جميع  

  األعضاء الحاضلقل. 
أمول    يل مل المحضل ملود .2
اللانةا  على نقولض اللانةا   ل نقلتصل   على ثم رئيم  األعضاءا 

   دانل مشلنع المحضل على هذه الماممعة فل  حتى موتمد.
عم  أمام خمسة  تاانز ال مد  خالل المحضل مسما   لود .3

لا مل  ارقخ الومم التالي لالجتماع بحو   ستكمل مل كل مل أمول  
كل عضم    اللانة نرئيم اللانةا نقل ل بودها  لى أعضاء اللانة. على 
عمل   أمام أن  يد  رأمه نملتلحا ه حمل مسما  المحضل خالل خمسة

مل  ارقخ  ر ال المسما  للوضما مع ضلنر  اإلفاا  ب   مالحعان  
بالممافلة على مسما  المحضلا نفي حال عدم اللا   أن  ) ن نجدن( 

  عمل مل  ارقخ اإلر ال  يود ذلك ممافلة على مسما   أمام خمسة خالل
  المحضلا نال   خذ ب   مالحعان  صل بود ذلك.

حضلنا   .4 الذ ل  اللانة  أعضاء  جميع  مل  المحضل   م ع 
  االجتماع في االجتماع التالي.

  
  اللجنة  داء (: تقييم10المادة ) 

  .مالم األمناء اللانة مل  يل  أااء  نمقًا  لويم مال   .1
   ل اللانة.  أمولملمم رئيم اللانة  نمقًا  تلويم أااء  .2
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  (: مكافآت وتعويضات  عضاء اللجنة11المادة ) 

في   .1 الواملول  مل  ول  اللانة  في  عضم  لكل  مصل  
رقال  وما  معول حضمر كل اجتماع نبحد    2000ميلغ   الم  سة 
رقال  وما   نمقاا ن حس  مل ضمل مصلنفان    16,000أ صى  

  أجمر الواملول في الم  سة. 
مل   .2 )بللار  األمناء مامز  عضم  مالم  حصمل  مالم  ( 

مل ضمل    األمناء ن حس   اللانةا  في  عضمقته  ملا ل  مكاف    على 
  مصلنفان أجمر الواملول في الم  سة.

مح  ألعضاء اللانة الذ ل مقيممن خارج المدن التي  ولد   .3
 كيدنها لحضمر  فو ا اجتماعان اللانة أن  دفع ل م جميع النفلان التي  

االجتماعانا على أن  كمن هذه النفلان مولملة نمليملة الول  نفلا  
مل  لموا ول   ن ولها  اإل امة  نأماكل  نالمجبانا  السفل  ميل  األعمال 

النفلان التي  كيدنها.  حس  هذه المصلنفان مل ضمل مصلنفان  
  الومممية ناإلاارقة. الم  سة 

  
  ومراجعة الال حة (: اعتماد ونشر وتنفيذ 12المادة ) 

مل .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  الالئحة  هذه  مالم    لوتمد 
في الم  سةا نقلوتمد الومل   ذه الالئحة مل  ارقخ اعتمااهاا   األمناء 

  نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 
ناللفع   .2 الالئحةا  ل ذه  انرقة  ملاجوة  عمل  اللانة   تملى 
  متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  ود ٍل  مصي به اللانة. ألمناء مالم ا   لى



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

213 
 

أعضاء  .3 جميع  الالئحة  األمناء   يلغ   ذه  ناللانة   مالم 
  ناإلاار  التنفوذمة باإلضافة  لى مس نل الملاجوة الداخلية في الم  سة. 
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مجلس سياسة تقييم أداء 
المجلس واللجان المنبثقة من  األمناء

 واإلدارة التنفيذية
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   (: تمهيد 1المادة ) 
مع عدم اإلخالل بما جاء في التشلقوان ناللمامول الموممل   .1

نالم  سان األهلية    ا في المملكة الولبية السومامةا نمعام الامميان  
التنفوذمةا   اال ا ية  ن نالئحته  السيا ة    الالئحة  هذه  للم  سةا    ي 

  . محل اا تكماال ل اا انن أن  حل 
مل أجل مساعد  المالم في  حلو  أهدافه بصمر  فاعلة؛   .2

األمناءملمم   ن لويم   مالم  أعضائها  نأااء  المالم  أااء  أااء   تلويم 
أااء   نكذلك  لويم  اللاانا  نأعضاء  لك  المالم  مل  المنييلة  اللاان 

  اإلاار  التنفوذمة. نقلاعى التالي في عمليان التلويم: أعضاء  
  أن معل  لويم األااء الفلا   لقًا.  .1
  أن مكمن التلويم ممضمعيًا نمستلاًل.  .2
الملصما   .3 اللئيسية  األهدا   حدا  المالم  د  مكمن  أن 

   حقيل ا مل خالل عملية  لويم األااء. 
  يناء  حمل األااء. أن مشاع التلويم المنا شة المفتمحة نال .4

  
  (: الهدف من السياسة2المادة ) 

  د  هذه السيا ة  لى  لدمم  طار عمل خاص  تلويم األااء ل اار   
الم  سة. ن ضع هذه السيا ة اللماعد نالضماب  الالزمة حتى   الوليا في

   تم عمليان التلويم بشفا ية نعدالة. 
  

