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املقدمة:
تتضمن هذه الالئحة جميع األحكام املتعلقة بحوكمة مؤسسة اإلسكان التنموي
ً
األهلية ،وتضم عددا من القواعد والتعليمات واملبادئ والسلوكيات التي يتم من خاللها
إدارة املؤسسة والتحكم بها وتقييمها.
تقع مسؤولية حوكمة املؤسسة بشكل أساس ي على عاتق مجلس األمناء،
وتتضمن أهداف الحوكمة في املؤسسة ما يلي:
 .1تعزيز قدرة املؤسسة على إدارة أنشطتها بفعالية وكفاءة وتحقيق أهدافها
االستراتيجية.
 .2تحسين كفاءة اإلنفاق وزيادة مساهمة املؤسسة في التنمية.
 .3تمكين املؤسسة من التعامل مع املخاطر املحتملة.
 .4ضمان امتثال املؤسسة للوائح واألنظمة املنظمة لعملها وااللتزام بها.
 .5تعزيز التشاركية في املؤسسة وتفعيل أدوار جميع أصحاب املصلحة.
 .6رفع مستوى الثقة لدى الجهات واألفراد الداعمين وذلك عن طريق ضمان إفادة
املؤسسة من الدعم على الوجه األمثل.
وتبين هذه الالئحة القواعد واملعايير املنظمة إلدارة املؤسسة من أجل ضمان
االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حمايتها وتضمن حقوق أصحاب املصلحة
فيها،

مصادر بناء الالئحة:
▪
▪
▪
▪
▪

لوائح وأنظمة وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
النظام األساس ي للمؤسسة والقرارات ذات الصلة
تجارب املؤسسات األهلية
لوائح وأنظمة الشركات
تجارب املؤسسات الغربية

خطوات بناء الالئحة:
.1
.2
.3
.4
.5

جمع ومراجعة اللوائح واألنظمة ذات الصلة
مراجعة تجارب املؤسسات داخليا وخارجيا
إعداد لوائح الحوكمة وفق ما سبق
مراجعة اللوائح من الناحية املالية
مراجعة اللوائح في الجوانب القانونية
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الباب األول :األهداف
أهداف املؤسسة
 .1دراسة االحتياجات التنموية للمستفيدين وتلبيتها.
 .2التوعية والتوجيه للمستفيدين واملجتمع في مجال اإلسكان والتنمية.
 .3تعزيز التطوع في مجال اإلسكان التنموي.
 .4املساهمة في دعم وتمويل وتنفيذ مشاريع اإلسكان التنموي مع الجمعيات
واملؤسسات األهلية والجهات ذات العالقة.
 .5بناء قدرات املنظمات غير الربحية.
 .6تحقيق االستدامة للمؤسسة وألغراض اإلسكان التنموي.
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الباب الثاني :مجلس األمناء
املادة الولى :التعريفات
يقصد بالعبارات التالية في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمامها:
النظام :نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
الالئحة األساسية :الالئحة األساسية للمؤسسة املعتمدة من وزارة العمل والتنمية
االجتماعية.
الوزارة :وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
الجهة املشرفة :وزارة اإلسكان.
املؤسس :شركة اإلسكان لحفظ األصول ويمثلها مجلس إدارة الشركة املالكة لرأس مالها؛
أي مجلس إدارة الشركة الوطنية لإلسكان.
املؤسسة :مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
املجلـس :مجلس أمناء مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
رئيس املجلس :رئيس مجلس األمناء.
عضو املجلس :عضو مجلس األمناء.
أمين املجلس :أمين مجلس األمناء.
املادة الثانية :الهدف العام للمجلس
يتولى املجلس اإلشراف على أعمال املؤسسة بما يحقق األهداف التي أنشئت من
ً
أجلها ،ويتمتع بكافة الصالحيات الالزمة إلدارة املؤسسة؛ وفقا للصالحيات املمنوحة له
بموجب الالئحة األساسية للمؤسسة ،وال يجوز تقييد أو إلغاء أي صالحيات للمجلس إال
بموجب األنظمة واللوائح املعمول بها والالئحة األساسية للمؤسسة.
املادة الثالثة :االرتباط اإلداري للمجلس ومسؤوليته
للمؤسسة شخصيتها االعتبارية املستقلة ،ويتحمل مجلس األمناء املسؤولية الكاملة عن
جميع أعمالها ،كما يتحمل أي ضرر ينشأ بسبب سوء إدارة املؤسسة ،أو بسبب مخالفته
للنظام أو الالئحة التنفيذية أو بمخالفته هذه الالئحة أو األنظمة ذات العالقة ،ويمثل
املؤسسة رئيس املجلس حسب اختصاصاته الواردة في الالئحة األساسية وفي هذه
الالئحة ،ويجوز بقرار من املجلس تفويضه فيما يزيد عن ذلك.
املادة الرابعة :مهام واختصاصات املجلس
 .1اعتماد التوجهات األساسية واألهداف الرئيسية للمؤسسة واإلشراف على تنفيذها
ومن ذلك:
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.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

اعتماد السياسات العامة للمؤسسة وتوجهاتها االستراتيجية وألوياتها وخطط
العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.
تحديد الهيكل األمثل للمؤسسة وخططها وأهدافها ومبادراتها االستراتيجية.
اإلشراف على النفقات الرئيسية للمؤسسة ،وتملك األصول والتصرف فيها.
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل للخطط والبرامج في
املؤسسة.
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في املؤسسة واعتمادها.

 .2وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها ،ومن ذلك:
 .2.1وضع أسس ومعايير لحوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة
التنفيذية وهذه الالئحة ،واإلشراف على تنفيذها ،ومراقبة مدى فاعليتها،
وتعديلها عند الحاجة.
 .2.2التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة وشفافة.
 .2.3اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات املؤسسة
واإلعالن عنها.
 .2.4وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام املؤسسة لألنظمة واللوائح،
وااللتزام باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة
املشرفة وأصحاب املصالح اآلخرين.
 .2.5وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض
املحتملة لكل من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية ويشمل ذلك إساءة
استخدام أصول املؤسسة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت
مع األشخاص ذوي العالقة.
 .2.6التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة
بإعداد التقارير املالية.
 .2.7املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في املؤسسة.
 .2.8تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
 .2.9مناقشة املوازنة التقديرية للمؤسسة واعتمادها.
 .2.10مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة.
 .2.11اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة واعتماده.
 .3التأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بجميع التعليمات الصادرة عن الوزارة وتزويدها
بالبيانات واملعلومات الخاصة باملؤسسة ،ومن ذلك:
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 .3.1إدارة املؤسسة وفقا للنظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة ،والقواعد
والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
 .3.2اإلشراف على تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها.
 .3.3تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة وتحديد صالحيته ،وتزويد الوزارة
باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له ،مع بيانات التواصل معه.
 .3.4تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن املؤسسة ،وذلك وفق النماذج
املعتمدة من الوزارة ،والتعاون في إعداد التقارير الدورية والسنوية ،وتحديث
بيانات املؤسسة كل سنة.
 .3.5تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير املالية املدققة من مراجع
الحسابات بعد إقرارها وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية.
 .3.6إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي
واملسؤول املالي خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير.
 .4تشكيل اللجان املنبثقة عن املجلس.
 .5تنمية املوارد املالية للمؤسسة.
 .6استثمار أموال املؤسسة الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد
في تحقيق أهدافها وفقا للنظام والالئحة التنفيذية والالئحة األساسية وهذه
الالئحة.
 .7للمجلس الحق في تفويض بعض مهامه أو صالحياته .كما له الحق في تشكيل ما
يرى الحاجة إليه من لجان منبثقة عنه.
املادة الخامسة :املبادئ العامة املوجهة لعمل املجلس
يتولى املجلس توجيه شؤون املؤسسة والتأكد من أنها تعمل لتحقيق أهدافها بما
يتوافق مع ثقافتها وأخالقيات العمل فيها ،ولتفعيل دور املجلس وزيادة قدرته على القيام
بهذا الدور ،يتوقع منه ما يلي:
 .1االجتماع أربع مرات في السنة على األقل.
 .2إجراء تقييم ذاتي سنوي للمجلس ولكل لجنة من اللجان التابعة له.
 .3عقد اجتماعات أو أجزاء منها دون حضور األعضاء التنفيذيين عند الحاجة لذلك.
 .4حفظ محاضر اجتماعات املجلس واللجان التابعة له وأرشفتها بشكل يسهل
الرجوع إليها.
 .5مراجعة واعتماد السياسات واإلجراءات املتعلقة بعمل وهيكل املجلس.
 .6املوافقة على التعاقدات الكبرى واتخاذ القرارات املهمة التي تتعلق بالسياسات
العامة وفقا للوارد في الئحة الصالحيات اإلدارية واملالية.
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 .7تقديم اإلرشاد والدعم للرؤساء واألعضاء الجدد وتوفير فرص التعلم املستمر
بحسب الحاجة.
املادة السادسة :تشكيل املجلس ومدته
 .1يتكون املجلس من خمسة أعضاء على األقل ،يعينون من قبل املؤسس،
ويمثلون جهات اعتبارية وجهات طبيعية
 .2إذا لم يحدد قرار تعيين أعضاء املجلس رئيس املجلس فيختار املجلس في أول
ً
ً
اجتماع له رئيسا ،كما يختار املجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس.
ً
 .3يكلف املجلس أمينا له من بين أعضائه أو من غيرهم ،بحيث تكون مدة تكليفه
مساوية ملدة عمل املجلس .وللمجلس الحق في إنهاء هذا التكليف في أي وقت.
 .4مدة دورة املجلس أربع سنوات ،تبدأ من تاريخ موافقة الوزارة على تشكيل
املجلس ،وتكون قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
 .5يقوم املؤسس ،بعد انتهاء مدة دورة املجلس املحددة بأربع سنوات ،بتجديد
العضوية أو تعيين مجلس جديد.
ً
 .6إذا شغر منصب عضو ألي سبب يقوم املؤسس بتعيين عضو جديد بدال عنه
وذلك خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ شغور منصبه ،ويستكمل العضو
الجديد مدة العضو الذي ّ
حل محله.
املادة السابعة :شروط العضوية في املجلس
 .1أن يكون سعوديا.
 .2أال يكون قد صدر حكم نهائي باإلدانة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره.
مس وعشرين سنة.
 .3أال يقل عمره عن خ ٍ
 .4أن يكون كامل األهلية.
 .5أال تعترض الوزارة أو الجهة املشرفة على تعيينه.
 .6أن يكون من ذوي الكفاءة املهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة بما
ّ
ُي َم ِّك ُن ُه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.
 .7أال يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في البرامج والنشاطات التي تنفذها
املؤسسة.
املادة الثامنة :انتهاء العضوية في املجلس
 .1يفقد عضو املجلس عضويته في إحدى الحاالت التالية:
 .1.1انتهاء دورة املجلس.
 .1.2االنسحاب من املجلس ،بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى املجلس.
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 .1.3الوفاة.
ً
 .1.4إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في عضو املجلس.
 .1.5إذا صدر قرار من املجلس بأغلبية الثلثين على األقل بعزله؛ وذلك حسب
تقدير املجلس في أي من الحاالت التالية:
 .1.5.1إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا
باملؤسسة.
 .1.5.2إذا قام باستغالل عضويته في املجلس لتحقيق منفعة شخصية.
 .1.5.3إذا تعذر عليه القيام بدوره لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.
 .1.5.4إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور  %50من اجتماعات املجلس
بشكل متتابع أو  %75من االجتماعات املتفرقة خالل العام دون عذر
يقبله املجلس.
 .2يجب على املجلس أن يصدر قرارا تنفيذيا بإلغاء عضوية العضو الذي قام به سبب
من أسباب فقد العضوية.
 .3إذا فقد عضو املجلس عضويته ألي سبب فإن ذلك ال يعفيه من التزامه
باملستحقات املالية التي عليه أو مسؤوليته عن األموال واملوجودات التي كانت تحت
تصرفه.
 .4يجوز للمؤسس عزل كامل املجلس املعين أو بعض أعضائه دون إخالل بحقهم في
التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.
املادة التاسعة :اجتماعات املجلس
 .1يعقد املجلس اجتماعات دورية ال يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة،
ً
ويعتبر االجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية األعضاء (.)1+%50
ً
 .2يلتزم األعضاء بحضور اجتماعات املجلس ،ويرفع املجلس طلبا باستبدال أي
عضو يتخلف عن حضور اجتماعات املجلس وفق ما ورد في الفقرة ( )1 ،5 ،4من
املادة الثامنة.
 .3تصدر قرارات املجلس بموافقة أغلبية الحاضرين في االجتماع شريطة أن يكون
االجتماع قد استوفى النصاب القانوني املحدد ،وعند تساوي األصوات يرجح
الجانب الذي يصوت معه رئيس املجلس.
ُ
 .4يجب أن يكون الحضور شخصيا وال تقبل اإلنابة ،ويجوز أن يكون الحضور عن
طريق وسائل التواصل اإللكتروني على أال يزيد عدد االجتماعات التي يحضرها
عضو املجلس بهذه الطريقة عن  %50من اجتماعات املجلس خالل العام.
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ً
 .5عند عدم اكتمال نصاب االجتماع في املوعد املحدد مسبقا يعقد االجتماع في اليوم
والوقت نف سه من األسبوع التالي لـه مباشرة ما لم يتفق غالبية الحاضرين على
موعد آخر.
 .6عند وجود سبب وجيه يستدعي التغيب عن االجتماع ،فإنه يجب على عضو
املجلس أن يعتذر عن الحضور قبل أسبوع على األقل من التاريخ املحدد لالجتماع.
 .7للمجلس عقد اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من رئيس
اللجنة التنفيذية أو الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو اثنين من األعضاء.
ً
ً
 .8يعقد املجلس اجتماعا استثنائيا خالل ثمان وأربعين ساعة بدعوة من رئيس
املجلس عند حدوث كوارث أو أزمات تستدعي االجتماع بشكل عاجل ويخضع
ً
تقدير ذلك لنظر الرئيس ،ويعتبر االجتماع في هذه الحالة صحيحا بحضور نصف
أعضاء املجلس .وفي حالة عدم اكتمال النصاب خالل املدة املحددة يقوم رئيس
املجلس باتخاذ اإلجراء املناسب حسب الصالحيات املعتمدة له.
 .9تدرج املوضوعات في جدول أعمال االجتماع بناء على طلب اإلدارة التنفيذية
وموافقة رئيس املجلس ،ويحق لكل عضو في املجلس إضافة أي بند إلى جدول
ُ
أعمال االجتماع؛ على أن ُيطلب إدراج البند وترسل الوثائق الخاصة به إلى رئيس
املجلس قبل موعد االجتماع بأسبوعين على األقل.
 .10في حال اعتراض أي عضو على جدول أعمال االجتماع فإنه يجب إثبات اعتراضه
في محضر االجتماع.
 .11يمكن لرئيس املجلس عند الحاجة أو لإلدارة التنفيذية بإذن من الرئيس عرض
بعض املوضوعات على األعضاء عن طريق التمرير ،ما لم يطلب أحد األعضاء
كتابيا اجتماع املجلس للمداولة فيها ،ويعرض القرار املتخذ بناء على ذلك
ومتعلقاته في االجتماع الالحق للمجلس.
 .12يقتصر إدراج املوضوعات ضمن بند (ما يستجد من أعمال) على املوضوعات التي
ال يمكن تأجيلها إلى االجتماع التالي؛ إما بسبب ارتباطها بأوقات محددة أو أنه
يترتب على تأجيلها فوات مصالح محددة ،ويكون إدراج املوضوعات تحت هذا
البند وفق ما يلي:
 .12.1يكون إدراج املوضوع بناء على طلب موجه إلى رئيس املجلس قبل ()24
ً
ساعة على األقل من موعد االجتماع مرفقا به املستندات املطلوب
عرضها ،ومبررات العرض ضمن بند (ما يستجد من أعمال).
 .12.2تطرح املوضوعات املدرجة ضمن هذا البند في بداية االجتماع ،ويكون
القرار باملوافقة على عرض كل موضوع باألغلبية وفي حال تساوي
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األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس مع ترتيبها حسب ما يراه
الرئيس.
 .12.3تكون مناقشة املوضوعات املدرجة ضمن هذا البند بعد االنتهاء من
وقت
مناقشة جميع املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،بشرط وجود ٍ
كاف ملناقشتها وفقا لتقدير رئيس املجلس.
ٍ
 .13يعد أمين املجلس محضر االجتماع متضمنا كافة القرارات التي اتخذها املجلس
بخصوص املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،وأهم املداوالت التي أدت إلى
اتخاذ هذه القرارات ،وإذا أبدى أحد األعضاء رأيا مغايرا لقرار املجلس ،فيجب
إثباته بالتفصيل في محضر االجتماع.
 .14يقوم أمين املجلس بإرسال محضر االجتماع لألعضاء لالطالع واالعتماد ،وفي حال
رد عضو املجلس بعدم وجود ملحوظات أو عدم وصول أي رد منه خالل ثالثة أيام
عمل فإن ذلك يعتبر بمثابة االعتماد من قبله ،ما لم يطلب أحد األعضاء مهلة
إضافية ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة إلبداء ملحوظاته .ويجب على أمين
املجلس إعادة إرسال املحضر بعد إجراء التعديالت والتأكد من استالم جميع
األعضاء للمحضر عند إرساله.
 .15يجب على أمين املجلس االحتفاظ بجميع محاضر االجتماعات بعد استيفاء
التوقيعات عليها من رئيس املجلس أو من ينوب عنه باالجتماع ،وجميع أعضاء
املجلس الحاضرين وأمين املجلس.
 .16يحق للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت
وتوجه الدعوة بناء على رغبة الرئيس أو طلب غالبية األعضاء.
 .17يجب أن يحتوي التقرير السنوي على بيان يوضح عدد اجتماعات املجلس التي
عقدت خالل الفترة املشمولة بالتقرير.
املادة العاشرة :مهام رئيس املجلس
يتولى رئيس املجلس قيادة املجلس واإلشراف على سير عمله وأداء مهامه بفعالية،
ويشمل ذلك ما يلي:
توجيه الدعوة ألعضاء املجلس لحضور االجتماعات.
.1
 .2رئاسة اجتماعات املجلس وإدارة النقاش حول بنود جدول األعمال وتشجيع
األعضاء على املشاركة.
 .3تمكين األعضاء من املشاركة الكاملة في أعمال املجلس ،وحثهم على ممارسة
مهامهم وأداء أدوارهم بفعالية وبما يحقق مصالح املؤسسة.
التوقيع نيابة عن املؤسسة على جميع العقود واالتفاقيات التي يوافق عليها
.4
املجلس.
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االشتراك في التوقيع على الشيكات واملستندات املالية الخاصة باملؤسسة
.5
ً
وحساباتها ،وفقا للصالحيات املنظمة لذلك.
تمثيل املؤسسة أمام الغير ،والنيابة عنها أمام الجهات اإلدارية والقضائية
.6
التأكد من إعداد خطة عمل املجلس واإلشراف على تنفيذها.
.7
 .8إقرار جدول أعمال اجتماعات املجلس ومتابعة تنفيذها ،مع أخذ أي بنود
يطرحها أي عضو من أعضاء املجلس ،أو يثيرها مراجع الحسابات بعين االعتبار،
والتشاور مع أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول األعمال.
البت في املسائل العاجلة التي يعرضها عليه الرئيس التنفيذي والتي ال تحتمل
.9
التأخير لحين اجتماع املجلس ،على أن يعرض هذه املسائل وما قرر بشأنها على
املجلس في أول اجتماع له.
 .10تشجيع العالقة البناءة واملشاركة الفعالة بين كل من املجلس واإلدارة التنفيذية،
وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين واملستقلين داخل املجلس ،وإيجاد
ثقافة تشجع على النقد البناء.
 .11عقد لقاءات دورية مع أعضاء املجلس دون حضور أحد من اإلدارة التنفيذية في
املؤسسة عند الحاجة لها.
 .12اإلشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال املجلس واملؤسسة.
املادة الحادية عشرة :مهام عضو املجلس
يلتزم عضو املجلس بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح
املؤسسة وتقديمها على مصلحته الشخصية ،كما يؤدي من خالل عضويته في املجلس
املهام والواجبات التالية:
 .1االلتزام التام بأحكام النظام والالئحة التنفيذية والالئحة األساسية واألنظمة ذات
العالقة عند ممارسته ملهام عضويته ،واالمتناع عن القيام أو املشاركة في أي عمل
يشكل إساءة للمؤسسة أو يسبب ضررا لها.
 .2االلتزام بحضور اجتماعات املجلس.
 .3تنفيذ املهام التي يكلف بها من قبل املجلس.
 .4اقتراح املوضوعات التي يرى أهميتها بغرض مناقشتها ضمن جدول أعمال املجلس.
 .5املشاركة بشكل ّ
فعال في مناقشة املوضوعات املطروحة في اجتماعات املجلس
واملساهمة في صنع القرارات التي تخدم مصلحة املؤسسة.
 .6تقديم املقترحات لتطوير استراتيجية املؤسسة.
 .7مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف املؤسسة وأغراضها.
 .8مراجعة التقارير الخاصة بأداء املؤسسة.
 .9التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للمؤسسة.
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.10
.11

.12

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

.20

التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في املؤسسة قوية وفعالة.
تمكين أعضاء املجلس اآلخرين من إبداء آرائهم ُ
بحرية ،وحث املجلس على مداولة
املوضوعات واستقصاء آراء املختصين من اإلدارة التنفيذية ومن غيرهم إذا ظهرت
الحاجة إلى ذلك.
إبالغ املجلس بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له ،مباشرة كانت أو غير مباشرة ،في
األعمال والعقود التي تتم لحساب املؤسسة ،وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك
املصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها ،والفائدة املتوقع الحصول
عليها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،من تلك املصلحة ،سواء أكانت تلك الفائدة
ّ
املعني عدم املشاركة في التصويت على أي قرار
مالية أم غير مالية ،وعلى العضو
يصدر بشأن ذلك.
إبالغ املجلس بشكل كامل وفوري بمشاركته املباشرة أو غير املباشرة في أي أعمال
من شأنها منافسة املؤسسة.
عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها بسبب عضويته في املجلس.
تنمية معارفه في مجال أنشطة املؤسسة وأعمالها وفي املجاالت ذات الصلة.
املشاركة في الزيارات امليدانية ملشاريع املؤسسة.
االستقالة من عضوية املجلس في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في املجلس
على الوجه األكمل.
يحق لعضو املجلس أن يتحفظ بجوار توقيعه عند عدم موافقته على أي قرار أو
توصية.
يحق لعضو املجلس أن يطلب تأجيل اجتماع املجلس شريطة أن يكون الطلب
قبل أسبوع من انعقاد االجتماع ويشترط لتغيير املوعد موافقة جميع األعضاء على
الوقت البديل (الجديد).
يحق لعضو املجلس الحصول على استشارة مهنية مستقلة على حساب املؤسسة
فيما يتعلق بمهامه ومسؤولياته ،شريطة الحصول على موافقة كتابية من رئيس
املجلس ،ولرئيس املجلس تقدير مدى الحاجة إلى ذلك.

