
 تعازض املصاحلسًاسة                                                                                            مجعًة حتفًظ الكسآن الكسيم بالكىيعًة                                                                 

 

 

 ( 8)  الداخليةسلسلة اللوائح والسياسات                                    1                                                                     

 

 

 متوًد : (1)

(1/1 )ُّ ٌّ " خصٛص١َٝ اؾُع١ٝ اـري١ٜ يتخؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبخاؾع١ ايكٜٛع١ٝ"  ؼرت  يصاؿٗا، ٜعٌُ شدٍص ن

َّ اؾُع١ٝ إال اٖتُاَٗا، َٔ يٝظ ايعٌُ إطاز خازَج تصسؾاٍت ب٘ َٔ ٜكّٛ َا ِعُدَتٚ  ٜعٌُ ملٔ ايشدص١ٝ املصاحل إٔ تس٣ أ

ِّ ممازض١ِ يصاؿٗا أثٓا٤َ ٌُ، ، قدأٚ غريٖا ،١ َايٝ أٚ اجتُاع١ٍٝ، أْشط١ٍ أ  َع  َباشس٠ٍ، غرِي أٚ َباشس٠ٍ بصٛز٠ٍ تتداخ

ِ٘ ِ٘ أٚ ، َٛضٛعٝت  .املصاحل تعازض يف َع٘ ٜٓشُأ قِد مما يًجُع١ٝ ٚال٥

ِٞ ايٓصا١ِٖ يف املتُج١ًِ َٚباد٥ٗا بكُٝٗا اؾُع١ٝ ُتؤَٔ( 1/2)  ضٝاض١ ٚتأتٞ ٚاإللاِش، ٚاملبادز٠ِ ٚايعٓا١ِٜ ٚايعٌُ اؾُاع

 ايعا١ًٝ٥، ايشدص١ٝ أٚ املصًخ١ تؤّثس إٔ يتؿادٟ ٚذيو ٚمحاٜتٗا، تًو ايكِٝ يتعصٜص اؾُع١ٝ; عٔ ايصادز٠ تعازض املصاحل

ّٟ امل١ٝٓٗ أٚ ٌَ إٔ أٚ ،اؾُع١ٝ ػاٙ ٚاجبات٘ أدا٤ ع٢ً اؾُع١ٝ يصاحل ٜعٌُ شدٍص أل  ع٢ً املصاحل خالٍ تًو َٔ َٜتّخص

 .اؾُع١ٝ حطاب ع٢ً َهاضٍب

 : الشًاسة وأهداف نطام(2)

 تعازض ؼُهِ اييت ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف بٗا ٚايكٛاْني املعٍُٛ ايتشسٜعات يف جا٤ مبا اإلخالٍ عدّ َع(2/1)

 ٖرٙ ايطٝاض١ تأتٞ األضاض١ٝ يًجُع١ٝ، ٚايال٥خ١ ْٚعاّ اؾُعٝات ٚاملؤضطات األ١ًٖٝ ٚال٥خت٘ ايتٓؿٝر١ٜ، املصاحل،

َٕ هلا، اضتهُااًل َّ إٔ دٚ  .قًٗا ؼ

اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚأعطا٤ أعطا٤  ذيو ٜٚشٌُ يصاحل اؾُع١ٝ، ٜعٌُ شدص نٌ ع٢ً ايطٝاض١ ٖرٙ ُتطبل (2/2) 

 .َٚتطٛعٝٗا َٛظؿٝٗا ٚمجٝع ،ُع١ٝ ايتٓؿٝرٜنياؾ َٚدٜسٟ ،فًظ اإلداز٠ َٔ ايًجإ املٓبجك١ ٠، ٚأعطا٤اإلداز فًظ

ٜشٌُ تعازض املصاحل، َا ٜتعًل باألشداص أْؿطِٗ املرنٛزٜٔ يف ايؿكس٠ ايطابك١ َٚصاحل أٟ شدص آخس  (2/3)

