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 ثمهيد:

 ًّل شخٍص ٌػمل لصالحها، 
َ
م بمداقظت الضلكي" خصىصُت ت لخدكُظ الهشآن الٌٍش جدترُم " الجمػُت الخيًر

ػُذ ما ًهىم به مً جصشقاٍث خاسَج ئطاس الػمل لِس مً اهخمامها، ئال أنَّ الجمػُت جشي أن اإلاصالح الشخصُت 
َ
وح

، أو ؾيرها، نذ جخذاخُل، بصىسٍة مباششٍة أو ؾيِر تاحخماغٍُت، أو مالُإلاً ٌػمل لصالحها أثىاَء مماسسِت أّيِ أوشطٍت 

 مػه حػاسض في اإلاصالح.
ُ
 مباششٍة، مؼ مىطىغُخِه، أو والئِه للجمػُت مما نْذ ًيشأ

إمً الجمػُت 
ُ
اإلاخمثلِت في النزاهِت والػمل الجماعِي والػىاًِت واإلابادسِة وؤلاهجاِص، وجأحي سُاست  بالهُم واإلابادئج

ش اإلاصلحت الشخصُت ح
ّ
ض جلَ الهُم وخماًتها، ورلَ لخكادي أن جإث ػاسض اإلاصالح الصادسة غً الجمػُت؛ لخػٍض

أو الػائلُت، أو اإلاهىُت ألّي شخٍص ٌػمل لصالح الجمػُت غلى أداء واحباجه ججاه الجمػُت، أو أن ًَخّدصَل مً 

 خالُ جلَ اإلاصالح غلى مٍاسٍب غلى خساب الجمػُت.

 السياسة: هطاق وأهداف

  ػت ويزلَ مؼ غذم ؤلاخالُ بما حاء في اإلاػمُى بها في اإلاملٌت الػشبُت السػىدًت التي  ألاهظمتالشَش

م
ُ
الخىكُزًت، والالئدت ألاساسُت  احػاسض اإلاصالح، وهظام الجمػُاث واإلاإسساث ألاهلُت والئدته جدٌ

 لها، دوَن أن جدلَّ مدلها.
ً
 للجمػُت، جأحي هزه السُاست اسخٌماال

  شمل رلَ أغظاء الجمػُت الػمىمُت طبو هزه السُاست غلى ًل شخص ٌػمل لصالح الجمػُت، َو
ُ
ج

، وحمُؼ اإلاىبثهت مً مجلس ؤلاداسة، ومذًش الجمػُت الخىكُزيوأغظاء مجلس ؤلاداسة، وأغظاء اللجان 

 مىظكيها ومخطىغيها.

  في الكهش ً ي شخص ة السابهت ومصالح أٌشمل حػاسض اإلاصالح، ما ًخػلو باألشخاص أهكسهم اإلازًىٍس

شمل هإالء الضوحت، ألابىاء، الىالذًً، ألاشهاء، أو ؾيرهم مً  آخش جٍىن له غالنت شخصُت بهم، َو

 أقشاد الػائلت.

  مً الىثائو التي جشبط الجمػُت باألشخاص الػاملين لصالحها سىاء 
ُ
 ال ًخجضأ

ً
ػذُّ هزه السُاست حضءا

ُ
ح

 غهىد غمل.ًاهذ جلَ الىثائو نشاساث حػُين أو 

  جىظم حػاسض اإلاصالح 
ً
يها الخاسحُين أو ؾيرهم، هصىصا ّظمً الجمػُت الػهىد التي جبرمها مؼ اسدشاٍس

ُ
ج

 بما ًخكو مؼ أخٍام هزه السُاست.