املادة الثانية عشرة :مهام أمين املجلس
 -1اإلعداد املسبق لالجتماعات وتحضير جدول األعمال واعتماده من رئيس املجلس
وإرسال امللفات لألعضاء قبل أسبوع من موعد االجتماع.
 -2إرسال البيانات املطلوبة ومرفقات جدول األعمال إلى أعضاء املجلس قبل موعد
االجتماع بيومي عمل على األقل لدارستها وإبداء امللحوظات عليها.
 -3املحافظة على سجالت ومعامالت املجلس وترتيبها.
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 -4تحرير محاضر االجتماعات ورفعها لرئيس املجلس قبل تعميمها على األعضاء ،ثم
متابعة توقيعها من جميع األعضاء.
 -5متابعة تنفيذ قرارات املجلس بالتنسيق مع إدارة املؤسسة وإعداد بيان بمتابعتها
ً
لعرضه على املجلس دوريا.
 -6إعداد قاعدة بيانات بجميع أعمال املجلس ومحاضره وقراراته وتوصياته.
ُ
 -7حفظ التقارير التي ترفع إلى املجلس والتقارير التي يعدها املجلس.
 -8تنظيم سجل اإلفصاح الخاص بأعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية.
 -9إعداد مسودة التقرير السنوي ألعمال املجلس لالعتماد.
 -10تهيئة مكان االجتماع والتأكد من توفر مستلزماته ،وتذكير األعضاء باملوعد قبل
أسبوع من انعقاده.
 -11إعداد خطة عمل املجلس وتقديمها لرئيس املجلس العتمادها.
 -12القيام بأي عمل يطلبه منه املجلس ضمن اختصاصاته.
املادة الثالثة عشرة :السرية
ينبغي التعامل مع كافة السجالت الصادرة عن املجلس أو الواردة إليه؛ بما في
ذلك األوراق والعروض التقديمية املقدمة للمجلس ،على أنها سرية ،وال يجوز اإلفصاح
عنها ألي شخص غير أعضاء املجلس ،باستثناء ما يقتضيه النظام أو يعده املجلس غير
سري .وتشمل هذه املعلومات السرية جميع املعلومات غير املعلنة الخاصة باملؤسسة أو
التي ال يجوز اإلعالن عنها حسب املتطلبات النظامية ،ويحصل عليها عضو املجلس بحكم
منصبه في املؤسسة ويكون اإلفصاح عنها مما يضر باملؤسسة أو أعضائها.
املادة الرابعة عشرة :لجان املجلس
 .1للمجلس تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة ،أو لجان مؤقتة
للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.
 .2يجب أن يتضمن القرار الصادر بتكوين كل لجنة تحديد مسماها وأعضائها ،وإذا
لم يكن لها الئحة معتمدة من املجلس فيجب أن يشمل القرار تحديد مهامها
واختصاصاتها ومدة عمل اللجنة والصالحيات املمنوحة لها.
 .3يعين املجلس أعضاء اللجنة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
 .4يجب أن يقر املجلس لوائح عمل جميع اللجان الدائمة املنبثقة عنه ،ومنها اللجنة
التنفيذية ولجنة املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة الحوكمة.
 .5يجب تعيين عدد كاف من أعضاء املجلس غير التنفيذيين في اللجان املعنية باملهام
التي قد ينتج عنها حاالت تعارض مصالح ،مثل التأكد من سالمة التقارير املالية
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وغير املالية ،ومراجعة معامالت وعقود األشخاص ذوي العالقة ،والترشيح
لعضوية املجلس ،وتعيين كبار التنفيذيين ،وتحديد املكافآت.
 .6على كل لجنة منبثقة عن املجلس أن تبلغه بما تتوصل إليه من توصيات أو قرارات
أو نتائج ،وعلى املجلس متابعة عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها
باألعمال املكلفة بها.
 .7تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام املجلس ،وال ُي ِّخ ُّل ذلك بمسؤولية املجلس
عن تلك األعمال والصالحيات أو السلطات التي فوضت إليها.
ً
 .8قد يشكل املجلس لجانا أخرى ،بناء على حاجة املؤسسة وظروفها وأوضاعها بما
يمكنها من تأدية مهامها ،وذلك حسب املتطلبات النظامية،
 .9للجان االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل املؤسسة أو من
خارجها في حدود صالحياتها ،على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة ،مع
ذكر اسم الخبير وعالقته باملؤسسة أو اإلدارة التنفيذية.
املادة الخامسة عشرة :تقييم املجلس
 .1يقوم املجلس بشكل سنوي بإجراء عملية تقييم ذاتي ألدائه؛ وذلك بهدف
االستفادة من نتائج التقييم في اتخاذ قرارات مفيدة لتحسين فعالية املجلس
وزيادة كفاءته وقدرته على تحقيق أهدف املؤسسة.
ً
ً
 .2يمثل نموذج التقييم املرفق نموذجا مقترحا لعملية التقييم ،ويخضع هذا النموذج
للمراجعة والتطوير بشكل مستمر.
املادة السادسة عشرة :أحكام عامة
 .1ما لم يرد في هذه الالئحة من اختصاصات ومهام ،يرجع فيها إلى املجلس.
 .2ال يحق للعضو تمثيل املجلس أمام الجهات األخرى إال بقرار من املجلس.
 .3ال يحق ألعضاء املجلس وال ألمينه التصريح لوسائل اإلعالم.
 .4تعتبر هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من املجلس ،ويحق له تعديل أو
إضافة أو حذف أي فقرة من فقرات الالئحة.
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الباب الثالث :قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة
مقدمة
ً
تعمل املؤسسة ضمن مجموعة من القيم واملبادئ التي تشكل في مجملها إطارا
أخالقيا ً
ً
عاما يوجه كافة األنشطة والعمليات في املؤسسة .وتنظر املؤسسة إلى منسوبيها
باعتبارهم املورد األول واألهم الذي ّ
تعول عليه لتحقيق أهدافها ودعم نجاحاتها من
خالل القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم في إطار هذه القيم واملبادئ التي تحكم كافة
املمارسات والسلوكيات والتعامالت داخل املؤسسة وخارجها.
تساهم قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة باالرتقاء بمستوى الجودة،
ً ً
وتطوير األداء ،في الخدمات التي تقدمها املؤسسة .وتعد هذه القواعد إطارا عاما يجب
على املوظف التقيد به والعمل بمقتضاه.
املادة الولى :الهداف
تهدف هذه القواعد إلى ما يلي:
 .1تحديــد األســس واملبــادئ األخالقية للممارســات املهنيــة فــي املؤسسة.
 .2نشر القيم واملبادئ األخالقية املهنية لدى العاملين في املؤسسة وتعزيزها
وااللتزام بها.
 .3تعزيز ثقة املستفيدين من الخدمات التي تقدمها املؤسسة ،ومكافحة الفساد
بكل صوره.
 .4تعزيــز املمارســات اإليجابيــة فــي املؤسسة ،وتحســين أو تصحيــح مــا عداهــا.
 .5ترسيخ حضور األخالق في ثقافة املؤسسة.
املادة الثانية :املبادئ العامة
تقوم قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة في املؤسسة على ثمانية مبادئ
رئيسية ،وهي:
 .1اإلخــالص :التقــرب للــه بالعمــل ،ثــم خدمــة الوطــن واإلســهام فــي تنميــة املجتمــع،
ممــا يبعــث فــي النفــس طاقــة متجــددة نحــو العمــل بإبــداع وإتقــان.
 .2النزاهة :الحذر مما يشين اإلنسان ،وفصل املصلحة الشخصية عن العمل ،مما
يمتن الثقة داخل املؤسسة وفيما بينها وبين املجتمع.
 .3العدالة :حفظ الحقوق ،ومنع التجني والتفرقة ،واإلنصاف والتوازن في القول
والفعل.
 .4املســؤولية :إل ـزام املــرء نفســه بمــا يجــب علي ـه مــن أعمــال وتحميل مسؤولية
تبعاتهــا ،مــع التزامــه التــام باألنظمــة؛ كــي يــؤدي مســؤولياته الدينيــة ،والوطنيــة،
واالجتماعيــة ،واملهنيــة.
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 .5اإلتقان :أداء األعمال واملهام بأعلى مستويات الدقة قدر االستطاعة ،مع مراعاة
األصول املهنية والكفاءة العلمية.
 .6االحترام :إنزال الناس منازلهم ،وتقدير جميع األطراف ،مع رحمة الضعيف
وتوقير القوي دون إخالل بالعمل واألنظمة املرعية.
 .7العطاء :تحقيق الرؤية التنموية للفرد واملجتمع ،والتفاني في التضحية من أجل
نفع املستفيد.
 .8التعاون :تضافر الجهود وتكاملها وتبادل العون؛ حيث ال يستطيع العامل أن
ينجز مهامه دون التعاون مع اآلخرين.
املادة الثالثة :الخالقيات الساسية
ً ً
 .1االلتزام بالشريعة اإلسالمية ،واتباع املنهج القويم قوال وعما.
 .2احترام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها.
 .3احتساب نية عمل الخير ،ومراقبة هللا في السر والعلن.
 .4الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل
أم خارجه.
 .5التكامل مع العاملين في القطاع غير الربحي واملشاركة معهم في تنمية املجتمع.
 .6تقبل التنوع االجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في املجتمع.
 .7تحمــل أمانــة املســؤولية ،واملشـ ّـقة املصاحبــة للعمــل قــدر املســتطاع ودونمــا
ضــرر.
 .8تخصيص وقت العمل ألداء واجباته الوظيفية ،والعمل خارج وقت الدوام
ً
الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقا ملقتضيات املصلحة العامة.
ً
 .9أداء واجبات وظيفته ومهامه املوكلة إليه بنشاط وكفاءة متوخيا األمانة والنزاهة
والدقة واملهنية والتجرد.
 .10الوالء للمؤسسة ،والحفاظ على سمعتها ،والبعد عما يجرح خيرية العمل.
 .11النظــر للنجاحــات علــى أنهــا مشــتركة بيــن العامليــن واملؤسسة ،مــع نســبة التميــز
ألصحابــه.
 .12تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع غير الربحي.
 .13املحافظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا ،واإلحس ـان إلــى مخلوقــات اللــه كافــة ورحمتهــا.
 .14التحرز من أي سبب لالنقسام والخالف.
 .15املحافظة على خصوصية بيانات الزمالء واملؤسسة واملستفيدين.
 .16األمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.
 .17املحافظة على حسن مظهره بما تتطلبه الوظيفة ويتالءم مع العادات والتقاليد
السائدة.
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املادة الرابعة :الخالقيات املرتبطة بالجوانب املهنية
 .1احترام حقوق اآلخرين ومصالحهم دون استثناء ،والتعامل مع املستفيدين باحترام
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ولباقة وتجرد وموضوعية دون تمييز.
احترام اللوائح واألنظمة والعقود املعتمدة من املؤسسة.
التقيد بوقت العمل وتنفيذ األعمال املوكلة إليه دون شغله بأمور أخرى.
االلتزام بالقواعد واألصول املهنية للعمل.
تسخير املعارف واملهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل.
الجديــة فــي تطويــر املهــارات واملعــارف واالطــالع علــى كل مــا هــو جديــد في مجال العمل.
االلتزام بالعقود واالتفاقات واملتطلبات بينه وبين املؤسسة ،أو مع أي جهة أخرى أثناء
التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.
الدفاع بموضوعية عن املؤسسة حين تتعرض ألي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة.
تيســير اإلج ـراءات ،واملرونــة فــي األداء ،وتذليــل العقبــات حســب صالحياته ،وتقديــم
املقترحــات حولهــا ألصحــاب الق ـرار.
تحســين مســتوى الخدمــة وتطويرهــا وقيــاس رضــا املســتفيدين وأصحــاب العالقة.
املبادرة إلى طرح األفكار واملقترحات التطويرية.
تحاشــي التفرقــة العنصري ـة أو الفئويــة فــي التوظيــف أو عنــد تقديــم الخدمــات.
الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.
املشاركة في صنع القرارات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين.
تقدير الشراكة والتكامل بين املؤسسة وأي جهة أخرى.
توطيــن الخبــرة واســتدامتها فــي املؤسسة والعمل على تأهيــل الصــف الثانــي ،ونقــل
املعرفــة.
التواصــل الفعــال بمــا يحقــق أهــداف املؤسسة ،ويعــزز العالقــات اإليجابيــة مع أصحــاب
العالقــة.
اإلفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة املؤسسة واملستفيد.
منح األولوية لألمن والسامة وتجنيب املؤسسة أي مخاطر.
التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.

.18
.19
.20
املادة الخامسة :الخالقيات املرتبطة بالجوانب املالية
 .1تنفيذ أوامر رؤسائه وفق التسلسل اإلداري ،وإذا كانت تلك األوامر مخالفة لألنظمة
ً
والتعليمات النافذة فعليه أن يعلم رئيسه خطيا بذلك.
ّ
تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.
.2
 .3الحفــاظ علــى أصــول املؤسسة وممتلكاتهــا ومواردهــا العامــة والخاصــة ،وصيانتهــا مــن
التفريــط.
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ً
ً
 .4إحسان التدبير املالي والحذر من أي معامالت مالية مشبوهة أمنيا أو نظاميا.
ّ
تقبل املساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما يشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
.5
 .6اإلفصــاح عــن املعلومــات والبيانــات املاليــة بطريقــة نظاميــة موثقــة إذا طلبــت مــن املتبــرع
فيمــا يخصــه أو مــن الجهة الحكوميــة املعنيــة.
 .7رفض الهدايا أو الهبات املرتبطة بموقعه الوظيفي تحت أي ّ
مسمى أو مسوغ.
ّ
التورع عن مواطن الريبة ،وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
.8
 .9صــرف املبالــغ املاليــة املتبــرع بهــا حســب شــروط املتبرعيــن ورغباتهــم املتوافقــة مــع األنظمــة.
 .10رفض الرشوة والسعي ملكافحتها.
 .11االبتعــاد عــن التــورط فــي أي شــكل مــن أشــكال الفســاد املالــي أو غســيل األمــوال.
 .12االحتفاظ بجميع الوثائق واملستندات املالية التي تحفظ حقوق املؤسسة والعاملين.
املادة السادسة :أخالقيات العاملين مع املستفيد
 .1وتقديــم الخدمــة التــي يحتاجهــا املســتفيد بأفضــل الوســائل واملمارســات املتاحــة.
 .2العناية بآراء املستفيد عن الخدمة املقدمة له ،وسماع مقترحاته ونقلها.
 .3تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.
 .4اتخــاذ التدابيــر الالزمــة التــي مــن شــأنها حفــظ ســالمة املســتفيد ،وقايتــه من األخطار.
ً
 .5حفــظ كرامــة املســتفيد ،والحــذر مــن أي تصــرف يجــرح مشــاعره ،أو يضــره حســيا أو
ً
معنويــا.
 .6االســتئذان مــن املســتفيد حــال التصويــر والنشــر اإلعالمــي مــع مراعــاة أخالقيات الصورة
أثناء التوثيق ،وأخالقيات البحث االجتماعي أثناء دراسة حالــة املســتفيد.
 .7تقديم ما يحتاجه املستفيد من نصح وتوجيه دون إلزام ،وشرح الخدمة املقدمة له عند
الحاجة ،وبيان الحقوق والفرص املتاحة له ،وااللتزامات التي يتوجب عليه تأديتها
للحصول على الخدمة.
 .8املبادرة في البحث عن املتعففين من املحتاجين لخدمات املؤسسة.
 .9العدل في خدمة املستفيدين دون محاباة أو تحيز.
 .10الصــدق مــع املســتفيد فــي اســتحقاقه الخدمــة مــن عدمــه ،مــع تطييــب خاطــره وتوجيهــه ملــا
فــي صالحــه.
ّ
وتحمــل مــا
 .11التج ـاوب الفــوري مــع األزمــات والكــوارث وأصحــاب الحاجــات املســتعجلة،
يصاحــب ذلــك مــن ضغــوط عمــل ،أو إلحــاح.
 .12تعميق صلته بوطنه ،وزيادة محبته ملواطنيه.
املادة السابعة :أخالقيات الرؤساء مع العاملين
 .1أن يكون قدوة حسنة ملرؤوسيه من حيث االلتزام باألنظمة والتعليمات.
 .2االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.
23

الئحة الحوكمة
 .3تقدير أحوال العاملين ،والتعامل معهم بمـا يتطلبه املوقف ،مع حفظ كرامتهــم.
 .4التعامل مع املوظفين بعدل وإنصاف.
 .5الوفاء بحقوق العاملين املادية واملعنوية.
 .6تشجيع روح املبادرة واالبتكار.
 .7إشراك فرق العمل من غير املديرين في بناء القرارات واختيار األنسب منها.
 .8نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم في األخطاء غير املقصودة.
 .9تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم عن طريق التدريب
وأساليب النمو املنهي األخرى.
 .10نقل املعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل املعلومات.
 .11اإلشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم ،وتقويم أدائهم بموضوعية وتجرد ،ومساءلة
املقصر منهم.
 .12أن تكون التعليمات والتوجيهات ملرؤوسيه مكتوبة قدر اإلمكان.
املادة الثامنة :أخالقيات املرؤوسين مع الرؤساء
 .1تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في املؤسسة.
 .2توقيرهم والتعامل معهم بما تقـتضيه اآلداب املرعية.
 .3التعاون معهم إلنجاح العمل باألداء املتفاني والرأي الصادق.
 .4تقديــم النصيحــة املهذبــة ،وإبالغهــم عــن أي مخالفــة أو صعوبــة أثنــاء العمل.
املادة التاسعة :أخالقيات العاملين فيما بينهم
 .1تعزيز روح األخوة ،ونشر أجواء املودة واالحترام.
 .2االبتعاد عن مساوئ األخالق في التعامل معهم كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس
والجدل العقيم.
 .3االعتذار الجميل عن أي سلوك غير الئق.
 .4التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع بين العاملين مع حفظ حق األطراف في املطالبة بما تراه
حسب السياسات املتبعة والطرق النظامية.
 .5مراعــاة اهتمامــات الزمــالء ومزاياهــم واإلشــادة بمنجزاتهــم وخصائصهــم اإليجابيــة.
 .6اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما يخدمه فقط.
 .7الحــرص علــى نقــل الخب ـرات والتجــارب املهنيــة وزي ـادة مهــارات العامليــن فيمــا يخــدم
املنظمــة واملســتفيد.
املادة العاشرة :استخدام الجهزة التقنية
على املوظف الذي زود بجهاز حاسب آلي أو غيره من األجهزة التقنية ما يلي:
 .1اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للمحافظة عليه.
 .2عدم تحميل برامج على األجهزة إال بعد مراجعة اإلدارة املختصة.
24

الئحة الحوكمة
 .3ترشيد استخدام هذه األجهزة والتأكد من إطفائها قبل مغادرة مكان العمل.
 .4املحافظة على كلمة السر الخاصة به واملعلومات السرية املوجودة في األجهزة الخاصة به
وعدم إفشائها لآلخرين.
 .5عدم استخدام الجهاز إال ألغراض تتعلق بالعمل.
 .6عدم استخدام الجهاز للدخول على حسابات اآلخرين ،وذلك بغرض الحصول على
ً
معلومات أو بيانات خاصة أو عامة ،ما لم يكن مصرحا له بذلك.
املادة الحادية عشرة :التعامل مع اإلنترنت
على املوظف الذي يتوافر لديه إمكان الوصول إلى شبكة اإلنترنت من خالل العمل ما يلي:
 .1االلتزام باستخدام الشبكة ألغراض العمل ولتطوير قدراته ومهاراته ذات العالقة بطبيعة
العمل.
 .2االلتزام بشروط ومتطلبات حقوق امللكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط
ترخيص استخدامها.
ً
 .3إبالغ اإلدارة املختصة فورا عند مالحظة أي أمر غير معتاد خالل استخدام الشبكة.
 .4عدم تحميل النصوص أو الصور التي تحوي مواد غير أخالقية أو محتوى غير نظامي.
 .5عدم تحميل امللفات التي ال تتعلق بطبيعة عمله كملفات الفيديو وملفات الوسائط
املتعددة.
 .6عدم استخدام الشبكة ملحاولة الدخول أو التسلل إلى شبكات أخرى ،أو مواد غير
مسموح له باالطالع عليها.
املادة الثانية عشرة :التعامل مع البريد اإللكتروني
على املوظف الذي يخصص له عنوان بريد إلكتروني ما يلي:
 .1عدم استخدام البريد اإللكتروني إلنشاء وتوزيع رسائل ال تتعلق بعمله.
 .2عدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف أو غير متوقعة أو إعادة إرسالها ،وعدم
فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في سالمته ،إال بعد التنسيق مع اإلدارة املختصة.
تمكين املوظفين املصرح لهم من الرقابة على بريده اإللكتروني وفق ما تسمح به األنظمة
والسياسات الخاصة باملؤسسة .املادة الثانية عشرة :التصريح والتحدث باسم املؤسسة
على املوظف االلتزام بما يلي:

.1
.2

أال يستخدم اسم املؤسسة أو شعارها أو هويتها أو املسمى الوظيفي في أي وسيلة إعالنية أو
إعالمية بدون إذن خطي من صاحب الصالحية ،وفي حال وجودها يتم إزالتها مباشرة.
ً
اإلبالغ عن أي مشاركة وصلت إليه تمس املؤسسة سلبا أو إيجابا.
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.3

عدم التصريح ألي وسيلة إعالنية أو إعالمية داخلية أو خارجية عامة أو خاصة بأي تصريح إال
بإذن خطي من صاحب الصالحية.

.4

على جميع من يعمل في إدارة حسابات املؤسسة في منصات التواصل االجتماعي االلتزام بعدم نشر
أي محتوى فيها إال بعد التأكد من عرضه على صاحب الصالحية.
عدم إعطاء أية معلومات أو إيضاحات عن املؤسسة أو وضعها املالي ألي جهات أخرى نيابة عن
املؤسسة.

