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 مهيدث 1
 

تُ"ُ جدترمُ  1-1 تُاليسائُتُبالبىيًر تُالخيًر ُحمعُتُسؤٍتُالخىمٍى
 
ُ ولُ  "ُخصىصُت ُ لصالحها، ٌعمل شخص  عذ 

 
 وح

ُ بهُمً ًلىم ما ُ جصشؿاث  ُ ئال اهخمامها، مً لِس العمل ئطاس خاسج  ُأنَّ ُسؤٍت  اإلاصالح أن جشُيحمعُت

ُأثىاءُ  ٌعمل إلاً الشخصُت ُ لصالحها ُ  مماسست 
ُ أي  ، أوشطت  ُكذأوُػيرها ،تمالُ أو احخماعُت  ، ،  جخذاخل 

، ػيرُ  أو مباششةُ  بصىسةُ  ، مباششة  ُ أو معُمىطىعُخه  ُ مما للجمعُت والئه  ُ كذ 
 
 .اإلاصالح حعاسضُفي معه ًيشأ

 

إمً 1-2
 
ُ ومبادئها بلُمهاحمعُتُسؤٍتُ ج ُ في اإلاخمثلت  ُ والعملُالجماعيُ  النزاهت  ، واإلابادسةُ  والعىاًت   وجأحي وؤلاهجاص 

ض الجمعُت؛ عً الصادسة حعاسضُاإلاصالح سُاست ش أن لخـادي ورلً وخماًتها، جلًُاللُم لخعٍض
 
 جإث

ُ اإلاهىُت أو العائلُت، الشخصُتُأو اإلاصلحت ُ ألي   ججاه واحباجه أداء علىُالجمعُت لصالح ٌعمل شخص 

صل ُ أن أو ،الجمعُت د  ُ على اإلاصالح خالٌُجلً مً ًخ  ُ.الجمعُت خساب على مياسب 

ُ

 السياسة وأهداف نطاق 2
ُ

عاث في حاء بما ؤلاخالٌ عذم مع2-1ُ ٌُ الدشَش م التي السعىدًت العشبُت اإلاملىت في بها واللىاهينُاإلاعمى
 
 جدى

ألاساسُتُلجمعُتُسؤٍتُ والالئدت وهظامُالجمعُاثُواإلاإسساثُألاهلُتُوالئدخهُالخىـُزًت، اإلاصالح، حعاسض

تُ تُاليسائُتُبالبىيًر تُالخيًر ُ هزهُالسُاست جأحي ،الخىمٍى
ا
ُ لها، اسخىماال

ُ.مدلها جدلَُّ أن دون 

ُ

طبم2-2ُ
 
شمل لصالحُالجمعُت، ٌعمل شخص ول على السُاست هزه ج ُ رلً َو الجمعُتُالعمىمُتُأعظاء

 ،ُوحمُعجمعُتُالخىـُزًينال ومذًشُي ،مجلسُؤلاداسة مً اللجانُاإلاىبثلت ة،ُوأعظاءؤلاداُس مجلسوأعظاءُ

ُمىظـيها.

ٌشملُحعاسضُاإلاصالح،ُماًُخعلمُباألشخاصُأهـسهمُاإلازوىسًٍُفيُالـلشةُالسابلتُومصالحُأيُشخص2-3ُُ

شمل هإالءُالضوحت،ُألابىاء،ُالىالذًً،ُألاشلاء،ُأوُػيرهمُمًُأؿشادُُآخشُجيىنُلهمُعالكتُشخصُتُبهم،َُو

ُالعائلت.

عذ 2-3ُُ
 
ُ السُاست هزه ح

ا
ُ ال حضءا

 
 سىاء لصالحها العاملين جشبطُالجمعُتُباألشخاص التي الىثائم مً ًخجضأ

ُ.عمل علىد أو حعُين كشاساث جلًُالىثائم واهذ
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ُ

م2-4ًُ ظ 
 
ي مع جبرمها التي العلىد الجمعُت ج ُ أوُػيرهم، هاُالخاسحُيناسدشاٍس

ا
 حعاسضُاإلاصالح جىظم هصىصا

ُ.السُاست هزه أخيام مع ًخـم بما

ُ

ُمًُأيُأشياٌُحعاسضُاإلاصالحُُوسمعتهاُتهذؾُهزهُالسُاستُئلىُخماًتُالجمعُت2-5ُ ومًٌُعملُلصالحها

ُالسلبُتُالتيُكذُجيشأُبسببُعذمُؤلاؿصاح.

