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 1ثمهيد
 1-1جدترمُ "ُحمعُتُسؤٍتُالخىمىٍتُالخيرًتُاليسائُتُبالبىيرًتُ"ُخصىصُتُ ولُ شخصُ ٌعمل لصالحها ،وح ُ
عذ
ما ًلىم بهُمً جصشؿاثُ خاسجُ ئطاس العمل لِس مً اهخمامها ،ئال َّأن ُحمعُتُسؤٍتُجشيُ أن اإلاصالح
الشخصُت إلاً ٌعمل لصالحهاُأثىاءُ مماسستُ أيُ أوشطتُ احخماعُت ،أو مالُت ،أوُػيرهاُ،كذ جخذاخل،
بصىسةُ مباششةُ أو ػيرُ مباششة ،معُمىطىعُخه ،أو والئهُ للجمعُت مما كذُ ًيشأُ معه حعاسضُفي اإلاصالح.
 2-1جإمً حمعُتُسؤٍتُبلُمها ومبادئها اإلاخمثلتُ في النزاهتُ والعملُالجماعيُ والعىاًتُ واإلابادسةُ وؤلاهجاص ،وجأحي
سُاست حعاسض ُاإلاصالح الصادسة عً الجمعُت؛ لخعضٍض جلً ُاللُم وخماًتها ،ورلً لخـادي أن جإثش
اإلاصلحت الشخصُتُأو العائلُت ،أو اإلاهىُت أليُ شخصُ ٌعمل لصالح الجمعُت ُعلى أداء واحباجه ججاه
الجمعُت ،أو أن ًخدصلُ مً خالٌُجلً اإلاصالح على مياسبُ على خساب الجمعُتُ .
ُ
 2نطاق وأهداف السياسة
ُ

ُ1-2مع عذم ؤلاخالٌ بما حاء في الدششَعاث واللىاهينُاإلاعمىٌُ بها في اإلاملىت العشبُت السعىدًت التي جدىم
حعاسض اإلاصالح ،وهظامُالجمعُاثُواإلاإسساثُألاهلُتُوالئدخهُالخىـُزًت ،والالئدت ألاساسُتُلجمعُتُسؤٍتُ
ا
جدل مدلهاُ .
اسخىماال لها ،دونُ أن َُّ
ُ
الخىمىٍتُالخيرًتُاليسائُتُبالبىيرًتُ ،جأحي هزهُالسُاست
ُ
ُ 2-2جطبم هزه السُاست على ول شخص ٌعمل لصالحُالجمعُت ،وَشمل رلً أعظاءُالجمعُتُالعمىمُتُ
وأعظاءُمجلس ؤلادا ُسةُ،وأعظاء اللجانُاإلاىبثلت مً مجلسُؤلاداسة ،ومذًشيُ الجمعُتُالخىـُزًينُ،وحمُع
مىظـيهاُ .
ٌُ3-2شملُحعاسضُاإلاصالحُ،ماًُخعلمُباألشخاصُأهـسهمُاإلازوىسًٍُفيُالـلشةُالسابلتُومصالحُأيُشخصُ
آخشُجيىن ُلهمُعالكتُشخصُتُبهمُ،وَشمل ُهإالءُالضوحتُ،ألابىاءُ،الىالذًًُ،ألاشلاءُ،أوُػيرهمُمًُأؿشادُ
العائلتُ .
ا
حضءا ال ًخجضأُ مً الىثائم التي جشبطُالجمعُتُباألشخاص العاملين لصالحها سىاء
ُ 3-2حعذُ هزه السُاست ُ
واهذ جلًُالىثائم كشاساث حعُين أو علىد عملُ .
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ُ
ا
هصىصا جىظم حعاسضُاإلاصالح
ُ
ُ4-2جظمً الجمعُت العلىد التي جبرمها مع اسدشاسٍيهاُالخاسحُين أوُػيرهم،
بما ًخـم مع أخيام هزه السُاستُ .
ُ
ُ 5-2تهذؾُهزهُالسُاستُئلىُخماًتُالجمعُت ُوسمعتها ُومًٌُعملُلصالحهاُمًُأيُأشياٌُحعاسضُاإلاصالحُ
السلبُتُالتيُكذُجيشأُبسببُعذمُؤلاؿصاحُ .
ُ
 3مسئوليات وصالحيات مجلس إلادارة وإلادارة الحنفيذية الخاصة بسياسة ثنظيم جعارض املصالح
ُ
 1-3ئداسة حعاسض اإلاصالح أخذ الاخخصاصاث الشئِست ملجلس ؤلاداسةُ .