  السياسة(: المسؤول عن تطبيق 3المادة ) 
اعتماا نملاجوة م شلان األااء   مس نل عل  مالم األمناء .1

عمليان  لويم   في  التي  تستخدم  المالية(  ن ول  )المالية  اللئيسية 
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مالية األااء  كل  نة  لومليان  رمقل  في  دامة  عمل  ناعتماا خرة  ا 
  الخرة. األااء نملادبة أااء هذه 

األمناء رئيم .2 عل مالم  عم مس نل  على  ليان  اإلشلا  
    لويم األااء السنمقة. 

نضع م شلان األااء اللئيسية   مس نلة عل اللانة التنفوذمة .3
)المالية ن ول المالية(ا ن لدمم المساعد  اال تشارقة في عملية التلويم  

  السنمقة.
   

  (: السياسة4المادة ) 
   واًل: تقييم  داء المجلس و داء  عضاء المجلس 

بشكل   نأااء أعضاء المالم األمناء مالم  ما   لويم أااء   .1
  . نم  
المالم.   .2 رئيم  التلويم  ح   شلا   عملية  أن  تم  ما  

مل اال تشارقة  المساعد   طل   عملية   التنفوذمة  اللانة نقمكل  في 
  التلويم.
اآلليان الالزمة ن حد د م شلان األااء   مالم األمناءمضع   .3

أااء المالم نأعضائه  نمقًا؛ نذلك  اللئيسية المالية ن ول المالية لتلويم  
األهدا    بمد   حلو   منا بة  ل ب   أااء  ديا   م شلان  مل خالل 

للم  سة الل ابة   اال تلا ياية  أمعمة  نكفامة  المخاطل  نجما   اار  
الداخلية ن ولهاا على أن  حدَّا جمام  اللم  نالضوف نا تلاح موالات ا  

   الم  سة. بما  تف  مع مصلحة 
كمن  جلاءان  لويم األااء مكتمبة نناضحة نأن  ما  أن   .4

  المونوول بالتلويم. ناألشخاص  مالم األمناءمفَصح عن ا ألعضاء 
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ما  أن مشتمل  لويم األااء على الم اران نالخيلان التي   .5
ناللم   يها   الضوف  ملاط  ن حد د  المالما  على  ممتلك ا  الومل  مع 

كفاءان م نية  ستريع    موالاة ملاط الضوف بالرلق الممكنة كتلشيح
أمضًا أن مشتمل  لويم األااء على  لويم   رمقل أااء المالما نقا   

  آليان الومل في المالم بشكل عام.
  :مالم األمناء لاعى التالي في التلويم الفلا  ألعضاء  .6

مد  المشاركة الفاعلة للوضم في نإثلاء النلاشان نصيا ة   .1
  الللاران. 

   ناجبا ه نمس نليا ه. التزامه ب ااء  .2
المالم  حضمر .3 الالزم   اجتماعان  الم    ن خصيص 
  نالتحضول المسي .  ل ا
  االلتزام بشلنط الوضمقة نالومل  نزاهة نممضمعية. .4
  ناإلاار  التنفوذمة.  المالم  أعضاء  الوال ة مع با ي .5

التل وبان الالزمة للحصمل على  لويم   مالم األمناء تخذ   .7
  كل ثالث  نمان.  على األ ل  مختصة ألاائه ج ة خارجية 

األمناء ملمم   .8 كل   مالم  نقلمم  ألاائها  ذا ي  بفجلاء  لويم 
  عضم بومل  لويم ذا ي ألاائه.

رأ    .9 التلويم  ذا  إلجلاء  خارجي  ا تشار   ممكل  ووول 
  المالم ضلنر  لذلك. 

ملمم رئيم المالم بولض متائج التلويم نمنا شة أعضاء    .10
ملمم المالم  ملاط اللم  نالضوف في أااء األعضاءا نالمالم عل  

  بمنا شة أ   جلاءان  صحيحية مرلمبة. 
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في    .11 بما  الممافلة على خرة عمل ناضحة  المالم  على 
ذلك مماحي الترمقل المرلمبةا كما على المالم ملادبة أااء هذه الخرة  

  على األ ل  نمقًا. 
  من المجلس و داء  عضاء اللجانثانيًا: تقييم  داء اللجان المنبثقة 

ما   لويم أااء اللاان المنييلة مل المالم نأااء أعضاء   .1
  .بشكل  نم   هذه اللاان