.5

املادة الثالثة عشرة :أحكام ختامية
على كل موظف بعد صدور قرار تعيينه االطالع على األنظمة املتعلقة بعمله وعلى هذه
القواعد واإلملام بها وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية.
املادة الرابعة عشرة :التوعية
يتولى مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك
الوظيفي وأخالقيات املهنة وتزويد جميع اإلدارات بنسخة من هذه القواعد ،ويسلم كل موظف
نسخة منها عند توقيع عقده ويستوفى توقيعه باالطالع عليها وتعهده بااللتزام بها.
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الباب الرابع :سياسة تعارض املصالح
املادة الولى :التعريفات
املؤسسة :مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
السياسة :سياسة تعارض املصالح.
املجلس :مجلس األمناء.
أعضاء املجلس :يشمل أعضاء مجلس األمناء أو اللجان املنبثقة عنه
قيادات املؤسسة :يشمل الرئيس التنفيذي ومساعديه ومديري اإلدارات ،ومن في حكمهم من
كبار التنفيذيين في املؤسسة.
موظفو املؤسسة :يشمل جميع موظفي املؤسسة الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي ،ممن
ليسوا من كبار التنفيذيين.
املتعاونون مع املؤسسة :أعضاء اللجان االستشارية ذات العالقة باملنح أو التعاقدات املالية
للمؤسسة ،كما يشمل املستشارين املتعاقد معهم لتقديم استشارات في مجاالت أو مشروعات
محددة.
أفراد األسرة :يشمل أفراد عائلة املوظف من جهة القرابة أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
تعارض املصالح :يعني الوضع أو املوقف الذي يمكن أن تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار
أحد أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونين معها بمصلحة شخصية مادية
أو معنوية تهمه شخصيا أو تهم أحد أقاربه.
املنح :يشمل قرارات املنح التي يتخذها أي من اللجان ذات الصالحية ،كما يشمل العقود
والتعامالت املالية املتصلة بها ،ويشمل كذلك الهدايا املرتبطة باملنح والتي تقوم بتقديمها الجهات
املستفيدة.
الجهة املختصة :مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة.
صاحب الصالحية :مجلس األمناء بالنسبة ألعضاء املجلس وقيادات املؤسسة ،والرئيس
التنفيذي بالنسبة ملوظفي املؤسسة واملتعاونين معها.
املوردون املقاولون :أي أشخاص طبيعيين أو معنويين يتم دعوتهم أو يتعاقد معهم لتوريد أو أداء
أعمال لصالح املؤسسة.
املادة الثانية :التمهيد
 .1تم اعتماد هذه السياسة من قبل املجلس للتأكيد على الغايات الخيرية التي أنشئت
املؤسسة من أجلها ،ومساعدة أعضاء املجلس واملوظفين على أداء واجباتهم في خدمة
املؤسسة وتقديم مصالحها وتحديد مبادئ توجيهية واضحة يجب اتباعها في حال االشتباه
أو التأكد من وجود تعارض مصالح .وألن املؤسسة تعمل في القطاع غير الربحي الذي يهتم
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بخدمة املجتمع وتنميته فإنها تتوقع أن أعضاء املجلس واملوظفين واملتعاونين مع املؤسسة
قد تم اختيارهم ملشاركتهم في العمل االجتماعي والتنموي ،وبالتالي فهي تشجع بشكل
أساس ي على اإلفصاح عن أي ارتباطات ذات صلة بعمل املؤسسة ،كما تحدد اإلجراءات
الالزم اتباعها في حال وجود مثل هذا التعارض أو االشتباه في وجوده.
 .2يحصل تعارض املصالح حينما تتعارض املصالح الشخصية ألحد أعضاء املجلس أو
قيادات املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونين معها أو تتعارض مصالح أحد أفراد األسرة ألي
من الفئات السابقة مع واجباتهم األساسية في املحافظة على مصالح املؤسسة ،وهي تستند
بشكل عام على مبدأ املساءلة واملحاسبة التي يخضع لها العاملون في املؤسسة .وألن ظهور
تعارض املصالح يضر بمصداقية املؤسسة وقدرتها على تحقيق رسالتها وأهدافها؛ فإن
املجلس يتوقع من جميع أعضائه ومن قيادات املؤسسة وموظفيها واملتعاونين معها احترام
هذه السياسة وااللتزام بها بما يساعد املؤسسة على تحقيق أهدافها في تنمية املجتمع.
 .3حيث إنه من غير املمكن تطوير مجموعة مفصلة من القواعد التي تغطي جميع الحاالت
املحتملة لتعارض املصالح فإن هذه السياسة تؤكد على أن الحكم بمدى وجود تعارض
مصالح يعتمد على األخذ بمبدأ االحتياط واإلفصاح عن أي حاالت محتملة ولو كانت
ضعيفة والرجوع إلى الجهة املختصة لدراسة األمر بالتشاور مع الجهة القانونية في
املؤسسة ،وتحديد مدى وجود تعارض مصالح في ظرف معين أو حالة محددة ،ومن ثم
الرفع لصاحب الصالحية بذلك ،مع توثيق ذلك كله في محاضر اجتماعات املجلس أو
سجل تعارض املصالح حسب ما تضمنته املادة الثامنة من هذه السياسة.
 .4تسعى املؤسسة من خالل هذه السياسة إلى تحقيق قيم العدالة والشفافية في تعاملها مع
اآلخرين.
املادة الثالثة :املشمولون بالسياسة
تشمل هذا السياسة الفئات التالية:
 .1أعضاء املجلس.
 .2قيادات املؤسسة.
 .3موظفي املؤسسة.
 .4املتعاونين مع املؤسسة.
 .5أقارب أي من الفئات السابقة.
 .6املوردين واملقاولين.
املادة الرابعة :حاالت تعارض املصالح
 .1يحدث احتمال تعارض املصالح عندما يكون أي من الفئات التي تشملها هذه السياسة:
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ً
 .1.1له عالقة وثيقة أو مصلحة مادية (مثل أن يعمل موظفا أو عضو مجلس أمناء
َ
َ
َ
َ
أو مديرا أو عضو لجنة أو مستشارا أو مساهما أو شريكا) مع جهة:
 .1.1.1تقدمت للحصول على منحة من املؤسسة.
 .1.1.2تقدمت للتعاقد مع املؤسسة لتأمين احتياجات أو تقديم خدمات.
 .1.2يسعى لتوظيف من تربطهم به عالقة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
 .2ال يدخل في تعارض املصالح ما يلي:
 .2.1الفوائد العرضية املحدودة التي يتم الحصول عليها بسبب املنح أو التعاقدات
وفق ما تضمنته الفقرة ( )2من املادة التاسعة.
 .2.2الفوائد التي يتم الحصول عليها بحسن نية ودون محاباة؛ شريطة أال يكون ذلك
بشكل شخص ي بل ضمن مجموعة من األشخاص الذين يستفيدون من
املشاريع أو املصالح العامة املرتبطة بعملية املنح ،مثل الفوائد التي يحصل عليها
أحد املشمولين بهذه السياسة نتيجة حضور امللتقيات أو املناسبات االجتماعية
ذات العالقة باملشروعات التي دعمتها املؤسسة.
املادة الخامسة :اإلفصاح عن تعارض املصالح املحتمل
يجب على املشمولين بهذه السياسة اإلفصاح بشكل سنوي من خالل إقرار مكتوب
.1
وموقع عن أي انتماءات أو عالقة بأي جهة يمكن أن يؤدي االرتباط بها إلى احتمال في
تعارض املصالح ،ويشمل اإلفصاح العالقات الحالية والسابقة ويكون ذلك:
 .1.1بشكل سنوي قبل بدء االجتماعات ذات العالقة باتخاذ قرارات املنح أو التعاقد
 .1.2عند الحاجة في أقرب وقت ،وذلك بالنسبة للعالقات التي تنشأ خالل العام
شريطة أن يكون ذلك قبل املشاركة في أي إجراء له عالقة باملنح أو التعاقد.
تتيح املؤسسة للموظفين قائمة الجهات املحتمل استفادتها من املنح ملساعدتهم في
.2
اإلفصاح عن أي تعارض مصالح محتمل مع هذه الجهات كما تعد املؤسسة نموذجا
لإلفصاح عن تعارض املصالح خاصا باملوردين واملقاولين.
إذا تعلق تعارض املصالح بأحد أعضاء املجلس فيجب اإلفصاح للمجلس عن جميع
.3
الحقائق الجوهرية بشأن وجود وطبيعة تعارض املصالح املحتمل ،وتسجيل جميع
التفاصيل في محضر اجتماع املجلس الذي يتم فيه عرض طلبات املوافقة على مثل هذا
التعارض سواء أكانت منحا أم تعاقدات.
يجب على املورد أو املقاول الذي يرغب في التعامل مع املؤسسة اإلفصاح عن حاالت
.4
تعارض املصالح املرتبطة في تعامالته مع املؤسسة املنصوص عليها في هذه السياسة
واملتطلبات النظامية املعمول بها باململكة العربية السعودية وذلك بتعبئة نموذج اإلقرار
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عن تعارض املصالح عند تأهيل املورد أو املقاول ،ويتم تحديثه بشكل سنوي أو في حالة
حدوث أي تغيير في املعلومات التي تم اإلفصاح عنها.
يجب على املؤسسة وضع اآللية املالئمة لكشف حاالت تعارض ملصالح من خالل
.5
سياسات وإجراءات التعاقد والشراء.
املادة السادسة :إجراءات املو افقة عند وجود تعارض مصالح محتمل لحد املشمولين بهذه
السياسة
يجوز املوافقة على التعاقد أو املنح في حالة وجود تعارض مصالح محتمل بشرط ما يلي:
.1
 .1.1أن يكون الشخص ذو العالقة مع الجهة من غير قيادات املؤسسة ،شريطة أن
يتم اإلفصاح عن ذلك.
 .1.2توافر الشروط الالزمة للتعاقد وفق ما نصت عليه الئحة املشتريات ،وتوفر
شروط املنح وضوابطه ومعاييره.
 .1.3إضافة إلى اإلفصاح عن العالقة ،يجب أال يشارك املوظف املعني في أي اجتماع
يخصص ملناقشة قرار التعاقد أو املنح ،كما ال يجوز له حضور االجتماعات
املخصصة ملناقشة هذه القرارات أو االطالع على الوثائق والتوصيات الخاصة بها.
ً
ال يجوز بحال أن يتضمن التعاقد أو املنح بنودا يمكن أن يحصل الشخص منها على
.2
فوائد مالية أو عينية أو تتضمن التعاقد مع جهة له عالقة بها لتنفيذ بعض الخدمات أو
توفير بعض املنتجات.
أي تعاقد أو منح يوجه إلى جهة توظف أحد العاملين السابقين في املؤسسة من مستوى
.3
قيادات املؤسسة أو رؤساء األقسام ذوي العالقة بالتعاقد أو املنح ،يجب أن يتم بموافقة
املجلس خالل السنتين األوليين من انتقال املوظف املعني.
املادة السابعة :مبادئ توجيهية إضافية للمشمولين بالسياسة
 .1يجب على أعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها عدم استخدام مواقعهم
كأعضاء مجلس أمناء أو قياديين أو موظفين لتحقيق مصالح لجهة أو مجموعة معينة
أو لتحقيق مصالح خاصة بأي وسيلة؛ بما في ذلك تقديم معلومات غير متاحة للجهات
األخرى ،كما ال يجوز الضغط على ذوي العالقة باملنح أو التعاقد في املؤسسة لتحقيق
مثل تلك املصالح للجهات التي لهم عالقة بها.
 .2يجب على أعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها واملتعاونين معها املحافظة على
سرية املعلومات الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن املعلومات التي تحتاجها الجهات يتم
نشرها بطريقة عامة تسمح بتكافؤ الفرص .وفي كل حال ،يجب أال يؤدي تقديم
املعلومات بشأن املنح أو التعاقدات أو قرارات املؤسسة إلى تحقيق منفعة مادية
شخصية ألي من املشمولين بهذه السياسة.
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 .3يجب على قيادات املؤسسة وموظفيها عدم الدخول في أي عالقة وثيقة (مثل العمل
كمدير أو عضو مجلس أمناء أو عضو لجنة أو موظف أو شريك) مع أي جهة مرشحة
للتعاقد مع املؤسسة أو الحصول على دعم منها إال بموافقة من املجلس بعد التأكد من
أن مثل هذا االستثناء لن يكون متعارضا مع مصالح املؤسسة.
 .4ال تمنع هذه السياسة أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونين معها
من حث الجهات املستفيدة على التقدم بطلب الحصول على منح من املؤسسة.
 .5بصرف النظر عن عملية اإلفصاح التي تتم بشكل سنوي ،يجب على أعضاء املجلس
وقيادات املؤسسة وموظفيها واملتعاونين معها اإلفصاح عن أي حاالت تعارض مصالح
تخصهم قبل املشاركة في اتخاذ أي قرارات بالتعاقد أو املنح؛ بما في ذلك املشاركة في
الدراسة والتقييم والتوصية واملتابعة .وعلى الجهة املختصة بالتنسيق مع صاحب
الصالحية اتخاذ اإلجراءات املناسبة لضمان عدم مشاركة الشخص املعني في أي قرار
يخص الحالة التي حصل فيها تعارض مصالح.
 .6تقع مسؤولية تطبيق هذه السياسة على جميع أعضاء املجلس وقيادات املؤسسة
وموظفيها واملتعاونين معها بشكل شخص ي ،وعلى كل من تشمله هذه السياسة مراجعة
مصالحه وعالقاته خارج العمل سواء أكانت تجارية أم خيرية أم شخصية أم عائلية
للتأكد من عدم وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل يتعلق بعمله في املؤسسة ،ويجب
عليه مباشرة ،في حال وجود مثل هذا التعارض ،اتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها في
هذه السياسة.
 .7أي مخالفة لهذه السياسة كانت موجودة قبل صدورها يجب تصحيحها على الفور،
وعلى الشخص املعني الرجوع إلى صاحب الصالحية لالتفاق على اإلجراءات التصحيحية
والجدول الزمني لها وتوثيق ذلك.
 .8يجب على جميع قيادات املؤسسة وموظفيها الحصول على موافقة خطية من صاحب
الصالحية قبل املشاركة في أي عمل أو مناسبة أو نشاطات خيرية أو تجارية يمكن أن
تؤدي إلى تعارض في املصالح مع عملهم في املؤسسة.
 ، .9يسلم كل موظف نسخة منه هذه السياسة عند توقيع عقده ويستوفى توقيعه باالطالع
عليها وتعهده بااللتزام بها
 .10عدم االطالع على هذه السياسة أو سوء فهمها أو تفسيرها ال يعفي الشخص املعني من
تحمل مسؤولية مخالفتها أو الفشل في اإلفصاح عن تعارض املصالح في الوقت املناسب.
املادة الثامنة :توثيق حاالت تعارض املصالح
سواء تمت املوافقة أم ال ،يجب توثيق جميع حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة
وتسجيل اإلجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذه الحاالت؛ فإذا كانت الحالة تخص أحد أعضاء
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املجلس أو قيادات املؤسسة فتدون تفاصيلها وقراراتها في محضر اجتماع املجلس ،أما إذا كانت
تخص أحد موظفي املؤسسة أو املتعاونين معها فيكون توثيقها في سجل خاص بذلك لدى الجهة
املختصة .وعلى إدارة املؤسسة رفع تقرير عن جميع الحاالت إلى لجنة املراجعة بشكل سنوي.
املادة التاسعة :الحصول على هدايا أو مكافآت أو إعانات
تقديم الهدايا للمؤسسة:
.1
 .1.1يمكن لألشخاص والجهات التي تسعى للحصول على منح من املؤسسة أو للتعاقد
معها تقديم الهدايا والدعوات املجانية للمناسبات مثل املؤتمرات والدورات
والحفالت للمؤسسة نفسها وليس ألحد أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة أو
موظفيها.
 .1.2سوف ينظر للهدايا والدعوات واملكافآت املقدمة إلى أحد أعضاء املجلس أو
قيادات املؤسسة أو موظفيها على أنها مقدمة للمؤسسة نفسها ،وعلى صاحب
الصالحية اختيار الشخص املناسب لتمثيل املؤسسة ،وليس من حق الجهة
الداعية اختيار شخص محدد لتمثيل املؤسسة في هذه املناسبات.
تقديم الهدايا ألعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها:
.2
 .2.1ال يحق ألعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها التماس أو قبول أي ش يء ذي
قيمة نقدية من أشخاص أو جهات لها عالقة أو تسعى إلى إقامة عالقة مع
املؤسسة؛ بما في ذلك الجهات املستفيدة أو التي يحتمل استفادتها من املنح
واملوردون الحاليون أو املحتملون.
 .2.2تشمل الفقرة السابقة التسهيالت والخدمات ،كما تشمل أي دعوات مجانية أو
هدايا أو مناسبات تتجاوز قيمتها  200ريال خالل السنة لكل جهة من الجهات
الداعية ،كما تشمل وجبات الطعام واملناسبات االجتماعية التي يمكن أن تؤثر
على املتلقي في اتخاذ قراراته داخل املؤسسة.
 .2.3يجب على األشخاص املشمولين بهذه السياسة اإلفصاح عن أي هدايا أو دعوات
يتلقونها ،ويجب على املؤسسة شكر الجهة املقدمة وإبالغها بسياسة املؤسسة في
هذا الشأن والتصرف بالهدية أو املنفعة إذا كانت تتجاوز القيمة املحددة إما
بإعادتها إلى الجهة إذا كانت غير ربحية أو التخلص منها بطريقة ال تعود بالفائدة
املباشرة على الشخص املستهدف بالدعوة أو الهدية.
املادة العاشرة :الرسوم والتعاب وتسديد النفقات
تشجع املؤسسة قياداتها وموظفيها على املشاركة في املؤتمرات وتقديم أوراق العمل والبحوث
وكتابة املقاالت بشرط أال يؤثر ذلك على مسؤوليات املوظف وقيامه بمهامه في املؤسسة ،كما تؤكد
على أن الحصول على أي مبالغ أو فوائد مقابل ذلك يكون وفق الشروط التالية:
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 .1أن يكون اإلعداد لهذه املشاركات خالل الوقت الخاص باملوظف وليس أثناء العمل.
 .2أن تكون القضايا التي تم الحديث عنها أو إعداد أوراق العمل حولها ال عالقة لها بنشاطات
املؤسسة أو أعمالها.
 .3أال يتم استخدام موارد املؤسسة للمشاركة في هذه النشاطات.
 .4أن تكون الجهة التي تقدم هذه املبالغ أو الفوائد ليست ضمن الجهات املتعاقد معها أو
املستفيدة من املنح التي تقدمها املؤسسة.
 .5أن يتحمل املوظف أو الجهة الداعية ،وليس املؤسسة ،تكاليف السفر التي تتطلبها
املشاركة في هذه النشاطات.
 .6يجوز للمؤسسة في الحاالت التي ترى فيها أن املشاركة تعود على املؤسسة بالنفع أو تسهم
في تحقيق أهدافها أن تستثني املشارك من بعض أو كل الشروط الواردة أعاله ،على أن
ُ
تعرض املشاركة املستثناة على املوارد البشرية في املؤسسة لتقييمها وإجازتها للنشر.
املادة الحادية عشرة :مخالفة سياسة تعارض املصالح
إذا كان لدى أي موظف في املؤسسة سبب معقول لالعتقاد بأن أحد قيادات املؤسسة أو
موظفيها لم يكشف عن تعارض فعلي أو محتمل في املصالح فإنه يجب إبالغ مديره املباشر .وفي حال
عدم اتخاذ إجراء حيال ذلك يرفع األمر إلى صاحب الصالحية .وعلى صاحب الصالحية التحقق من
األمر باتباع اإلجراءات التالية:
 .1تكلف الجهة املختصة بتقص ي الحقائق وطلب املشورة القانونية.
 .2إذا تبين أن املوظف املعني قد فشل في اإلفصاح عن تعارض املصالح الفعلي أو املحتمل في