 .خ٠ٛ (، ايٛايدٜٔ، األٚايبٓات  ايصٚج١، األبٓا٤: ) ايصٚج ٚ تهٕٛ هلِ عالق١ شدص١ٝ بِٗ، ٜٚشٌُ ٖؤال٤

تًو  ناْت ضٛا٤ يصاؿٗا ايعاًَني تسبط اؾُع١ٝ باألشداص اييت ايٛثا٥ل َٔ ٜتجصُأ ال جص٤ًا ايطٝاض١ ٖرٙ ُتعدُّ (2/4)

 .عٌُ عكٛد أٚ تعٝني قسازات ايٛثا٥ل

 ٜتؿل مبا تعازض املصاحل تٓعِ ْصٛصًا أٚ غريِٖ، اضتشازٜٝٗا اـازجٝني َع تربَٗا اييت ايعكٛد اؾُع١ٝ ُتّطُٔ( 2/5)

 .ايطٝاض١ ٖرٙ أحهاّ َع

َٚٔ ٜعٌُ يصاؿٗا َٔ أٟ أشهاٍ تعازض املصاحل ايطًب١ٝ اييت  ٚمسعتٗا تٗدف ٖرٙ ايطٝاض١ إىل محا١ٜ اؾُع١ٝ (2/6)

 قد تٓشأ بطبب عدّ اإلؾصاح.
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 : شًاسةوره الاخلاصة ب التهفًرية واإلدازة اإلدازة جملص وصالحًات ولًاتؤمش(3)

 .اإلداز٠ جملًظ ايس٥ٝط١ االختصاصات أحد املصاحل تعازض إداز٠(3/1)

 إٔ احملتٌُ َٔ اييت املطا٥ٌ يف يًٓعس املٓبجك١ َٔ اجملًظ ؾاْ٘ احد تهًٝـ اٚ قدد٠ ؾإ تهٜٛٔ يًُجًظ ٛشجي(3/2)

 .ايًجإ تًو اضتكالي١ٝ َتطًبات َساعا٠ َع َصاحل ع٢ً تعازض تٓطٟٛ

 ايػري اؾُع١ٝ َع تعاَالت خيص ؾُٝا إداز٠ اؾُع١ٝ فًظ قسز اذا إال َصاحل تعازض حاي١ يف ايشدص ٜهٕٛ ال(3/3)

 ايكساز صالح١ٝ ٚتهٕٛ َصاحل، ع٢ً تعازض ٟٛطتٓ اؿاي١ إٔ اؾُع١ٝ يف ايتٓؿٝرٜني ٚنباز أعطا٤ اجملًظ تعاَالت أٚ

 .اؾُع١ٝ َٛظؿٞ باقٞ غصٛص ايتٓؿٝرٟ املدٜس َع

 دعٓ ٚي١ٝؤاملط َٔ عؿا٤اإل – حد٠ ع٢ً نٌ حاي١ بشإٔ – ٜكسز إٔ ايتكدٜس١ٜ يطًطت٘ ٚؾكًا اإلداز٠ جملًظ جيٛش(3/4)

 يف ٜٓشأ قد ايرٟ أٚ املعتاد٠،ٚقسازات٘  ايشدص ْشاطات ضٝام يف آلخس حني َٔ عسضًا ٜٓشأ ايرٟ قد املصاحل تعازض

 ٚج٘ أنٌُ ايتصسف ع٢ً يف بٛاجب٘ ايكٝاّ عٔ تعٝك٘ مبصاحل أٚ َاي١ٝ مبصاحل َا ٜتعًل ضٛا٤ اؾُع١ٝ، َع عًُ٘ ضٝام

 .اؾُع١ٝ َصاحل َع ٜتٛاؾل مبا

 ٚظُٝع ٚضع٘ بتصخٝح املتعازض١ ًٜتصّ صاحب املصًخ١ َصاحل، تعازض اؿاي١ إٔ اإلداز٠ فًظ ٜكسز عٓدَا(3/5)

