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 سياسة تعارض السرالح

 (: تسييد1السادة )
في (0 جاء بسا اإلخالل عجم تحكؼمع التي الدعؾدية العخبية السسمكة في بيا السعسؾل والقؾانيؽ التذخيعات

 التشفيحية، الجسعياتوالسؤسداتاألىميةوالئحتو ونغام تأتيتعارضالسرالح، لمجسعية، األساسية والالئحة
.ىحهالدياسةاستكساالليا،دونأنتحلمحميا

بومؽترخفاتخارجإطارالعسلليذوتعجمايقؾمتحتخمالجسعيةخرؾصيةكلشخصيعسللرالحيا، (8
 السرالح أن تخى الجسعية أنَّ إال اىتساميا، أنذظةمؽ أي مسارسة أثشاء لرالحيا يعسل لسؽ الذخرية

برؾرةمباشخةأوغيخمباشخة،معمؾضؾعيتو،أووالئولمجسعيةاجتساعية،أومالية،أوغيخىا،قجتتجاخل،
.فيالسرالحوتعارضمساقجيشذُأمع

الستسثمةفيالشداىةوالعسلالجساعيوالعشايةوالسبادرة (3 واإلنجاز،وتأتيسياسةتؤمؽالجسعيةبقيسياومبادئيا
وذلػلتفاديأنتؤثخالسرمحةالذخريةُأوالعائمية،أوالسيشيةتعارضالسرالحلتعديدتمػالقيؼوحسايتيا،

اهالجسعية،أوأنيتحرلمؽخاللتمػالسرالحالجسعيةعمىأداءواجباتوتجأليشخصيعسللرالح
 مكاسبعمىحدابالجسعية.عمى

تيجفالجسعيةإلىنيلثقةالستعامميؽمعيابالسشعوالحجمؽتعارضالسرالحأوتشغيسياوفقًالألنغسة،كسا (4
 عمى تعسل أي والكذفعؽ وأىجافيا رسالتيا لتحقيق الجسعية وأصؾل مؾارد استخجام تعارضبيؽتشغيؼ

 السرالحالذخريةومرالحالجسعية،وإدارتيابفاعمية.


 (: نطاق وأىداف الدياسة2السادة )
الدياسةعمىكلشخصيعسللرالحالجسعية،ويذسلذلػأعزاءكلمؽ (0 الجسعيةالعسؾميةتظبقىحه

مؾعفي وجسيع التشفيحية، واإلدارة السجمذ، مؽ السشبثقة والمجان اإلدارة، ومتظؾعيياومجمذ الجسعية
.والستعاونيؽمعياومدتذارييا

8) يذسلتعارضالسرالح،مايتعمقباألشخاصأنفديؼالسحكؾريؽفيالفقخةالدابقةومرالحأيشخصآخخ
.الؾالجيؽ،األشقاء،أوغيخىؼمؽأفخادالعائمةتكؾنليؼعالقةشخريةبيؼ،ويذسلىؤالءالدوجة،األبشاء،

لرالحياسؾاءكانتتمػاسةجدًءااليتجدأمؽالؾثائقالتيتخبطالجسعيةباألشخاصالعامميؽتعجىحهالدي (3
 .الؾثائققخاراتتعييؽأوعقؾدعسل





 



تعارضالسرالحبساتزسؽالجسعيةالعقؾدالتيتبخميامعاستذارييياالخارجييؽأوغيخىؼ،نرؾصًاتشغؼ (4

.يتفقمعأحكامىحهالدياسة
 ىحهالدياسةإلى:تيجف (5

تعارضالسرالحالدمبيةالتيقجتشذأبدببحسايةالجسعيةوسسعتياومؽيعسللرالحيامؽأيأشكال (أ
 عجماإلفراح.