الوقت املناسب يتم تشكيل لجنة تحقيق وفق اإلجراءات النظامية.
 .3تجري اللجنة تحقيقاتها وترفع توصياتها إلى الرئيس التنفيذي .ويمكن أن تصل العقوبة ،في
حال ثبوت املخالفة ،إلى الفصل من العمل.
 .4أيا كان قرار اللجنة ،فإنه يجب أن يتضمن إلزام املوظف املعني بتصحيح الوضع وفق ما
نصت عليه هذه السياسة.
املادة الثانية عشرة :العمل بأجروبدون أجرلدى جهة أخرى
 .1بالنظر إلى الخبرة الواسعة واملتخصصة في مجال العمل غير الربحي لدى أعضاء املجلس
وقيادات املؤسسة وموظفيها فإن من املتوقع أن يتلقوا بشكل متكرر دعوات للعمل في
الجهات األخرى خارج املؤسسة أو تقديم استشارات أو خدمات لها؛ مما قد يؤدي إلى
تعارض املصالح بالنظر إلى أن هذه الجهات هي في الغالب من الجهات التي استفادت أو
ً
يتوقع استفادتها من منح املؤسسة .وحرصا على التأكد من عدم حصول مثل هذا
التعارض ،فإنه يحظر على أعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها العمل بأجر لدى
أي من الجها ت املستفيدة من منح املؤسسة أو التي يحتمل استفادتها ،إال بموافقة من
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صاحب الصالحية ،بعد دراسة الحالة من الجهة املختصة بالتنسيق مع املستشار القانوني
للتأكد من أنها ال تؤدي إلى تعارض املصالح ،وتوثيق ذلك حسب ما تضمنته املادة الثامنة.
ً
 .2ال يجوز ألي من قيادات املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونين معها أن يكون موظفا في إدارة أو
ً
عضوا في لجنة معنية بجمع التبرعات أو تسويق املشروعات أو تنمية املوارد املالية في جهة
مستفيدة أو يحتمل استفادتها من منح املؤسسة ،ولو كان ذلك بدون أجر.
املادة الثالثة عشرة :أحكام عامة
 .1تتولى الجهة املختصة مراجعة هذه السياسة وتحديثها بشكل دوري متى ما اقتضت
املصلحة ذلك.
 .2يجب أن تراعي عقود املؤسسة واتفاقياتها ما ورد في هذه السياسة.
ً
 .3يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي مستقال وليس لديه مصلحة مع أي من
املشمولين بهذه السياسة ،وفي حال وجودها فإنه يجب عليه اإلفصاح عن تلك املصلحة
ومعالجة الحالة وفق ما ورد في هذه السياسة.
 .4للجنة املراجعة ولجنة الحوكمة الحق في التأكد من التزام املؤسسة بمواد هذه السياسة.
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الباب الخامس :سياسة اإلبالغ عن املخالفات
املادة الولى :التمهيد
توجب سياسة اإلبالغ عن املخالفات (ويشار إليها فيما بعد بكلمة “السياسة”) ملؤسسة
اإلسكان التنموي األهلية (ويشار إليها فيما بعد بكلمة "املؤسسة") على أعضاء مجلس األمناء،
والرئيس التنفيذي ،وموظفي ومتطوعي املؤسسة االلتزام بمعايير عالية من األخالق الشخصية أثناء
العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم بصدق ونزاهة ،وااللتزام بكافة القوانين واللوائح املعمول بها.
وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ في وقت مبكر عن أي مخالفة ،أو سوء تصرف محتمل قد
تتعرض له املؤسسة ،أو أصحاب املصلحة ،أو املستفيدين ،ومعالجة ذلك بشكل مناسب.
املادة الثانية :الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تحديد القواعد اإلرشادية لإلبالغ عن أي تصرفات أو ممارسات لها
عالقة باملؤسسة تخالف األنظمة واللوائح والقواعد املتبعة أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة
الرقابة الداخلية أو غيرها ،كما تهدف إلى تشجيع كل من يعمل لصالح املؤسسة لإلبالغ عن أية
مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي على أي مخاطرة.
املادة الثالثة :نطاق السياسة
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح املؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس أمناء،
أو مسؤولين تنفيذيين ،أو موظفين ،أو متطوعين ،أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في
املؤسسة ،وبدون أي استثناء .ويمكن أيضا ألي من أصحاب املصلحة من مستفيدين ،ومانحين،
ومتبرعين ،وموردين وغيرهم من أفراد املجتمع املتعاملين مع املؤسسة اإلبالغ عن أية مخالفات.
املادة الرابعة :تعريف املخالفات
يقصد باملخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها كل أصناف املخالفات والسلوكيات الخاطئة
واألفعال املخالفة لألنظمة واللوائح أو التصرفات غير األخالقية ،أو تلك التي تخالف سياسات
املؤسسة وقيمها وإجراءاتها وتعليماتها ،سواء كانت صادرة عن أعضاء مجلس األمناء أو أعضاء
اللجان التابعة له أو موظفي املؤسسة أو الجهات التابعة لها أو املقاولين أو املوردين أو العمالء أو
الشركاء أو املتطوعين .ويشمل ذلك التصرفات التي تتم في مقر املؤسسة أو خارجها مما يتصل
بسمعتها ويؤثر على أداء منسوبيها أو يعرضها للنقد من اآلخرين .وتشمل املخالفات أي نشاط مخالف
ً
بغض النظر عن مكان وقوعه طاملا كان متصال بسمعة املؤسسة سواء داخل اململكة أو خارجها مع
مراعا األحكام ذات العالقة.
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املادة الخامسة :املبادئ العامة للسياسة
 -1تعتبر هذه السياسة مكملة ملا جاء في األنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة العربية
السعودية ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية والنظام األساس ي
للمؤسسة وسياساتها وتعليماتها.
 -2يجب اإلبالغ عن املخالفة فور العلم بها حتى يسهل اتخاذ اإلجراء املناسب في حينه.
 -3تراعي املؤسسة في معالجتها للبالغات عن املخالفات مدد التقادم الواردة في األنظمة واللوائح
املعمول بها في اململكة العربية السعودية ولوائح وسياسات املؤسسة.
 -4ال تطبق هذه السياسة على الحاالت التي يقوم فيها املوظف بتقديم شكوى حول مشكلة
معينة بالطرق املعتادة من خالل القنوات اإلدارية املخصصة في سياق من الوضوح
والشفافية خارج إطار السرية.
املادة السادسة :أنواع وحاالت املخالفات:
 -1الفساد اإلداري واملالي ،ويشمل أي مخالفة للقواعد واألحكام والسياسات واإلجراءات املتبعة
التي تحكم وتنظم سير العمل في املؤسسة ،أو سوء استخدام الصالحيات أو السلطات،
بقصد الحصول على منفعة أو دفع ضرر مادي أو معنوي للشخص املخالف سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر .ومن ذلك على سبيل املثال ال الحصر (السرقة واالختالس
والرشوة والتزوير والغش واالحتيال ،بما في ذلك إخفاء أو إضاعة أو إتالف الوثائق،
واملستندات الرسمية ،وغسل األموال ،والتالعب باألوراق املالية ،وتعارض املصالح ،وسوء
التصرف املالي ،وأي تالعب في الحسابات والبيانات ،أو استغالل للنفوذ ...الخ).
 -2مخالفة األنظمة واللوائح التي تخضع لها املؤسسة؛ وذلك بانتهاك أي نظام أو الئحة واجبة
االتباع متى كان االلتزام على عاتق املؤسسة ،وتتحمل تبعة مخالفته ،سواء كان التزاما
ً
قانونيا أو مهنيا.
 -3مخالفة إجراءات الصحة والبيئة والسالمة واتباع سلوك من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة ،أو
ً
بمكان العمل ،أو تهديد أمن وسالمة العاملين واملمتلكات ،أو القيام بأعمال تشكل خطرا على
صحة وسالمة وأمن أي إنسان.
 -4التصرفات غير الالئقة أو املخالفة لآلداب ،ويشمل ذلك ارتكاب أي سلوك من شأنه تشويه
سمعة املؤسسة أو منسوبيها ،أو جعلها عرضة للنقد ،أو إلحاق الضرر بها ،بما في ذلك
التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اإلعاقة وخالفه.
 -5استخدام ممتلكات املؤسسة أو أصولها بشكل غير مصرح به أو غير مسموح به ،ومن شأنه
املخاطرة بسالمتها أو العبث بها وعدم املحافظة عليها.
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 -6التصريحات واألفعال التي قد تشجع على تحريف أو تشويه أو إخفاء أو إتالف املعلومات في
غير الوقت املناسب أو تؤدي إلى ذلك ،سواء تم ذلك بطريق الخطأ أو العمد بغرض الخداع
أو التضليل.
 -7التستر على أي فعل أو عمل مخالف لألنظمة واللوائح والتعليمات املتبعة أو أي من املسائل
املذكورة أعاله.
املادة السابعة :التزامات املؤسسة
 -1عدم اإلفصاح عن هوية مقدم البالغ (سواء أفصح عن اسمه أو لم يفصح) وبذل كل جهد
ممكن ومناسب للمحافظة على سريته ،بما يضمن سالمة مقدم البالغ وعدم تعرضه
للمساءلة من اآلخرين ،فيما عدا الحاالت التي تلزم فيها األنظمة واللوائح املؤسسة بالكشف
عن هوية مقدم البالغ إلجراء التحقيق من قبل الجهات الرسمية املعنية وفقا لطبيعة
املخالفة ،مع التزام املؤسسة باملحافظة على سرية البالغ والتفاصيل املتعلقة به .ومع ذلك،
تشجع هذه السياسة مقدمي البالغات على الكشف عن أسمائهم عند اإلبالغ عن أية
مخالفة ألن التحقيق في املخالفة ومتابعتها قد ال يكون ممكنا ما لم تعرف املؤسسة مصدر
املعلومات.
 -2توفير الضمانات والحماية الكافية ملقدم البالغ ،وعدم التسامح مع حاالت االنتقام أو
التحرش أو اإليذاء أو االضطهاد بسبب اإلبالغ عن املخالفات.
 -3توفير وسائل اإلبالغ الالزمة بما يضمن ألصحاب املصالح تقديم بالغاتهم بكل يسر وسهولة
مع ضمان السرية وعدم إفشائها وذلك من خالل البريد اإللكتروني لضمان وصولها في الوقت
املناسب.
 -4العدالة واملوضوعية مع كافة البالغات املقدمة والتعامل معها بالجدية الالزمة مهما كانت
طبيعة البالغ ونوعه أو كفاية معلوماته أو اسم ومنصب مقدم البالغ ،مع إتباع كافة
اإلجراءات والتحقيقات التي تكفل بذل العناية املهنية الالزمة للتحقق من موضوع املخالفة
ومدى كفاية األدلة بشأنه ،بما في ذلك االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص لتقديم املشورة،
أو االتصال بأطراف ذات عالقة في البالغ ألخذ أقوالهم ،وضمان اتخاذ اإلجراءات واملعالجات
التصحيحية دون تأخير ومنع تفاقم املخالفة واآلثار املترتبة عليها.
 -5مراعاة مصلحة املؤسسة في املقام األول دون النظر إلى املصالح األخرى ،سواء تلك التي
تتعلق بأحد أعضاء املجلس أو العاملين أو العمالء أو املانحين واملتبرعين وغيرهم من
أصحاب املصالح ،وتحقيق التوازن املطلوب بين حق مقدم البالغ في حمايته وتوفير
الضمانات الالزمة له ،وبين حق املؤسسة والعاملين فيها بحمايتهم من أي ادعاءات باطلة قد
تس يء للسمعة أو تلحق الضرر بهم دون مبرر.
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 -6توفير كافة الضمانات والحماية الكافية للشهود ،وتوفير وسائل إثبات أو تدوين
الشهادات بكل يسر وسهولة تضمن السرية وعدم إفشائها وذلك من خالل البريد اإللكتروني
أو غيره من وسائل التواصل اآلمنة.
املادة الثامنة :التزامات مقدم البالغ
 -1يلتزم مقدم البالغ بالسرية التامة للبالغ وعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات ألي شخص،
واتباع وسائل اإلبالغ املحددة من قبل املؤسسة ،وإال جاز للمؤسسة اتخاذ ما تراه من
إجراءات قانونية بحق مقدم البالغ لتعويضها عن اآلثار املترتبة على إفشاء هذه املعلومات أو
البيانات التي قد تضر املؤسسة أو تس يء لسمعتها.
 -2تحري الدقة واملصداقية واملوضوعية عند اإلبالغ عن املخالفات؛ وذلك بتجنب اإلشاعات
والبعد عن الخالفات الشخصية والوشاية واالنتقام أو اإليقاع باآلخرين أو اإلضرار بهم
وتشويه سمعتهم أو محاولة زعزعة الثقة في املؤسسة وخلق نوع من عدم الوالء بينها وبين
العاملين فيها.
 -3تقديم بيانات وافية وكافية عن املخالفات املراد اإلبالغ عنها قدر اإلمكان ،وتجنب الرموز أو
التلميحات أو اإلشارات غير املفهومة أو املضللة.
 -4اإلبالغ عن املخالفة فور العلم بها ّ
وتحمل أي آثار مترتبة على التأخر في اإلبالغ عنها.
 -5عدم إجراء مقدم البالغ أي تحقيقات بنفسه حول املخالفة ،وإعطاء املؤسسة الوقت الكافي
ألداء مهامها واجباتها تجاه البالغ وفق سياساتها وإجراءاتها املعتمدة.
ّ
يتحمل مقدم البالغ كافة اآلثار املترتبة على إدالئه ببالغ كاذب أو بسوء نية أو بادعاءات
-6
باطلة وكيدية لتشوية سمعة املؤسسة أو العاملين فيها أو اإلضرار بهم بأي شكل من
األشكال ،ويحق للمؤسسة اتخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل لها ولعامليها التعويض عن
الضرر الالحق بهم.
املادة التاسعة :فريق عمل التحقيق في البالغات
 -1تقوم املؤسسة بتشكيل فريق عمل من إدارة املراجعة الداخلية ،واملستشار القانوني،
ومختص من إدارة املوارد البشرية ،الستقبال البالغات وفرزها والتحقق منها ويقوم مختص
املوارد البشرية بأعمال سكرتارية الفريق ،ويكون فريق العمل تحت إشراف مباشر من لجنة
املراجعة وللجنة تكليف أحد أعضائها باإلشراف على فريق العمل.
 -2يتولى الفريق مسئولية استالم كافة البالغات املقدمة عن املمارسات املخالفة عبر وسائل
االتصال املخصصة لذلك.
 -3يتولى الفريق تطبيق ما ورد في هذه السياسة من سياسات وإجراءات ومعالجة البالغات
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية وفق الصالحيات املحددة.
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 -4يضع الفريق إجراءات العمل التفصيلية الخاصة بمعالجة البالغات بحيث تصف خطوات
كل إجراء بشكل مفصل ،وتتضمن تحديد املدخالت واملخرجات والنماذج والنظم اآللية
املستخدمة لكل إجراء وأصحاب الصالحية فيه ،على أن يشمل ذلك :استقبال البالغ،
التقييم املبدئي ،تحديد خطة التحقق ،توثيق املسوغات الداعمة لخطة املعالجة ،تفاصيل
القرار املتخذ للمعالجة ،كيفية متابعة تنفيذ القرار ،حفظ السجالت ،وتعتمد تلك
اإلجراءات من لجنة املراجعة قبل بدء العمل بها.
 -5يتمتع الفريق باالستقاللية التامة في أداء مهامه ومسئولياته ،وله الرفع إلى لجنة املراجعة
عند وجود ما يعيق عمله أو الشك في استقاللية أحد أعضائه.
 -6يحتفظ الفريق بسجل منظم لكافة البالغات املقدمة واملستندات والتقارير املؤيدة لها
والقرارات الصادرة عن الفريق بشأنها.
املادة العاشرة :مخالفة السياسة
 -1مع عدم اإلخالل بالقوانين والتشريعات املطبقة في اململكة العربية السعودية والسياسات
املعتمدة في املؤسسة ،يحق للمؤسسة فرض جزاء على املخالف في حال أخل بااللتزام
بأحكام هذه السياسة ،ولم يفصح عما علمه من مخالفات ،وفي هذه الحالة ،يتحمل
املخالف وحده اآلثار املترتبة على عدم اإلبالغ أو اإلفصاح بما في ذلك أي عقوبة تفرض من
قبل الجهات الرسمية أو الرقابية ،وتعويض املؤسسة عن الضرر الذي أصابها نتيجة عدم
اإلبالغ عن هذه املخالفة للقيام بواجباتها تجاه ذلك ،كما يحق للمؤسسة متى ما ثبت لها أن
املوظف قد أخل في االلتزام بهذه السياسة القيام باإلجراءات التأديبية وفق أنظمة املؤسسة
ولوائحها.
 -2ال يؤثر تطبيق أي عقوبة تأديبية أو قانونية على املخالف ألحكام هذه السياسة على حق
املؤسسة في تعويضها عن الضرر الذي أصابها جراء عدم إبالغها باملخالفة.
 -3تنشر هذه الالئحة في املوقع اإللكتروني للمؤسسة لتمكين املساهمين والجمهور وأصحاب
املصالح من االطالع عليها وااللتزام بها.
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الباب السادس :سياسة اإلفصاح والشفافية
املادة الولى :التمهيد
تقدم سياسة اإلفصاح والشفافية (ويشار إليها فيما بعد بكلمة “السياسة”) ملؤسسة
اإلسكان التنموي األهلية (ويشار إليها فيما بعد بكلمة "املؤسسة") اإلرشادات التي يجب على
املؤسسة اتباعها في نشر املعلومات العامة واملفيدة عن املؤسسة في الوقت املناسب بما يشمله ذلك
من التعريف بنشاطاتها وعملياتها وبياناتها املالية وغيرها من املعلومات التي يحتاج أصحاب املصلحة
االطالع عليها.
املادة الثانية :الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تحديد املبادئ التوجيهية األساسية واملتطلبات النظامية للمؤسسة
عند اإلفصاح عن املعلومات والبيانات ونتائج أعمال املؤسسة للجمهور ،وضمان أن تتم جميع
اإلفصاحات في الوقت املناسب وبشكل كامل ودقيق.
املادة الثالثة :نطاق السياسة
تشمل هذه السياسة بشكل أساس ي مجلس األمناء وجميع العاملين في املؤسسة ومستشاريها
وأي طرف داخل املؤسسة أو خارجها له عالقة بنشر املعلومات والبيانات عنها .وتنطبق هذه
السياسة على الوثائق والبالغات املقدمة للجهات النظامية أو الحكومية من خالل التقارير السنوية
والقوائم املالية وغيرها ،كما تنطبق على التصريحات الشفوية التي تقدم في االجتماعات واملحادثات
الهاتفية مع املانحين واملتبرعين وسائل اإلعالم فضال عن الخطابات واملؤتمرات الصحفية وغيرها من
وسائل اإلفصاح.
املادة الرابعة :املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها
 .1اللوائح واألنظمة؛ يجب على املؤسسة أن تنشر الئحتها األساسية ولوائحها التنظيمية
وسياساتها على موقعها اإللكتروني وتتأكد من قدرة املستفيدين على الوصول لها ،ويشمل
ذلك على سبيل املثال ما يلي:
 .1.1سياسة قبول الهبات واملنح والتبرعات.
 .1.2سياسة تعارض املصالح.
 .1.3سياسة اإلبالغ عن املخالفات.
 .1.4سياسة خصوصية البيانات.
 .1.5سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها.
 .1.6سياسات إدارة املتطوعين.
 .1.7سياسة العالقة مع املستفيدين وتقديم الخدمات.

