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 اح عن المعلومات األساسيةسياسة اإلفـص
 

 للتراث أبابطينمـحمد لمؤسسة عبدهللا بن 
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 مقدمة

 تمثل المعلومات األساسٌة مرتكًزا مهًما لمعرفة حجم نشاط أي مؤسسة أهلٌة ومدى تأثٌره على
وتأتً هذه ، المستفٌدٌن وإسهامها بهذا النشاط فً الدفع لدًما بالتنمٌة االجتماعٌة فً نطاق نشاطها

السٌاسة لتحدٌد العناصر والمعلومات الجوهرٌة واألساسٌة التً تلتزم مؤسسة عبدهللا بن مـحمد 
 .أبابطٌن للتراث باإلفصاح عنها بانتظام الطالع المسؤولٌن والمهتمٌن والمستفٌدٌن

 

 الهدف

الهدف من سٌاسة اإلفصاح عن المعلومات األساسٌة هو التأكد أن مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن 
فصاح عن جمٌع األمور الجوهرٌة بدلة وفً الولت المناسب، بما فً ذلن الوضع للتراث تلتزم باإل

 اإلداري والتنظٌمً والمالً للمؤسسة واألداء والحوكمة وتولٌت االفصاح عنها.

 

 اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية

ف المعلومات الجوهرٌة على أنها "أٌة معلومات تتعلك بأوضاع وأنشطة المؤسسة ومستوى  تُعَرَّ
أدائها والمعلومات التً ٌتولع أن تؤدي إلى رسم تصور محدد وجوهري عن أوضاع مؤسسة عبدهللا 

الجوهرٌة المماثلة على نطاق واسع وفً لذلن ٌجب نشر كافة المعلومات "، بن مـحمد أبابطٌن للتراث
 حٌنها وبما ٌتوافك مع األنظمة والموانٌن.

ولد لامت مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث بوضع مجموعة من اإلجراءات للعمل بموجبها 
 فٌما ٌتعلك بكافة اتصاالت المؤسسة، وتتكون مما ٌلً:

الموائم والتمارٌر المالٌة  اإلدارةجلس ٌجب أن ٌعتمد م: اإلفصاح عن المعلومات المالية -
األولٌة والسنوٌة لمؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث وأن ٌولع علٌها العضو 

، وذلن لبل نائب رئٌس مجلس اإلدارةواإلدارة المختص بأمانة الصندوق فً مجلس 
ائم وٌجب أن تمدم المو، نشرها وتوزٌعها على أعضاء المجلس وتزوٌد من ٌلزم بها

إلى الجهة المعنٌة بحوكمة األوضاع اإلدارة المالٌة األولٌة والسنوٌة وتمرٌر مجلس 
 .اإلدارةالمالٌة للمؤسسة فور اعتمادها من سعادة رئٌس مجلس 

المؤسسة بإصدار تمرٌره إدارة ٌموم مجلس  اإلدارة:االفصاحات في تقرير مجلس  -
اله لمكتب التنمٌة االجتماعٌة وإرس -خالل المهلة المحددة حسب النظام  -السنوي 

عرًضا وافًٌا لنشاطات اإلدارة وإعالنه للمستفٌدٌن، وٌجب أن ٌتضمن تمرٌر مجلس 
 المؤسسة خالل السنة األخٌرة، وجمٌع العوامل المؤثرة فً أعمال المؤسسة.

تعطً : اإلفصاح عبر الموقع اإللكتروني ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي -
مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث أهمٌة خاصة لمولعها اإللكترونً وتحدٌثه 
بصفة مستمرة باعتباره من أهم النوافذ ووسائل التواصل مع كافة أفراد الجمهور، حٌث 
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مؤسسة عبدهللا بن مـحمد إدارة من لبل مجلس  -بصفة مستمرة  -ٌتم تطوٌره وتحدٌثه 
من  -لبل نشرها على المولع  - لتحمك من المعلومات ومراجعتهاأبابطٌن للتراث وٌتم ا

