
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 سياسة اإلفصاح عن املعلومات األساسية
 

الخيرية خ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريانسؤسةة اشييمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           
 

:ةمقدم  

 

 ملعرفة حجم نياط أي مسؤسةة أهلية ومدى تأثيره على 
ً
 مهما

ً
تمثل املعلومات األساسية مرتكزا

 باشتنمية االجتماعية في نطاق نياطها. وتأتي 
ً
املةتفيدين وإسهامها بهذا اشنياط في اشدفع قدما

اشييخ هذه اشةياسة شتحديد اشعناصر واملعلومات الجوهرية واألساسية اشتي تلتزم مسؤسةة 

املةسؤوشين واملهتمين  باإلفصاح عنها بانتظام الطالععبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيرية 

.ينواملةتفيد  

 

:الهدف  

 

 اشييخاشهدف من سياسة اإلفصاح عن املعلومات األساسية هو اشتأكد أن مسؤسةة 

وهرية بدقة وفي تلتزم باالفصاح عن جميع األمور الج بن عبدهللا آل فريان الخيرية عبداشرحمن

اشوقت املناسب، بما في ذشك اشوضع اإلداري واشتنظيمي واملالي شلمسؤسةة واألداء والحوكمة 

 .وتوقيت االفصاح عنها

 

:اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية  

 

َعرَّف املعلومات الجوهرية على أنها "أية معلومات تتعلق بأوضاع وأنيطة املسؤسةة ومةتوى 
ُ
ت

شتي يتوقع أن تسؤدي إلى رسم تصور محدد وجوهري عن أوضاع مسؤسةة أدائها واملعلومات ا

." شذشك يجب نير كافة املعلومات الجوهرية اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيرية

 .املماثلة على نطاق واسع وفي حينها وبما يتوافق مع األنظمة واشقوانين

 

بوضع مجموعة من  فريان الخيريةاشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل وقد قامت مسؤسةة 

 اإلجراءات شلعمل بموجبها فيما يتعلق بكافة اتصاالت املسؤسةة، وتتكون مما يلي

 

:اإلفصاح عن املعلومات املالية  

 

اشييخ يجب أن يعتمد مجلس األمناء اشقوائم واشتقارير املاشية األوشية واشةنوية ملسؤسةة 

يوقع عليها اشعضو املختص بأمانة اشصندوق في  وأن عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيرية  



 

اشتنفيذي ورئيس مجلس األمناء، وذشك قبل نيرها وتوزيعها على مجلس األمناء واملدير 

أعضاء املجلس وتزويد من يلزم بها. ويجب أن تقدم اشقوائم املاشية األوشية واشةنوية وتقرير 

اشية شلمسؤسةة فور اعتمادها من سعادة مجلس األمناء إلى الجهة املعنية بحوكمة األوضاع امل

 رئيس مجلس األمناء

 

 :االفصاحات في تقرير مجلس األمناء

 

-خالل املهلة املحددة حةب اشنظام -يقوم مجلس أمناء املسؤسةة بإصدار تقريره اشةنوي 

وإرساشه ملكتب اشتنمية االجتماعية وإعالنه شلمةتفيدين، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس 

ً
ً
 شنياطات املسؤسةة خالل اشةنة األخيرة، وجميع اشعوامل املسؤثرة في أعمال  األمناء عرضا

ً
وافيا

 .املسؤسةة

 

 
:اإلفصاح عبر املوقع اإللكتروني ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي  

 

 

أهمية خاصة ملوقعها  اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةتعطي مسؤسةة 

مةتمرة باعتباره من أهم اشنوافذ ووسائل اشتواصل مع كافة أفراد اإلشكتروني وتحديثه بصفة 

من قبل أمانة مجلس مسؤسةة  -بصفة مةتمرة  –الجمهور، حيث يتم تطويره وتحديثه 

قبل  –ويتم اشتحقق من املعلومات ومراجعتها اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيرية

من قبل أمين املجلس، وذشك شضمان توافق هذه املعلومات ومحتوياتها مع  -نيرها على املوقع 

املتطلبات اشنظامية شإلفصاح وشتجنب املسؤسةة أي مخاشفات قد تحدث نتيجة شنير معلومات 

ً.ال ينبغي نيرها حةب أنظمة وشوائح اشوزارة

 

قبل  -ة مجلس األمناء بمراجعة كافة االفصاحات واألخبار اشصحفية واإلعالنات وتقوم أمان

بما في ذشك اشدوريات واشنيرات واملواد اإلعالمية اشتي تصدرها املسؤسةة وما ينير على  -نيرها 

اشصحف ومواقع اشتواصل االجتماعي شلتأكد من توافقها مع األنظمة واشقوانين شنظام 

اشوزارة، وذشك شتجنيب املسؤسةة أي مخاشفات قد تحدث نتيجة شذشك. املسؤسةات األهلية في 

املسؤسةة أي مخاشفات بهذا  راعاة ماورد بهذه اشةياسة شتجنيبوعلى مةسؤولي املسؤسةة م

 الخصوص

 

 

 



 
 

 

:بالحوكمةاالفصاحات املتعلقة   
 

باإلفصاح عن سياسات  اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةتقوم مسؤسةة 

واجراءاتها واشوثائق املتعلقة بها من خالل نيرها على موقع املسؤسةة اإلشكتروني أو  الحوكمة