40

الئحة الحوكمة
.2

.3

.4

.5

.6

.7

بيانات القائمين على املؤسسة :يجب على املؤسسة نشر بيانات القائمين عليها في موقعها
اإللكتروني ،ويشمل ذلك ما يلي:
 .2.1أسماء أعضاء مجلس األمناء ومدة دورة املجلس.
 .2.2اللجان التابعة للمجلس وأعضاءها واختصاصاتها.
 .2.3اسم الرئيس التنفيذي وأسماء مساعديه ومديري اإلدارات وبيانات التواصل معهم.
 .2.4أسماء مديري الفروع وبيانات التواصل معهم.
 .2.5الوظائف القيادية الشاغرة عندما يرى املجلس ذلك.
بيانات املؤسسة :يجب أن يكون لدى املؤسسة موقع إلكتروني للتعريف بها ونشر بياناتها
ويشمل ذلك ما يلي:
 .3.1نشر بيانات التواصل معها وعناوين حساباتها اإللكترونية.
 .3.2نموذج لتلقي استفسارات املستفيدين وأصحاب املصلحة من جميع فئات املجتمع.
 .3.3استبانات دورية لقياس مدى رض ى العاملين واملستفيدين ونشر النتائج.
أهداف وبرامج املؤسسة :يجب على املؤسسة تعريف املستفيدين واملانحين وجميع أصحاب
املصلحة من خالل تزويدهم بالبيانات الكافية عنها ،ويشمل ذلك ما يلي:
 .4.1نشر رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية والتشغيلية.
 .4.2نشر تقارير البرامج واألنشطة بما في ذلك النشاطات االستثمارية.
 .4.3نشر اإلحصاءات الدقيقة عن أعداد وفئات املستفيدين وأهم املخرجات والنتائج
املتحققة.
القوائم املالية :يجب على املؤسسة أن تنشر في موقعها اإللكتروني تقاريرها املالية وقوائمها
املالية املعتمدة من مجلس األمناء ،ويشمل ذلك ما يلي:
 .5.1نشر التقارير املالية الربعية املعتمدة من مراجع الحسابات ومن مجلس األمناء.
 .5.2نشر القوائم املالية الختامية املعتمدة من مراجع الحسابات ومن مجلس األمناء.
النموذج الشامل :تلتزم املؤسسة بتوفير البيانات املطلوبة في النموذج الشامل الذي أعدته
وزارة العمل والتنمية االجتماعية؛ وذلك في الوقت املحدد ،بعد التأكد من دقة البيانات
واعتمادها من مجلس األمناء.
التقرير السنوي :يجب على مجلس األمناء إصدار تقرير سنوي عن املؤسسة يتضمن
اإلفصاح عن جميع املعلومات التي يحتاجها املانحون واملتبرعون واملستفيدون وأصحاب
املصلحة ،ويشمل ذلك ما يلي:
 .7.1األحكام التي تم تطبيقها من الئحة الحوكمة واألحكام التي لم تطبق بعد وأسباب عدم
التطبيق.
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ً
 .7.2اإلفصاح عن أسماء الجهات التي يكون عضو مجلس األمناء عضوا في مجلس أمنائها
أو مجلس إدارتها أو هيئتها اإلدارية.
 .7.3وصف ملختلف النشاطات الرئيسية للمؤسسة.
 .7.4وصف لخطط وقرارات املؤسسة املهمة بما في ذلك إعادة الهيكلة أو توسعة األعمال
أو افتتاح فروع ،والتوقعات املستقبلية لنشاطات املؤسسة أو أي مخاطر قد تواجهها.
 .7.5إيضاح أي اختالف عن املعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
 .7.6وصف لسياسة ونظام املؤسسة في تنفيذ برامجها ونشاطاتها وأي تغييرات يتوقع أن
تطرأ عليه.
 .7.7اإلفصاح عن عدد اجتماعات مجلس األمناء التي عقدت خالل السنة املالية السابقة
وسجل الحضور لألعضاء.
 .7.8التأكيد على إقرار املجلس بما يلي:
 .7.8.1أنه تم إعداد السجالت املحاسبية بالشكل الصحيح.
 .7.8.2أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
 .7.8.3أنه ال يوجد أي شك في قدرة املؤسسة على مواصلة نشاطها .وفي حال تعذر
أي مما سبق يجب أن يحتوي التقرير على إقرار يوضح ذلك.
 .7.9أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على املؤسسة من قبل أي جهة إشرافية
أو تنظيمية أو قضائية.
 .7.10اإلفصاح عن نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية في
املؤسسة.
املادة الخامسة :املخولون باإلفصاح
 .1الرئيس التنفيذي هو الشخص املخول باإلفصاح عن معلومات املؤسسة ،وهو املتحدث
الرسمي باسمها أمام كافة وسائل اإلعالم ،ويحق له تعيين أو تفويض شخص أو أكثر من
داخل املؤسسة للتحدث بالنيابة عنها أو الرد على استفسارات معينة متى لزم األمر.
 .2ال يجوز ألي شخص آخر عدا الرئيس التنفيذي واملكلفين من قبله اإلدالء بأي تصريحات
علنية حول ما يلي:
 .2.1استراتيجيات وخطط املؤسسة.
 .2.2عمليات وأنشطة املؤسسة.
 .2.3األداء املالي (الحالي واملستقبلي) واملشاريع املستقبلية.
 .2.4التقاض ي والدعاوى.
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 .2.5قرارات إعادة الهيكلة ،والتملك والتوسع وغيرها من املبادرات االستراتيجية املهمة
التي تعتزم املؤسسة تنفيذها
على أعضاء مجلس األمناء وجميع موظفي املؤسسة غير املصرح لهم بالحديث باسمها إحالة
كافة الطلبات الواردة من الجهات واألفراد واملتبرعين واملانحين وسائل اإلعالم املختلفة
للشخص املصرح له بالحديث نيابة عن املؤسسة.
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الباب السابع :سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
املادة الولى :التمهيد
تقدم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها (ويشار إليها فيما بعد بكلمة “السياسة”) ملؤسسة
اإلسكان التنموي األهلية (ويشار إليها فيما بعد بكلمة "املؤسسة") اإلرشادات التي يجب على
املؤسسة اتباعها في إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة باملؤسسة .وتضمن هذه السياسة
املحافظة على وثائق املؤسسة وإدارتها بكفاءة بما يضمن حقوق املؤسسة ومصالحها ويتوافق مع
األنظمة واللوائح.
املادة الثانية :الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تحديد القواعد اإلرشادية الخاصة بحفظ الوثائق واملستندات في
املؤسسة ،وضمان أن جميع العاملين فيها يلتزمون بهذه السياسات ،كما تهدف إلى حماية املؤسسة
من أي مخاطر قد تلحق بها بسبب عدم حفظ الوثائق بشكل صحيح أو إتالفها دون اتباع اإلجراءات
الصحيحة لذلك.
املادة الثالثة :نطاق السياسة
تشم ل هذه السياسة جميع من يعمل لصالح املؤسسة؛ بمن فيهم أعضاء وأمين املجلس
وأعضاء اإلدارة التنفيذية؛ حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.
املادة الرابعة :إدارة الوثائق
 .1يجب على املؤسسة االحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر املؤسسة ،وتشمل هذه
الوثائق ما يلي:
 .1.1الالئحة األساسية للمؤسسة وأي لوائح تنظيمية أخرى.
ً
 .1.2سجل العضوية في مجلس األمناء موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو
وتاريخ اكتسابها ويبين فيه تاريخ االنتهاء والسبب.
 .1.3سجل اجتماعات وقرارات مجلس األمناء.
 .1.4السجالت املالية والبنكية وسجالت ُ
العهد.
 .1.5سجل املمتلكات واألصول.
 .1.6ملفات لحفظ كافة الفواتير واإليصاالت.
 .1.7سجل املكاتبات اإلدارية ورسائل الصادر والوارد.
 .1.8سجل الهبات واملنح والتبرعات.
 .1.9التقارير السنوية.
 .1.10إصدارات ومطبوعات املؤسسة.
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 .2تكون هذه السجالت متوافقة مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ .ويتولى مجلس األمناء تحديد املسؤول عن ذلك.
املادة الخامسة :االحتفاظ بالوثائق
 .1يجب على املؤسسة تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها .وتقسيمها إلى األنواع
التالية:
 .1.1حفظ دائم.
 .1.2حفظ ملدة  4سنوات.
 .1.3حفظ ملدة  10سنوات.
 .2يجب إعداد قائمة توضح نوع السجالت في كل قسم ،على أن تشمل الوثائق التي يجب
حفظها بشكل دائم الوثائق التي ال يستغنى عنها بسبب حاجة العمل لها بشكل مستمر،
مث ل :الوثائق التي تثبت ممتلكات املؤسسة ،أو حقوقها لدى الجهات أو األشخاص أو
حقوقهم لديها ،والوثائق التي تحفظ تاريخ املؤسسة وترصد تطورها بما في ذلك األنظمة
واللوائح والقرارات التنظيمية ،والسياسات والخطط والبرامج واملوازنات والحسابات
الختامية واإلحصاءات والتقارير املهمة واملخططات الهندسية ،وغيرها مما تستمر حاجة
العمل له.
 .3يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند
وقوع الحوادث الخارجة عن اإلرادة مثل النيران أو األعاصير أو الطوفان وغيرها ،وكذلك
توفير املساحات وسرعة استعادة البيانات.
 .4تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل الخوادم الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.
 .5تضع املؤسسة الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من
األرشيف وإعادته وغير ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.
 .6يجب على املؤسسة أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع إليها ،ولضمان
عدم الفقدان أو السرقة أو التلف.
املادة السادسة :إتالف الوثائق
 .1يجب على املؤس سة تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت املدة املحددة لالحتفاظ
بها وتحديد املسؤول عن ذلك.
 .2يجب إصدار مذكرة تتضمن تفاصيل الوثائق التي سيتم إتالفها بعد انتهاء مدة االحتفاظ
بها ويوقع عليها الرئيس التنفيذي ويعتمدها مجلس األمناء.
 .3بعد املراجعة واعتماد اإلتالف ،تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة
ً
ً
وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتالفا كامال للوثائق.
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تكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف محضرا رسميا ويتم االحتفاظ به في األرشيف مع تزويد
املسؤولين املعنيين بنسخة من املحضر.
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الباب الثامن :سياسة خصوصية البيانات
املادة الولى :التمهيد
توجب سياسة خصوصية البيانات ويشار ِّإليها الحقا بـ (السياسة) على كل من يعمل لصالح
مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية ويشار إليها الحقا بـ (املؤسسة) املحافظة على خصوصية بيانات
املانحين واملتبرعين واملتطوعين واملستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال في نطاق ضيق جدا حسب
ما ستوضحه هذه السياسة ،كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض املؤسسة
فقط وبما تقتضيه املصلحة.
املادة الثانية الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واملحافظة على خصوصيتها
داخل املؤسسة ،وتحديد الضمانات والقيود التي تلتزم بها املؤسسة بخصوص البيانات التي يتم
جمعها ،سواء كان ذلك عن طريق البريد اإللكتروني أو املوقع أو غير ذلك من وسائل جمع البيانات.
املادة الثالثة نطاق السياسة
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح املؤسسة من أعضاء مجلس األمناء
واملسؤولين التنفيذيين واملوظفين واملتطوعين واملستشارين وغيرهم بصرف النظر عن مناصبهم في
املؤسسة وكذلك أصحاب املصالح مع املؤسسة الذين يطلعون على بيانات خاضعة لهذه السياسة في
إطار القيام بأعمالهم.
املادة الرابعة :تعريف البيانات
تشمل البيانات التي تنص عليها هذه السياسة أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات
الشخصية أو البريد اإللكتروني أو املراسالت أو أي بيانات أخرى ُت َّ
قدم للمؤسسة سواء من املانحين
أو املتبرعين أو املتطوعين أو املستفيدين من خدمات املؤسسة.
املادة الخامسة :الضمانات
تضمن املؤسسة ما يلي:
 .1أن تتعامل املؤسسة مع بيانات املتعاملين معها بسرية تامة وأال يتم نشر أي منها ما لم يتم
الحصول على موافقتهم على النشر.
 .2أال تقوم ببيع أو مشاركة بيانات املتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون موافقتهم.
 .3عدم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو
بواسطة أي جهة أخرى دون موافقتهم.
 .4أن تنشر املؤسسة سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكتروني.
 .5أن يكون للمؤسسة سياسة بيانات خاصة بموقعها اإللكتروني.
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الباب التاسع :لجان املجلس :التنفيذية ،املراجعة ،الترشيحات واملكافآت ،الحوكمة
مقدمة
يتضمن هذا الباب أحكام وقواعد اللجان املنبثقة عن مجلس األمناء ،وهي اللجنة التنفيذية ولجنة
املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة الحوكمة واملخاطر ،مع التأكيد على أن استكمال
تشكيل هذه اللجان يخضع لتقدير املجلس في مدى الحاجة لها ،وبما يتوافق مع توسع املؤسسة
ونمو أعمالها ،وللمجلس تكليف لجنة معينة بمهام لجنة أخرى لحين تشكيلها وفق ما يراه املجلس.
الفصل األول :الئحة اللجنة التنفيذية
املادة الولى :التعريفات
يقصد بالعبارات اآلتية في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمامها:
املؤسسة :مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
املجلـس :مجلس أمناء مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
اإلسكان التنموي األهلية.
اللجنة التنفيذية :اللجنة التنفيذية ملؤسسة ٍ
رئيس اللجن ـ ــة :رئيس اللجنة التنفيذية.
عضو اللجن ـ ـ ــة :عضو اللجنة التنفيذية.
أمين اللجن ـ ـ ــة :مقرر اللجنة التنفيذية.
املادة الثانية :الهدف العام للجنة التنفيذية
مساعدة املجلس في تنفيذ مسؤولياته ،وتنفيذ قرارات املجلس وفق الصالحيات املخولة لها،
واإلشراف املباشر على أعمال املؤسسة.
املادة الثالثة :االرتباط اإلداري
ً
ترتبط اللجنة التنفيذية إداريا باملجلس.
املادة الرابعة :مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية اإلشراف على أعمال املؤسسة بما يحقق األهداف التي أنشئت من
أجلها ،ولها مباشرة املهام واالختصاصات التالية:
 .1التوصية باعتماد خطة عمل اللجنة التنفيذية بمشاركة جميع األعضاء.
ً
 .2التوصية باعتماد األنظمة واللوائح اإلدارية واملالية للمؤسسة تمهيدا العتمادها من املجلس.
 .3املوافقة على السياسات العامة لألعمال التنفيذية ،ورسم األولويات.
 .4مراجعة التقارير الدورية املرفوعة للمجلس حول أداء املؤسسة ومناقشتها وإبداء امللحوظات
عليها قبل عرضها على املجلس
 .5اإلشراف على متابعة تنفيذ قرارات املجلس.
 .6تشكيل اللجان الفرعية أو فرق العمل للقيام بمهام محددة في مدد محددة.
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 .7مناقشة املوازنة التقديرية للمؤسسة ورفعها إلى املجلس العتمادها.
 .8مناقشة الخطط االستراتيجية للمؤسسة ورفعها إلى املجلس العتمادها.
 .9التوصية بتعديل الالئحة األساسية للمؤسسة.
 .10التأكد من أن اللجان اإلدارية في املؤسسة تعمل بشكل فعال.
 .11االطالع بشكل مستمر على تقارير إنجاز املشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع املهمة في
املؤسسة.
 .12رفع تقرير سنوي للمجلس عن أعمال املؤسسة.
 .13القيام بزيارات ميدانية لبعض البرامج واملشاريع التي تنفذها املؤسسة أو تشرف عليها أو
تمولها.
 .14املشاركة في اللجان اإلشرافية والتنسيقية التي تشرف على البرامج واملشاريع الرئيسية
للمؤسسة.
 .15أي مهام أخرى يكلفها به املجلس.
املادة الخامسة :تشكيل اللجنة التنفيذية ومدتها
 .1يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لكل دورة من دورات عملها بقرار من املجلس بأغلبية األصوات،
ً
على أال يقل عدد أعضائها عن خمسة ،يكون واحدا منهم على األقل من اإلدارة التنفيذية،
ً
واآلخر مستقال.
 .2يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة باملعرفة والكفاءة والخبرة العملية ،باإلضافة إلى فهم شامل
للمؤهالت واألدوار واملسؤوليات املتعلقة بمهام اللجنة ومسؤوليات وأدوار كبار التنفيذيين.
ً
 .3يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ،ويفوض رئيس اللجنة عند عدم حضوره رئيسا لالجتماع.
ً
 .4إذا لم يحدد قرار التشكيل أمين اللجنة ،فإن اللجنة تختار أمينا لها في أول اجتماع.
 .5مدة دورة اللجنة التنفيذية هي مدة تكليف املجلس وتبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
ً
 .6يلتزم األعضاء بحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية ،وترفع اللجنة طلبا باستبدال أي عضو
يتخلف عن حضور  %30من االجتماعات بشكل متصل أو  %50من االجتماعات بشكل
متقطع بال عذر.
 .7للمجلس عزل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بقرار صادر عن أغلبية أعضاء املجلس.
 .8إذا شغر منصب عضو ألي سبب يقوم املجلس بتعيين بديل عنه أو يكتفى باألعضاء
الحاليين على أال يقل العدد عن ثالثة أعضاء.
املادة السادسة :اجتماعات اللجنة التنفيذية
 .1تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بشكل دوري وكذلك حسب ما تقتضيه الحاجة ،ويعتبر
االجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية األعضاء أو حضره  %50من األعضاء بسبب اعتذار
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عضو أو أكثر قبل أقل من ثمان وأربعين ساعة من موعد بدء االجتماع ،على أن يكون من بين
الحضور عضو واحد من منسوبي املؤسسة .وتصدر القرارات في هذه الحالة باإلجماع وليس
باألغلبية.
 .2تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين في االجتماع شريطة أن يكون االجتماع قد
استوفى النصاب القانوني املحدد ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس
اللجنة.
 .3يجب أن يكون الحضور شخصيا وال تقبل اإلنابة ،ويجوز أن يكون الحضور عن طريق وسائل
التواصل اإللكتروني على أال يزيد عدد االجتماعات التي يحضرها عضو اللجنة بهذه الطريقة
عن  %50من اجتماعات اللجنة خالل العام
ً
 .4عند عدم اكتمال نصاب االجتماع في املوعد املحدد مسبقا يعقد االجتماع في األسبوع التالي
لـه مباشرة بشرط موافقة جميع األعضاء.
 .5يكون اعتذار عضو اللجنة عن حضور االجتماع قبل أسبوع على األقل من التاريخ املحدد
لالجتماع.
 .6للجنة عقد اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس املجلس أو الرئيس
التنفيذي أو اثنين من األعضاء.
ً
ً
 .7تعقد اللجنة اجتماعا استثنائيا خالل ثمان وأربعين ساعة بدعوة من رئيس اللجنة عند
ً
حدوث كوارث أو أزمات ،ويعتبر االجتماع في هذه الحالة صحيحا بحضور نصف أعضاء
اللجنة .وفي حالة عدم اكتمال النصاب خالل املدة املحددة فيقوم رئيس اللجنة باتخاذ
اإلجراء املناسب حسب الصالحيات املعتمدة له.
 .8يتم إدراج املوضوعات في جدول أعمال االجتماع بناء على طلب اإلدارة التنفيذية وموافقة
رئيس اللجنة ،ويحق لكل عضو في اللجنة إضافة أي بند إلى جدول أعمال االجتماع؛ على أن
يتم طلب إدراج البند وإرسال الوثائق الخاصة به إلى رئيس اللجنة قبل موعد االجتماع
بأسبوعين على األقل.
 .9في حال اعتراض أي عضو على جدول أعمال االجتماع فيتم إثبات ذلك في محضر االجتماع.
 .10يمكن لرئيس اللجنة عند الحاجة أو لإلدارة التنفيذية بإذن من الرئيس عرض بعض
املوضوعات على األعضاء عن طريق التمرير ،ما لم يطلب أحد األعضاء كتابيا اجتماع
اللجنة للمداولة فيها ،ويتم عرض القرار وتوثيقه في االجتماع الالحق اللجنة.
 .11يقتصر إدراج املوضوعات ضمن بند (ما يستجد من أعمال) على املوضوعات التي ال يمكن
تأجيلها إلى االجتماع التالي؛ إما بسبب ارتباطها بأوقات محددة أو أنه يترتب على تأجيلها
فوات مصالح محددة ،ويكون إدراج املوضوعات تحت هذا البند وفق ما يلي:
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 .11.1يكون إدراج املوضوع بناء على طلب موجه إلى رئيس املجلس قبل ( )24ساعة على
ً
األقل من موعد االجتماع مرفقا به املستندات املطلوب عرضها ،ومبررات العرض
ضمن بند (ما يستجد من أعمال).
 .11.2تطرح املوضوعات املدرجة ضمن هذا البند في بداية االجتماع ،ويكون القرار
باملوافقة على عرض كل موضوع باألغلبية وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس مع ترتيبها حسب ما يراه الرئيس.
 .11.3تكون مناقشة املوضوعات املدرجة ضمن هذا البند بعد إنجاز مناقشة جميع
كاف ملناقشتها.
املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،بشرط وجود ٍ
وقت ٍ
 .12يعد أمين اللجنة محضر االجتماع متضمنا كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة بخصوص
املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،وأهم املداوالت التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات،
وإذا أبدى أحد األعضاء رأيا مغايرا لقرار اللجنة ،فيجب إثباته بالتفصيل في محضر
االجتماع.
 .13يقوم أمين اللجنة بإرسال محضر االجتماع لألعضاء لالطالع واالعتماد ،وفي حال عدم وجود
ً
ً
مالحظات أو عدم وصول الرد خالل ثالثة أيام عمل يعتبر املحضر معتمدا ونافذا ،ما لم
يطلب أحد األعضاء مهلة إضافية ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة إلبداء مالحظاته .ويجب
على أمين اللجنة إعادة إرسال املحضر بعد إجراء التعديالت والتأكد من استالم جميع
األعضاء للمحضر عند إرساله.
 .14يجب على أمين اللجنة التأكد من االحتفاظ بمحاضر لكافة االجتماعات موقعة من رئيس
اللجنة أو من ينوب عنه باالجتماع ،ويتم التوقيع عليها من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين
وأمين اللجنة.
 .15يحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
 .16يجب أن يحضر االجتماع الرئيس التنفيذي أو من ينيبه في حال عدم استطاعته.
 .17يجب أن يحتوي التقرير السنوي للجنة على بيان يوضح عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت
خالل الفترة املشمولة بالتقرير.
املادة السابعة :مهام رئيس اللجنة
 .1تمثيل اللجنة أمام املجلس ،وتزويدها باملعلومات املناسبة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
 .2اإلشراف على تخطيط وعقد اجتماعات اللجنة واملوافقة على جداول األعمال ومحاضر
االجتماعات.
 .3رئاسة اجتماعات اللجنة.
 .4التأكد من إعداد خطة عمل اللجنة واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها من املجلس.
 .5رفع تقارير عن أعمال اللجنة إلى املجلس.
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املادة الثامنة :مهام عضو اللجنة
 .1االلتزام بحضور اجتماعات اللجنة.
 .2تنفيذ املهام التي يكلف بها من قبل اللجنة.
 .3اقتراح موضوعات ضمن جدول أعمال اللجنة بغرض مناقشتها.
 .4املشاركة في مناقشة موضوعات اجتماعات اللجنة.
 .5القيام بزيارات ميدانية لبعض البرامج واملشاريع التي تنفذها املؤسسة أو تشرف عليها أو
تمولها.
 .6يحق لعضو اللجنة أن يتحفظ بجوار توقيعه عند عدم موافقته على أي قرار أو توصية.
املادة التاسعة :مهام مقرراللجنة
 .1اإلعداد املسبق لالجتماعات وتحضير جدول األعمال واعتماده من رئيس اللجنة.
 .2إرسال مرفقات جدول األعمال إلى أعضاء اللجنة قبل موعد االجتماع بأسبوع لدارستها
وإبداء امللحوظات عليها قبل موعد االجتماع.
 .3تهيئة مكان االجتماع والتأكد من توفر مستلزماته ،وتذكير األعضاء باملوعد قبل أسبوع من
انعقاده.
 .4املحافظة على سجالت ومعامالت اللجنة وترتيبها.
 .5تحرير محاضر االجتماعات وإرسالها إلى أعضاء اللجنة للمراجعة وإبداء امللحوظات.
 .6إعداد مسودة القرارات والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
 .7متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع إدارات املؤسسة وإعداد بيان بمتابعتها لعرضه على
ً
اللجنة دوريا.
 .8إعداد قاعدة بيانات بجميع أعمال اللجنة ومحاضرها وقراراتها وتوصياتها .
ً
 .9إعداد مسودة التقرير الدوري ألعمال اللجنة وعرضه على اللجنة سنويا.
 .10القيام بأي عمل تطلبه اللجنة ضمن اختصاصاتها.
املادة العاشرة :تعويضات ومكافآت أعضاء اللجنة
 .1يتلقى أعضاء اللجنة التعويضات واملكافآت املعتمدة من املجلس بناء على توصيات لجنة
الترشيحات واملكافآت.
 .2يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون في مدينة خارج موقع االجتماع املطالبة بجميع النفقات
التي تكبدوها لحضور االجتماع ،وتشمل هذه النفقات تذكرة ذهاب وعودة على درجة رجال
األعمال ،وأي نفقات أخرى الزمة لإلقامة واملواصالت.
 .3يتضمن تقرير املجلس تفاصيل املكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء اللجنة.
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املادة الحادية عشرة :أحكام عامة
 .1ما لم يرد في هذه الالئحة من اختصاصات ومهام ،يرجع فيها إلى املجلس.
 .2ال يحق للعضو تمثيل اللجنة التنفيذية أمام الجهات األخرى إال بقرار من اللجنة.
 .3ال يحق ألعضاء اللجنة التنفيذية وال ملقررها إفشاء أي معلومات خاصة بمناقشات
وتوصيات وقرارات اللجنة خارجها.
 .4ال يحق ألعضاء اللجنة التنفيذية وال ملقررها التصريح لوسائل اإلعالم.
ً
 .5للمجلس منح صالحيات مكتوبة للجنة التنفيذية ،إضافة إلى ما ورد في هذه الالئحة.
 .6تعتبر هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من املجلس ،ويحق له تعديل أو إضافة أو
حذف أي فقرة من فقرات الالئحة.
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الفصل الثاني :الئحة لجنة املراجعة
املادة الولى :التعريفات
يقصد بالعبارات التالية في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمامها:
املؤسسة :مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
املجلـس :مجلس أمناء مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
اإلسكان التنموي األهلية.
لجنة املراجعة :لجنة املراجعة في مؤسسة ٍ
رئيس اللجن ـ ــة :رئيس لجنة املراجعة.
عضو اللجن ـ ـ ــة :عضو لجنة املراجعة.
أمين اللجن ـ ـ ــة :مقرر لجنة املراجعة.
املادة الثانية :الهدف العام للجنة املراجعة
التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية ،وتقديم التوصيات للمجلس
حول مدى تفعيل النظام واملساهمة في تطويره بما يحقق أهداف املؤسسة وتطلعات املستفيدين منها
ويحمي حقوق أصحاب املصلحة من املؤسسين واملستفيدين.
املادة الثالثة :االرتباط اإلداري
ً
ترتبط لجنة املراجعة إداريا باملجلس.
املادة الرابعة :مهام واختصاصات لجنة املراجعة
تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال املؤسسة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير
والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها .وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
 .1التقارير املالية :
 .1.1دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للمؤسسة قبل عرضها على املجلس وإبداء رأيها
وتوصياتها بشأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
 .1.2مراجعة التقارير املالية الربعية قبل عرضها على املجلس لالعتماد .
 .1.3إبداء الرأي الفني ،بناء على طلب املجلس ،فيما إذا كان تقرير املجلس والقوائم املالية
للمؤسسة عادلة ومتوازنة ومفهومة ،وتتضمن املعلومات التي تتيح لذوي املصلحة
وأصحاب الحقوق تقييم وضع املؤسسة ومركزها املالي وأداءها ومدى قدرتها على