المالما   .2 رئيم  التلويم  ح   شلا   عملية  أن  تم  ما  
  بمشاركة فاعلة مل رئيم كل لانة. نقفضل أن  تم ذلك

م شلان األااء  اآلليان الالزمة ن حد د   مالم األمناءمضع   .3
اللئيسية لتلويم أااء كل لانة نأعضائ ا  نمقًا؛ نذلك مل خالل م شلان  

  ديا  أااء منا بة  ل ب  بمد   حلو  أهدا  كل لانة.
ما  أن  كمن  جلاءان  لويم األااء مكتمبة نناضحة نأن   .4

  مفَصح عن ا ألعضاء اللاان. 
التي  ما  أن مشتمل  لويم األااء على الم اران نالخيلان   .5

ناللم   يها   الضوف  ملاط  ن حد د  لانةا  كل  على   متلك ا  الومل  مع 
موالاة ملاط الضوف بالرلق الممكنة كتلشيح كفاءان م نية  ستريع  

أمضًا أن مشتمل  لويم األااء على  لويم آليان   رمقل أااء اللانةا نقا   
  الومل في اللانة بشكل عام.

 لويم ذا ي ألاائ اا نقلمم   لمم كل لانة على حد  بفجلاء   .6
  كل عضم في اللانة بومل  لويم ذا ي ألاائه. 

 لاعى التالي في التلويم الفلا  ألعضاء اللاان المنييلة مل   .7
  المالم: 



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

219 
 

مد  المشاركة الفاعلة للوضم في نإثلاء النلاشان نصيا ة   .1
  الللاران. 

   التزامه ب ااء ناجبا ه نمس نليا ه.  .2
جلسان   .3 الالزم  حضمر  الم    ن خصيص  اللاان 
  نالتحضول المسي .  ل ا
  االلتزام بشلنط الوضمقة نالومل  نزاهة نممضمعية. .4
  الوال ة مع با ي األعضاء ناإلاار  التنفوذمة. .5

ملمم رئيم كل لانة بولض متائج التلويم نمنا شة أعضاء   .8
ن األعضاءا  أااء  في  نالضوف  اللم   ملاط  لانة  اللانة عل  كل   لمم 

  نا شة أ   جلاءان  صحيحية مرلمبة. بم
على المالم الممافلة على خرة عمل ناضحة بما في ذلك   .9

الخرة   أااء هذه  المالم ملادبة  المرلمبةا كما على  الترمقل  مماحي 
  على األ ل  نمقًا. 

   الر يس التنفيذي ثالثًا: تقييم  داء
  .بشكل  نم   اللئيم التنفوذ  ما   لويم أااء .1
التنفوذ    لويم ما  أن  تم عملية  .2 مالم   مل  يل  اللئيم 

رئيم   ا األمناء  األمناء ن ح   شلا   المساعد    . مالم  طل   ممكل 
  في عملية التلويم.  اللانة التنفوذمة اال تشارقة مل

اآلليان الالزمة ن حد د م شلان األااء   مالم األمناءمضع   .3
 نمقًا؛ نذلك   اللئيم التنفوذ  اللئيسية المالية ن ول المالية لتلويم أااء 

األهدا    بمد   حلو   منا بة  ل ب   أااء  ديا   م شلان  مل خالل 
الل ابة   للم  سة اال تلا ياية  أمعمة  نكفامة  المخاطل  نجما   اار  
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ا جمام  اللم  نالضوف نا تلاح موالات ا  الداخلية ن ولهاا على أن  حدَّ 
  الم  سة. بما  تف  مع مصلحة 

ما  أن  كمن  جلاءان  لويم األااء مكتمبة نناضحة نأن   .4
  لللئيم التنفوذ . مفَصح عن ا 

نالخيلان   .5 الم اران  على  األااء  مشتمل  لويم  أن  ما  
  اللئيم التنفوذ .  ممتلك ا التي
رئيم   .6 األمناءملمم  متائج مالم  اللئيم    لويم  بولض 

المالما  التنفوذ  التنفوذ   على  اللئيم  اللم    نمنا شة  ملاط  عل 
  ملمم بمنا شة أ   جلاءان  صحيحية مرلمبة.  نالضوف في األااءا ن

على المالم الممافلة على خرة عمل ناضحة بما في ذلك   .7
الخر أااء هذه  المالم ملادبة  المرلمبةا كما على  الترمقل  ة  مماحي 

  على األ ل  نمقًا. 
  ثالثًا: تقييم  داء اإلدارة التنفيذية

  .اإلاار  التنفوذمة بشكل  نم   أعضاء  ما   لويم أااء .1
با ي أعضاء اإلاار  التنفوذمة مل   ما  أن  تم عملية  لويم .2

مل اال تشارقة  المساعد   طل   نقمكل  التنفوذ .  اللئيم  اللانة    يل 
  . في عملية التلويم  التنفوذمة 

