


تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في  الييليم  يب   يم 
 جلس إدارة جمعيي  ال ير الرير ي  فيالقو لل وتلتيار إدارة 
الجمعي  فمراجع  هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم 

.دوري فما  تواكب  ع المستجيات و تماشى  ع أهيافها



:تمهيي

o ُخصوصيي   كيم  " جمعي  ال ر الرير ي  فيالقو لل " تحترر
شرصٍ  عمم لصالحها، وت عيُ  ا  قور فه  ب تصرفاتٍ خيارَ  
إطار العمم ليس  ب اهتما ها، إال أن   الجمعي  ترى أن المصالح 
الشرصي  لمب  عميم لصيالحها أاءياء   مارسي ش أي ش أٍشي  ٍ 
اجتماعي ٍ، أو  ال ، أو غيرها،  ي تتياخمُ، فصورةٍ   اشيرةٍ أو 

، أو والئهش للجمعي   ما  يْ  ءشأُ وضوعيتهشغيرش   اشرةٍ،  ع 
. عه تعارض ف  المصالح

o الجمعي  فقيمها و  ادئها المتمثل ش ف  الءااهي ش والعميم تُؤ ب
الجماع ش والعءا  ش والم ادرةش واإلٍجازش، وتأت  سياس  تعيارض 
المصالح الصادرة عب الجمعي ؛ لتعا ا تلك القييم ومما تهيا، 
وذلك لتقادي أن تيؤا ر المصيلح  الشرصيي  أو العائليي ، أو 
المهءي  ألي  شرصٍ  عمم لصالح الجمعيي  عليى أداء واج اتيه 
تجاه الجمعي ، أو أن  ت ح صم   ب خالل تليك المصيالح عليى 

. لاسبٍ على مساب الجمعي 



:السياس وأهياف ٍ اق 

عير اإلخالل فما جاء ف  التشر عات والقواٍيب المعميول فهيا 1 ع .
المصيالح، تحلُيم تعيارض ف  المملل  العرفي  السيعود   التي  

وٍظييار الجمعيييات والمؤسسييات األهلييي  والئحتييه التءقيذ يي ، 
والالئح  األساسي  للجمعي ، تأت  هيذه السياسي  اسيتلمااله لهيا،

. حلهادون  أن تحم   

تُ  ل . هذه السياس  على كيم شيرص  عميم لصيالح الجمعيي ، 2
و شمم ذلك أعضاء الجمعي  العمو ي  وأعضياء  جليس اإلدارة، 
وأعضاء اللجان المء ثق   ب  جليس اإلدارة، و يي ري الجمعيي  

.و ت وعيهاالتءقيذ يب، وجميع  وظقيها 

تعييارض المصييالح،  ييا  تعلييل فاألشييرا  أٍقسييهم 3 شييمم .
المذكور ب ف  الققرة السافق  و صالح أي شرص آخير تليون 
لهم عال   شرصي  فهم، و شمم هؤالء الاوج ، األفءاء، الوالي ب،

.األشقاء، أو غيرهم  ب أفراد العائل 

هذه السياس  جاءاه ال  تجاأُ  يب الوايائل التي  تيرف  تُعي ُ 4.
الجمعي  فاألشرا  العا ليب لصالحها سواء كاٍت تلك الواائل

. رارات تعييب أو عقود عمم

ب الريارجيياستشار يهاالجمعي  العقود الت  ت ر ها  ع تُض مب 5.
أو غيرهم، ٍصوصاه تءظم تعارض المصالح فما  تقل  يع أمليار 

.هذه السياس 

هذه السياس  إلى مما   الجمعي  وسيمعتها و يب  عميم تهيف 6.
أ لصالحها  ب أي أشلال تعارض المصالح السل ي  التي   يي تءشي

.فس ب عير اإلفصاح



وصيييالميات  جليييس اإلدارة واإلدارة  سييييوليات 
:حالمصالالتءقيذ   الراص  فسياس  تءظيم تعارض 