تحقيق أهدافها.
 .1.4دراسة أي مسائل ّ
مه ّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية .
 .1.5البحث بدقة في أي مسائل يثيرها الرئيس التنفيذي ومساعدوه أو اإلدارة القانونية أو
مراجع الحسابات الخارجي فيما يتعلق بالتقارير املالية .
 .1.6التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .
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 .1.7دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في املؤسسة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس
بشأنها.
 .1.8النظر في شطب األصول أو أي بنود متعلقة بقرار جوهري في جدول الصالحيات
والشؤون املالية واملحاسبية والتوصية بشأنها.
 .1.9مراجعة البيانات املتعلقة باملعلومات املالية واملحاسبية لتقديم رؤية متوازنة ألداء
املؤسسة .
 .1.10اطالع لجنة املراجعة في حالة وجود اختالف بين اإلدارة واملراجع الخارجي سواء فيما
يخص مراجعة الحسابات أو التعديالت املحاسبية .وفي حال تقديم مشورة سواء كانت
من بيت خبرة أو مستشار غير املراجع الخارجي لتطبيقها فال بد من أخذ موافقة لجنة
املراجعة ،وعلى اللجنة التحقق كذلك من القيمة املضافة لتلك املشورة ومدى استفادة
املؤسسة منها .
 .2املراجعة الداخلية :
 .2.1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية في املؤسسة .
 .2.2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات
الواردة فيها .
 .2.3الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في
املؤسسة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها .
وإذا لم يكن للمؤسسة مراجع داخلي ،فعلى لجنة املراجعة تقديم توصيتها إلى املجلس
بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
ً
 .2.4التوصية للمجلس بتعيين املراجع الداخلي واقتراح مكافآته وفقا لسياسة التعويضات
املعتمدة في املؤسسة.
 .2.5التأكد من كفاية الضوابط الالزمة التي تم إجراؤها ملكافحة االحتيال والغش .
 .2.6التأكد من كفاية التعاون مع الجهات الرقابية الحكومية مثل الهيئة الوطنية للرقابة
ومكافحة الفساد وغيرها من الجهات الرقابية ذات العالقة .
 .3مراجع الحسابات:
 .3.1التوصية للمجلس بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم
أدائه ،بعد التحقق من استقالله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه ،على أال
يقل عدد املرشحين عن ثالثة .
 .3.2التحقق من استقالل مراجع الحسابات الخارجي و موضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية
أعمال املراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة .
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ً
 .3.3مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال
فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك .
 .3.4اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات املؤسسة الخارجي.
 .3.5دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وملحوظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ
بشأنها .
 .4ضمان االلتزام:
 .4.1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ املؤسسة اإلجراءات الالزمة
بشأنها .
 .4.2التحقق من التزام املؤسسة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .
 .4.3رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى املجلس ،وإبداء توصياتها
باإلجراءات التي يتعين اتخاذها .
 .4.4االطالع على أي معلومات تختص بتوقيع غرامات أو عقوبات على املؤسسة مثل
العقوبات املطبقة من الجهات الرقابية بصورة مستمرة حتى تتمكن من عمل الردود
الالزمة ومتابعة اإلجراءات التي تم اتخاذها لتالفي ذلك مستقبال .
 .4.5مراجعة الترتيبات التي اتخذتها املؤسسة لتمكين املوظفين والجهات الخارجية من اإلبالغ
عن املخالفات وفعالية نظم التبليغ ووضوح السياسات الخاصة بذلك وتطبيقها بشكل
صحيح .
 .5األنظمة الرقابية املتعلقة بتقنية املعلومات :
 .5.1التأكد من مدى كفاءة وفعالية أنظمة رقابة وأمن تقنية املعلومات .
 .5.2تقييم الوضع الحالي ومدى كفاءة نظم إدارة املعلومات وغيرها من تكنولوجيا املعلومات .
 .5.3تنسيق أعمال املراجعة لضمان التغطية الكاملة للضوابط الرقابية الرئيسية وجوانب
املخاطر في تقنية املعلومات .
 .6التقرير السنوي و اإلفصاحات:
 .6.1املجلس مسؤول عن التأكد من نزاهة وشفافية وكفاية التقارير السنوية للمؤسسة،
وقد يطلب من لجنة املراجعة املساعدة في تقييم ومراجعة تلك التقارير السنوية كجزء
من املسؤولية املنوطة بها .
 .6.2للجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل املؤسسة أو من خارجها في
حدود صالحياتها ،على أن َّ
يض َّمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة ،مع ذكر اسم الخبير
وعالقته باملؤسسة أو بإدارتها التنفيذية .
املادة الخامسة :صالحيات لجنة املراجعة
للجنة في سبيل أداء مهامها ممارسة االختصاصات التالية :
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االطالع على سجالت املؤسسة وثائقها .
.1
أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية .
.2
أن تطلب من املجلس دعوة املؤسس لالجتماع إذا أعاق املجلس عملها أو تعرضت
.3
املؤسسة ألضرار أو خسائر جسيمة .
ً
تكليف مستشار خارجي أو بيت خبرة إلجراء أي دراسات مدرجة في نطاق عملها وفقا ملا
.4
تقتضيه املصلحة العامة .
املادة السادسة :اإلشراف على أعمال إدارة املراجعة الداخلية
يتعين على لجنة املراجعة التوصية للمجلس باعتماد نظام رقابة داخلية للمؤسسة لتقييم
.1
السياسات واإلجراءات املتعلقة باالمتثال وااللتزام وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة التي
تعتمدها املؤسسة ،والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة ،ويجب أن يضمن هذا النظام
اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع املستويات التنفيذية في املؤسسة ،وأن يضمن أن
ً
تعامالت األطراف ذات العالقة تجري وفقا لألحكام والضوابط الخاصة بها .
على اللجنة القيام بما يلي :
.2
تقييم إجراءات املراجعة الداخلية في إعداد خطة املراجعة .
.2.1
مراجعة نطاق عمل املراجعة الداخلية ،وتقييم مخاطرها والتأكد من كفايتها
.2.2
ومراجعة أي تغييرات الحقة عليها.
مناقشة تقارير املراجعة الداخلية مع املراجعة الداخلية ومع اإلدارة التنفيذية .
.2.3
مراجعة ومناقشة ومتابعة جميع تقارير املراجعة الداخلية وكذلك امللحوظات املهمة
.2.4
الواردة في تقريرها.
مناقشة املجلس في األمور املتعلقة بموازنة وكفاية املوارد البشرية إلدارة املراجعة
.2.5
الداخلية .
التحقق من االستقاللية املهنية للمراجعة الداخلية .
.2.6
مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها.
.2.7
ً
االجتماع مع املراجعة الداخلية على األقل مرة واحدة سنويا دون حضور أحد من
.2.8
اإلدارة التنفيذية أو املراجع الخارجي ملناقشة سير العمل وتعاون اإلدارة التنفيذية
مع املراجعة الداخلية ومع مراجع الحسابات الخارجي .
تقوم اللجنة مع املراجعة الداخلية بمراجعة ما يلي :
.3
امللحوظات الهامة التي قامت املراجعة الداخلية بتوثيقها خالل العام ،ورد اإلدارة
.3.1
التنفيذية على ذلك ،بما في ذلك الجدول الزمني لتنفيذ أية توصيات لتصحيح نقاط
الضعف التي تم مالحظتها .
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أية صعوبات واجهتها اإلدارة أثناء عمليات املراجعة الداخلية ،بما في ذلك أي قيود
.3.2
على نطاق العمل أو الحصول على املعلومات املطلوبة .
أية تغييرات مطلوبة في نطاق عمل خطة املراجعة .
.3.3
دليل املراجعة الداخلية .
.3.4
تنفيذ املراجعة الداخلية السنوية وفقا لخطة املراجعة الداخلية التي وافقت عليها
.3.5
لجنة املراجعة في اجتماعاتها السابقة .
املتابعة مع املراجعة الداخلية لإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة بشأن امللحوظات التي
.3.6
لم تصحح واملتعلقة بأعمال املراجعة الداخلية والخارجية ،أو الجهات الرقابية
خالل العام .
مراجعة خطة املراجعة الداخلية للسنة املقبلة واعتمادها .
.3.7
القضايا األخرى التي ينبغي مناقشتها مثل التحقيقات الخاصة ،والتطوير املنهي
.3.8
ملوظفي املراجعة الداخلية ،والدعم اإلداري لإلدارة.
املادة السابعة :تشكيل لجنة املراجعة ومدتها
 .1يتم تشكيل لجنة املراجعة لكل دورة من دورات عملها بقرار من املجلس بأغلبية األصوات،
على أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة ،وعلى أن يكون واحد منهم على
ً
األقل مستقال.
 .2يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة باملعرفة والكفاءة والخبرة العملية ،باإلضافة إلى فهم شامل
للمؤهالت واألدوار واملسؤوليات املتعلقة بمهام لجنة املراجعة .
ً
 .3يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ،ويفوض رئيس اللجنة عند عدم حضوره رئيسا لالجتماع.
ً
 .4إذا لم يحدد قرار التشكيل أمين اللجنة ،فإن اللجنة تختار أمينا لها في أول اجتماع.
 .5مدة دورة اللجنة هي مدة تكليف املجلس وتبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
 .6يلتزم األعضاء بحضور اجتماعات اللجنة ،وترفع اللجنة بطلب استبدال أي عضو يتخلف
عن حضور  30%من االجتماعات املتتالية أو  50%من االجتماعات غير املتتالية بال عذر.
 .7للمجلس عزل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بقرار صادر عن أغلبية أعضاء املجلس.
 .8إذا شغر منصب عضو ألي سبب يقوم املجلس بتعيين بديل عنه أو يكتفى باألعضاء
الحاليين على أال يقل العدد عن ثالثة أعضاء.
املادة الثامنة :اجتماعات لجنة املراجعة
 .1تعقد اللجنة اجتماعات دورية أو حسب ما تقتضيه الحاجة ،ويعتبر االجتماع صحيحا إذا
حضره أغلبية األعضاء.
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 .2تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين في االجتماع شريطة أن يكون االجتماع قد
استوفى النصاب القانوني املحدد ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس
اللجنة.
ُ
 .3يجب أن يكون الحضور شخصيا وال تقبل اإلنابة ،ويجوز أن يكون الحضور عن طريق وسائل
التواصل اإللكتروني على أال يزيد عدد االجتماعات التي حضرها عضو اللجنة بهذه الطريقة
عن  50%من اجتماعات اللجنة خالل العام.
ً
 .4عند عدم اكتمال نصاب االجتماع في املوعد املحدد مسبقا يعقد االجتماع في األسبوع التالي
لـه مباشرة بشرط موافقة جميع األعضاء.
 .5يكون اعتذار عضو اللجنة عن حضور االجتماع قبل أسبوع على األقل من التاريخ املحدد
لالجتماع.
 .6يمكن لرئيس اللجنة عند الحاجة عرض بعض املوضوعات على األعضاء عن طريق التمرير،
ما لم يطلب أحد األعضاء كتابيا اجتماع اللجنة للمداولة فيها ،ويتم عرض القرار وتوثيقه في
االجتماع الالحق اللجنة.
 .7يقتصر إدراج املوضوعات ضمن بند( ما يستجد من أعمال )على املوضوعات التي ال يمكن
تأجيلها إلى االجتماع التالي؛ إما بسبب ارتباطها بأوقات محددة أو أنه يترتب على تأجيلها
فوات مصالح محددة،
 .8يعد أمين اللجنة محضر االجتماع متضمنا كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة بخصوص
املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،وأهم املداوالت التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات،
وإذا أبدى أحد األعضاء رأيا مغايرا لقرار اللجنة ،فيجب إثباته بالتفصيل في محضر
االجتماع.
 .9يقوم أمين اللجنة بإرسال محضر االجتماع لألعضاء لالطالع واالعتماد ،وفي حال عدم وجود
ً
ً
مالحظات أو عدم وصول الرد خالل ثالثة أيام عمل يعتبر املحضر معتمدا ونافذا ،ما لم
يطلب أحد األعضاء مهلة إضافية ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة إلبداء مالحظاته .ويجب
على أمين اللجنة إعادة إرسال املحضر بعد إجراء التعديالت والتأكد من استالم جميع
األعضاء للمحضر عند إرساله.
 .10يجب على أمين اللجنة التأكد من االحتفاظ بمحاضر لكافة االجتماعات موقعة من رئيس
اللجنة أو من ينوب عنه باالجتماع ،ويتم التوقيع عليها من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين
وأمين اللجنة.
 .11يحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
 .12يجب أن يحضر االجتماع الرئيس التنفيذي أو من ينيبه في حال عدم استطاعته ،ما لم
يخصص االجتماع ملناقشة موضوعات تتطلب عدم مشاركته في مناقشتها.
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 .13يجب أن يحتوي التقرير السنوي للجنة على بيان يوضح عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت
خالل الفترة املشمولة بالتقرير.
املادة التاسعة :مهام رئيس اللجنة
 .1تمثيل اللجنة أمام املجلس ،وتزويدها باملعلومات املناسبة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
 .2اإلشراف على تخطيط وعقد اجتماعات اللجنة واملوافقة على جداول األعمال ومحاضر
االجتماعات.
 .3رئاسة اجتماعات اللجنة.
 .4التأكد من إعداد خطة عمل اللجنة واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها من املجلس.
 .5رفع تقارير عن أعمال اللجنة إلى املجلس.
املادة العاشرة :مهام عضو اللجنة
 .1االلتزام بحضور اجتماعات اللجنة.
 .2تنفيذ املهام التي يكلف بها من قبل اللجنة.
 .3اقتراح موضوعات ضمن جدول أعمال اللجنة بغرض مناقشتها.
 .4املشاركة في مناقشة موضوعات اجتماعات اللجنة.
 .5يحق لعضو اللجنة أن يتحفظ بجوار توقيعه عند عدم موافقته على أي قرار أو توصية.
املادة الحادية عشرة :مهام مقرر اللجنة
 .1اإلعداد املسبق لالجتماعات وتحضير جدول األعمال واعتماده من رئيس اللجنة.
 .2إرسال مرفقات جدول األعمال إلى أعضاء اللجنة قبل موعد االجتماع بأسبوع لدارستها وإبداء
امللحوظات عليها قبل موعد االجتماع.
 .3تهيئة مكان االجتماع والتأكد من توفر مستلزماته ،وتذكير األعضاء باملوعد قبل أسبوع من
انعقاده.
 .4املحافظة على سجالت ومعامالت اللجنة وترتيبها.
 .5تحرير محاضر االجتماعات وإرسالها إلى أعضاء اللجنة للمراجعة وإبداء امللحوظات.
 .6إعداد مسودة القرارات والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
 .7متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع إدارات املؤسسة وإعداد بيان بمتابعتها لعرضه على
ً
اللجنة دوريا.
 .8إعداد قاعدة بيانات بجميع أعمال اللجنة ومحاضرها وقراراتها وتوصياتها .
ً
 .9إعداد مسودة التقرير الدوري ألعمال اللجنة وعرضه على اللجنة سنويا.
 .10القيام بأي عمل تطلبه اللجنة ضمن اختصاصاتها.
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املادة الثانية عشرة :تعويضات ومكافآت أعضاء اللجنة
 .1يتلقى أعضاء اللجنة التعويضات واملكافآت املعتمدة من املجلس بناء على توصيات لجنة
الترشيحات واملكافآت.
 .2يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون في مدينة خارج موقع االجتماع املطالبة بجميع النفقات
التي تكبدوها لحضور االجتماع ،وتشمل هذه النفقات تذكرة ذهاب وعودة على درجة رجال
األعمال ،وأي نفقات أخرى الزمة لإلقامة واملواصالت.
 .3يتضمن تقرير املجلس تفاصيل املكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء اللجنة.
املادة الثالثة عشرة :أحكام عامة
 .1ما لم يرد في هذه الالئحة من اختصاصات ومهام ،يرجع فيها إلى املجلس.
 .2ال يحق للعضو تمثيل اللجنة أمام الجهات األخرى إال بقرار من اللجنة.
 .3ال يحق ألعضاء اللجنة وال ملقررها إفشاء أي معلومات خاصة بمناقشات وتوصيات وقرارات
اللجنة خارجها.
 .4ال يحق ألعضاء اللجنة وال ملقررها التصريح لوسائل اإلعالم.
ً
 .5للمجلس منح صالحيات مكتوبة للجنة ،إضافة إلى ما ورد في هذه الالئحة.
 .6تعتبر هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من املجلس ،ويحق له تعديل أو إضافة أو
حذف أي فقرة من فقرات الالئحة.
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الفصل الثالث :الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
املادة الولى :التعريفات
يقصد بالعبارات التالية في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمامها:
املؤسسة :مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
املجلـس :مجلس أمناء مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
اإلسكان التنموي األهلية.
لجنة الترشيحات :لجنة الترشيحات واملكافآت في مؤسسة ٍ
رئيس اللجن ـ ــة :رئيس لجنة الترشيحات.
عضو اللجن ـ ـ ــة :عضو لجنة الترشيحات.
أمين اللجن ـ ـ ــة :مقرر لجنة الترشيحات.
املادة الثانية :الهدف العام للجنة الترشيحات
مساعدة املجلس في اختيار وترشيح أعضاء املجلس واللجان التابعة له ،ومراجعة هيكل
املجلس وتحديد مكافآت أعضائه وتقويم أدائهم بشكل دوري ،إضافة إلى املساعدة في اختيار كبار
التنفيذيين في املؤسسة وتحديد مكافآتهم.
املادة الثالثة :االرتباط اإلداري
ً
ترتبط لجنة الترشيحات إداريا باملجلس.
املادة الرابعة :مهام واختصاصات لجنة الترشيحات
 .1فيما يخص الترشيحات:
 .1.1اقتراح سياسات ومعايير واضحة الختيار أعضاء املجلس واللجان التابعة له واإلدارة
التنفيذية.
 .1.2التوصية للمجلس بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم أو عزلهم ،وكذلك أعضاء
ً
اللجان التابعة للمجلس ،وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة.
 .1.3تحديد القدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية املجلس واللجان التابعة له وظائف
كبار التنفيذيين.
 .1.4مراجعة هيكل املجلس واللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات
بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 .1.5التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين ،ومن عدم وجود أي
تعارض مصالح مع التزامات العضو وظائفه األخرى.
 .1.6اإلشراف على إعداد الوصف الوظيفي الخاص بأعضاء املجلس ولجانه وكبار
التنفيذيين.
 .1.7وضع إجراءات التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين في املؤسسة والتوصية بشأنها.
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 .1.8تقديم االقتراح للمجلس بخصوص املوافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وكبار
التنفيذيين أو االستغناء عنهم.
 .1.9تحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع
مصلحة املؤسسة .
 .1.10التوصية للمجلس بمعايير تقييم األداء الخاصة بتقييم أعمال املجلس وأعضائه
واللجان التابعة له.
 .1.11وضع برنامج تعريفي ألعضاء املجلس املستجدين بحيث يعرف بنشاط املؤسسة
وطبيعة أعمالها وجوانبها املالية والقانونية.
 .1.12دراسة املوضوعات التي تحال من املجلس إلى اللجنة فيما يخص الترشيحات ورفع
توصياتها.
 .2فيما يخص املكافآت:
 .2.1إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء املجلس واللجان التابعة له وكبار
التنفيذيين ،بما يساعد على تحفيز العاملين واملحافظة على املوارد البشرية املميزة.
 .2.2املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
 .2.3التوصية للمجلس بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان التابعة له ،وكبار التنفيذيين
في املؤسسة بما يتوافق مع السياسة املعتمدة.
 .2.4تحديد أنواع املكافآت التي تمنح للموظفين في املؤسسة والتوصية بشأنها.
 .2.5التأكد من التزام املكافآت املمنوحة بالسياسات املعتمدة ،وبيان أي انحراف جوهري
عنها.
 .2.6إعداد تقرير سنوي عن املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس واللجان التابعة له وكبار
التنفيذيين.
املادة الخامسة :صالحيات لجنة الترشيحات
للجنة الترشيحات في سبيل أداء مهامها ممارسة االختصاصات التالية :
 .1االطالع على سجالت املؤسسة وثائقها ،وطلب املعلومات والبيانات التي تساعد اللجنة على
دراسة املوضوعات التي تندرج تحت اختصاصها أو تحال إليها من املجلس.
 .2أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية .
 .3االستعانة بمن تراه من الخبراء واملستشارين واملختصين لدراسة املوضوعات التي تندرج
ضمن مهامها؛ وذلك بعد أخذ موافقة املجلس .
املادة السادسة :تشكيل لجنة الترشيحات ومدتها
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 .1تشكل لجنة الترشيحات لكل دورة من دورات عملها بقرار من املجلس بأغلبية األصوات ،على
أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة ،على أن يكون واحد منهم على األقل
ً
مستقال.
 .2يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة باملعرفة والكفاءة والخبرة العملية ،باإلضافة إلى فهم شامل
للمؤهالت واألدوار واملسؤوليات املتعلقة بمهام لجنة الترشيحات .
ً
 .3يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ،ويفوض رئيس اللجنة عند عدم حضوره رئيسا لالجتماع.
ً
 .4إذا لم يحدد قرار التشكيل أمين اللجنة ،فإن اللجنة تختار أمينا لها في أول اجتماع.
 .5مدة دورة اللجنة هي مدة تكليف املجلس وتبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
 .6يلتزم األعضاء بحضور اجتماعات اللجنة ،وترفع اللجنة بطلب استبدال أي عضو يتخلف
عن حضور  30%من االجتماعات املتتالية أو  50%من االجتماعات غير املتتالية بال عذر.
 .7للمجلس عزل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بقرار صادر عن أغلبية أعضاء املجلس.
 .8إذا شغر منصب عضو ألي سبب يقوم املجلس بتعيين بديل عنه أو يكتفى باألعضاء
الحاليين على أال يقل العدد عن ثالثة أعضاء.
املادة السابعة :اجتماعات لجنة الترشيحات
 .1تعقد اللجنة اجتماعات دورية أو حسب ما تقتضيه الحاجة ،ويعتبر االجتماع صحيحا إذا
حضره أغلبية األعضاء.
 .2تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين في االجتماع شريطة أن يكون االجتماع قد
استوفى النصاب القانوني املحدد ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس
اللجنة.
ُ
 .3يجب أن يكون الحضور شخصيا وال تقبل اإلنابة ،ويجوز أن يكون الحضور عن طريق وسائل
التواصل اإللكتروني على أال يزيد عدد االجتماعات التي حضرها عضو اللجنة بهذه الطريقة
عن  50%من اجتماعات اللجنة خالل العام.
ً
 .4عند عدم اكتمال نصاب االجتماع في املوعد املحدد مسبقا يعقد االجتماع في األسبوع التالي
لـه مباشرة بشرط موافقة جميع األعضاء.
 .5يكون اعتذار عضو اللجنة عن حضور االجتماع قبل أسبوع على األقل من التاريخ املحدد
لالجتماع.
 .6يمكن لرئيس اللجنة عند الحاجة عرض بعض املوضوعات على األعضاء عن طريق التمرير،
ما لم يطلب أحد األعضاء كتابيا اجتماع اللجنة للمداولة فيها ،ويتم عرض القرار وتوثيقه في
االجتماع الالحق اللجنة.
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 .7يقتصر إدراج املوضوعات ضمن بند (ما يستجد من أعمال))على املوضوعات التي ال يمكن
تأجيلها إلى االجتماع التالي؛ إما بسبب ارتباطها بأوقات محددة أو أنه يترتب على تأجيلها
فوات مصالح محددة،
 .8يعد أمين اللجنة محضر االجتماع متضمنا كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة بخصوص
املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،وأهم املداوالت التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات،
وإذا أبدى أحد األعضاء رأيا مغايرا لقرار اللجنة ،فيجب إثباته بالتفصيل في محضر
االجتماع.
 .9يقوم أمين اللجنة بإرسال محضر االجتماع لألعضاء لالطالع واالعتماد ،وفي حال عدم وجود
ً
ً
مالحظات أو عدم وصول الرد خالل ثالثة أيام عمل يعتبر املحضر معتمدا ونافذا ،ما لم
يطلب أحد األعضاء مهلة إضافية ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة إلبداء مالحظاته .ويجب
على أمين اللجنة إعادة إرسال املحضر بعد إجراء التعديالت والتأكد من استالم جميع
األعضاء للمحضر عند إرساله.
 .10يجب على أمين اللجنة التأكد من االحتفاظ بمحاضر لكافة االجتماعات موقعة من رئيس
اللجنة أو من ينوب عنه باالجتماع ،ويتم التوقيع عليها من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين
وأمين اللجنة.
 .11يحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
 .12يجب أن يحضر االجتماع الرئيس التنفيذي أو من ينيبه في حال عدم استطاعته ،ما لم
يخصص االجتماع ملناقشة موضوعات تتطلب عدم مشاركته في مناقشتها.
 .13يجب أن يحتوي التقرير السنوي للجنة على بيان يوضح عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت
خالل الفترة املشمولة بالتقرير.
املادة الثامنة :مهام رئيس اللجنة
 .1تمثيل اللجنة أمام املجلس ،وتزويدها باملعلومات املناسبة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
 .2اإلشراف على تخطيط وعقد اجتماعات اللجنة واملوافقة على جداول األعمال ومحاضر
االجتماعات.
 .3رئاسة اجتماعات اللجنة.
 .4التأكد من إعداد خطة عمل اللجنة واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها من املجلس.
 .5رفع تقارير عن أعمال اللجنة إلى املجلس.
املادة التاسعة :مهام عضو اللجنة
 .1االلتزام بحضور اجتماعات اللجنة.
 .2تنفيذ املهام التي يكلف بها من قبل اللجنة.
 .3اقتراح موضوعات ضمن جدول أعمال اللجنة بغرض مناقشتها.
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 .4املشاركة في مناقشة موضوعات اجتماعات اللجنة.
 .5يحق لعضو اللجنة أن يتحفظ بجوار توقيعه عند عدم موافقته على أي قرار أو توصية.
املادة العاشرة :مهام مقرر اللجنة
 .1اإلعداد املسبق لالجتماعات وتحضير جدول األعمال واعتماده من رئيس اللجنة.
 .2إرسال مرفقات جدول األعمال إلى أعضاء اللجنة قبل موعد االجتماع بأسبوع لدارستها وإبداء
امللحوظات عليها قبل موعد االجتماع.
 .3تهيئة مكان االجتماع والتأكد من توفر مستلزماته ،وتذكير األعضاء باملوعد قبل أسبوع من
انعقاده.
 .4املحافظة على سجالت ومعامالت اللجنة وترتيبها.
 .5تحرير محاضر االجتماعات وإرسالها إلى أعضاء اللجنة للمراجعة وإبداء امللحوظات.
 .6إعداد مسودة القرارات والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
 .7متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع إدارات املؤسسة وإعداد بيان بمتابعتها لعرضه على
ً
اللجنة دوريا.
 .8إعداد قاعدة بيانات بجميع أعمال اللجنة ومحاضرها وقراراتها وتوصياتها .
ً
 .9إعداد مسودة التقرير الدوري ألعمال اللجنة وعرضه على اللجنة سنويا.
 .10القيام بأي عمل تطلبه اللجنة ضمن اختصاصاتها.
املادة الحادية عشرة :تعويضات ومكافآت أعضاء اللجنة