 .يريو املٓع١ُ االجسا٤ات ٚإتباع اإلداز٠ ٜكسزٖا فًظ اييت اإلجسا٤ات

 ٚاؿكٛق١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايكطاٜا ٚزؾع ايطٝاض١،ٖرٙ  كايؿٞ ع٢ً اؾصا٤ات إٜكاع اؾُع١ٝ صالح١ٝ إداز٠ جملًظ(3/6)

 .بٗا ايعالق١ ذٟٚ مجٝع ايتصاّ عدّ عٔ قد تٓجِ اييت باألضساز يًُطايب١

 ٚايال٥خ١ ايطاز١ٜ االْع١ُ َع ذيو إٔ ال ٜتعازض ايطٝاض١ ع٢ً ٖرٙ أحهاّ تؿطري يف املدٍٛ ٖٛاإلداز٠  فًظ(3/7)

 .اؾٗات املشسؾ١ األضاض١ٝ يًجُع١ٝ ٚأْع١ُ

 .اإلبالؽ َٔ تازٜذ ْاؾر٠ اؾُع١ٝ ٚتهَٕٛٛظؿٞ  فًظ اإلداز٠ ٖرٙ ايطٝاض١، ٜٚبًؼ مجٝع ٜعتُد( 3/8)

 .عًٝٗا ايالش١َ ايتعدٜالت ٚايعٌُ مبٛجبٗا ٚإجسا٤ طٝاض١اي ٖرٙ تٓؿٝر َٔ ايتأند اإلداز٠ فًظ ٜتٛىل( 3/9)
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 : حاالت تعازض املصاحل(4)

 َباشس غري أٚ َباشس بشهٌ ضٛا٤ ٜتعًل ْشاط يف أٟ اؾُع١ٝ يصاحل ٜعٌُ يشدص َصًخ١ٍ ٚجٛد ٜعين ال( 4/1)

يصاحل  ٜعٌُ ممٔ ٜطًب عٓدَا املصاحل تعازض ٜٓشأ ٚيهٔ قد .ايطسؾني بني املصاحل يف تعازض قٝاّ باؾُع١ٝ،

َّا َصًخ١ ايٛقت ْؿظ يف يدٜ٘ ٚتهٕٛ اؾُع١ٝ، بتصسف ملصًخ١ ٜكّٛ أٚ قسازًا، ٜتدر أٚ زأًٜا، ٜبدٟ إٔ اؾُع١ٝ  تتعًل إ

 ػاٙ ايتصاّ يدٜ٘ ٜهٕٛ أٚ إٔ اؽاذٙ، َٓ٘ املطًٛب بايتصسف أٚ إبداؤٙ، َٓ٘ بايسأٟ املطًٛب َباشس غري أٚ َباشس بشهٌ

 يًطس١ٜ، اْتٗاٍى ع٢ً تعازض املصاحل حاالت تٓطٟٛ إذ .ايتصسف أٚ ايكساز أٚ ايسأٟ ٜتعًل بٗرا اؾُع١ٝ غري آخس طسف

 .يًجُع١ٝ يًٛال٤ ٚشعصع١ٍ شدص١ٝ، ملهاضب ايجك١، ٚؼكٍٝل الضتعُاٍ ٚإضا٠ٍ٤

 األخس٣ املٛاقـ مجٝع تػط٢ ال بايطسٚز٠ أْٗا إال املٛاقـ َٔ يعدد ضًٛن١ٝ ملعاٜري اَج١ً تطع ايطٝاض١ ٖرٙ( 4/2)

 ٖرٙ َع تتُاش٢ بصٛز٠ أْؿطِٗ تًكا٤ َٔ ايتصسفنٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل اؾُع١ٝ  ع٢ً ٜٚتختِ حدٚثٗا، احملتٌُ

 :ًٜٞ َا ايتعازض حاالت ع٢ً االَج١ً َٚٔ ايطٝاض١ ٖرٙ خيايـ ضًٛى أْ٘ ٜبدٚ قد َا ٚػٓب ايطٝاض١،

 َٛظؿٞ اؾُع١ٝ  َٔ أٟ أٚ ؾاْ٘ َٔ ؾ١ٓ أٟ عطٛ أٚ اإلداز٠ فًظ عطٛ إٔ حاي١ يف َجاًل ملصاحلتعازض ا ٜٓشأ