التنفوذ  مضع  .3 م شلان   اللئيم  ن حد د  الالزمة  اآلليان 
اإلاار  التنفوذمة   أعضاء األااء اللئيسية المالية ن ول المالية لتلويم أااء

 نمقًا؛ نذلك مل خالل م شلان ديا  أااء منا بة  ل ب  بمد   حلو   
اال تلا ياية أمعمة   للم  سة األهدا   نكفامة  المخاطل  نجما   اار  

بة الداخلية ن ولهاا على أن  حدَّا جمام  اللم  نالضوف نا تلاح  الل ا
  الم  سة.  موالات ا بما  تف  مع مصلحة 
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ما  أن  كمن  جلاءان  لويم األااء مكتمبة نناضحة نأن   .4
  المونوول بالتلويم. مفَصح عن ا ألعضاء اإلاار  التنفوذمة ناألشخاص 

على   .5 األااء  مشتمل  لويم  أن  نالخيلان  ما   الم اران 
  اإلاار  التنفوذمة.  أعضاء  ممتلك ا التي
التنفوذ   ملمم .6 متائج  لويم اللئيم  اإلاار    بولض  أعضاء 

التنفوذمةا  التنفوذمة  اللانة  أ   جلاءان  صحيحية   نمنا شة على 
  مرلمبة. 

الممافلة على خرة عمل ناضحة بما   اللانة التنفوذمة  على .7
ملادبة أااء   اللانة التنفوذمة لمبةا كما علىفي ذلك مماحي الترمقل المر

  على األ ل  نمقًا. هذه الخرة 
  

  (: مؤشرات األداء 5المادة ) 
  على  يول الميال ال الحصل: (KPIs يما  لي بوت م شلان األااء ) 

  مؤشرات نوعية:   واًل: 
  ما مد  التلدم المحلز محم  حلو  األهدا  الملجم ؟ .1
ارجة   .2 هي  التلد لقة  ما  الممازمة  االمحلا   ول 

  ناألر ام الفولية المحللة؟ للم  سة 
مل   .3 المارا   المالحعان  محم  صمق   اال تاابة  مد   ما 

  الا ان الل ا ية الداخلية )الملاجوة الداخلية(؟
ما مد  اال تاابة السلقوة محم  اراك المشاكل ناللدر  على   .4

  حل ا؟
لقي .5 للواملول؟  الدنران  مودل  هم  ارجة  ما  ا  

  للم  سة.  االمتماء



 ........................... وائح الحوكمة سياسات و ل

222 
 

ما هي الدنران التدرقيية التي  م الحصمل علو ا؟ نار باط ا   .6
  برييوة الومل؟

اإلعالمي مستم   .7 نالخارجي(  الع مر  ألمشرة   )الداخلي 
  المختلفة. الم  سة 

  ثانيًا: مؤشرات تمية:
  حام الشلقحة المستفود  مل الم  سة.  .1
  مع المنعمان المامحة.  اال تلا يايةعدا الشلاكان  .2
  نالمترمعول.  رضا المستفود ل ديا  متائج .3
  الوائد على متم   األصمل. .4
  مسبة التغول في صافي األصمل. .5
  

  (: عملية التقييم6المادة ) 
   واًل: تقييم  داء المجلس و داء  عضاء المجلس 

المالم   .1 أعضاء  على  التلويم  مماذج  ليلممما   تم  مزقع 
   تويئت ا انن اإلفصاح عل أ مائ م. 

 تفلقغ النتائج نإعداا ملخص   مالم األمناء ملمم أمول  ل  .2
    ا ن لدمم ا للئيم المالم.

   ولض النتائج على المالم. .3
أ    .4 ن حد د  األااء  في  نالضوف  اللم   ملاط  منا شة   تم 

   جلاءان  صحيحية مرلمبة. 
  .مماحي الترمقل المرلمبة تم منا شة خرة عمل  غري  .5

  ثانيًا: تقييم  داء اللجان المنبثقة من المجلس و داء  عضاء اللجان
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 تم  مزقع مماذج التلويم على أعضاء اللاان ليلممما  تويئت ا   .1
  انن االفصاح عل أ مائ م. 

ملخص   ا   .2 نإعداا  النتائج  اللانة  تفلقغ  أمول  ل  ملمم 
  ن لدمم ا للئيم اللانة. 