، وذلن لضمان توافك هذه المعلومات ومحتوٌاتها مع نائب رئٌس مجلس اإلدارةلبل 
المتطلبات النظامٌة لإلفصاح ولتجنب المؤسسة أي مخالفات لد تحدث نتٌجة لنشر 

مجلس اإلدارة على  ، وٌعملمعلومات ال ٌنبغً نشرها حسب أنظمة ولوائح الوزارة
بما فً ذلن  -لبل نشرها  -مراجعة كافة االفصاحات واألخبار الصحفٌة واإلعالنات 

والنشرات والمواد اإلعالمٌة التً تصدرها المؤسسة وما ٌنشر على الصحف  الدورٌات
وموالع التواصل االجتماعً للتأكد من توافمها مع األنظمة والموانٌن لنظام المؤسسات 

وعلى  ،ً الوزارة، وذلن لتجنٌب المؤسسة أي مخالفات لد تحدث نتٌجة لذلناألهلٌة ف
ورد بهذه السٌاسة لتجنٌب المؤسسة أي مخالفات بهذا  مسؤولً المؤسسة مراعاة ما

 الخصوص.
تموم مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث باإلفصاح  :االفصاحات المتعلقة بالحوكمة -

ا والوثائك المتعلمة بها من خالل نشرها على مولع عن سٌاسات الحوكمة واجراءاته
  المؤسسة اإللكترونً أو أي وسٌلة أخرى حسب سٌاسة المؤسسة بما فً ذلن ما ٌلً:

 ( النظام األساس للمؤسسة.1

 ( دلٌل الحوكمة والوثائك األخرى ذات العاللة.2

 .اإلدارة( التمرٌر السنوي لمجلس 3

 السنوٌة( والحسابات السنوٌة الختامٌة. ( الموائم المالٌة األولٌة )ربع4

 .- إن وجد -( تمرٌر لجان المراجعة السنوي 5

 .- إن وجد - ( تمرٌر الحوكمة وااللتزام السنوي6

 ومداوالتها. اإلدارة( محاضر مجلس 7

 ( كافة اإلعالنات واألخبار ا لخاصة بالمؤسسة.8

ٌة اإلفصاح والشفافٌة ( أي تمارٌر أو وثائك أخرى تراها المؤسسة معززة لعمل9
 وبما ال ٌتعارض مع األنظمة والموانٌن.

تموم مؤسسة عبدهللا بن مـحمد  :اإلفصاح المتعلق بسياسات المسؤولية االجتماعية -
أبابطٌن للتراث باإلفصاح عن مساهماتها وسٌاساتها فً مجال المسؤولٌة االجتماعٌة 

(CSRواإلجراءات الخاصة بالعاملٌن والمجتمع مرة و ) ًاحدة فً سنة على األلل ف

وحسب نشاط المؤسسة، ومولع المؤسسة اإللكترونً، اإلدارة التمرٌر السنوي لمجلس 
 عن المسؤولٌة االجتماعٌة.مجلس إدارة المؤسسة مرها ٌووسائل االتصال األخرى التً 

عملٌات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من اإلدارة ٌنظم مجلس : اإلدارةإفصاحات مجلس  -
وتحدٌثه اإلدارة أعضائه، مع مراعاة وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس 
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دورًٌا، وذلن وفمًا لإلفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالٌة 
 ولوائحهما التنفٌذٌة.

رد البشرٌة والتنمٌة وزارة المواإبالغ اإلدارة على مجلس : اإلفصاح للجهات الرقابية -
واإلعالن على مولع المؤسسة فوًرا )وحسب ما ٌمتضٌه الحال( بجمٌع االجتماعٌة 

 المتطلبات النظامٌة المحددة فً األنظمة والموانٌن مثل:

 )استمالة أو تعٌٌن أو تصنٌف(.اإلدارة أي تغٌرات فً هٌكلة مجلس  (1

 ( أي تغٌٌرات فً هٌكلة لجان المؤسسة.2

 رات فً اإلدارة التنفٌذٌة.( أي تغ3ٌٌ

وتلتزم مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث باإلفصاح عن جمٌع المعلومات المطلوبة بموجب 
 الئحة هذه السٌاسة.