 قد ْشاط أٚ عٌُ أٟ يف ١َٝٓٗ أٚ تٓع١ُٝٝ َصًخ١ أٚ شدص١ٝ َصًخ١ ي٘ أٚ ْشاط، بأٟ ص١ً ي٘ أٚ يف نًاَشاز

 ٚاجبات٘ تأد١ٜ يف قدزات٘ ع٢ً أٚ املٛظـ أٚ ايعطٛ ذيو قسازات َٛضٛع١ٝ ع٢ً َباشس غري أٚ َباشس بشهٌ ٜؤثس

 .ُع١ٝاؾ ػاٙ َٚط٦ٛيٝات٘

 ع٢ً حيصٌ أٚ ٜتًك٢ ايتٓؿٝرٜني بازن أحد أٚ اإلداز٠ فًظ عطٛ إٔ حاي١ يف أٜطًا املصاحل يف ايتعازض ٜٓشأ 

 َٛقع١ َٔ َطتؿٝدًا َباشس٠ غري أٚ َباشس٠ بطسٜك١ ذيو نإ ضٛا٤ آخس طسف أٟ َٔ شدص١ٝ َهاضب

 .اؾُع١ٝ ٕٚشؤ إداز٠ يف تَ٘ٚشازن

 أٚ ايشسا٤ أٚ بايبٝع َاد١ٜ َعاَالت يف ايدخٍٛ خالٍ َٔ املاد١ٜ االضتؿاد٠ خالٍ َٔ املصاحل يف ايتعازض ٜٓشأ قد 

 .يًجُع١ٝ ايتأجري

 ايٛظا٥ـ أٚ تٛقٝع عكٛد َعِٗ يف األقسبا٤ أٚ األبٓا٤ تعٝني خالٍ َٔ املصاحل يف ايتعازض ٜٓشأ قد اٜطا . 

 َٔ ٜٚهٕٛ زع١ٝ َٔ ٜعٌُ يصاحل اؾُع١ٝ يف ج١ٗ أخس٣  ازتباط حاٍ يف تهٕٛ املصاحل تعازض صٛز إحد٣

 .اؾُع١ٝبٝٓٗا تعاَالت َع 

 املصاحل تعازض َج١ًأ َٔاؾُع١ٝ  َٛظـعطٛ فًظ اإلداز٠ أٚ  عًٝٗا حيصٌ اييت ساَٝاتٚاإلن اهلداٜا. 
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 عٔ تبخح اٚ ُع١ٝاؾ َٔ حاي١ٝ خدَات تطتكبٌ أٚ خدَات تكدّ َٓشأ٠ أٚ ػازٟ ْشاط يف املًه١ٝ أٚ االضتجُاز 

 .ُع١ٝاؾ َع ايتعاٌَ

 عط١ٜٛ أٚ اي عهِ عًٝٗا ٜطًع ٚاييت ،يًجُع١ٝ خاّصا ًًَها تعترب اييت املعًَٛات إعطا٤ أٚ األضساز إؾشا٤

 .اـد١َ ٘نتس بعد ٚيٛ ٛظٝؿ١،اي

 ٍٛٛظـعطٛ أٚ املاي تصسؾات ع٢ً ايتأثري بٗدف اؾُع١ٝ َع تتعاٌَ جٗات أٚ أشداص َٔ هلداٜا األقازب أحد قب 

 .املصاحل تعازض عٓ٘ ٜٓتج قد ُع١ٝباؾ

 ًِتًو تعاٌَ بطبب ق١ُٝ ذات أشٝا٤ أٚ ملبايؼ ج١ٗ أٟ َٔ عا٥ًت٘ أؾساد أحد أٚ ظـعطٛ فًظ اإلداز٠ أٚ املٛ تط 

 ا.َعٗ يًتعاٌَ ضعٝٗا أٚ ُع١ٝاؾ َع اؾ١ٗ

 ّعا٥ًت٘ أؾساد أحد أٚ املٛظـ َٔ َطًٛب١ ؾٛاتري ق١ُٝ بدؾع اؾُع١ٝ َع يًتعاٌَ تطع٢ أٚ تتعاٌَ ج١ٗ أٟ قٝا. 