 .1يتلقى أعضاء اللجنة التعويضات واملكافآت املعتمدة من املجلس.
 .2يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون في مدينة خارج موقع االجتماع املطالبة بجميع النفقات
التي تكبدوها لحضور االجتماع ،وتشمل هذه النفقات تذكرة ذهاب وعودة على درجة رجال
األعمال ،وأي نفقات أخرى الزمة لإلقامة واملواصالت.
 .3يتضمن تقرير املجلس تفاصيل املكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء اللجنة.
املادة الثانية عشرة :أحكام عامة
 .1ما لم يرد في هذه الالئحة من اختصاصات ومهام ،يرجع فيها إلى املجلس.
 .2ال يحق للعضو تمثيل اللجنة أمام الجهات األخرى إال بقرار من اللجنة.
 .3ال يحق ألعضاء اللجنة وال ملقررها إفشاء أي معلومات خاصة بمناقشات وتوصيات وقرارات
اللجنة خارجها.
 .4ال يحق ألعضاء اللجنة وال ملقررها التصريح لوسائل اإلعالم.
ً
 .5للمجلس منح صالحيات مكتوبة للجنة ،إضافة إلى ما ورد في هذه الالئحة.
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.6

تعتبر هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من املجلس ،ويحق له تعديل أو إضافة أو حذف
أي فقرة من فقرات الالئحة.
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الفصل الرابع :الئحة لجنة الحوكمة وإدارة املخاطر
املادة الولى :التعريفات
يقصد بالعبارات التالية في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمامها:
املؤسسة :مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
املجلـس :مجلس أمناء مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.
اإلسكان التنموي األهلية.
لجنة الحوكمة :لجنة الحوكمة في مؤسسة ٍ
رئيس اللجن ـ ــة :رئيس لجنة الحوكمة.
عضو اللجن ـ ـ ــة :عضو لجنة الحوكمة.
أمين اللجن ـ ـ ــة :مقرر لجنة الحوكمة.
املادة الثانية :الهدف العام للجنة الحوكمة
مساعدة املجلس على أداء مسؤولياته بتعزيز وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة من خالل
القيام ،نيابة عن املجلس ،بالتأكيد على تطبيق هذه املمارسات في جميع أنشطة املؤسسة ،ومتابعة
مدى التزام اإلدارة التنفيذية بذلك.
املادة الثالثة :االرتباط اإلداري
ً
ترتبط لجنة الحوكمة إداريا باملجلس.
املادة الرابعة :مهام واختصاصات لجنة الحوكمة
 .1فيما يخص الحوكمة:
 .1.1التأكد من أن معايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم اعتمادها من قبل املجلس تتسق
مع املتطلبات الواردة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .1.2اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة.
 .1.3متابعة اإلدارة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة املراجعة للتأكد من االلتزام بدليل
الحوكمة.
 .1.4متابعة أداء كل من أعضاء مجلس األمناء واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء
املوضوعة.
ً
 .1.5متابعة أية موضوعات متعلقة بالحوكمة ،وتزويد مجلس األمناء سنويا ،كحد أدنى،
بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج املتحققة من خالل عمل اللجنة.
 .1.6مراجعة اللوائح واألنظمة والسياسات الخاصة باملؤسسة بشكل دوري والتأكد من
توافقها مع قواعد الحوكمة ومع أفضل املمارسات ،والتوصية حيالها قبل عرضها على
املجلس لالعتماد.
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 .1.7مراجعة وتطوير قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة والتأكد من أنها تمثل قيم
املؤسسة.
 .1.8متابعة أي حاالت تعارض مصالح يتم تسجيلها في املؤسسة والتأكد من تطبيق
السياسات الخاصة بها ،والتزام جميع املعنيين بتحديث نموذج اإلفصاح الخاص
بتعارض املصالح.
 .1.9املساهمة مع اإلدارة التنفيذية في توعية جميع العاملين بأهمية تطبيق الحوكمة
وبأهم مبادئها والتأكد من إملام جميع العاملين بتطبيقات الحوكمة التي لهم عالقة
مباشرة بها.
 .1.10التأكد من املراجعة السنوية لتفويض الصالحيات وقياس مدى االلتزام بذلك.
 .1.11التأكد من وضع برنامج شامل للتدريب على الحوكمة من قبل إدارة الحوكمة،
بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية.
 .1.12اطالع أعضاء املجلس على التطورات في مجال حوكمة املؤسسات األهلية وأي قواعد
أو أنظمة أو معايير تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية بهذا الشأن.
 .1.13مراجعة تقارير الحوكمة التي تصدرها وزارة العمل والتمية االجتماعية عن مدى التزام
املؤسسة بمعايير الحوكمة ،والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها ،والعمل مع اإلدارة
التنفيذية ملعالجة أي مالحظات ترد في هذه التقارير.
 .1.14إعداد تقرير سنوي يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة املؤسسات
التي تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومدى التقيد بها ،على أن يتم تضمين
ذلك في التقرير السنوي للمؤسسة.
 .2فيما يخص املخاطر:
 .2.1العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع السياسة الشاملة إلدارة املخاطر؛ وذلك بما
يتناسب مع طبيعة أعمال املؤسسة والنشاطات التي تمارسها ،وبما يتوافق مع
األهداف االستراتيجية للمؤسسة والتوصية ملجلس األمناء باعتماد تلك السياسة.
 .2.2مراجعة السياسة الشاملة إلدارة املخاطر بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات
التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية للمؤسسة ،أو التشريعات واألنظمة
املنظمة ألعمالها ،والتوصية ملجلس األمناء بخصوص التغييرات املقترحة على هذه
السياسة.
 .2.3التوصية ملجلس األمناء بشأن تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها
املؤسسة وكيفية الحفاظ على هذا املستوى ،ومن ثم التحقق من عدم تجاوز
املؤسسة لهذا املستوى املقبول.
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 .2.4اإلشراف على أنظمة إدارة املخاطر في املؤسسة ،وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد
وقياس ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها املؤسسة ،وتحديد أوجه القصور بها.
 .2.5إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه
املخاطر ،ورفعها إلى مجلس األمناء.
 .2.6تقديم التوصيات ملجلس األمناء حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.
 .2.7التحقق من توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر والتوصية ملجلس األمناء
بخصوصها.
 .2.8التحقق من استيعاب موظفي املؤسسة ممن لهم عالقة بإدارة املخاطر للمخاطر
املحيطة باملؤسسة ،والعمل على زيادة الوعي بثقافة املخاطر.
 .2.9مراجعة ومتابعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في
املؤسسة.
املادة الخامسة :صالحيات لجنة الحوكمة
للجنة الحوكمة في سبيل أداء مهامها ممارسة االختصاصات التالية :
 .1االطالع على سجالت املؤسسة وثائقها ،وطلب املعلومات والبيانات التي تساعد اللجنة على
دراسة املوضوعات التي تندرج تحت اختصاصها أو تحال إليها من املجلس.
 .2أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية .
 .3االستعانة بمن تراه من الخبراء واملستشارين واملختصين لدراسة املوضوعات التي تندرج
ضمن مهامها؛ وذلك بعد أخذ موافقة املجلس .
املادة السادسة :تشكيل لجنة الحوكمة ومدتها
 .1يتم تشكيل لجنة الحوكمة لكل دورة من دورات عملها بقرار من املجلس بأغلبية األصوات،
على أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة ،على أن يكون واحد منهم على األقل
ً
مستقال.
 .2يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة باملعرفة والكفاءة والخبرة العملية ،باإلضافة إلى فهم شامل
للمؤهالت واألدوار واملسؤوليات املتعلقة بمهام لجنة الحوكمة .
ً
 .3يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ،ويفوض رئيس اللجنة عند عدم حضوره رئيسا لالجتماع.
ً
 .4إذا أول قرار التشكيل أمين اللجنة ،فإن اللجنة تختار أمينا لها في أول اجتماع.
 .5مدة دورة اللجنة هي مدة تكليف املجلس وتبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
 .6يلتزم األعضاء بحضور اجتماعات اللجنة ،وترفع اللجنة بطلب استبدال أي عضو يتخلف
عن حضور  30%من االجتماعات املتتالية أو  50%من االجتماعات غير املتتالية بال عذر.
 .7للمجلس عزل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بقرار صادر عن أغلبية أعضاء املجلس.
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 .8إذا شغر منصب عضو ألي سبب يقوم املجلس بتعيين بديل عنه أو يكتفى باألعضاء
الحاليين على أال يقل العدد عن ثالثة أعضاء.
املادة السابعة :اجتماعات لجنة الحوكمة
 .1تعقد اللجنة اجتماعات دورية أو حسب ما تقتضيه الحاجة ،ويعتبر االجتماع صحيحا إذا
حضره أغلبية األعضاء.
 .2تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين في االجتماع شريطة أن يكون االجتماع قد
استوفى النصاب القانوني املحدد ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس
اللجنة.
ُ
 .3يجب أن يكون الحضور شخصيا وال تقبل اإلنابة ،ويجوز أن يكون الحضور عن طريق وسائل
التواصل اإللكتروني على أال يزيد عدد االجتماعات التي حضرها عضو اللجنة بهذه الطريقة
عن  50%من اجتماعات اللجنة خالل العام.
ً
 .4عند عدم اكتمال نصاب االجتماع في املوعد املحدد مسبقا يعقد االجتماع في األسبوع التالي
لـه مباشرة بشرط موافقة جميع األعضاء.
 .5يكون اعتذار عضو اللجنة عن حضور االجتماع قبل أسبوع على األقل من التاريخ املحدد
لالجتماع.
 .6يمكن لرئيس اللجنة عند الحاجة عرض بعض املوضوعات على األعضاء عن طريق التمرير،
ما لم يطلب أحد األعضاء كتابيا اجتماع اللجنة للمداولة فيها ،ويتم عرض القرار وتوثيقه في
االجتماع الالحق اللجنة.
 .7يقتصر إدراج املوضوعات ضمن بند (ما يستجد من أعمال) على املوضوعات التي ال يمكن
تأجيلها إلى االجتماع التالي؛ إما بسبب ارتباطها بأوقات محددة أو أنه يترتب على تأجيلها
فوات مصالح محددة،
 .8يعد أمين اللجنة محضر االجتماع متضمنا كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة بخصوص
املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،وأهم املداوالت التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات،
وإذا أبدى أحد األعضاء رأيا مغايرا لقرار اللجنة ،فيجب إثباته بالتفصيل في محضر
االجتماع.
 .9يقوم أمين اللجنة بإرسال محضر االجتماع لألعضاء لالطالع واالعتماد ،وفي حال عدم وجود
ً
ً
مالحظات أو عدم وصول الرد خالل ثالثة أيام عمل يعتبر املحضر معتمدا ونافذا ،ما لم
يطلب أحد األعضاء مهلة إضافية ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة إلبداء مالحظاته .ويجب
على أمين اللجنة إعادة إرسال املحضر بعد إجراء التعديالت والتأكد من استالم جميع
األعضاء للمحضر عند إرساله.
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 .10يجب على أمين اللجنة التأكد من االحتفاظ بمحاضر لكافة االجتماعات موقعة من رئيس
اللجنة أو من ينوب عنه باالجتماع ،ويتم التوقيع عليها من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين
وأمين اللجنة.
 .11يحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
 .12يجب أن يحضر االجتماع الرئيس التنفيذي أو من ينيبه في حال عدم استطاعته ،ما لم
يخصص االجتماع ملناقشة موضوعات تتطلب عدم مشاركته في مناقشتها.
 .13يجب أن يحتوي التقرير السنوي للجنة على بيان يوضح عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت
خالل الفترة املشمولة بالتقرير.
املادة الثامنة :مهام رئيس اللجنة
 .1تمثيل اللجنة أمام املجلس ،وتزويدها باملعلومات املناسبة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
 .2اإلشراف على تخطيط وعقد اجتماعات اللجنة واملوافقة على جداول األعمال ومحاضر
االجتماعات.
 .3رئاسة اجتماعات اللجنة.
 .4التأكد من إعداد خطة عمل اللجنة واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها من املجلس.
 .5رفع تقارير عن أعمال اللجنة إلى املجلس.
املادة التاسعة :مهام عضو اللجنة
 .1االلتزام بحضور اجتماعات اللجنة.
 .2تنفيذ املهام التي يكلف بها من قبل اللجنة.
 .3اقتراح موضوعات ضمن جدول أعمال اللجنة بغرض مناقشتها.
 .4املشاركة في مناقشة موضوعات اجتماعات اللجنة.
 .5يحق لعضو اللجنة أن يتحفظ بجوار توقيعه عند عدم موافقته على أي قرار أو توصية.
املادة العاشرة :مهام مقرر اللجنة
 .1اإلعداد املسبق لالجتماعات وتحضير جدول األعمال واعتماده من رئيس اللجنة.
 .2إرسال مرفقات جدول األعمال إلى أعضاء اللجنة قبل موعد االجتماع بأسبوع لدارستها وإبداء
امللحوظات عليها قبل موعد االجتماع.
 .3تهيئة مكان االجتماع والتأكد من توفر مستلزماته ،وتذكير األعضاء باملوعد قبل أسبوع من
انعقاده.
 .4املحافظة على سجالت ومعامالت اللجنة وترتيبها.
 .5تحرير محاضر االجتماعات وإرسالها إلى أعضاء اللجنة للمراجعة وإبداء امللحوظات.
 .6إعداد مسودة القرارات والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
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 .7متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع إدارات املؤسسة وإعداد بيان بمتابعتها لعرضه على
ً
اللجنة دوريا.
 .8إعداد قاعدة بيانات بجميع أعمال اللجنة ومحاضرها وقراراتها وتوصياتها .
ً
 .9إعداد مسودة التقرير الدوري ألعمال اللجنة وعرضه على اللجنة سنويا.
 .10القيام بأي عمل تطلبه اللجنة ضمن اختصاصاتها.
املادة الحادية عشرة :تعويضات ومكافآت أعضاء اللجنة

 .1يتلقى أعضاء اللجنة التعويضات واملكافآت املعتمدة من املجلس.
 .2يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون في مدينة خارج موقع االجتماع املطالبة بجميع النفقات
التي تكبدوها لحضور االجتماع ،وتشمل هذه النفقات تذكرة ذهاب وعودة على درجة رجال
األعمال ،وأي نفقات أخرى الزمة لإلقامة واملواصالت.
 .3يتضمن تقرير املجلس تفاصيل املكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء اللجنة.
املادة الثانية عشرة :أحكام عامة
 .1ما لم يرد في هذه الالئحة من اختصاصات ومهام ،يرجع فيها إلى املجلس.
 .2ال يحق للعضو تمثيل اللجنة أمام الجهات األخرى إال بقرار من اللجنة.
 .3ال يحق ألعضاء اللجنة وال ملقررها إفشاء أي معلومات خاصة بمناقشات وتوصيات وقرارات
اللجنة خارجها.
 .4ال يحق ألعضاء اللجنة وال ملقررها التصريح لوسائل اإلعالم.
ً
 .5للمجلس منح صالحيات مكتوبة للجنة ،إضافة إلى ما ورد في هذه الالئحة.
 .6تعتبر هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من املجلس ،ويحق له تعديل أو إضافة أو حذف
أي فقرة من فقرات الالئحة.
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الباب العاشر :سياسة مكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل الموال
املادة الولى :التمهيد
سياسات وإجراءات مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال وفهم املخاطر لتمويل اإلرهاب هي أحد
الركائز األساسية التي اتخذتها املؤسسة في مجال الرقابة األمنية وللتعاون مع الجهات املختصة
ملكافحتها والتبليغ عن املتورطين فيها ً
وفقا لنظام مكافحة اإلرهاب وتمويله الصادر بموجب املرسوم
ً
امللكي رقم م 21/وتاريخ 1439/02/12ه في مجال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال
الصادر بموجب املرسوم املكي رقم م 20/وتاريخ 1439/02/05ه ولوائح التعديالت الالحقة ليتوافق
مع هذا السياسية.
املادة الثانية :املشمولون بالسياسة
تطبق هذه السياسة على جميع العاملين في املؤسسة.
املادة الثالثة :املصطلحات ذات العالقة
 .1النظام:
نظام مكافحة غسل األموال أو نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله.
 .2األموال:
ً
هي األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة
امتالكها؛ سواء أكانت مادية أم غير عادية ،أو منقولة أم غير منقولة ،أو ملموسة أم
ً
غير ملموسة ،والوثائق والصكوك واملستندات والحواالت وخطابات االعتماد أيا كان
شكلها ،سواء أكانت داخل اململكة أم خارجها ،ويشمل ذلك النظم اإللكترونية أو
ملكية أو مصلحة فيها ،وكذلك جميع
الرقمية واالئتمانيات املصرفية التي تدل على
ٍ
أنواع األوراق التجارية واملالية أو أية أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه األموال.
 .3الجريمة األصلية:
كل فعل يرتكب داخل اململكة يعد جريمة يعاقب عليها الشرع واألنظمة في اململكة،
ً
وكل فعل يرتكب خارج اململكة يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.
 .4املتحصالت:
األموال الناشئة أو املتحصلة – داخل اململكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير
ً
مباشر من ارتكاب جريمة أصلية ،بما في ذلك األموال التي حولت أو بدلت كليا أو
ً
جزئيا إلى أموال مماثلة.
 .5املؤسسة:
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ّ
مؤسسة اإلسكان التنمو ّي
األهلية ،وهي منظمة غير هادفة للربح وينطبق عليها ما
ورد من أنظمة وقوانين متعلقة بمكافحة غسل األموال.
 .6غسل األموال:
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أي أموال
مكتسبة مخالفة للشرع أو النظام ،وجعلها تبدو مشروعة املصدر.
 .7الجهة الرقابية:
الجهة املسؤولة عن التحقق من االلتزامات املالية للمؤسسات واألعمال واملهن غير
املالية املحددة واملنظمات غير الهادفة للربح ،وفق املتطلبات املنصوص عليها في
النظام والالئحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
 .8وحدة التحريات املالية:
وحدة التحريات املالية املنصوص عليها في نظام مكافحة غسيل األموال ،الصادر
باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 1433/5/11هـ والئحته التنفيذية.
 .9األدوات القابلة للتداول لحاملها:
األدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحامها كالشيكات والسندات ،وأوامر
الدفع؛ التي إما لحاملها أو َ
مظهرة له أو صادرة ملستفيد صوري أو أي شكل آخر
ينتقل معه االنتفاع بمجرد تسليمه ،واألدوات غير املكتملة التي تكون موقعة ُ
وحذف
منها اسم املستفيد.
 .10اإلرهاب:
أي شخص ذي صفة طبيعيةً -
سواء أكان في اململكة أو خارجها -يرتكب جريمة من
الجرائم املنصوص عليها في نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله أو يشرع أو يشترك أو
يخطط أو يساهم في ارتكابها ،بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
 .11تمويل اإلرهاب:
تمويل العمليات اإلرهابية واإلرهابيين واملنظمات اإلرهابية.
 .12البالغ:
َ
َّ
إبالغ الشخص املرخص له وحدة التحريات املالية عن أي عملية مشتبه فيها ،بما
يشمل إرسال تقرير عنها.
 .13مجموعة العمل املالي:
مجموعة العمل املالي الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (.)FATF
 .14الحجز التحفظي:
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الحجز املؤقت على نقل األموال واملتحصالت وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو
تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجرها بصورة مؤقتة ،استنادا إلى أمر صادر عن
محكمة أو سلطة مختصة بذلك.