 

 حدود اإلفصاح

وال ٌجوز لهم استغالل ما ، أن ٌفشوا شٌئًا من أسرار المؤسسةاإلدارة ال ٌجوز ألعضاء مجلس 
تحمٌك مصلحة لهم أو ألحد ألاربهم أو للغٌر؛ وإال وجب عزلهم  ٌعلمون به بحكم عضوٌتهم فً

 ومطالبتهم بالتعوٌض.

 

 مبادرات إضافية لدعم مبدأ اإلفصاح والشفافية

السعً المتواصل لتطبٌك أفضل الممارسات الدولٌة فً مجال اإلفصاح والشفافٌة مثل معاٌٌر 
( ومبادئ منظمة التعاون والتنمٌة S&Pبورز العالمٌة لإلفصاح والشفافٌة ) وموجهات ستاندرد آند
والمولع اإللكترونً اإلدارة ( وعكس ذلن فً التمرٌر السنوي لمجلس OECDااللتصادٌة للحوكمة )

 وأي تمارٌر أو منشورات أخرى لمؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث.

ورٌة على مولع المؤسسة اإللكترونً وأي وسٌلة نشر أخرى نشر أخبار المؤسسة ونشاطاتها بصفة د
 تراها مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث مناسبة للوصول ألكبر عدد من المستفٌدٌن.

 

 مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطين للتراثالمتحدث الرسمي باسم 

هو المتحدث الرسمً باسم المؤسسة أمام كافة وسائل اإلعالم ومع  نائب رئٌس مجلس اإلدارةإن 
جمهور ومجتمع المستفٌدٌن. كما ٌحك له من ولت آلخر تعٌٌن شخص أو أشخاص آخرٌن من داخل 
المؤسسة للتحدث بالنٌابة عن مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث أو الرد على استفسارات 
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وال ٌجوز ألي شخص آخر عدا رئٌس مجلس ، الضرورة لذلنمعٌنة متى ما لزم األمر ودعت 
 أو المكلفٌن من لبله اإلدالء بأي تصرٌحات علنٌة حول ما ٌلً:اإلدارة 

 .استراتٌجٌات وخطط مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث -
 .عملٌات وأنشطة مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث -
 ( واالحتٌاجات المالٌة بصفة عامة.األداء المالً )الحالً والمستمبلً -
 .التماضً والدعاوى -
 استثمارات مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث. -

وجمٌع موظفً مؤسسة عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن للتراث غٌر المصرح  اإلدارةوعلى أعضاء مجلس 
اإلعالم المختلفة لهم بالحدٌث باسم المؤسسة تحوٌل كافة الطلبات الواردة من المهتمٌن ووسائل 

 للشخص المصرح له بالحدٌث نٌابة عن المؤسسة.

 

 مراجعة سياسة اإلفصاح عن المعلومات األساسية

بمراجعة سٌاسة اإلفصاح عن المعلومات األساسٌة بصفة دورٌة وكلما دعت اإلدارة ٌموم مجلس 
أصحاب المصالح الضرورة وذلن لضمان تماشٌها مع المواعد واألنظمة وأنها مستوفٌة لمتطلبات 

 المختلفة.
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (     سياسة اإلفصاح عن المعلومات األساسية     )  محضر إقرار 

 دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،  أنه الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا

تم ، م21/11/2121الموافك  هـ4/3/1442 بتارٌخ (  1فً اجتماع مجلس اإلدارة رلم )  

وتم ، (      سٌاسة اإلفصاح عن المعلومات األساسٌة)     اعتماد االطالع على محتوى 

 وهللا الموفك. ،،اعتمادها من مجلس اإلدارة والتولٌع بالعلم على محتواها

تولٌعات أعضاء مجلس اإلدارة :

التوقيعالصفةاالسمم

الرئٌس .األستاذ عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن 1

عضو .األستاذة الجوهرة بنت عبدهللا العوٌد 2

نائب الرئٌس .األستاذ مـحمد بن عبدهللا أبابطٌن 3

عضو .األستاذ عبدالعزٌز بن عبدهللا أبابطٌن 4

عضو .أبابطٌنالمهندس معاذ بن عبدهللا  5
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