إدارة . تعارض المصالح أمي االختصاصات الرئيسي  لمجليس 1
.اإلدارة

للمجلس تلو ب لجان  حيدة او تلليي  اميي لجاٍيه 2 جوز .
م المء ثق   ب المجلس للءظر ف  المسائم الت   ب المحتمي

أن تء ييوي علييى تعييارض  صييالح  ييع  راعيياة  ت ل ييات 
.استقاللي  تلك اللجان

 لون الشرص في  مالي  تعيارض  صيالح إال اذا  يرر ال 3.
 جلس إدارة الجمعي  فيميا  ريص تعيا الت الجمعيي   يع 
الغير أو تعا الت أعضاء المجليس وك يار التءقييذ يب في  
الجمعي  أن الحال  تءضوي عليى تعيارض  صيالح، وتليون 
صالمي  القرار  يع المسيؤول التءقييذي فرصيو  فيا   

. وظق  الجمعي 
–لمجلس اإلدارة وفقاه لسل ته التقي ر   أن  قيرر  جوز 4.

االعقياء  يب المسييولي  عءيي –فشأن كم مال  على ميية 
تعارض المصالح الذي  ي  ءشأ عرضاه  ب مييب خخير في  
سياق ٍشاطات الشرص و راراته المعتادة، أو الذي  ي  ءشيأ

أو ف  سياق عمله  ع الجمعي ، سواء  ا  تعلل فمصالح  الي 
عب القيار فواج ه ف  التصيرف عليى أكميمتعيقهفمصالح 

.وجه فما  توافل  ع  صالح الجمعي 
 قرر  جلس اإلدارة أن الحال  تعارض  صالح،  لتار عءي ا 5.

صييامب المصييلح  المتعارضيي  فتصييحيح وضييعه وفجميييع 
اإلجراءات الت   قررهيا  جليس اإلدارة وإت ياال االجيراءات 

.المءظم  لذلك



لمجلييس إدارة الجمعييي  صييالمي  إ قيياال الجييااءات علييى . 6
 رالق  هذه السياس ، ورفع القضيا ا الجءائيي  والحقو يي  
للم ال   فاألضرار الت   ي تءجم عب عير التاار جميع ذوي

.العال   فها
7 جلس اإلدارة هو المرول ف  تقسير أمليار هيذه السياسي  .

على أن ال  تعارض ذلك  يع االٍظمي  السيار   والالئحي  
.األساسي  للجمعي  وأٍظم  الجهات المشرف 

 عتمي  جلس اإلدارة هذه السياس ، و  لي  جمييع  يوظق  8.
.الجمعي  وتلون ٍافذة  ب تار خ اإلفالغ

 تولى  جليس اإلدارة التأكيي  يب تءقييذ هيذه السياسي  9.
.والعمم فموج ها وإجراء التعي الت الالز   عليها

:المصالحماالت تعارض 

ال .  عء  وجود  صلح ٍ لشرص  عمم لصالح الجمعيي  في  1
ي ، أي ٍشاط  تعلل سواء فشلم   اشر أو غير   اشر فالجمع

ولليب  يي  ءشيأ  . يار تعارض ف  المصالح فييب ال يرفيب
تعارض المصالح عءي ا   لب  مب  عمم لصالح الجمعي  أن
  يي رأ اه، أو  تريذ  يراراه، أو  قيور فتصيرف لمصيلح  
الجمعي ، وتلون لي ه ف  ٍقس الو ت إ   ا  صيلح  تتعليل
فشلم   اشر أو غير   اشر فالرأي الم لوب  ءه إفياؤه، أو
فالتصرف الم لوب  ءه اترياذه، أو أن  ليون لي يه التياار 
تجاه طرف آخر غير الجمعي   تعلل فهذا اليرأي أو القيرار 