ً 2-3جى ُص للمجلس جيىًٍ لجان مدذدة او جيلُف اخذ لجاهه اإلاىبثلتُمًُاملجلس للىظش في اإلاسائل التي مً
املحخمل أن جىطىيُ علىُحعاسض مصالح مع مشاعاة مخطلباث اسخلاللُت جلً اللجانُ .
 3-3ال ًيىنُ الشخص في خالت حعاسض مصالح ئال ارا كشسُ مجلس ئداسة ُالجمعُت ؿُما ًخص حعامالث
الجمعُت ُمع الؼير أو حعامالث أعظاء ُاملجلس وهباس الخىـُزًين في الجمعُت أن الحالت جىظىيُ علىُ
حعاسض مصالح ،وجيىنُ صالخُت اللشاس مع اإلاسإوٌ الخىـُزي بخصىص باقي مىظـي الجمعُتُ .
ُ
ا
الاعـاء مً
وؿلا لسلطخه الخلذًشٍت أن ًلشسُ – بشأن ول ُخالت على خذة – ُ
ً 4-3جىصُ ملجلس ؤلاداسة ُ
ا
عشطا مً خين آلخش في سُاق وشاطاث الشخص وكشاساجهُ
ُ
اإلاسئىلُت عىذ حعاسض اإلاصالح الزيُكذ ًيشأ
اإلاعخادة ،أو الزي كذ ًيشأ في سُاق عمله مع الجمعُت ،سىاء ماًُخعلم بمصالح مالُت أو بمصالح حعُلهُ
عً اللُام بىاحبه في الخصشؾُعلى أهمل وحه بما ًخىاؿم مع مصالح الجمعُتُ .
ُ
 5-3عىذما ًلش ُس مجلس ؤلاداسة أن الحالت حعاسض مصالحً ،لتزمُصاخبُاإلاصلحت اإلاخعاسطت بخصحُذ وطعه
وبجمُع ؤلاحشاءاث التي ًلشسهاُمجلس ؤلاداسة وئجباع الاحشاءاث اإلاىظمت لزلًُ .
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 6-3ملجلس ئداسة الجمعُت ُصالخُت ئًلاع الجضاءاث على مخالـي هزه ُالسُاست ،وسؿع اللظاًا الجىائُت
ي العالكت بهاُ .
والحلىكُت للمطالبت باألطشاس التي كذُجىجم عً عذم التزام حمُع رو ُ
ُ
 7-3مجلس ؤلاداسةُهى املخىٌُ في جـسير أخيام هزه السُاستُعلى أنُالًُخعاسض رلً مع الاهظمت الساسٍت
والالئدت ألاساسُتُللجمعُتُوأهظمت الجهاثُاإلاششؿتُ .
ُ
ٌ 8-3عخمذُمجلسُؤلاداسةُهزهُالسُاستُ،وٍبلؽُحمُع مىظـيُالجمعُتُوجيى ُن هاؿزة مًُجاسٍخ ؤلابالغُ .
ًُ9-3خىلى مجلس ؤلاداسةُالخأهذ مً جىـُز هزه السُاست والعملُبمىحبهاُوئحشاء الخعذًالث الالصمت عليهاُ .
ُ
ُ
 4حاالت جعارض املصالح
ُ
ُ 1-4ال ٌعني وحىد مصلحتُ لشخص ٌعمل لصالح الجمعُت فيُأي وشاط ًخعلم سىاء بشيل مباشش أو ػير
مباشش ُبالجمعُت ،كُام حعاسض في اإلاصالح بين الطشؿين .ولىًُكذ ًيشأ حعاسض اإلاصالح عىذما ًطلب ممً
ا
ا
ٌعمل لصالحُالجمعُت أن ًبذي سأًا ،أو ًخخز كشاسا ،أو ًلىم بخصشؾُإلاصلحت الجمعُت ،وجيىنُ لذًه في هـس
الىكذ َّئماُمصلحت جخعلم بشيل مباشش أو ػير مباشش بالشأيُاإلاطلىب مىه ئبذاؤه ،أو بالخصشؾ اإلاطلىب مىه
اجخاره ،أوُأن ًيىنُ لذًه التزام ججاه طشؾ آخش ػير الجمعُت ًخعلمُبهزا الشأي أو اللشاس أو الخصشؾ .ئر
ي خاالث حعاسضُاإلاصالح على اهتهانُ للسشٍت ،وئساءةُ السخعماٌ الثلتُ،وجدلُمُ إلاياسب شخصُت،
جىطى ُ
وصعضعتُ للىالء للجمعُتُ .