املادة الرابعة :مؤشرات عملية غسيل الموال
مرتكبا لجريمة غسل األموال:
يعد كل من قام بأي من األفعال اآلتية ِّ
 .1تحويل أموال أو نقلها إلى املؤسسة تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر ،ألجل مساعدة
أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تحصلت منها تلك األموال لإلفالت من
عقوبة ارتكابها ،مع علمه بأنها من متحصالت جريمة ألجل إخفاء املصدر غير املشروع
لتلك األموال أو تمويهه.
 .2إخفاء أو تمويه طبيعة أمواله أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها عن طريق التبرع
بها ،مع علمه بأنها من متحصالت جريمة.
ً
 .3عدم االلتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب ،وخاصة
املتعلقة بهويته ونوع عمله.
 .4رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى
 .5علم املؤسسة بتورط العميل في أنشطة غسيل أموال أو جرائم تمويل إرهاب ،أو أي
مخالفات جنائية أو تنظيمية.
 .6اشتباه املؤسسة في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول.
ً
 .7صعوبة تقديم العميل وصفا لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
 .8طلب العميل من املؤسسة تحويل األموال املستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد
املؤسسة بأي معلومات عن الجهة املحول إليها.
 .9طلب العميل إنهاء إجراءات عقد يستخدم فيه أقل قدر ممكن من املستندات.
 .10علم املؤسسة أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
 .11ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل بشكل مبالغ فيه وبما ال يناسب مع وضعه
االقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).
املادة الخامسة :العمليات واإلجراءات
على املؤسسة ممثلة في اإلدارات ذات العالقة القيام باآلتي:
بشكل عام وباألخص تلك التي تكون معقدة وكبيرة بشكل
 .1تدقيق وفحص جميع املعامالت
ٍ
غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعامالت التي ال يكون غرض الهبة فيها واضحا.
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 .2تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة عالقة العمل في الحاالت التي تكون
فيها مخاطر احتمال وقوع غسل األموال مرتفعة ،وذلك لتحديد ما إذا كانت املعاملة تبدو
غير عادية أو مشبوهة.
 .3االحتفاظ بالسجالت مدة عشر سنوات ،وإتاحتها للسلطات املختصة عند الطلب
املادة السادسة :التبليغ
 .1تلتزم املؤسسة بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه أن لها عالقة بغسيل األموال إلى الجهات
املختصة بالدولة؛ على أن تكون املعلومات واملستندات واألدلة كافية بها.
 .2تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره.
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الباب الحادي عشر :مراجع حسابات املؤسسة
املادة الولى :مسؤولية تعيين مراجع الحسابات
إذا لم تعين وزارة العمل والتنمية االجتماعية مراجع حسابات للمؤسسة ،فيتعين على
مجلس األمناء إسناد مهمة مراجعة حسابات املؤسسة السنوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل
والكفاءة والخبرة والتأهيل إلعداد تقرير موضوعي مستقل للمجلس ولوزارة العمل والتمية
االجتماعية يبين فيه ما إذا كانت القوائم املالية للمؤسسة تعبر بوضوح وعدالة عن املركز املالي لها
وعن أدائها في املجاالت الجوهرية.
املادة الثانية :شروط مراجع الحسابات
يتم تعيين مراجع حسابات املؤسسة عن طريق مجلس األمناء ،مع مراعاة ما يلي:
 .1أن يكون ترشيحه بناء على توصية لجنة املراجعة.
ً
 .2أن يكون مرخصا له وأن يستوفي الشروط املقررة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .3أال تتعارض مصالحه مع مصالح املؤسسة.
 .4أال يقل عدد املرشحين عن ثالثة مراجعين.
املادة الثالثة :واجبات مراجع الحسابات
يجب على مراجع الحسابات ما يلي:
 .1بذل واجبي العناية واألمانة للمؤسسة.
 .2إبالغ وزارة العمل والتنمية االجتماعية واملؤسس في حال عدم اتخاذ مجلس األمناء اإلجراء
املناسب بشأن املسائل املثيرة للشبهة التي يطرحها ،أو إذا لم يقم املجلس بواجباته في تيسير
عمل مراجع الحسابات وتمكينه من أداء مهامه.
ً
 .3يكون مراجع الحسابات مسؤوال عن تعويض الضرر الذي يصيب املؤسسة أو الغير بسبب
األخطاء التي تقع منه في أداء عمله .وإذا تعدد املراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين
بالتضامن.
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الباب الثاني عشر :سياسات الرقابة الداخلية وآلية اإلشراف واملتابعة
املادة الولى :مقدمة
تهدف سياسة الرقابة الداخلية وآليات اإلشراف واملتابعة للمؤسسة إليضاح منهجية الرقابة
على أنشطة املؤسسة واألنظمة واإلجراءات املتبعة لتعزيز الرقابة واملتابعة لألعمال والقرارات.
وتعمل هذه السياسة على تحديد املسؤوليات والصالحيات اإلدارية التي من شأنها ضبط مسارات
تدفق العمليات واتخاذ القرارات وتمنع الفساد واالحتيال ،وتسهم في تطوير العملية االدارية
باملؤسسة.
•

•

•

•

•

املادة الثانية :مبادئ الرقابة واملتابعة
مبدأ الشمولية :فالبد من قيام جميع أصحاب السلطة في هيكل املؤسسة بممارسة أنشطة
املتابعة لتتمكن املؤسسة من تجنب الثغرات وترتقي بأدائها.
الدقة واملصداقية :مصداقية ودقة املعلومة من مصدرها أساس عمليات الرقابة واملتابعة ألنها
هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ اإلجراءات املناسبة.
التكامل :تؤمن املؤسسة بضرورة تكامل ممارسات الرقابة واملتابعة وأساليبها وإجراءاتها في اللوائح
التنظيمية والخطط االستراتيجية والتنفيذية واألنشطة .وال يمكن للرقابة أن تحقق أهدافها مالم
تكمل هذه العناصر بعضها بعضا.
الوضوح والبساطة :سهولة نظام الرقابة وبساطته ليصبح في متناول فهم للعاملين واملنفذين
مبدأ أساس يسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج املناسبة.
سرعة كشف االنحر افات واالبالغ عن الخطاء :تتطلب الرقابة سرعة كشف االنحرافات
والتبليغ عنها وتحديد أسبابها ومعالجتها.
املادة الثالثة :املسؤوليات
تقوم الرقابة على ممارسة السلطة اإلدارية للمستويات اإلدارية بصورة فعالة .ولكي تؤتي ثمارها
فإن كل مستوى من املستويات اإلدارية يتحمل جزءا من أجزاء املسؤولية عن نجاح الرقابة واملتابعة.
وعلى جميع العاملين واملنتسبين الذين يعملون باملؤسسة االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى
هذه السياسة واإلملام بها والتوقيع عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم
ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلى اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
وتتم الرقابة على مستويات عدة:
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.1
.2
.3
.4

مجلس المناء :حيث يتمتع بأوسع سلطات الرقابة ،وله أذرعه الرقابية ،التي منها املراجع
الخارجي ،املراجع الداخلي واللجنة التنفيذية واملشرف املالي ومراقب األداء االستراتيجي.
المين العام :ويمارس سلطة املتابعة اللصيقة لألنشطة من خالل املتابعة اليومية واالجتماعات
والتقارير واملعاينة املباشرة.
مديرو اإلدارات والقسام واملشاريع :ويتولى كل منهم ممارسة التدقيق على أعمال التنفيذ
ومراجعة التقارير واملخرجات والوثائق بما يضمن سالمة األداء.
العاملون :ويتحمل كل منهم مسؤولية الدقة واملصداقية في أعماله ،وااللتزام باإلبالغ عن
األخطاء والثغرات التي قد يالحظونها.

املادة الرابعة :أنشطة الرقابة
 .1الرقابة بالتقارير :التقارير اإلدارية واملالية أداة فعالة يعتمد عليها في تقييم األداء .يجب
إعداداها بصفة دورية وبطريقة تساعد على تحسين األداء وإشراك أصحاب املصلحة.
 .2الرقابة باالجتماعات الدورية :تعتمد املؤسسة على االجتماعات املجدولة كوسيلة فعالة
ملتابعة األنشطة ومعالجة أوجه القصور وتطوير األداء وتعزيز الرقابة بصورة منتظمة.
 .3الرقابة بالفحص والتدقيق :تتبنى املؤسسة هذا الخيار لألنشطة والحاالت التي تتطلب
فحصا خاصا .من األمثلة لهذه األنشطة النشاط املالي ،حيث تعتمد املؤسسة على قيام
خبير مستقل (مراجع مالي) بمراجعة القيود والفواتير واإلجراءات املالية والتقارير للتأكد
من سالمتها.
 .4الرقابة باالستطالعات وتحليل البيانات :نظرا لسعة النطاق الجغرافي ملستفيدي
املؤسسة فإن جمع البيانات امليدانية من خالل الوسائل الرقمية  /اإلحصائية هو أحد
السبل لتقييم الواقع والتحقق من وصول الخدمات –كما ونوعا -إلى مستحقيها .وتقوم
املؤسسة – بنفسها أو من خالل مستشارين -بتصميم االستطالعات وجمع البيانات
وتحليلها للتأكد من مصداقية بعض األنشطة واملشاريع.
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الباب الثالث عشر :سياسة حقوق امللكية الفكرية
-1

املادة الولى :مقدمة
تهدف سياسة امللكية الفكرية للمؤسسة إليضاح جوانب وحدود امللكية الفكرية للمنتجات التي تصدرها
املؤسسة ،واحترام حقوق امللكية الفكرية الخاصة بالكيانات األخرى ،مع مراعاة أال تتعارض هذه السياسة مع
ً
األنظمة واللوائح املطبقة في اململكة العربية السعودية أو السياسات واملعاهدات التي تكون اململكة طرفا فيها.

املادة الثانية :التعريفات
يقصد بالعبارات واملصطلحات االتية أينما وردت في هذه السياسة املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض السياق
خالف ذلك:

.1

امللكية الفكرية :هي مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر:
االختراعات ،حق املؤلف ،العالمات التجارية ،حقوق النشر ،الرسومات ،التصاميم ،النماذج،
املواصفات ،املفاهيم ،العمليات ،التقنيات ،قواعد البيانات ،االسماء التجارية ،وغيرها

.2
املؤلف :الشخص الذي ابتكر املصنف
ِّ .3

املصنف :يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني

ً
 .4العالمة التجارية :كل ما يأخذ شكال مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام
أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو
مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها
في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات املنشآت االخرى أو للداللة على تأدية خدمة من
الخدمات ،أو على إجراء املراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات .ويمكن اعتبار العالمة الخاصة بالصوت
أو الرائحة عالمة تجارية.

املادة الثالثة :نطاق السياسة:
 .1تشمل هذه السياسة جميع مجاالت امللكية الفكرية.
 .2جميع األطراف الذين تحكمهم السياسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقدتيها وأي طرف ذو عالقة تحدده
املؤسسة.

املادة الرابعة :السياسة العامة للملكية الفكرية
 .1تحتفظ املؤسسة بحقوقها املعنوية وتطالب من قام باستخدام أي من منتجاتها اإلبداعية باحترام تلك
الحقوق باإلشارة بوضوح للمؤسسة كمالك للمنتج.
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 .2ما تنتجه املؤسسة من منتجات إبداعية بالشراكة مع طرف آخر تحكمه سياسات امللكية الفكرية
للطرفين ،وعلى الجهات الراغبة باالستفادة منه مراعاة تلك السياسات.
 .3ال يحق ألي فرد أو جهة استغالل منتجات املؤسسة اإلبداعية ألغراض تجارية إال بعد الحصول على
موافقة املؤسسة خطيا على ذلك.
 .4جميع ما ينتجه العاملون باملؤسسة من مخرجات إبداعية في صميم عملهم وباستخدام موارد املؤسسة
مملوك للمؤسسة وال يحق لهم املطالبة بأي حقوق فكرية له.
 .5تعود ملكية املصنفات األدبية ملن قام بتأليفها من العاملين باملؤسسة  -إذا كان ذلك ليس من صميم
عمله ،ولم يتم تأليفه باستخدام موارد املؤسسة.
 .6تعد العالمة التجارية التي تم انتاجها داخل املؤسسة ،أو أي عالمة تجارية تتعلق باملنتجات أو الخدمات
ً
التي تقدمها ملكا خالصا لها.
 .7تلتزم املؤسسة باحترام حقوق امللكية الفكرية ملنتجات الجهات األخرى وعدم االعتداء عليها بأي صورة من
صور االعتداء.

املادة الخامسة :سياسة تسوية النزاعات
في حال وجود أي نزاع بين صاحب ملكية فكرية واملؤسسة وفقا ألحكام هذه السياسة فيتم حل هذه
ً
النزاعات وديا بين الطرفين ،وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز ألي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع
للجهة القضائية املختصة في اململكة العربية السعودية.
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الباب الرابع عشر :أحكام ختامية
.1

.2

.3
.4
.5
.6

يلتزم مجلس األمناء بتطبيق هذه الالئحة بشكل تدريجي بما يتناسب مع نمو املؤسسة وتوسع
أعمالها ،ويكون مسؤوال عن متابعة اإلدارة التنفيذية والتأكد من تطبيق أحكام هذه الالئحة
وفق ذلك.
تتولى إدارة الخدمات املساندة نشر هذه الالئحة والتوعية بها لدى جميع املعنيين بها ومتابعة
تطبيقها على جميع املستويات ،وتضمن تقريرها أي إخالل بهذه القواعد والتوصية الواجب
اتخاذها في هذا الشأن ويرفع التقرير إلى لجنة املراجعة.
يخضع العمل بهذه الالئحة وتنفيذها واملساءلة عليها لالئحة الصالحيات املعتمدة في
املؤسسة.
تعد هذه الالئحة حاكمة ألي لوائح داخلية أخرى.
يراجع مجلس األمناء هذه الالئحة كل أربع سنوات ،أو كلما تطلب األمر ذلك ،ويخضع
تفسيرها لتقدير املجلس أو من يفوضه.
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها.
وهللا املوفق ،والحمد هلل رب العاملين.
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امللحق
نموذج التقييم الذاتي ملجلس األمناء
مقدمة
يهدف هذا النموذج إلى املساعدة في الحصول على آراء وتقييمات أعضاء املجلس واإلدارة
التنفيذية لعمل املجلس؛ بهدف مساعدته على تحسين فعاليته في توجيه املؤسسة وتحقيق أهدافها .
يوزع النموذج على أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين ،كما يمكن في بعض األحيان مشاركة مستقلين
ممن لهم اطالع على عمل املؤسسة في تعبئة النموذج .بعد جمع نتائج التقييم ،يقوم املجلس
بمناقشتها بشكل صريح ومفتوح ومن ثم اقتراح مجاالت التحسين.
تعليمات التعبئة
يتم تقييم العناصر على مقياس من ، 1-3حيث يشير رقم  1إلى املوافقة ،ورقم  3إلى عدم
املوافقة ،بينما يشير رقم  2إلى الحيادية؛ أي ال يوجد رأي أو موقف محدد من العنصر.
املحور األول :تشكيل املجلس:
موافق محايد

العنصر
 1عدد األعضاء في املجلس مناسب
ً
ً
 2يعكس تكوين املجلس الحالي مزيجا مناسبا ومجموعة من الخبرات واملهارات
الكافية لتوفير التوجيه الالزم للمؤسسة وقيادتها نحو تحقيق األهداف
 3يوفر املجلس الفرصة ألعضائه لالستفادة من املواهب واملهارات والخبرات
املتوافرة لديهم في تطوير عمل املؤسسة

1
1

2
2

1

2

غير
موافق
3
3
3

تعليقات ومقترحات أخرى حول املحور األول:
املحور الثاني :وظائف املجلس
العنصر
1
2
3

موافق محايد

تعد رئاسة املجلس لالجتماعات بشكل جيد وتستعد للمشاركة في مناقشة
املوضوعات
تدير رئاسة املجلس االجتماعات بشكل فعال وتشجع الجميع على
املشاركة.
يراعي املجلس الطبيعة غير الربحية للمؤسسة ويتخذ القرارات على هذا
األساس.
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غير
موافق
3

1

2

1

2

3

1

2
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 4يكرس املجلس اهتماما كافيا للموضوعات التالية:
توفير التمويل الكافي
أ
ب القيادة الرشيدة للمؤسسة
ج البيانات والعمليات املالية
د الخطط التشغيلية السنوية
هـ الخطط االستراتيجية
و معايير الحوكمة
ز املراجعة الدورية للمشاريع الكبرى
 5يتابع املجلس بشكل مستمر عمليات املؤسسة وتقاريرها املالية
 6يمارس املجلس الرقابة املناسبة املتعلقة بالضوابط الداخلية وااللتزام
باللوائح املعتمدة
 7يدرك املجلس املخاطر ويقيمها بشكل مستمر ويعمل على تجنبها
 8يشارك املجلس بشكل مناسب في تقييم أداء الرئيس التنفيذي وتحديد
التعويضات املناسبة له
 9يوضح املجلس أهدافه وتوقعاته للرئيس التنفيذي الذي يستجيب لها
بشكل بناء
 10يقدم املجلس للرئيس التنفيذي توجيهات واضحة ومفهومة
 11يدرك املجلس أن دوره هو توفير اإلشراف والتوجيه وأنه ال يتدخل بشكل
غير مناسب في العمليات اليومية للمؤسسة.
 12يلتزم أعضاء املجلس بالكشف عن أي حاالت تعارض مصالح ويطبقون ما
نصت عليه السياسة املعتمدة

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

تعليقات ومقترحات أخرى حول املحور الثاني:
املحور الثالث :أدوات عمل املجلس
العنصر
1
2
3
4
5

ً
يعقد املجلس عددا كافيا من االجتماعات
تتلقى اإلدارة التنفيذية املعلومات قبل وقت كاف بما يسمح لها
بالتحضير لالجتماعات
املعلومات املقدمة إلى اإلدارة التنفيذية مفصلة بما يكفي لتوفير
املعلومات املطلوبة
وقت اجتماعات املجلس مناسب لتغطية املوضوعات التي تتم مناقشتها
وتمكين اإلدارة من الوفاء بمسؤولياتها
تجرى االجتماعات بطريقة تضمن التواصل املفتوح والعمل في الوقت
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غير
موافق
3
3

موافق

محايد

1
1

2
2

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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6
7
8
9

املناسب
يتم توزيع وقت اجتماع املجلس بشكل مناسب بين مناقشات املجلس
وعروض اإلدارة التنفيذية
لدى اإلدارة التنفيذية ما يكفي من الصالحيات في تشكيل جدول أعمال
املجلس وتحديد أولويات املوضوعات املدرجة فيه
تعد قيادة املجلس فعالة
تعقد الجلسات الخاصة للمجلس( بدون الرئيس التنفيذي )بشكل
دوري

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

تعليقات ومقترحات أخرى حول املحور الثالث:
املحور الرابع :اللجان التابعة للمجلس
1
2
3
4

العنصر
تساعد اللجان التابعة للمجلس املجلس في تنفيذ مسؤولياته وتساهم في
كفاءته وفعاليته
يراجع املجلس بشكل دوري لوائح اللجان ويساهم في تطوير عملها
يتناوب أعضاء املجلس في عضوية اللجان ورئاستها بطريقة مناسبة
تتواصل اللجان مع املجلس بشكل فعال وترفع نتائج أعمالها وتوصياتها
إليه بشكل مستمر

موافق
1

محايد
2

غير موافق
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

تعليقات ومقترحات أخرى حول املحور الرابع:
نموذج اإلفصاح في سياسة تعارض املصالح
 .1يتم تعبئة هذا النموذج من قبل جميع املشمولين بالالئحة.
 .2يتضمن النموذج اإلفصاح عما يلي:
 .2.1الجهات التي لصاحب النموذج عالقة بها ولها تعامالت حالية مع املؤسسة أو يحتمل أن
يكون لها تعامالت مستقبلية معها (الجزء األول من نموذج اإلفصاح)
 .2.2األشخاص الذين يعملون في املؤسسة حاليا وله عالقة قرابة معهم سواء أكانوا يعملون
في املؤسسة بدوام كامل أو جزئي أو كمستشارين (الجزء الثاني من نموذج اإلفصاح)
الوظيفة:
اإلدارة:
االسم:
ً
أوال :اإلفصاح عن الجهات التي لها تعامل حالي مع املؤسسة أو يحتمل أن يكون لها تعامل مستقبال
(يسجل في النموذج أسماء الجهات التي يرتبط معها صاحب النموذج بعالقة وتحدد طبيعة العالقة وما إذا
كانت بصاحب النموذج نفسه أو بأحد أفراد عائلته كما يحدد طبيعة العالقة مع الجهة ،وهل هو مالك لها
أو يعمل فيها أو متعاون معها أو غير ذلك)

اسم الجهة

نوع العالقة

املنطقة
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املوظف
نفسه

أحد أفراد عائلته
(يحدد)

العالقة

ً
ً
ثانيا :اإلفصاح عن األفراد الذين يعملون في املؤسسة حاليا ولصاحب النموذج عالقة بهم
(يسجل كل موظف في هذا النموذج أسماء العاملين في املؤسسة الذين تربطهم به عالقة قرابة حتى الدرجة
الرابعة ،سواء أكانوا موظفين بدوام كامل أو مستشارين أو غير ذلك من عالقات العمل)

أسماء العاملين الذين للموظف عالقة قرابة
معهم

التاريخ/ :

/م

عملهم الحالي

طبيعة القرابة

التوقيع:
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