  ّشأْ٘ َٔ يًُصًخ١ ايشدص١ٝ اؾُع١ٝ ٚممتًهات أصٍٛ اضتددا ِٕ  ؾعًًٝا أٚ املصاحل يف تعازضًا ُِٜعَٗس أ

 أٚ َصاحل اؾُع١ٝ يػري َٓاؾعٗا أٚ َعداتٗا، أٚ أٚ َٛظؿٝٗا، اؾُع١ٝ، دٚاّ أٚقات ناضتػالٍ قتُاًل،

ِّ إضا٠ِ٤ أٚ أٖداؾٗا،  يتخكٝل َهاضب باؾُع١ِٝ; ايشدِص عالق١ِ خالٍ َٔ املعًَٛات املتخص١ًِ اضتددا

َّ َصاحل أٚ ١َٝٓٗ، أٚ عا١ًٝ٥، أٚ شدص١ٝ،  أخس٣ أ

 : االلتزامات (5)

 :اؾُع١ٝ إٔ ًٜتصّ بايتايٞع٢ً نٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل (5/1)

 اإلقساز ع٢ً ضٝاض١ تعازض املصاحل املعتُد٠ َٔ اؾُع١ٝ عٓد االزتباط باؾُع١ٝ 

 ِٝٚعدّ احملابا٠ أٚ ايٛاضط١ أٚ تكدِٜ َصًخ١ ايٓؿظ أٚ اآلخسٜٔ  ٚاملطؤٚي١ٝ ٚاألَا١ْ ٚايٓصا١ٖ ايعداي١ االيتصاّ بك

 .ع٢ً َصاحل اؾُع١ٝ

 خالٍ أدا٤ عًُ٘  َٔ َٚعازؾ٘ أًٖ٘ ٚأصدقا٥٘ َٔ أٟ أٚ ٖٛ َعًٜٓٛا أٚ َادٜا قاْْٛٞ غري بشهٌ عدّ االضتؿاد٠

 .يصاحل اؾُع١ًٝ

 ػٓب املشازن١ يف اؽاذ ايكسازات اييت تؤدٟ يتعازض َصاحل أٚ تٛحٞ بريو . 

  عٓد االيتخام باؾُع١ٝ تعب١٦ منٛذج اؾُع١ٝ اـاص باإلؾصاح عٔ املصاحل. 
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 ضٛا٤ ناْت َاي١ٝ أٚ غري  طاز١٥ َصاحل أٚ شب١ٗ تعازض َصاحل تعازض حاي١ أٟ عٔ يس٥ٝط٘ املباشس اإلؾصاح

 َاي١ٝ.

  ٚغريٙ ممٔ ٜعٌُ يصاحل اؾُع١ٝ.عاإلبالؽ عٔ أٟ حاي١ تعازض َصاحل قد تٓتج عٓ٘ أ ٔ 

  ِٜذيو اؾُع١ٝ طًب حاٍ يف أٚ ٚجٛدٙ، حاٍ يف حاي١ تعازض املصاحل، إْٗا٤ ٜجبت َا تكد. 

 : متطلبات اإلفصاح(6)

ٜتعني ع٢ً أعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٚاملطؤٚيني ايتٓؿٝرٜني ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛعني ايتكٝد ايتاّ باإلؾصاح (6/1)

يًجُع١ٝ عٔ اؿاالت ايتاي١ٝ، حٝجُا اْطبل، ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾكتٗا يف نٌ حاي١، حٝجُا اقتطت اؿاج١، ضٛا٤ اْطٛت 

 ع٢ً تعازض ؾعًٞ أٚ قتٌُ يًُصاحل أّ ال:

 ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛعني اإلؾصاح عٔ أ١ٜ ٚظا٥ـ  ايتٓؿٝرٟ املدٜس ع٢ً أعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٜٚتعني

 ٜشػًْٛٗا، أٚ ازتباط شدصٞ هلِ َع مجع١ٝ أٚ َؤضط١ خازج١ٝ، ضٛا٤ ناْت داخٌ املًُه١ أّ خازجٗا. 