ُ
ُ 2-4هزه السُاست جظع امثلت إلاعاًير سلىهُت لعذد مً اإلاىاكف ئال أجها ُبالظشوسة ال حؼطى حمُع اإلاىاكف
ألاخشيُ املحخمل خذوثها ،وٍخدخم على ُول ُمً ٌُعمل ُلصالح ُالجمعُت ُالخصشؾ مً جللاء أهـسهم بصىسة
جخماش ى ُمع هزه السُاست ،وججىب ما كذ ًبذو أهه سلىن ًخالف هزه السُاست ُومً الامثلت على خاالث
الخعاسض ما ًلي:
ا
مثال في خالت أن عظى مجلس ؤلاداسة أو ُعظى أي لجىت مً لجاهه أو أي مً
ً يشأ ُحعاسضُاإلاصالح ُ
ا
وا في أو له صلت بأي وشاط ،أو له مصلحت شخصُت أو مصلحت ُجىظُمُت أو
مشاس ُ
مىظـيُالجمعُتُ ُ
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مهىُت في أي عمل أو وشاط كذ ًإثش بشيل مباشش أو ػيرُمباشش على مىطىعُت كشاساث رلً العظى
أو اإلاىظف أو على كذساجه فيُجأدًت واحباجه ومسئىلُاجه ججاه الجمعُت.
ا
أًظا في خالت أن عظى مجلس ؤلاداسة أو ُأخذ هباس الخىـُزًين ًخللى أو
ً يشأ الخعاسض في اإلاصالح ُ
ًدصل على مياسب شخصُت مً أي طشؾ ُآخش سىاء وان رلً بطشٍلت مباششة أو ػير مباششة
ا
مسخـُذا مً مىكعتُومشاسهخه في ئداسة ش ُإون الجمعُت.
ُ
 كذ ًيشأ الخعاسض في اإلاصالح مً خالٌ الاسخـادة اإلاادًت مً خالٌُالذخىٌُ في معامالث مادًت بالبُع
أو الششاء أو الخأحير للجمعُتُ .
 اًظا كذ ًيشأ الخعاسض في اإلاصالح مً خالٌ حعُين ألابىاء أو ألاكشباء في الىظائفُأوُجىكُعُعلىدُ
معهم
 مً ئخذي صىسُ حعاسض اإلاصالح جيىنُ في خاٌ اسجباط مًٌُعملُلصالحُالجمعُتُفيُحهتُأخشيُوٍيىنُ
بُنهاُحعامالثُمعُالجمعُت.
 الهذاًا وؤلاهشامُاث التي ًدصل عليها عظى ُمجلس ُؤلاداسة ُأو ُمىظف الجمعُت ُمً أمثلت حعاسضُ
اإلاصالحُ .
ي أو ميشأة جلذم خذماث أوُحسخلبل خذماث خالُت مً الجمعُت
 الاسدثماس أو اإلالىُت في وشاط ججاس ُ
او جبدث عً الخعامل مع الجمعُت.
ا
مليا ا
خاصا للجمعُتُ،والتي ًطلع عليها بدىم العظىٍتُ
 ئؿشاء ألاسشاس أو ئعطاء اإلاعلىماث التي حعخبر
أوُالىظُـت ،ولى بعذ ُجشهه الخذمت.
 كبىٌُ أخذ ألاكاسب لهذاًا مً أشخاص أو حهاث جخعامل مع الجمعُت ُبهذؾ الخأثير على جصشؿاث
العظىُأوُاإلاىظف بالجمعُت كذ ًيخج عىه حعاسض اإلاصالح.
 حسلم ُعظىُمجلسُؤلاداسةُأوُاإلا ُىظف أو أخذ أؿشاد عائلخه مً أي حهت إلابالؽ أو أشُاء راث ُكُمت
بسبب حعامل جلً الجهت مع الجمعُت أو سعيها للخعامل معها.
 كُام أي حهت جخعامل أو حسعى للخعامل مع الجمعُت بذؿع كُمت ؿىاجير ُمطلىبت مً اإلاىظف أو أخذ
أؿشاد عائلخه.