ُ

  املصالح جعارض ثنظيم الخاصة بسياسة الحنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس وصالحيات مسئوليات 3

ُ

ُ.ؤلاداسة ملجلس الشئِست الاخخصاصاث أخذ اإلاصالح حعاسض ئداسة 3-1

 

ً للمجلس ىُصًج 3-2  مً التي اإلاسائل في للىظش اإلاىبثلتُمًُاملجلس لجاهه اخذ جيلُف او مدذدة لجان جيٍى

ُ.اللجان جلً اسخلاللُت مخطلباث مشاعاة مع مصالح علىُحعاسض جىطىُي أن املحخمل

 

ُالجمعُت مجلس كشُس ارا ئال مصالح حعاسض خالت في الشخص ًيىُن ال 3-3  حعامالث ًخص ؿُما ئداسة

ُمع ُاملجلس حعامالث أو الؼير الجمعُت علىُ جىظىُي الحالت أن الجمعُت في الخىـُزًين وهباس أعظاء

ُ.الجمعُت مىظـي باقي بخصىص الخىـُزي اإلاسإوٌ مع اللشاس صالخُت وجيىُن مصالح، حعاسض

ُ

ُ ؤلاداسة ملجلس ًجىُص 3-4
ا
ت لسلطخه وؿلا ُخالت بشأن – ًلشُس أن الخلذًٍش  مً عـاءالُا – خذة على ول

ُ ًيشأ الزيُكذ اإلاصالح حعاسض ذعى اإلاسئىلُت
ا
وكشاساجهُ الشخص وشاطاث سُاق في آلخش خين مً عشطا

هُحعُل بمصالح أو مالُت بمصالح ًخعلمماُ سىاء الجمعُت، مع عمله سُاق في ًيشأ كذ الزي أو اإلاعخادة،

ُ.الجمعُت مصالح مع ًخىاؿم بما وحه أهمل الخصشؾُعلى في بىاحبه اللُام عً

ُ

 وطعه بخصحُذ اإلاخعاسطت ًلتزمُصاخبُاإلاصلحت مصالح، حعاسض الحالت أن ؤلاداسة مجلس ًلشُس عىذما 3-5

ُ.لزلً اإلاىظمت الاحشاءاث وئجباع ؤلاداسة ًلشسهاُمجلس التي ؤلاحشاءاث وبجمُع
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ُ مخالـي على الجضاءاث ئًلاع الجمعُتُصالخُت ئداسة ملجلس 3-6  الجىائُت اللظاًا وسؿع السُاست،هزه

ُ.بها العالكت روُي حمُع التزام عذم عً كذُجىجم التي باألطشاس للمطالبت والحلىكُت

ُ

ٌُ هىؤلاداسةُ مجلس 3-7 ت الاهظمت مع رلً أنُالًُخعاسض السُاستُعلى هزه أخيام جـسير في املخى  الساٍس

ُ.الجهاثُاإلاششؿت ألاساسُتُللجمعُتُوأهظمت والالئدت

ُ

بلؽُحمُعٌُعخمذ 3-8 خ هاؿزة الجمعُتُوجيىُنمىظـيُ مجلسُؤلاداسةُهزهُالسُاست،ٍُو ُ.ؤلابالغ مًُجاٍس

 

ُ.عليها الالصمت الخعذًالث والعملُبمىحبهاُوئحشاء سُاستال هزه جىـُز مً الخأهذُؤلاداسة مجلس ًخىلى3-9ُ

ُ

ُ

 حاالت جعارض املصالح   4

ُ

ُ وحىد ٌعني ال4-1ُ  ػير أو مباشش بشيل سىاء ًخعلم وشاط فيُأي الجمعُت لصالح ٌعمل لشخص مصلحت 

 ممً ًطلب عىذما اإلاصالح حعاسض ًيشأ ولىًُكذ .الطشؿين بين اإلاصالح في حعاسض كُام بالجمعُت،ُمباشش

، ًبذي أن لصالحُالجمعُت ٌعمل
ا
، ًخخز أو سأًا

ا
 هـس في لذًه وجيىُن الجمعُت، بخصشؾُإلاصلحت ًلىم أو كشاسا

اُمصلحت الىكذ  مىه اإلاطلىب بالخصشؾ أو ئبذاؤه، مىه بالشأيُاإلاطلىب مباشش ػير أو مباشش بشيل جخعلم ئمَّ

 ئر .الخصشؾ أو اللشاس أو الشأي ًخعلمُبهزا الجمعُت ػير آخش طشؾ ججاه التزام لذًه ًيىُن أوُأن اجخاره،

ُ على حعاسضُاإلاصالح خاالث جىطىُي ت، اهتهان  ُ السخعماٌ وئساءةُ  للسٍش ُوجدلُم   شخصُت، إلاياسب الثلت،