  ني اإلؾصاح عٔ أ١ٜ حصص ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛع ايتٓؿٝرٟ دٜسأعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٚاملٜتعني ع٢ً

 ًَه١ٝ هلِ يف املؤضطات ايسع١ٝ.

  ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛعني اإلؾصاح عٔ أ١ٜ ٚظٝؿ١  ايتٓؿٝرٟ ٚاملدٜسأعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٜتعني ع٢ً           

ٚاألبٓا٤/ايبٓات( أٚ َصًخ١ َاي١ٝ أٚ حص١ ًَه١ٝ ؽص أٟ َٔ أؾساد أضسِٖ )ايٛايدإ ٚايصٚج١/ايصٚجات/ايصٚج 

 تتعاٌَ َع اؾُع١ٝ أٚ تطع٢ يًتعاٌَ َعٗا. زع١ٝ يف أ١ٜ مجعٝات أٚ َؤضطات

  ٌاملٛظؿني ٚاملتطٛعني اإلؾصاح يًجُع١ٝ  ِٚغريٖ نيتٓؿٝرٜاي نيطؤٚيأعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٚاملٜتعني ع٢ً ن َٔ

ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾكتٗا ع٢ً أ١ٜ حاي١ ميهٔ إٔ تٓطٟٛ ع٢ً تعازض قعٛز يف املصاحل. ٚؽطع مجٝع ٖرٙ 

اؿاالت يًُساجع١ ٚايتكِٝٝ َٔ قبٌ فًظ إداز٠ اؾُع١ٝ ٚاؽاذ ايكساز يف ذيو. عٓد اْتكاٍ املٛظـ إىل ٚظٝؿ١ 

                   ٚظٝؿ١ يف إداز٠ أخس٣ أٚ غري ذيو َٔ ايٛظا٥ـ اييت زمبا تٓطٟٛ ع٢ً تعازضز٥اض١ٝ يف اؾُع١ٝ أٚ إىل

            يف املصاحل، زمبا ٜتعني ع٢ً املٛظـ إعاد٠ تعب١٦ منٛذج تعازض املصاحل ٚأخالقٝات ايعٌُ ٚبٝإ اإلؾصاح 

باشس يًُٛظـ َطؤٚي١ٝ ايتأند َٔ قٝاّ َٜٛا َٔ تػٝري ايٛظٝؿ١. نُا تكع ع٢ً عاتل ايس٥ٝظ امل 30يف غطٕٛ 

 املٛظـ بتعب١٦ اضتُاز٠ اإلؾصاح ع٢ً مٛ تاّ. 
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         ايتٓؿٝرٟ ٚغريٙ  دٜسٜعّسض ايتكصري يف اإلؾصاح عٔ ٖرٙ املصاحل ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اؾُع١ٝ عًٝٗا امل (6/2)

           ًه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚايال٥خ١ األضاض١ٝ يإلجسا٤ات ايتأدٜب١ٝ طبكا يٓعاّ ايعٌُ يف املُ ٚاملتطٛعني َٔ املٛظؿني

 .ٚايال٥خ١ ايداخ١ًٝ يف اؾُع١ٝ

 

 : تقاريز تعارض املصاحل(7)

 إداز٠ اؾُع١ٝ .ًظ اإلداز٠ يد٣ تٛدع مجٝع مناذج إؾصاح أعطا٤ ف( 7/1)

 إداز٠ اؾُع١ٝ . تٛدع مجٝع مناذج إؾصاح َٛظؿٞ أٚ َتطٛعٞ اؾُع١ٝ يد٣ ( 7/2)

 تٓطٟٛ ع٢ً ٚاييت اؾُع١ٝ يصاحل املرب١َ ٚايعكٛد خاصًا باألعُاٍ تكسٜسًا اـازجٞ اؾُع١ٝ حطابات َساجع ُٜكدّ ( 7/3)