ا
طا في اإلاصالح
 اسخخذام أصىٌُ وممخلياث الجمعُت للمصلحتُالشخصُت مً شأهه أنُ ًظهشُ حعاس ُ
ا
ا
ؿعلُا ُأو مدخمال ،واسخؼالٌ أوكاث دوام الجمعُت ،أوُمىظـيها ،أو معذاتها ،أو مىاؿعها لؼير مصالحُ
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الجمعُت أو أهذاؿها ،أو ئساءةُ اسخخذامُ اإلاعلىماثُاإلاخدصلتُ مً خالٌ عالكتُ الشخصُ بالجمعُت؛
لخدلُمُمياسب شخصُت ،أو عائلُت ،أو مهىُت ،أو َّ
يُ
أيُمصالح أخش ُ
ُ
 5الالتزامات
ُ1-5علىُولُمًٌُعملُلصالحُحمعُتُسؤٍتُالخىمىٍتُالخيرًتُاليسائُتُبالبىيرًتُأنًُلتزمُبالخالي:
 ؤلاكشاسُعلىُسُاستُحعاسضُاإلاصالحُاإلاعخمذةُمًُالجمعُتُعىذُالاسجباطُبالجمعُت
 الالتزام ُبلُم العذالت والنزاهت واإلاسإولُت ُوألاماهت ُوعذم ُاملحاباة ُأو ُالىاسطت ُأو ُجلذًم ُمصلحتُ
الىـسُأوُآلاخشًٍُعلىُمصالحُالجمعُت.
ا
معىىٍا هى أو أي مً أهلهُوأصذكائه ومعاسؿه مً خالٌُ
ُ
 عذمُالاسخـادة بشيل ػير كاهىوي مادًا أو
ا
لصالحُالجمعُت.
ُ
أداءُعملهُ
 ججىبُاإلاشاسهتُفيُاجخارُاللشاساثُالتيُجإديُلخعاسضُمصالحُأوُجىحيُبزلً
 حعبئتُهمىرجُالجمعُتُالخاصُباإلؿصاحُعًُاإلاصالحُسىىٍا.
 ؤلاؿصاح لشئِسهُاإلاباشش عً أي خالت حعاسض مصالحُأو ُشبهتُحعاسضُمصالح ُطاسئت ُسىاءُواهذُ
مالُتُأوُػيرُمالُت.
 ؤلابالغُعًُأيُخالتُحعاسضُمصالحُكذُجيخجُعىهُأوُعًُػيرهُممًٌُعملُلصالحُالجمعُت.
 جلذًم ما ًثبذ ئجهاء خالتُحعاسضُاإلاصالح ،في خاٌ وحىده ،أو في خاٌ طلب الجمعُت رلً.
ُ
 6محطلبات إلافصاح
ًُ 1-6خعينُعلىُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإولينُالخىـُزًينُوػيرهمُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُالخلُذُالخامُ
باإلؿصاحُللجمعُتُعًُالحاالثُالخالُتُ،خُثماُاهطبمُ،والحصىٌُعلىُمىاؿلتهاُفيُولُخالتُ،خُثماُاكخظذُ
الحاحتُ،سىاءُاهطىثُعلىُحعاسضُؿعليُأوُمدخملُللمصالحُأمُالُ :
ً خعينُعلىُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوٌُالخىـُزيُوػيرهمُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُؤلاؿصاحُعًُ
أًت ُوظائف ٌُشؼلىجهاُ ،أو ُاسجباط ُشخص ي ُلهم ُمع ُحمعُت ُأو ُمإسست ُخاسحُتُ ،سىاء ُواهذ ُداخلُ
اإلاملىتُأمُخاسحهاُ ُ.
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ً خعينُعلىُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوٌُالخىـُزيُوػيرهمُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُؤلاؿصاحُعًُ
أًتُخصصُملىُتُلهمُفيُاإلاإسساثُالشبدُتُ .
ً خعينُعلىُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوٌُالخىـُزيُوػيرهمُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُؤلاؿصاحُعًُ
أًت ُوظُـت ُأو ُمصلحت ُمالُت ُأو ُخصت ُملىُت ُجخص ُأي ُمً ُأؿشاد ُأسشهم ُ(الىالذانُ
والضوحت/الضوحاث/الضوجُوألابىاء/البىاث)ُفيُأًتُحمعُاثُأوُمإسساث ُسبدُت ُجخعاملُمعُالجمعُتُ
أوُحسعىُللخعاملُمعها.