ُ ُ.للجمعُت للىالء وصعضعت 

ُ

 اإلاىاكف حمُع حؼطى ال بالظشوسةُأجها ئال اإلاىاكف مً لعذد سلىهُت إلاعاًير امثلت جظع السُاست هزه4-2ُ

خدخم خذوثها، املحخمل ألاخشُي ُُعلى ٍو ُالجمعُت ُلصالح ٌُعمل ُمً  بصىسة أهـسهم جللاء مً الخصشؾول

 خاالث على الامثلت ومًُالسُاست هزه ًخالف سلىن أهه ًبذو كذ ما وججىب السُاست، هزه معُجخماش ى

 :ًلي ما الخعاسض

 إلاصالححعاسضُاًُيشأ ُ
ا
 مً أي أو لجاهه مً لجىت أي عظىُأو ؤلاداسة مجلس عظى أن خالت في مثال

ُمشاُسمىظـيُالجمعُتُ
ا
 أو جىظُمُتُمصلحت أو شخصُت مصلحت له أو وشاط، بأي صلت له أو في وا
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 العظى رلً كشاساث مىطىعُت على مباششُػير أو مباشش بشيل ًإثش كذ وشاط أو عمل أي في مهىُت

 .جمعُتال ججاه ومسئىلُاجه واحباجه جأدًتُفي كذساجه على أو اإلاىظف أو

 اإلاصالح في الخعاسض ًيشأ ُ
ا
 أو ًخللى الخىـُزًين باسه أخذُأو ؤلاداسة مجلس عظى أن خالت في أًظا

لت رلً وان سىاء آخشُطشؾ أي مً شخصُت مياسب على ًدصل  مباششة ػير أو مباششة بطٍش

ُ
ا
 .الجمعُت ونشُإ ئداسة في خهومشاسهُمىكعت مً مسخـُذا

 ٌُُخالٌ مً اإلاادًت الاسخـادة خالٌ مً اإلاصالح في الخعاسض ًيشأ كذ  بالبُع مادًت معامالث في الذخى

ُ.للجمعُت الخأحير أو الششاء أو

 الىظائفُأوُجىكُعُعلىدُ في ألاكشباء أو ألابىاء حعُين خالٌ مً اإلاصالح في الخعاسض ًيشأ كذ اًظا

 معهم

 ًيىنُ اسجباط خاٌ في جيىُن اإلاصالح حعاسض صىُس ئخذي م مًٌُعملُلصالحُالجمعُتُفيُحهتُأخشيٍُو

 .الجمعُتبُنهاُحعامالثُمعُ

 عليها ًدصل التي شامُاثوؤلاه الهذاًا ُ ُأو ُمجلسُؤلاداسة ُ مىظفعظى ُحعاسض مثلتأ مًالجمعُت

ُ.اإلاصالح

 جمعُتال مً خالُت خذماث حسخلبلُأو خذماث جلذم ميشأة أو ججاسُي وشاط في اإلالىُت أو الاسدثماس 

 .جمعُتال مع الخعامل عً جبدث او

 ا حعخبر التي اإلاعلىماث ئعطاء أو ألاسشاس ئؿشاء
ا
ا ملي تُال بدىم عليها ًطلع والتيُ،للجمعُت خاصا عظٍى

 .الخذمت ههجُش بعذ ولى ىظُـت،أوُال

 ٌُ  جصشؿاث على الخأثير بهذؾُالجمعُت مع جخعامل حهاث أو أشخاص مً لهذاًا ألاكاسب أخذ كبى

 .اإلاصالح حعاسض عىه ًيخج كذ جمعُتبال ىظفعظىُأوُاإلاال

 كُمتُراث أشُاء أو إلابالؽ حهت أي مً عائلخه أؿشاد أخذ أو ظفعظىُمجلسُؤلاداسةُأوُاإلاُىُحسلم 

 ا.معه للخعامل سعيها أو جمعُتال مع الجهت جلً حعامل بسبب

 أخذ أو اإلاىظف مً مطلىبتُؿىاجير كُمت بذؿع الجمعُت مع للخعامل حسعى أو جخعامل حهت أي كُام 

 .عائلخه أؿشاد

  اسخخذام ٌُ ُ شأهه مً للمصلحتُالشخصُت الجمعُت وممخلياث أصى ُ أن  هش  ظ 
 ً ُ

ا
 اإلاصالح في حعاسطا

ُأو
ا
، ؿعلُا

ا
مصالحُ لؼير مىاؿعها أو معذاتها، أو أوُمىظـيها، الجمعُت، دوام أوكاث واسخؼالٌ مدخمال
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ُ ئساءةُ  أو أهذاؿها، أو الجمعُت ُاإلاعلىماثُ اسخخذام  ُ خالٌ مً اإلاخدصلت  ُ عالكت  ؛ الشخص   بالجمعُت 