تء وي ماالت تعارض المصالح على اٍتهيا ٍالتصرف، إذ أو 
ي ، للسر  ، وإساءةٍ الستعمال الثق ، وتحقيلٍ لملاسب شرص

.للجمعي وزعاع ٍ للوالء 



هذه السياس  تضع ا ثل  لمعا ير سلوكي  لعيد  ب الموا . 2  
إال أٍها فالضرورة ال تغ ى جميع الموا   األخرى المحتمم 
ميواها، و تحيتم عليى كيم  يب  عميم لصيالح الجمعيي  

 ، التصرف  ب تلقاء أٍقسهم فصورة تتماشى  ع هذه السياس
وتجءب  ا  ي   يو أٍه سلو   ريال  هيذه السياسي  و يب 

:اال ثل  على ماالت التعارض  ا  ل 
 ءشأ تعارض المصالح  ثاله ف  مال  أن عضو  جلس اإلدارة أو•

عضو أي لجء   ب لجاٍه أو أي  ب  وظق  الجمعي   شياركاه 
ف  أو له صل  فأي ٍشاط، أو له  صلح  شرصيي  أو  صيلح  

ر تءظيمي  أو  هءي  ف  أي عمم أو ٍشاط  ي  ؤار فشلم   اشي
أو غير   اشر على  وضوعي   رارات ذلك العضو أو الموظ  

.أو على  يراته ف  تأد   واج اته و سيولياته تجاه الجمعي 
 ءشأ التعارض ف  المصالح أ ضاه في  مالي  أن عضيو  جليس •

اإلدارة أو أمي ك ار التءقيذ يب  تلقى أو  حصم على  لاسيب
شرصي   ب أي طرف آخر سواء كان ذلك ف ر قي    اشيرة 
أو غير   اشرة  سيتقيياه  يب  و عي  و شياركته في  إدارة 

.شؤون الجمعي 
 ي  ءشأ التعارض ف  المصالح  ب خالل االستقادة الماد    يب •

خالل اليخول ف   عا الت  اد   فال يع أو الشيراء أو التيأجير 
.للجمعي 

و ا ضا  ي  ءشأ التعارض ف  المصالح  ب خالل تعييب األفءياء أ•
األ رفاء ف  الوظائ  أو تو يع عقود  عهم

 ب إميى صور تعارض المصالح تلون في  ميال ارت ياط  يب •
 عمم لصالح الجمعي  ف  جه  أخرى و لون فيءها تعا الت  يع 

.الجمعي 
الهيا ا واإلكرا يات الت   حصم عليها عضو  جليس اإلدارة أو •

. وظ  الجمعي   ب أ ثل  تعارض المصالح
االستثمار أو المللي  ف  ٍشاط تجاري أو  ءشأة تقير خيي ات •

أو تستق م خي ات مالي   ب الجمعي  او ت حث عب التعا م  ع 
.الجمعي 



األسرار أو إع اء المعلو ات التي  تعت ير  للهيا خاصيها إفشاء •
و للجمعي ، والت    لع عليها فحلم العضو   أو الوظيقي ، ولي

.فعي تركه الري  
  ول أمي األ ارب لهيا ا  يب أشيرا  أو جهيات تتعا يم  يع •

الجمعييي  فهيييف التييأاير علييى تصييرفات العضييو أو الموظيي  
.فالجمعي   ي  ءتج عءه تعارض المصالح

تسلم عضو  جلس اإلدارة أو الموظ  أو أمي أفراد عائلته  يب •
أي جه  لم ال  أو أشياء ذات  يم  فس ب تعا م تلك الجه   ع 

.الجمعي  أو سعيها للتعا م  عها
 يار أي جه  تتعا م أو تسعى للتعا م  ع الجمعي  فيفع  يمي •

.فواتير   لوف   ب الموظ  أو أمي أفراد عائلته
استريار أصول و متللات الجمعي  للمصيلح  الشرصيي   يب •