  نتائج على المالم. ولض ال  .3
أ    .4 ن حد د  األااء  في  نالضوف  اللم   ملاط  منا شة   تم 

   جلاءان  صحيحية مرلمبة. 
  . تم منا شة خرة عمل  غري مماحي الترمقل المرلمبة .5

  الر يس التنفيذي ثالثًا: تقييم  داء
مماذج  .1 التنفوذ    لويم  تم  مزقع  أعضاء   اللئيم  على 

   تويئت ا انن االفصاح عل أ مائ م.المالم ليلممما 
 تفلقغ النتائج نإعداا ملخص   مالم األمناء ملمم أمول  ل  .2

    ا ن لدمم ا للئيم المالم.
   ولض النتائج على المالم. .3
أ    .4 ن حد د  األااء  في  نالضوف  اللم   ملاط  منا شة   تم 

   جلاءان  صحيحية مرلمبة. 
  .الترمقل المرلمبة تم منا شة خرة عمل  غري مماحي  .5

  اإلدارة التنفيذية ااقي  عضاء  رااعًا: تقييم  داء
ملمم اللئيم التنفوذ   تلويم جميع أعضاء اإلاار  التنفوذمة   .1

  في الم  سة. 
ن لدممه   بفعداا ملخص  نتائج التلويم اللئيم التنفوذ   ملمم .2

  للئيم المالم.
   ولض النتائج على المالم. .3
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ملاط   .4 منا شة  أ    تم  ن حد د  األااء  في  نالضوف  اللم  
   جلاءان  صحيحية مرلمبة. 

  . تم منا شة خرة عمل  غري مماحي الترمقل المرلمبة .5
  

  اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة (: 7المادة ) 
مل   .1 علو ا  الح   نأ   ود ل  السيا ة  هذه  مالم   لوتمد 

 ارقخ اعتمااهاا  نقلوتمد الومل   ذه الالئحة مل   الم  سةا في  األمناء 
  نقسل  الومل ب  ِّّ  ود ل الح  ل ا ا تداًء مل  ارقخ ذلك التود ل. 

لانة .2 السيا ةا   الملاجوة   تملى  ل ذه  انرقة  ملاجوة  عمل 
متى لزم ذلك العتماا أ ِّّ  ود ٍل  مصي به   مالم األمناءناللفع  لى  
  اللانة.
أعضاء   .3 جميع  الالئحة  األمناء  يلغ   ذه  ناللاان   مالم 

  للم  سة. المنييلة مل المالم ناللئيم التنفوذ  
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 (:  م ود1الماا  ) 
مع عدم اإلخالل بما جاء في التشررررررررلقوان ناللمامول الموممل   ا   (1

نالم  ررررررررسرررررررران  في المملكة الولبية السررررررررومامةا نمعام الامميان  
للم  رررررسرررررةا    ي   الالئحة اال رررررا رررررية  ن األهلية نالئحته التنفوذمةا  

 .  محل اهذه السيا ة ا تكماال ل اا انن أن  حل  
حلمق الملكية الفكلقة للمشررررررررررارقع ن اليلامج المنفذ  ن   رررررررررريا ررررررررررة   (2

ا نآليان  الملكية الفكلقة حدا مبااا نعناصررررررررررل معام   المدعممة  
ا ناألفلاا  الملكيررة الفكلقررة  فرراعليررة معررام  على  المحررافعررة نالل ررابررة  
  ناإلفصررررررراح عل المولممان   الملكية الفكلقةالمسررررررر نلول عل  اار   

 المل برة   ا. 
 الغلض مل هذه السيا ة هم  مفول  طار لسيا ة الملكية الفكلقة. 

 التولقفان: (:  2الماا  ) 
أ نما نران في هذه السرريا ررة   –ية  ملصررد بالمباران نالمصرررلحان اآل 

 الموامي الميونة أمام ا مالم ملتضي السياق خال  ذلك.  –
o  :الملكية الفكلقة 

هي مخلجان   داع الولل البشرل  نالتي  شرمل على  ريول الميال  
ال الحصررل االختلاعانا ح  الم لفا الوالمان التاارقةا حلمق  

المماصررررفانا المفاهيما  النشررررلا الل ررررممانا التصرررراميما النماذجا  
الومليانا التلنيانا  ماعد الييامانا األ رماء التاارقةا األصرنا   

 النبا يةا األ لار التاارقة ن ولها. 
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o  :السيا ة 
التي  تينررررراهرررررا   المنعمرررررة  نالتوليمررررران  ناإلجلاءان  المبرررررااا  هي 

 الم  سة في التوامل مع الملكية الفكلقة. 
o  :لاء  االختلاع  

  مصل  لى اختلاع نذلك لمد  محدا .   نثيلة حمامة  منح لمل
o  :المصنف 

 ملصد به أ  عمل أا ي أن علمي أن فني. 
o  :الم لف 

 الشخص الذ  ا تكل المصنف. 
o  :حلمق الم لف 

ماممعة المصرررررررالح المونمقة نالماامة التي  يي  للشرررررررخص على  
 مصنفه. 