ُمصالح أو مهىُت، أو عائلُت، أو شخصُت، لخدلُمُمياسب ُأخشُي أيَّ

ُ

 الالتزامات 5

 

تعلىُولُمًٌُعملُلصالح5-1ُُ تُاليسائُتُبالبىيًر تُالخيًر  :أنًُلتزمُبالخاليُحمعُتُسؤٍتُالخىمٍى

 ًُالجمعُتُعىذُالاسجباطُبالجمعُتؤلاكشاسُعلىُسُاستُحعاسضُاإلاصالحُاإلاعخمذةُم 

 ُبلُم ُوألاماهت والنزاهت العذالت الالتزام ُمصلحتُُواإلاسإولُت ُجلذًم ُأو ُالىاسطت ُأو ُاملحاباة وعذم

ًُعلىُمصالحُالجمعُت  .الىـسُأوُآلاخٍش

 أو مادًا كاهىوي ػير بشيل عذمُالاسخـادة ُ
ا
ا خالٌُ مً ومعاسؿه أهلهُوأصذكائه مً أي أو هى معىٍى

ُأداءُعملهُ
ا
 .لصالحُالجمعُت

 ًججىبُاإلاشاسهتُفيُاجخارُاللشاساثُالتيُجإديُلخعاسضُمصالحُأوُجىحيُبزل 

 ا  .حعبئتُهمىرجُالجمعُتُالخاصُباإلؿصاحُعًُاإلاصالحُسىٍى

 ُاإلاباشش ؤلاؿصاح ُحعاسضُمصالح حعاسض خالت أي عً لشئِسه ُشبهت ُأو ُواهذُُطاسئتُمصالح سىاء

 مالُتُأوُػيرُمالُت.

 ًُُػيرهُممًٌُعملُلصالحُالجمعُت.عؤلابالغُعًُأيُخالتُحعاسضُمصالحُكذُجيخجُعىهُأو 

  رلً الجمعُت طلب خاٌ في أو وحىده، خاٌ في خالتُحعاسضُاإلاصالح، ئجهاء ًثبذ ما جلذًم. 
ُ

 محطلبات إلافصاح 6

واإلاخطىعينُالخلُذُالخامًُخعينُعلىُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإولينُالخىـُزًينُوػيرهمُمًُاإلاىظـين6-1ُُ

ُعلىُمىاؿلتهاُفيُولُخالت،ُخُثماُاكخظذُ باإلؿصاحُللجمعُتُعًُالحاالثُالخالُت،ُخُثماُاهطبم،ُوالحصٌى

ُ:الحاحت،ُسىاءُاهطىثُعلىُحعاسضُؿعليُأوُمدخملُللمصالحُأمُال

 ٌوػيرهمُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُؤلاؿصاحُعًُُالخىـُزيًُخعينُعلىُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإو

ُواهذُداخلُ ُسىاء ُخاسحُت، ُمإسست ُأو ُحمعُت ُمع ُلهم ُاسجباطُشخص ي ُأو ُوظائفٌُشؼلىجها، أًت

ُ.ُاإلاملىتُأمُخاسحها
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 ُوػيرهمُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُؤلاؿصاحُعًُُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوٌُالخىـُزيًخعينُعلى

ُ.ساثُالشبدُتأًتُخصصُملىُتُلهمُفيُاإلاإس

 ُوػيرهمُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُؤلاؿصاحُعًُُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوٌُالخىـُزيًخعينُعلى

ُ ُأسشهم ُأؿشاد ُمً ُأي ُجخص ُملىُت ُخصت ُأو ُمالُت ُمصلحت ُأو ُوظُـت الىالذانُ)أًت

ُالبىاث/الضوجُوألابىاء/الضوحاث/والضوحت تُجخعاملُمعُالجمعُُسبدُتُفيُأًتُحمعُاثُأوُمإسساث(

 .أوُحسعىُللخعاملُمعها

 ُ ُول ُعلى ُواإلاًخعين ُؤلاداسة ُمجلس ُوػيرهالُينسإولأعظاء ُواإلاخطىعينُُمخىـُزي ُاإلاىظـين مً

ُفيُ ُأًتُخالتًُمىًُأنُجىطىيُعلىُحعاسضُمدظىس ُعلى ُمىاؿلتها ُعلى ؤلاؿصاحُللجمعُتُوالحصٌى