شأٍه أنْ  ُظشهير  تعارضياه في  المصيالح فعليياه أو  حيتماله، 
كاستغالل أو ات دوار الجمعيي ، أو  وظقيهيا، أو  عيياتها، أو 
 ءافعها لغير  صالح الجمعي  أو أهييافها، أو إسياءةش اسيتريارش 
المعلو ات المتحصل ش  ب خالل عال ي ش الشيرصش فالجمعيي ش؛ 
لتحقيل  لاسب شرصي ، أو عائلي ، أو  هءيي ، أو أي    صيالح 

.أخرى



:االلتاا ات

:كم  ب  عمم لصالح الجمعي  أن  لتار فالتال على 
اإل رار على سياس  تعارض المصالح المعتميية  يب الجمعيي  •

عءي االرت اط فالجمعي 
االلتاار فقيم العيال  والءااه  والمسيؤولي  واأل اٍي  وعيير •

المحافاة أو الواس   أو تقي م  صيلح  اليءقس أو اخخير ب 
.على  صالح الجمعي 

عير االستقادة فشلم غير  اٍوٍ   اد ا أو  عءو ياه هيو أو أي •
 ب أهله وأصيي ائه و عارفيه  يب خيالل أداء عمليه لصيالح 

.الجمعي ه
تجءب المشارك  ف  اترياذ القيرارات التي  تيؤدي لتعيارض •

 صالح أو توم  فذلك
.تع ي  ٍموذَ الجمعي  الرا  فاإلفصاح عب المصالح سءو ا•
ه  اإلفصاح لرئيسه الم اشر عب أي مال  تعارض  صالح أو ش •

.تعارض  صالح طارئ  سواء كاٍت  الي  أو غير  الي 
اإلفالغ عب أي مال  تعارض  صالح  ي تءتج عءه أو هب غيره •

. مب  عمم لصالح الجمعي 
تقي م  ا  ث ت إٍهاء مال  تعارض المصالح، ف  مال وجوده، •

.أو ف  مال طلب الجمعي  ذلك



:االلتاا ات
ب 1 تعيب على أعضاء  جلس اإلدارة والمسيؤوليب التءقييذ ي.

اح وغيرهم  ب الموظقيب والمت وعيب التقيي التار فاإلفصي
للجمعي  عب الحاالت التالي ، ميثما اٍ  ل، والحصول عليى
 وافقتها ف  كم مال ، ميثما ا تضت الحاج ، سواء اٍ وت 

:العلى تعارض فعل  أو  حتمم للمصالح أر 
على أعضاء  جلس اإلدارة والمسؤول التءقيذي وغييرهم  يب  تعيب •

 اط الموظقيب والمت وعيب اإلفصاح عب أ   وظائ   شغلوٍها، أو ارت
شرص  لهم  ع جمعيي  أو  ؤسسي  خارجيي ، سيواء كاٍيت داخيم 

. المملل  أر خارجها
على أعضاء  جلس اإلدارة والمسؤول التءقيذي وغييرهم  يب  تعيب •

الموظقيب والمت وعيب اإلفصاح عيب أ ي  مصيص  لليي  لهيم في  
.المؤسسات الرفحي 

على أعضاء  جلس اإلدارة والمسؤول التءقيذي وغييرهم  يب  تعيب •
و الموظقيب والمت وعيب اإلفصاح عب أ   وظيق  أو  صلح   اليي  أ

الوالييييان )مصييي   لليييي  تريييص أي  يييب أفيييراد أسيييرهم 
في  أ ي  جمعييات أو ( ال ءيات/الياوَ واألفءياء/الاوجيات/والاوج 

. ؤسسات رفحي  تتعا م  ع الجمعي  أو تسعى للتعا م  عها
هم على كم أعضاء  جلس اإلدارة والمسؤوليب التءقيذي وغير تعيب •