  تهذف هزه السُاست ئلى خماًت الجمػُت وسمػتها ومً ٌػمل لصالحها مً أي أشٍاُ حػاسض اإلاصالح

 اح.السلبُت التي نذ جيشأ بسبب غذم ؤلاقص
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مسئىليات وصالحيات مجلس إلادارة وإلادارة الحنفيذية الخاصة بسياسة ثنظيم جعارض 

 املصالح:

  الاخخصاصاث الشئِست ملجلس ؤلاداسة. يخذئئداسة حػاسض اإلاصالح 

  لجان مدذدة ً خذ لجاهه اإلاىبثهت مً املجلس للىظش في اإلاسائل التي مً أو جٍلُل أًجىص للمجلس جٍٍى

 غلى حػاسض مصالح مؼ مشاغاة مخطلباث اسخهاللُت جلَ اللجان. املحخمل أن جىطىي 

  نشس مجلس ئداسة الجمػُت قُما ًخص حػامالث و  سأي ئال ارا (حػاسض مصالح)ال ًٍىن الشخص في خالت

الجمػُت مؼ الؿير أو حػامالث أغظاء املجلس ويباس الخىكُزًين في الجمػُت أن الحالت جىظىي غلى 

 خُت الهشاس مؼ اإلاسإوُ الخىكُزي بخصىص بايي مىظكي الجمػُت.حػاسض مصالح، وجٍىن صال 

  ت أن ًهشس  لسلطخه الخهذًٍش
ً
الاغكاء مً  –بشأن ًل خالت غلى خذة  –ًجىص ملجلس ؤلاداسة وقها

 مً خين آلخش في سُام وشاطاث الشخص ونشاساجه 
ً
اإلاسئىلُت غىذ حػاسض اإلاصالح الزي نذ ًيشأ غشطا

شأ في سُام غمله مؼ الجمػُت، سىاء ما ًخػلو بمصالح مالُت أو بمصالح حػُهه اإلاػخادة، أو الزي نذ ًي

 غً الهُام بىاحبه في الخصشف غلى أيمل وحه بما ًخىاقو مؼ مصالح الجمػُت.

  غىذما ًهشس مجلس ؤلاداسة أن الحالت حػاسض مصالح، ًلتزم صاخب اإلاصلحت اإلاخػاسطت بخصحُذ وطػه

 جباع الاحشاءاث اإلاىظمت لزلَ.امجلس ؤلاداسة و  وبجمُؼ ؤلاحشاءاث التي ًهشسها

  ملجلس ئداسة الجمػُت صالخُت ئًهاع الجضاءاث غلى مخالكي هزه السُاست، وسقؼ الهظاًا الجىائُت

 والحهىنُت للمطالبت باألطشاس التي نذ جىجم غً غذم التزام حمُؼ روي الػالنت بها.

 ُت مجلس ؤلاداسة هى املخُى في جكسير أخٍام هزه الس است غلى أن ال ًخػاسض رلَ مؼ الاهظمت الساٍس

 والالئدت ألاساسُت للجمػُت وأهظمت الجهاث اإلاششقت.

 بلؿ خ ؤلابالؽ. ها ئلىٌػخمذ مجلس ؤلاداسة هزه السُاست، ٍو  حمُؼ مىظكي الجمػُت وجٍىن هاقزة مً جاٍس

  الخػذًالث الالصمت غليها.ًخىلى مجلس ؤلاداسة الخأيذ مً جىكُز هزه السُاست والػمل بمىحبها وإحشاء 
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 حاالت جعارض املصالح:  

  ال ٌػني وحىد مصلحٍت لشخص ٌػمل لصالح الجمػُت في أي وشاط ًخػلو سىاء بشٍل مباشش أو ؾير

مباشش بالجمػُت، نُام حػاسض في اإلاصالح بين الطشقين. ولًٌ نذ ًيشأ حػاسض اإلاصالح غىذما ًطلب 

، أو ًهىم بخصشف إلاصلحت الجمػُت، وجٍىن ممً ٌػمل لصالح الجمػُت أن ًبذي سأ
ً
، أو ًخخز نشاسا

ً
ًا

ا مصلحت جخػلو بشٍل مباشش أو ؾير مباشش بالشأي اإلاطلىب مىه ئبذاؤه، أو  لذًه في هكس الىنذ ئمَّ

بالخصشف اإلاطلىب مىه اجخاره، أو أن ًٍىن لذًه التزام ججاه طشف آخش ؾير الجمػُت ًخػلو بهزا الشأي 

ت، وإساءٍة السخػماُ الثهت، أو الهشاس أو الخ صشف. ئر جىطىي خاالث حػاسض اإلاصالح غلى اهتهاٍى للسٍش

 وجدهٍُو إلاٍاسب شخصُت، وصغضغٍت للىالء للجمػُت.