ً خعين ُعلى ُول ُأعظاء ُمجلس ُؤلاداسة ُواإلاسإولين ُالخىـُزي ُوػيرهم ُمً ُاإلاىظـين ُواإلاخطىعينُ
ؤلاؿصاحُللجمعُتُوالحصىٌ ُعلىُمىاؿلتهاُعلىُأًتُخالتًُمىًُأنُجىطىي ُعلىُحعاسضُمدظىسُفيُ
اإلاصالحُ .وجخظع ُحمُع ُهزه ُالحاالث ُللمشاحعت ُوالخلُُم ُمً ُكبل ُمجلس ُئداسة ُالجمعُت ُواجخارُ
اللشاسُفيُرلًُ.عىذُاهخلاٌُاإلاىظفُئلىُوظُـتُسئاسُتُفيُالجمعُتُأوُئلىُوظُـتُفيُئداسةُأخشيُأوُػيرُ
رلًُمًُالىظائفُالتيُسبماُجىطىي ُعلىُحعاسضُفيُاإلاصالحُ،سبماًُخعينُعلىُاإلاىظفُئعادةُحعبئتُ
همىرجُحعاسضُاإلاصالحُوأخالكُاثُالعملُوبُانُؤلاؿصاحُفيُػظىنًُُ33ىماُمًُحؼُيرُالىظُـتُ.هماُ
جلعُعلىُعاجمُالشئِسُاإلاباششُللمىظفُمسإولُتُالخأهذُمًُكُامُاإلاىظفُبخعبئتُاسخماسةُؤلاؿصاحُ
علىُهدىُجامُ ُ.
ٌ 2-6عشضُالخلصيرُفيُؤلاؿصاحُعًُهزهُاإلاصالحُوالحصىٌ ُعلىُمىاؿلتُالجمعُتُعليهاُاإلاسإوٌُالخىـُزيُ
وػيرهُمًُاإلاىظـينُواإلاخطىعينُلإلحشاءاثُالخأدًبُتُطبلاُلىظامُالعملُوالخىمُتُالاحخماعُتُفيُاإلاملىتُالعشبُتُ
السعىدًتُوالالئدتُألاساسُتُفيُالجمعُتُ .
 7ثقاريزجعارض املصالح
 1-7جىدعُحمُعُهمارجُئؿصاحُأعظاءُمجلسُؤلاداسةُلذيُلجىتُاملجلسُالخىـُزيُللجمعُت.
 2-7جىدعُحمُعُهمارجُئؿصاحُمىظـيُأوُمخطىعيُالجمعُتُلذيُؤلاداسةُالخىـُزًتُللجمعُتُ .
ا
ا
ً 3-7لذم مشاحع خساباث الجمعُت الخاسجي جلشٍشُا خاصا ُباألعماٌ والعلىد اإلابرمت لصالح الجمعُت والتي
جىطىي ُعلى مصلحت مباششة أو ػير مباششة لعظى املجلس ،خاٌُطلبُ سئِسُ مجلس ؤلاداسة ،وٍظمً
ي ألداء الجمعُت الزي ًلذمه للجمعُت العمىمُت.
رلً مع جلشٍشهُالسىى ُ
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ا
ا
سىىٍا ٌعشض على ُمجلس ؤلاداسة ًىضح جـاصُل
ُ
 4-7جصذس ؤلاداسة املخىلت ُباإلاشاحعت الذاخلُت جلشٍشُا
ا
وؿلا لىمارج ؤلاؿصاح اإلاىدعتُلذحها.
ألاعماٌُأوُالعلىدُالتي اهطىث علىُمصلحت إلاىظـي الجمعُت ُ
ُ
ا
حضءا ال ًخجضأ مً الىثائمُالتي جشبط الجمعُت باألشخاص العاملين لصالحهاُ،
ُ
خُث ئنُ هزه السُاست حعذ
ؿاههُالًُجىصُمخالـتُ أخيامها والالتزاماث الىاسدة بهاُ .
ُ
 8جعهد وإقزار
أكش وأحعهذ أهاُُ________________________ُ ُوبصـتيُ___________________ ُ
بأهني كذ اطلعذ على سُاست حعاسض اإلاصالح ُالخاصت بـُ"اسمُالجمعُت" ،وبىاء علُه أواؿم وأكش ُوألتزم بما
ؿيهاُوأحعهذُبعذم الحصىٌُ على أي مياسب أو أسباح شخصُت بطشٍلت مباششة أوُمباششة مسخـُذا مًُمىكعي
هعظى مجلس ئداسة أو مىظف في الجمعُت وبعذم اسخخذام أي معلىماث جخص الجمعُتُأو أصىلها أو
مىاسدها ألػشاض يُالشخصُتُأوُأكاسبيُأوُأصذكائي أو اسخؼاللها أليُمىـعتُأخشيُُ .
الخىكُعُ.....................................................
الخاسٍخ  ....../...../...........هـ
اإلاىاؿم  ....../...../...........م ُ