 ألدا٤ تكسٜسٙ ايطٟٓٛ َع ذيو ُٜٚطُٔ اإلداز٠، فًظ ز٥ِٝظ حاٍ طًِب اجملًظ، يعطٛ َباشس٠ غري أٚ َباشس٠ َصًخ١

 .ايع١َُٝٛ يًجُع١ٝ ٜكدَ٘ ايرٟ اؾُع١ٝ

األعُاٍ أٚ ايعكٛد  تؿاصٌٝ ُّٜٛضح اإلداز٠ ع٢ً فًظ ُٜعسض ضًٜٓٛا تكسٜسًا ايداخ١ًٝ املدٛي١ باملساجع١ اإلداز٠ ُتصدز( 7/4)

 .املٛدع١ يدٜٗا اإلؾصاح يُٓاذج ٚؾكًا اؾُع١ٝ ملٛظؿٞ ع٢ً َصًخ١ اْطٛت اييت

ِّ حٝح ؾإْ٘ ال جيٛش  يصاؿٗا، ايعاًَني باألشداص اؾُع١ٝ تسبط ايٛثا٥ل اييت َٔ ٜتجصأ ال جص٤ًا ُتعد ايطٝاض١ ٖرٙ إ

 .بٗا ايٛازد٠ ٚااليتصاَات أحهاَٗا كايؿ١َ
 

 : وإقساز تعود(8)

 ___________________ بصؿيتٚ ________________________  أْا ٚأتعٗد أقس

ؾٝٗا ٚأتعٗد  مبا ٚأيتصّ قسٚأ أٚاؾل عًٝ٘ ٚبٓا٤ ،بـ "اضِ اؾُع١ٝ" اـاص١ املصاحل تعازض ضٝاض١ ع٢ً اطًعت قد بأْين

 أٚ إداز٠ فًظ عطٛن َٛقعٞ َٔ َطتؿٝدا َباشس٠ أٚ َباشس٠ بطسٜك١ شدص١ٝ أزباح أٚ َهاضب أٟ ع٢ً اؿصٍٛ عدّب

أٚ أقازبٞ أٚ  ايشدص١ٝ ألغساضٞ َٛازدٖا أٚ أصٛهلا ُٚع١ٝ أاؾ ؽص َعًَٛات أٟ اضتدداّ عدّٚب ُع١ٝاؾ يف َٛظـ

 .ألٟ َٓؿع١ أخس٣ اضتػالهلا أٚ أصدقا٥ٞ

 ..................................................... ايتٛقٝع

 ـٖ .........../...../...... ايتازٜذ

 ّ .........../...../...... املٛاؾل
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 (: منىذج إفصاح مصلخة1ملخل )                                                           

ِّٟ مجع١ٝ أٚ  َّٟ َصًخ١ً َاي١ًٝ يف أ  َؤضط١ زع١ٝ تتعاٌَ َع اؾُع١ٝ؟شسن١ أٚ ٌٖ متًو أ

 ْعِ-

 ال -

ِّٟ مجع١ٝ أٚ  َّٟ َصًخ١ً َاي١ًٝ يف أ ُّٟ ؾسٍد َٔ أؾساد عا٥ًتو أ  َؤضط١ زع١ٝ تتعاٌَ َع اؾُع١ٝ؟ شسن١ أٌٖٚ ميًو أ

 ْعِ-

 ال-

ِّٟ عٌُ ػازٟ يف حاي١ اإلجاب١ بٓعِ ع٢ً أٟ َٔ األض١ً٦ ايطابك ١، ؾأْ٘ جيب عًٝو اإلؾصاح عٔ ايتؿاصٌٝ اـاص١ بتًُو أ

ٍّٟ َٔ أؾساد عا٥ًتو. ِّٟ أعُاٍ ػاز١ٜ َٔ قبًو أٚ َٔ قبٌ أ  أٚ ٚجٛد َصًخ١ َاي١ٝ يف أ