ُاإلاصالح ُمجلسُئداسة. ُكبل ُمً ُوالخلُُم ُللمشاحعت ُالحاالث ُهزه ُحمُع ُواجخارُُوجخظع الجمعُت

عىذُاهخلاٌُاإلاىظفُئلىُوظُـتُسئاسُتُفيُالجمعُتُأوُئلىُوظُـتُفيُئداسةُأخشيُأوُػيرُُ.اللشاسُفيُرلً

ُحعبئتُ ُاإلاىظفُئعادة ًُخعينُعلى ُسبما ُاإلاصالح، ُحعاسضُفي ُجىطىيُعلى ُسبما رلًُمًُالىظائفُالتي

هماُ.ًُىماُمًُحؼُيرُالىظُـت33ُهمىرجُحعاسضُاإلاصالحُوأخالكُاثُالعملُوبُانُؤلاؿصاحُفيُػظىنُ

جلعُعلىُعاجمُالشئِسُاإلاباششُللمىظفُمسإولُتُالخأهذُمًُكُامُاإلاىظفُبخعبئتُاسخماسةُؤلاؿصاحُ

ُ.ُعلىُهدىُجام

ُعلىُمىاؿلتُالجمعُتُعليهاُاإلاسإوٌُالخىـُزيُ 6-2 ٌعش ضُالخلصيرُفيُؤلاؿصاحُعًُهزهُاإلاصالحُوالحصٌى

لإلحشاءاثُالخأدًبُتُطبلاُلىظامُالعملُوالخىمُتُالاحخماعُتُفيُاإلاملىتُالعشبُتُُواإلاخطىعينُوػيرهُمًُاإلاىظـين

ُ.السعىدًتُوالالئدتُألاساسُتُفيُالجمعُت
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 جلسُالخىـُزيُللجمعُت.جىدعُحمُعُهمارجُئؿصاحُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُلذيُلجىتُامل 7-1

ُالجمعُتُلذيُؤلاداسةُالخىـُزًتُللجمعُت.جىدعُحمُعُهمارجُئؿصاحُمىظـيُأوُمخطىعيُ 7-2

لذم 7-3 ُ الخاسجي الجمعُت خساباث مشاحع ً 
ا
شا ُباألعماٌ جلٍش

ا
 والتي الجمعُت لصالح اإلابرمت والعلىد خاصا

ُ املجلس، لعظى مباششة ػير أو مباششة مصلحت جىطىيُعلى ُ خاٌُطلب  ظمً ؤلاداسة، مجلس سئِس   وٍ 

شهُالسىىُي مع رلً  .العمىمُت للجمعُت ًلذمه الزي الجمعُت ألداء جلٍش



 مجعية رؤية التنموية اخلريية النسائية بالبكريية

 (957برقم )سجلته وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 

صذس 7-4
 
ُباإلاشاحعت ؤلاداسة ج ُ الذاخلُت املخىلت

ا
شا ُ جلٍش

ا
ا عشض سىٍى ُمجلس ٌ  ح ؤلاداسة على ىض   جـاصُل ً 

ُ الجمعُت إلاىظـي علىُمصلحت اهطىث ألاعماٌُأوُالعلىدُالتي
ا
 .اإلاىدعتُلذحها ؤلاؿصاح لىمارج وؿلا

ُ

ُ خُث  
عذ السُاست هزه ئن 

 
ُ ح

ا
ُلصالحها، العاملين باألشخاص الجمعُت جشبط الىثائمُالتي مً ًخجضأ ال حضءا

ُؿاههُالًُجىصُ
 
ُ.بها الىاسدة والالتزاماث أخيامها مخالـت

ُ
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ُ___________________ُبصـتيُو_______________ُ_________ُُأها وأحعهذ أكش

ُ"اسمُالجمعُت" الخاصتُاإلاصالح حعاسض سُاست على اطلعذ كذ بأهني  بما وألتزمُكشوأ أواؿم علُه وبىاء ،بـ

ٌُ عذمؿيهاُوأحعهذُب لت شخصُت أسباح أو مياسب أي على الحصى  مىكعيُمً مسخـُذا مباششةُأو مباششة بطٍش

ُأال جخص معلىماث أي اسخخذام عذموب جمعُتال في مىظف أو ئداسة مجلس عظىه  أو أصىلها وجمعُت

ُ.أليُمىـعتُأخشُي اسخؼاللها أو أوُأكاسبيُأوُأصذكائيُالشخصُتُألػشاض ي مىاسدها

 

 ..................................................... ُالخىكُع

خ  ـه .........../...../...... الخاٍس

ُم .........../...../...... اإلاىاؿم

 
 