 حمُؼ اإلاىانل  يإلاىانل ئال أجها بالظشوسة ال حؿطهزه السُاست جظؼ امثلت إلاػاًير سلىيُت لػذد مً ا

خدخم غلى ًل مً  ٌػمل لصالح الجمػُت الخصشف مً جلهاء أهكسهم بصىسة ألاخشي املحخمل خذوثها، ٍو

مثلت غلى خاالث ه سلىى ًخالل هزه السُاست ومً ألا جخماش ى مؼ هزه السُاست، وججىب ما نذ ًبذو أه

 الخػاسض ما ًلي:

o  ًفي خالت أن غظى مجلس ؤلاداسة أو غظى أي لجىت مً لجاهه أو أي م 
ً
ًيشأ حػاسض اإلاصالح مثال

 أو له صلت بأي وشاط، أو له مصلحت شخصُت أو مصلحت جىظُمُت أو مهىُت في مىظكي الجمػُت مشا
ً
ًا س

أي غمل أو وشاط نذ ًإثش بشٍل مباشش أو ؾير مباشش غلى مىطىغُت نشاساث رلَ الػظى أو اإلاىظل 

 أو غلى نذساجه في جأدًت واحباجه ومسئىلُاجه ججاه الجمػُت.

o في خالت أن غ 
ً
ظى مجلس ؤلاداسة أو أخذ يباس الخىكُزًين ًخلهى أو ًيشأ الخػاسض في اإلاصالح أًظا

هت مباششة أو ؾير مباششة  ًان رلَ بطٍش ًدصل غلى مٍاسب شخصُت مً أي طشف آخش سىاء 

 مً مىنػت ومشاسيخه في ئداسة شإون الجمػُت.
ً
 مسخكُذا

o ًت بالبُؼ أو نذ ًيشأ الخػاسض في اإلاصالح مً خالُ الاسخكادة اإلاادًت مً خالُ الذخُى في مػامالث ماد

 الششاء أو الخأحير للجمػُت.

o ًظا نذ ًيشأ الخػاسض في اإلاصالح مً خالُ حػُين ألابىاء أو ألانشباء في الىظائل أو جىنُؼ غهىد مػهمأ 

o  ٍىن أن مً ئخذي صىس حػاسض اإلاصالح جٍىن في خاُ اسجباط مً ٌػمل لصالح الجمػُت في حهت أخشي ٍو

 بُنها حػامالث مؼ الجمػُت.

o ًا وؤلايشامُاث التي ًدصل غليها غظى مجلس ؤلاداسة أو مىظل الجمػُت مً أمثلت حػاسض الهذا

 اإلاصالح.
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o  الاسدثماس أو اإلالٌُت في وشاط ججاسي أو ميشأة جهذم خذماث أو حسخهبل خذماث خالُت مً الجمػُت او

 جبدث غً الخػامل مؼ الجمػُت.

o  ا
ً
ت أو ئقشاء ألاسشاس أو ئغطاء اإلاػلىماث التي حػخبر ملٍ خاًصا للجمػُت، والتي ًطلؼ غليها بدٌم الػظٍى

 الىظُكت، ولى بػذ جشيه الخذمت.

o  نبُى أخذ ألاناسب لهذاًا مً أشخاص أو حهاث جخػامل مؼ الجمػُت بهذف الخأثير غلى جصشقاث الػظى

 أو اإلاىظل بالجمػُت نذ ًيخج غىه حػاسض اإلاصالح.

o د غائلخه مً أي حهت إلابالـ أو أشُاء راث نُمت بسبب حسلم غظى مجلس ؤلاداسة أو اإلاىظل أو أخذ أقشا

 حػامل جلَ الجهت مؼ الجمػُت أو سػيها للخػامل مػها.

o  نُام أي حهت جخػامل أو حسعى للخػامل مؼ الجمػُت بذقؼ نُمت قىاجير مطلىبت مً اإلاىظل أو أخذ أقشاد