    تاريخ اإلصدار امليالدي تاريخ اإلصدار اهلجزي    

اسم 

 الهشاط 

نوع 

 الهشاط

رقم  املديهة

السجل 

أو رخصة 

 العمل

هل  السهة الشهز  اليوم السهة الشهز  اليوم

حصلت 

على 

موافقة 

 اجلمعية؟

هل تزتبط 

الشزكة 

بعالقة 

عمل مع 

 اجلمعية؟

املصلحة املالية 

 اإلمجالية

)%( 

             

( أٚ تشازى يف زع١ٝ  أٚ ؾ١ٓ أٚ أٟ ج١ٗ أخس٣شسن١ أٚ َؤضط١ ٌٖ تتكًد َٓصّبا )َجٌ َٓصب عطٛ يف فًظ إداز٠  

 أخس٣؟أعُاٍ أٚ أْشط١ 

 ْعِ-

 ال-

ٌٖ ٜتكًد أٟ َٔ أؾساد أضستو )ايٛايدإ/ايصٚج١/ايصٚجات/ايصٚج/األبٓا٤ ٚايبٓات( َٓصّبا )َجٌ َٓصب عطٛ يف فًظ 

 أخس٣ ؟( أٚ ٜشازى يف أعُاٍ أٚ أْشط١ زع١ٝ  أٚ ؾ١ٓ أٚ أٟ ج١ٗ أخس٣شسن١ أٚ َؤضط١ إداز٠ 

 ْعِ-

 ال-
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اإلجاب١ بٓعِ ع٢ً أٟ َٔ األض١ً٦ ايطابك١، ؾأْ٘ جيب عًٝو اإلؾصاح عٔ ايتؿاصٌٝ اـاص١ بشػٌ أٟ َٓصب ٚ / يف حاي١ 

 َٔ ٍّٟ ِّٟ أعُاٍ خازج١ٝ )َع شسنا٤ اؾُع١ٝ، اؿه١َٛ أٚ ايكطاع اـاص( َٔ قبًو أٚ َٔ قبٌ أ أٚ املشازن١ يف أ

 أؾساد عا٥ًتو.

اسم 

 اجلهة 

نوع 

 اجلهة

هة هل تزتبط اجل املديهة

بعالقة عمل مع 

 اجلمعية؟

هل حصلت على 

 موافقة اجلمعية؟

صاحب 

 املهصب 

هل تتحصل على مكاسب مالية نظري  املهصب

 توليك هذا املهصب؟

        

ٚهلا ص١ً حاي١ٝ أٚ َطتكب١ًٝ باؾُع١ٝ خازج اؾُع١ٝ ج١ٗ ٖد١ٜ أٚ أنجس َٔ أٚ ألٟ أحد َٔ أؾساد عا٥ًتو ٌٖ قدَت يو 

 تكبًٗا؟ ضٛا٤ قبًتٗا أّ مل

 ْعِ-

 ال-

يف حاي١ اإلجاب١ بٓعِ ع٢ً ايطؤاٍ ايطابل، ؾإْ٘ جيب عًٝو اإلؾصاح عٔ تؿاصٌٝ اهلد١ٜ عٓد قبٛهلا َٔ قبًو أٚ َٔ قبٌ 

ٍّٟ َٔ أؾساد عا٥ًتو.  أ

تاريخ تقديم اهلدية  تاريخ تقديم اهلدية اهلجزي  

 امليالدي

    

اسم 

مقدم 

 اهلدية

 هل السهة الشهز اليوم السهة الشهز اليوم اجلهة

قبلت 

 اهلدية؟

هل تزتبط 

اجلهة 

بعالقة 

عمل مع 

 اجلمعية؟

 قيمة اهلدية تقديزيا نوع اهلدية

            

 

 أقس أْا املٛقع أدْاٙ أْا مجٝع املعًَٛات أعالٙ قدث١ ٚصخٝخ١ َٚتُاش١ٝ َع ضٝاض١ تعازض املصاحل املعتُد٠ َٔ اؾُع١ٝ.

 االضِ:

 املط٢ُ ايٛظٝؿٞ:

 ايتازٜذ:

 : ايتٛقٝع
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