 ييب المييوظقيب والمت ييوعيب اإلفصيياح للجمعييي  والحصييول علييى 
 وافقتها على أ   مال   ملب أن تء وي على تعيارض  حظيور في  

وترضع جميع هذه الحاالت للمراجع  والتقيييم  يب   يم . المصالح
عءي اٍتقيال الموظي  .  جلس إدارة الجمعي  واتراذ القرار ف  ذلك

إلى وظيق  رئاسي  ف  الجمعي  أو إلى وظيقي  في  إدارة أخيرى أو 
، غير ذلك  ب الوظائ  الت  رفما تء وي على تعارض ف  المصيالح

رفما  تعيب عليى الموظي  إعيادة تع يي  ٍميوذَ تعيارض المصيالح 
 و يا  يب تغييير 30وأخال يات العمم وفيان اإلفصياح في  غضيون 

كما تقع على عاتل الرئيس الم اشير للموظي   سيؤولي . الوظيق 
. التأكي  ب  يار الموظ  فتع ي  استمارة اإلفصاح على ٍحو تار



:االلتاا ات
التقصير ف  اإلفصاح عب هيذه المصيالح والحصيول 2 عر ض .

على  وافق  الجمعي  عليها المسؤول التءقييذي وغييره  يب 
الموظقيب والمت يوعيب لججيراءات التأد  يي  ط قيا لءظيار 
العمم والتءمي  االجتماعي  في  الممللي  العرفيي  السيعود  

.والالئح  األساسي  ف  الجمعي 

:المصالحتقار ر تعارض 
تودال جميع ٍماذَ إفصاح أعضاء  جليس اإلدارة لييى لجءي  . 1

____________
تودال جميع ٍماذَ إفصاح  وظق  أو  ت وع  الجمعي  لييى . 2

____________اإلدارة 
 ُقير  راجع مسافات الجمعيي  الريارج  تقر يراه خاصياه 3.

ى فاألعمال والعقود الم ر   لصالح الجمعي  والت  تء وي عل
 صلح    اشرة أو غير   اشرة لعضو المجلس، ميال طليبش 
رئيسش  جلس اإلدارة، و ُضمب ذليك  يع تقر يره السيءوي 

.ألداء الجمعي  الذي  قي ه للجمعي  العمو ي 
تُصير اإلدارة المرول  فالمراجع  الياخليي  تقر يراه سيءو اه . 4

 ُعيرض عليى  جليس اإلدارة  ُوضي ح تقاصييم األعمييال أو 
العقود الت  اٍ وت على  صيلح  لميوظق  الجمعيي  وفقياه 

.لءماذَ اإلفصاح المودع  لي ها

ميث إن ش هذه السياس  تُعي جاءاه ال  تجياأ  يب الوايائل التي  
ترف  الجمعي  فاألشيرا  العيا ليب لصيالحها، ف ٍيه ال  جيوز 

. رالق   أملا ها وااللتاا ات الواردة فها



تعهي وإ رار

وفصييقت  ________________________ أ يير وأتعهييي أٍييا  
___________________

عي  جم»فأٍء   ي اطلعت على سياس  تعارض المصالح الراص  في 
يهيا وفءاء عليه أوافل وأ ر وألتار فما ف، "ال ر الرير   فالقو لل

  وأتعهي فعير الحصول على أي  لاسب أو أرفاح شرصي  ف ر ق
  اشرة أو   اشرة  ستقييا  ب  و ع  كعضو  جليس إدارة أو 
 وظ  ف  الجمعي  وفعير استريار أي  علو ات ترص الجمعيي  
أو أصولها أو  واردها ألغراض  الشرصي  أو أ ارف  أو أصي ائ 

.أو استغاللها ألي  ءقع  أخرى

.....................................................التو يع
هي .........../...../......التار خ
ر .........../...../......الموافل

المراجع
اعتمي  جلس إدارة الجمعي  هيذه السياسي  في  المحضير ر يم 
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