 غائلخه.

o  اسخخذام أصُى وممخلٍاث الجمػُت للمصلحت الشخصُت مً شأهه أْن  
ً
 في اإلاصالح قػلُا

ً
ِظهَش حػاسطا ًُ

ًاسخؿالُ أوناث دوام الجمػُت، أو مىظكيها، أو مػذاتها، أو مىاقػها لؿير مصالح الجمػُت   ،
ً
أو مدخمال

أو أهذاقها، أو ئساءِة اسخخذاِم اإلاػلىماث اإلاخدصلِت مً خالُ غالنِت الشخِص بالجمػُِت؛ لخدهُو 

 أو أيَّ مصالح أخشي مٍاسب شخصُت، أو غائلُت، أو مهىُت، 

 :الالتزامات

 :غلى ًل مً ٌػمل لصالح الجمػُت أن ًلتزم بالخالي 

o ؤلانشاس غلى سُاست حػاسض اإلاصالح اإلاػخمذة مً الجمػُت غىذ الاسجباط بالجمػُت 

o  الالتزام بهُم الػذالت والنزاهت واإلاسإولُت وألاماهت وغذم املحاباة أو الىاسطت أو جهذًم مصلحت الىكس

ً غلى مصالح الجمػُت.أو   آلاخٍش

o  هى أو أي مً أهله وأصذنائه ومػاسقه مً خالُ أداء 
ً
غذم الاسخكادة بشٍل ؾير ناهىوي مادًا أو مػىىٍا

.
ً
 غمله لصالح الجمػُت

o َججىب اإلاشاسيت في اجخار الهشاساث التي جإدي لخػاسض مصالح أو جىحي بزل 

o  ا.حػبئت همىرج الجمػُت الخاص باإلقصاح غً اإلاصالح  سىٍى

o  ًاهذ مالُت ؤلاقصاح لشئِسه اإلاباشش غً أي خالت حػاسض مصالح أو شبهت حػاسض مصالح طاسئت سىاء 

 أو ؾير مالُت.

o  ؾيره ممً ٌػمل لصالح الجمػُت.غؤلابالؽ غً أي خالت حػاسض مصالح نذ جيخج غىه أو ً 

o لجمػُت رلَ.جهذًم ما ًثبذ ئجهاء خالت حػاسض اإلاصالح، في خاُ وحىده، أو في خاُ طلب ا 
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  محطلبات إلافصاح:

  ًخػين غلى أغظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإولين الخىكُزًين وؾيرهم مً اإلاىظكين واإلاخطىغين الخهُذ الخام

باإلقصاح للجمػُت غً الحاالث الخالُت، خُثما اهطبو، والحصُى غلى مىاقهتها في ًل خالت، خُثما 

 دخمل للمصالح أم ال:انخظذ الحاحت، سىاء اهطىث غلى حػاسض قػلي أو م

o  ًًخػين غلى أغظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإوُ الخىكُزي وؾيرهم مً اإلاىظكين واإلاخطىغين ؤلاقصاح غ

ًاهذ داخل اإلاملٌت أًت وظائل ٌشؿلىجها، أو اسجباط شخص ي لهم مؼ حمػُت أو مإسست خ اسحُت، سىاء 

 خاسحها. وأ

o يرهم مً اإلاىظكين واإلاخطىغين ؤلاقصاح غً ًخػين غلى أغظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإوُ الخىكُزي وؾ

 أًت خصص ملٌُت لهم في اإلاإسساث الشبدُت.

o  ًًخػين غلى أغظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإوُ الخىكُزي وؾيرهم مً اإلاىظكين واإلاخطىغين ؤلاقصاح غ

/الضوج  أًت وظُكت أو مصلحت مالُت أو خصت ملٌُت جخص أي مً أقشاد أسشهم )الىالذان والضوحت

 وألابىاء/البىاث( في أًت حمػُاث أو مإسساث سبدُت جخػامل مؼ الجمػُت أو حسعى للخػامل مػها.

o ًوؾيرهم مً اإلاىظكين واإلاخطىغين ؤلاقصاح  ينًخػين غلى ًل أغظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإولين الخىكُز

صالح. للجمػُت والحصُى غلى مىاقهتها غلى أًت خالت ًمًٌ أن جىطىي غلى حػاسض مدظىس في اإلا

وجخظؼ حمُؼ هزه الحاالث للمشاحػت والخهُُم مً نبل مجلس ئداسة الجمػُت واجخار الهشاس في رلَ. 