 
 
 
 مراق السيا ة:  (:  3الماا  ) 

 شررررمل هذه السرررريا ررررة جميع مااالن الملكية الفكلقةا على   -1
 رررررررريول الميال ال الحصررررررررل:  لاءان االختلاعا ح  الم لف  
نالحلمق الماانر ا الوالمان التاارقةا األصرررررررررررنا  النبا ية  
المتكرررراملررررةا   للرررردنائل  التخريريررررة  التصرررررررررررررررررراميم  الاررررد ررررد ا 
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المولممان التاارقة الغول مفصح عن ا نأ  مماضيع أخل   
 لوال ة نالتي  دخل ضمل مماضيع الملكية الفكلقة. ذان ا

جميع األطلا  الذ ل  حكم م السرررررررررررررريا ررررررررررررررة كمنسررررررررررررررمبو ا   -2
نمسرررررررررتشرررررررررارق ا نمتوا د  ا نأ  شرررررررررخص ذن عال ة  حداه  

 الم  سة. 

 

  اار  الملكية الفكلقة:  (:  3الماا  ) 

 تم  كليف  حد  اإلااران إلاار  الملكية الفكلقة في الم  ررسررةا ن تملى  
ميع ما  تول  بالملكية الفكلقة بما  تف  مع هذه السرريا ررةا نله  االاار  ج

 في  يول ذلك ما م  ي: 

  نفوذ نمتابوة  يا ة الملكية الفكلقة للم  سة.    -

 مثو  الملكيرة الفكلقرة التي  تم التمصررررررررررررررل  لو را بممجر  أحكرام هرذه    -
 السيا ة. 

 القيام بفجلاءان البح  في التلنية السابلة.  -

امررة ن سرررررررررررررراوررل حلمق الملكيررة الفكلقررةا نمتررابوررة  السرررررررررررررروي في حمرر   -
 . المالية  االلتزاماناإلجلاءان ن 

 عرررداا التمج ررران المتوللرررة برررالملكيرررة الفكلقرررة ناعتمرررااهرررا  يمرررا  تول     -
 بالم  سة  الخاصة   فاديانبا
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 رررررررررررررماء كام  ااخلية أن خارجيةا بما في ذلك على  ررررررررررررريول الميال ال  
الوملا نا فاديان االبحاثا  علما    الحصررررررررررل ا فاديان عدم االفصرررررررررراحا 

 نا فاديان التوانن نالشلاكانا نا فاديان  باال الييامان. 

 . للم  سة سمق  أصمل الملكية الفكلقة التابوة   -

الت كد مل نفاء الم  رررسرررة بالتزاما  ا المتوللة بالملكية الفكلقة المارا    -
  فاديان التي  كمن طلفًا فو ا. الفي ا

   سرررررررراول ا    م  التي  الفكلقة  الملكية  لحلمق   ةكامل  بسرررررررراالن  حتفاظاال -
 . عن ا  ناالفصاح

االزم في    - الترررردرقرررر   الوال ررررة  ضررررررررررررررمرررران  للي جميع الممظفول ذن  
 الفكلقة نإاار  ا. الملكية    بحمامة  المتوللة  النالماا

للفع مسرررتم  المعي ب همية    الم  رررسرررة لدمم  لامج  معمقة لمنسرررمبي   -
 حلمق الملكية الفكلقة. 

 مج  لد ل نحمافز للملكية الفكلقة نإاار ه.  مشاء  لما -

  في  الوام  خالل   تم  التي العمال عداا  للقل  فصررررررررولي لألمشرررررررررة نا -
  في  التلدم  للصررررد  ا   نرفوة لمالم األمناء   ررررنم    مصررررف  للقل  صررررمر 

مع  لرردمم    ماج ررها     ررد  عقبرران  أ    نلتررذلوررل  المكترر ا   نم ررام  أمشرررررررررررررررررة
مشرررررررارقعا نمباارانا نأمشررررررررة  الملتلحان للترمقل المسرررررررتمل لصرررررررالح  

 نالمستليلية.   المكت  الحالية
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أ  م مة أخل   لاها الم  ررررسررررة ضررررلنرقة لضررررمان حمامة مصررررالح   -
 الملكية الفكلقة. 

 

 السيا ة الوامة للملكية الفكلقة (:  4الماا  ) 

 : حاإلفصا يا ة  

 ود الم  سة النماذج الالزمة ل فصاح  ماء كام   م ولة   -1
نردية ن تملى شرررلح ا بشررركل ناضرررح للمفصرررح   لكتلنمية أن  

 بحو  ممكنه مل  ويئت ا بشمل   ل. 
بررراإلفصررررررررررررررررراح خالل المرررد  التي  حرررداهرررا   -2  لتزم الممظفول 

الم  رررررسرررررة عل الملكية الفكلقة النا اة نفلا ل ذه السررررريا رررررة  
للم  رررررسرررررة أن مل مميله نذلك بصرررررمر  ناضرررررحة نصرررررلقحة  

 . بالشكل الذ  ماول ا مف ممة للم  سة المفصح ل ا
 تملى الم  ررررررسررررررة حفظ ن مثو  جميع المولممان المفصررررررح   -3

عن ا ن صررررررررررنيف ا حسرررررررررر  ماال ا نالمحافعة على  ررررررررررلقة  
 المولممان التي مفصح عن ا. 