 :أي وسيلة أخرى حةب سياسة املسؤسةة بما في ذشك ما يلي

ً

 اشنظام األساس شلمسؤسةة .1

 وكمة واشوثائق األخرى ذات اشعالقدشيل الح .2

 .اشتقرير اشةنوي ملجلس األمناء .3

 اشةنوية( والحةابات اشةنوية الختاميةاشقوائم املاشية األوشية )ربع  .4

 إن وجد-تقرير لجان املراجعة اشةنوي   .5

 إن وجد-تقرير الحوكمة واالشتزام اشةنوًي  .6

 محاضر مجلس األمناء ومداوالته .7

 لخاصة باملسؤسةةكافة اإلعالنات واألخبار ا  .8

ال  أي تقارير أو وثائق أخرى تراها املسؤسةة معززة شعملية اإلفصاح واشيفافية وبما .9

 يتعارض مع األنظمة واشقوانين

 

 

:اإلفصاح املتعلق بسياسات املسؤولية االجتماعية  
 

باإلفصاح عن مةاهماتها  اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةتقوم مسؤسةة 

واملجتمع مرة واإلجراءات الخاصة باشعاملين  (CSR) وسياساتها في مجال املةسؤوشية االجتماعية

على األقل في اشتقرير اشةنوي ملجلس األمناء وحةب نياط املسؤسةة، وموقع واحدة في سنة 

املسؤسةة اإلشكتروني، ووسائل االتصال األخرى اشتي تقرها أمانة املجلس عن املةسؤوشية 

 االجتماعية
 

 

:فصاحات مجلس األمناءا  
 

ل ينظم مجلس األمناء عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه، مع مراعاة وضع سج

 شإلفصاحات املطلوبة 
ً
، وذشك وفقا

ً
خاص بإفصاحات أعضاء مجلس األمناء وتحديثه دوريا

 بموجب نظام اشيركات ونظام اشةوق املاشية وشوائحهما اشتنفيذية
 



 
 

 

:اإلفصاح للجهات الرقابية  
 

 )وحةب 
ً
على مجلس األمناء إبالغ مكتب اشتنمية االجتماعية واإلعالن على موقع املسؤسةة فورا

 :يقتضيه الحال( بجميع املتطلبات اشنظامية املحددة في األنظمة واشقوانين مثلما 

 .(أي تغيرات في هيكلة مجلس األمناء )استقاشة أو تعيين أو تصنيف -

 .أي تغييرات في هيكلة لجان املسؤسةة -

 .أي تغييرات في اإلدارة اشتنفيذية بما في ذشك املدير اشتنفيذي وأمين اشصندوًق -

باإلفصاح عن جميع  اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةمسؤسةة وتلتزم 

 .املعلومات املطلوبة بموجب الئحة هذه اشةياسة
ً

 

:حدود اإلفصاح  
 

 من أسرار املسؤسةة. وال يجوز شهم استغالل ما 
ً
ال يجوز ألعضاء مجلس األمناء أن يفيوا شيئا

مصلحة شهم أو ألحد أقاربهم أو شلغير؛ وإال وجب عزشهم يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق 

 .ومطاشبتهم باشتعويض
 

 

:مبادرات إضافية لدعم مبدأ اإلفصاح والشفافية  
 

اشةعي املتواصل شتطبيق أفضل املمارسات اشدوشية في مجال اإلفصاح واشيفافية مثل معايير -

ومبادئ منظمة اشتعاون  (S&P) وموجهات ستاندرد آند بورز اشعاملية شإلفصاح واشيفافية

وعكس ذشك في اشتقرير اشةنوي ملجلس األمناء واملوقع  (OECD) واشتنمية االقتصادية شلحوكمة

اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان  مسؤسةة اإلشكتروني وأي تقارير أو منيورات أخرًى

 .الخيرية

نير أخبار املسؤسةة ونياطاتها بصفة دورية على موقع املسؤسةة اإلشكتروني وأي وسيلة نير  -

مناسبة شلوصول ألكبر  اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةأخرى تراها مسؤسةة 

 .عدد من املةتفيدين

 

 

 

 



 

 

 

مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةاملتحدث الرسمي باسم   
 

مجلس األمناء هو املتحدث اشرسمي باسم املسؤسةة أمام كافة وسائل اإلعالم ومع جمهور رئيس 

ومجتمع املةتفيدين. كما يحق شه من وقت آلخر تعيين شخص أو أشخاص آخرين من داخل 

أو  اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةاملسؤسةة شلتحدث باشنيابة عن مسؤسةة 

 .استفةارات معينة متى ما شزم األمر ودعت اشضرورة شذشك اشرد على

وال يجوز ألي شخص آخر عدا رئيس مجلس األمناء أو األمين اشعام أو املكلفين من قبله اإلدالء 

 :بأي تصريحات علنية حول ما يلي

 اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةاستراتيجيات وخطط مسؤسةة  -

 اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةعمليات وأنيطة مسؤسةة  -

 .األداء املالي )الحالي واملةتقبلي( واالحتياجات املاشية بصفة عامة -

 اشتقاض ي واشدعاوًى -

 .اشييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيريةاستثمارات مسؤسةة  -

شييخ عبداشرحمن بن عبدهللا آل فريان اوعلى أعضاء مجلس األمناء وجميع موظفي مسؤسةة 

غير املصرح شهم بالحديث باسم املسؤسةة تحويل كافة اشطلبات اشواردة من املهتمين  الخيرية

 ووسائل اإلعالم املختلفة شلشخص املصرح شه بالحديث نيابة عن املسؤسةة

 

 

 مراجعة سياسة اإلفصاح عن املعلومات األساسية
 

ياسة اإلفصاح عن املعلومات األساسية بصفة دورية وكلما يقوم مجلس األمناء بمراجعة س

دعت اشضرورة وذشك شضمان تماشيها مع اشقواعد واألنظمة وأنها مةتوفية ملتطلبات أصحاب 

 .املختلفةاملصالح 