غىذ اهخهاُ اإلاىظل ئلى وظُكت سئاسُت في الجمػُت أو ئلى وظُكت في ئداسة أخشي أو ؾير رلَ مً الىظائل 

حػبئت همىرج حػاسض اإلاصالح  التي سبما جىطىي غلى حػاسض في اإلاصالح، سبما ًخػين غلى اإلاىظل ئغادة

ًىما مً حؿُير الىظُكت. يما جهؼ غلى غاجو الشئِس  (03)وأخالنُاث الػمل وبُان ؤلاقصاح في ؾظىن 

 اإلاباشش للمىظل مسإولُت الخأيذ مً نُام اإلاىظل بخػبئت اسخماسة ؤلاقصاح غلى هدى جام.

 الجمػُت غليها اإلاسإوُ الخىكُزي  ٌػّشض الخهصير في ؤلاقصاح غً هزه اإلاصالح والحصُى غلى مىاقهت

وؾيره مً اإلاىظكين واإلاخطىغين لإلحشاءاث الخأدًبُت طبها لىظام الػمل والخىمُت الاحخماغُت في اإلاملٌت 

 الػشبُت السػىدًت والالئدت ألاساسُت في الجمػُت.
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 :ثقاريز جعارض املصالح

  الجمػُت لذي مذًش الجمػُتومىظكي أو مخطىعي جىدع حمُؼ همارج ئقصاح أغظاء مجلس ؤلاداسة 

  باألغماُ والػهىد اإلابرمت لصالح الجمػُت والتي 
ً
 خاصا

ً
شا هذم مشاحؼ خساباث الجمػُت الخاسجي جهٍش ًُ

ظمً  جىطىي غلى مصلحت مباششة أو ؾير مباششة لػظى املجلس، خاُ طلِب سئِِس مجلس ؤلاداسة، وٍُ

شه السىىي ألداء الجمػُت الزي ًهذمه للجمػ  ُت الػمىمُت.رلَ مؼ جهٍش

  ىّضح جكاصُل ًُ ػشض غلى مجلس ؤلاداسة  ٌُ  
ً
ا  سىٍى

ً
شا صذس ؤلاداسة املخىلت باإلاشاحػت الذاخلُت جهٍش

ُ
ج

 لىمارج ؤلاقصاح اإلاىدغت لذحها.
ً
 ألاغماُ أو الػهىد التي اهطىث غلى مصلحت إلاىظكي الجمػُت وقها

 ال يحجشأ من الىثائق التي 
ً
عد جشءا

ُ
ِ هذه السياسة ج

ّ
ثزبط الجمعية باألشخاص العاملين حيث إن

 أحكامها والالتزامات الىاردة بها.
َ
 لصالحها، فإهه ال يجىس مخالفة

إقزار  :جعهد و

 .................................وبصكتي   .................................أنش وأحػهذ أها / 

م بالضلكي الجمػُت بـبأهني نذ اطلػذ غلى سُاست حػاسض اإلاصالح الخاصت  ت لخدكُظ الهشآن الٌٍش وبىاء  الخيًر

هت مباششة أو  غلُه أواقو وأنش وألتزم بما قيها وأحػهذ بػذم الحصُى غلى أي مٍاسب أو أسباح شخصُت بطٍش

مباششة مسخكُذا مً مىنعي يػظى مجلس ئداسة أو مىظل في الجمػُت وبػذم اسخخذام أي مػلىماث جخص 

 ألؾشاض ي الشخصُت أو أناسبي أو أصذنائي أو اسخؿاللها ألي مىكػت أخشي. الجمػُت أو أصىلها أو مىاسدها

 الخىنُؼ:

خ   هـ        /   /  الخاٍس

 م      -    -   اإلاىاقو 

 