 :  لويم الملكية الفكلقة المفصح عن ا
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 لتزم الم  رررررررررررسرررررررررررة  تلويم الملكية الفكلقة المفصرررررررررررح عن ا   -1
برلقلررة م نيررة متوررار  علو ررا في هررذا الماررال خالل مررد   

 ها المكت . محدا
ح  نتياة التلويم ناإلجلاء   -2  لتزم الم  ررررسررررة بفشرررروار المفصررررِّ

 المتخذ بش مه. 
في حال ا ف  الرلفول على متياة التلويم  تملى الم  ررسررة   -3

  كمال اإلجلاءان الالزمة نف  هذه السيا ة. 
التلويم   -4 الرلفول  تم  حررررالررررة متياررررة  ا فرررراق  في حررررال عرررردم 

 للنعل فو ا. مالم األمناء  نملئيان الرلفول  لى  

 

  يا ة  ملك حلمق الملكية الفكلقة (:  5الماا  ) 

 أنال:  لاءان االختلاع: 

للم  رررررررررررسرررررررررررة ا خاذ ما  لاه منا ررررررررررربًا مل الخياران التالية نفلًا ألهداف ا  
 اال تلا ياية: 

 لة الحمامة مشتلكة  ول الرلفول.  كمن ملكية نثي -1
 متلك الم  ررررسررررة ما  تمصررررل  ليه أحد منسررررمبو ا مع أحقية   -2

الوامل بالحصرمل على  ومقت منا ر ا ا رتنااا  لى الفلل   
)ب( مل المرراا  السررررررررررررررراا رررررررررررررررة مل معررام  لاءان االختلاع  
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نالتصررررررررررررميمان التخريرية للداران المتكاملة ناألصررررررررررررنا   
 النبا ية نالنماذج الصناعية. 

تلرك الورامل نثيلرة الحمرامة للملكيرة الفكلقة التي  مصررررررررررررررل  مم -3
 لو اا مع أحقية الم  رسرة التي مومل لد  ا بالحصرمل على  

  لخيص ملا ل التنازل عن ا. 
 

 ثاميًا: حلمق الم لف:   (: 6الماا  ) 

للم  ررسررة ا خاذ ما  لاه منا رربا لتحلو  أهداف ا اال ررتلا ياية  يما  تول   
المصنفان األا يةا نعلى  يول التمضيح باإلمكان ا خاذ  بملكية حلمق  

 السيا ان التالية: 

 كمن ملكيرة المصررررررررررررررنفران األا يرة لمل  رام  تر ليف را  ذا كران  -1
ذلك ليم مل صررررميم عملها نلم  تم   ليفه با ررررتخدام ممارا 

 الم  سة التي مومل   ا. 
 كمن ملكية المصررررررررنفان األا ية للم  ررررررررسررررررررة  ذا كام  مل  -2

 ام  ت ليف اا أن  م التمصرل  لو ا با رتخدام    صرميم عمل مل
 ممارا الم  سة. 

 ود المصررررررررررررررنفان األا ية المود  لأل لاض األكااممية ملكًا   -3
 للم  سة التوليمية التي مومل الم لف لد  ا. 

 للم  سة التنازل عل أ  مصنف أا ي لمل  مصل  ليه.  -4
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 ود الحلمق المونمقة حلًا أصررواًل لمل  ام  ت ليف المصررنف   -5
 ا ي نال ممكل التنازل عن ا ب   حال مل األحمال. األ

 

 ثاميًا: السيا ة الوامة لتساول الملكية الفكلقة  (: 7الماا  ) 

 أنال:  لاءان االختلاع: 

 سروى الم  رسرة  لى  لويم الفكل  نمولفة  ا لوت ا ألن  كمن   -أ
  لاء  اختلاع. 

 سررروى الم  رررسرررة  لى  سررراول  لاءان االختلاع في المملكة   -ب
 السومامة أناًل لال تفاا  مل ح  األنلمقة. الولبية  

 تملى الم  رررررررررسرررررررررة افع ر رررررررررمم التسررررررررراول لرلبان  لاءان   -ج
هم   آخل  كررررران طل   حرررررال  نفي  التي  ملك ررررراا  االختلاع 
صررررررررررررررراحرر  الح  في طلرر   لاء  االختلاع فررفمرره  تملى افع  

 الل مم المللر . 

 

 

الا ران المخملرة  تسرررررررررررررراورل  لاءان االختلاع نمنح نثيلرة    (: 8المراا  ) 
 الحمامة: 
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ال وئة السررررررومامة للملكية الفكلقة هي الم  ررررررسررررررة الحكممية   -
الل رررمية المخملة با رررتقبال ن سررراول جميع طلبان الحمامة  

 للملكية الفكلقة في األمعمة المطنية ذان الوال ة. 
هم   - الخرلريراري  الترورررررررانن  لمرارلرم  االخترلاع  مكرتررررررر   لاءان 

الم  رررررررررسرررررررررة المخملة با رررررررررتقبال ن سررررررررراول طلبان  لاءان  
االختلاع نفلرا لنعرام  لاءان االختلاع لمالم التورانن لردنل  

 الخليج الولبية )لنعام   ليمي(. 

 

 حلمق الم لف:   (: 9الماا  ) 

ال  ترل   ساول حلمق الم لف في أ   لد عضم ال فادية   -أ
 ارقخ النشررررل   ولن لحمامة المصررررنفان األا ية نالفنيةا نقود  

 للمصنف هم  ارقخ  دأ الحمامة للمصنفان األا ية. 
 سرررررروى الم  ررررررسررررررة  لى  سرررررراول حلمق الم لف ااخل اليلد   -ب

متى ما كان ممكنًا نذلك لتمثو  النشررررررل نف  األمعمة التي  
  سمح  ذلك. 

مامز  سررررراول  لامج الحا ررررر  اآللي نالتصررررراميم المومارقة   -ن
قود هذا التسررررررراول  لد  ال وئة السرررررررومامة للملكية الفكلقةا ن 

 اختيارقًا. 
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  يا ة  سمقة النزاعان:   (: 10الماا  ) 

في حال نجما أ  مزاع  ول صرررررررررررراح  ح  الملكية الفكلقة   (1
نالم  رسرة نفلًا ألحكام هذه السريا رة فوتم حل هذه النزاعان  
نامًا  ول الرلفولا نفي حال لم  تم  سرمقة هذا النزاع مامز  

أن اللفع للا ران  أل  مل الرلفول اللامء  لى الم رررررررررررررراطرة  
 اللضائية المختصة في المملكة الولبية السومامة. 

مامز اللامء  لى التحكيم  ذا كان مسررررمح للم  ررررسررررة معامًا   (2
 ذلكا نقمكل  سرررررررمقة النزاع على  ررررررريول الميال عل طلق   
التحكيم  ذا كان مسرررررررررمح للم  رررررررررسرررررررررة معامًا  ذلكا نقمكل  

ااخل   سررررررمقة النزاع على  رررررريول الميال عل طلق  التحكيم  
المملكررة الولبيررة السررررررررررررررومامررة "الملكز السرررررررررررررروما  للتحكيم  
للتحكيم   المقيم  "ملكز  اللامء  لى  نبرررررراإلمكرررررران  التاررررررار " 

 نالم اطة" أن حس  ما  تف  عليه أطلا  النزاع. 
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السريا رة الوامة للتلاضري لمماضريع الملكية الفكلقة في المملكة الولبية    (: 11الماا  ) 
 السومامة

كية الفكلقة في المملكة  شررررررررررررتمل على مماا خاصررررررررررررة  جميع أمعمة المل
بفجلاءان التلاضرررري نإمفاذ الحلمق ناالعتلاضرررران على  لاران الا ان  
المررامحررة لمثررائ  الحمررامررة. ن وّل  حرراالن التوررد  برر م ررا أ  اجلاء ملمم  
به المتود  مل أعمال اال رتغالل المنصرمص علو ا معامًا انن ممافلة  

ختص اللضررررررررررررراء الوام ضرررررررررررررمل الدنائل  كتا ية مل مالك الح . حو  م
التارارقرة برالنعل في الردعران  المردميرة نالازائيرة النراشررررررررررررررئرة عل مخرالفرة  
أحكام معام حمامة حلمق الم لفا نمعام  لاءان االختلاع ناألصرررررررنا   
النبا ية نالتصرراميم الصررناعية نالتصرراميم التخريرية للداران المتكاملةا  

 نمعام الوالمة التاارقة الخلياي. 

 ختص لاران الفصرررررررررررررررل في منرازعران الملكيرة الفكلقرة برالنعل في  كمرا  
التعلمان نالرومن على  لاران الا ان المختصرررررررررة  لفت طل  منح  

 نثائ  الحمامة أن  ساول ا. 

ن رد كلفر  األمعمرة الح  للتعلم على  لاران هرذه اللاران أمرام المحكمرة  
ن  اإلاارقة في ا مان المعالما نكئلك في اعان  طل  شررررررررررر  الوالما

 التاارقة. 

 
 (: اعتماا نمشل ن نفوذ نملاجوة السيا ة12الماا  ) 
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نقيلغ  مالم األمناء  مومل   ذه السرريا ررة مل  ارقخ اعتمااها مل  (1
 المونوول.    الم  سة  ا جميع الواملول في  

  تم  ود ل مماا هذه السيا ة بللار مل مالم اإلاار .   (2
 
 
 