 تعديدالثقةبيؽالجسعيةوجسيعأصحابالسرالح. (ب
إلدارةتحجيجالقؾاعجالالزمةلمتأكجمؽتجشبوقؾعأيتعارضفيالسرالحلجىأعزاءكلمؽمجمذا (ج

 والمجانالسشبثقةمؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةفيالجسعية.
وضعحمؾللحاالتالتعارضفيالسرالحالتيقجتشذألكلمؽأعزاءمجمذاإلدارةوالمجانالسشبثقة (د

 مؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةفيالجسعية.
السج (ه مؽ السشبثقة والمجان مجمذاإلدارة مؽ كل عمى مؾعفيالتأكيج مؽ وغيخىؼ التشفيحية مذواإلدارة

الحاالتالتيتؤديإلىتعارضمرالحيؼمعمرالحالجسعية،والتعاملمعياالجسعيةبزخورةتجشب
 .والالئحةاألساسيةلمجسعيةوفقًاألحكامنغامالجسعياتوالسؤسداتاألىميةوالئحتوالتشفيحية،

دارةوالمجانالسشبثقةمؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةوغيخىؼمؽيتؾجبعمىكلعزؾمؽأعزاءمجمذاإل (6
فيوأنواستمؼندخةمؾعفيالجسعيةالتؾقيعبذكلسشؾيلغخضالتأكجمؽتظبيقىحهالدياسةعمىبيانيؤكج

 الدياسة.مؽىحهالدياسة،وأنوقخأىحهالدياسةوفيسيا،وأنومؾافقعمىاالمتثالليحه
 (7 عمى يتؾجب نسؾذج بتعبئة يقؾمؾا أن لمجسعية تشفيحي مجيخ تعييؽ عشج اإلدارة مجمذ عجمأعزاء إقخار

أو قخابة صمة وجؾد باإلفراحواإلقخاربعجم معخفةمدبقةتزاربمرالحخاصبحلػيقؾمؾنمؽخاللو
السعيؽ.بذخصالسجيخالتشفيحي


 (: حاالت تعارض السرالح3السادة )

مباشخأوغيخمباشخلذخصيعسللرالحالجسعيةفيأينذاطيتعمقسؾاءبذكلاليعشيوجؾدمرمحة (0
السرالحعشجمايظمبمسؽيعسلولكؽقجيشذأتعارض،بالجسعية،قيامتعارضفيالسرالحبيؽالظخفيؽ

ذالؾقتبترخفلسرمحةالجسعية،وتكؾنلجيوفينفلرالحالجسعيةأنيبجيرأيًا،أويتخحقخارًا،أويقؾم
غيخمباشخبالخأيالسظمؾبمشوإبجاؤه،أوبالترخفالسظمؾبمشواتخاذهإمَّامرمحةتتعمقبذكلمباشخأو

 إذتشظؾي،التدامتجاهطخفآخخغيخالجسعيةيتعمقبيحاالخأيأوالقخارأوالترخفنيكؾنلجيوأأو



 




حاالت وإساءة تعارضالسرالحعمىانتياكلمدخية، وتحقيقلسكاسبشخرية، الثقة، وزعدعةالستعسال
.لمؾالءلمجسعية

مرالح (8 مع بأيطخيقة لذخصما الخاصة السرالح تتجاخل الجسعياتحيشسا في تعارضالسرالح يقع
وتحتخمالجسعيةأنأعزاءمجمذاإلدارةوالمجانالسشبثقةمؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةوتقخ.الجسعيةككل

متعجدةبذخطأالتؤديتمػاألنذظةبأيحاللحيؼالخاصةوأنليؼالحقفيالسذاركةفيأنذظةفييامرا
.إلىتعارضمعمرالحالجسعيةككل

جسيعالسؾاقفاألخخىىحهالدياسةتزعأمثمةلسعاييخسمؾكيةلعجدمؽالسؾاقفإالأنيابالزخورةالتغظي (3
تتساشىمعسللرالحالجسعيةالسحتسلحجوثيا،ويتحتؼعمىكلمؽيع الترخفمؽتمقاءأنفديؼبرؾرة
:يخالفىحهالدياسة،ومؽاألمثمةعمىحاالتالتعارضمايميىحهالدياسة،وتجشبماقجيبجوأنوسمؾك

أيمؽيشذأتعارضالسرالحمثالفيحالةأنعزؾمجمذاإلدارةأوعزؾأيلجشةمؽلجانوأو (أ
تشغيسيةأوميشيةمذاركافيأولوصمةبأينذاط،أولومرمحةشخريةأومرمحةمؾعفيالجسعية

 عمىمؾضؾعية مباشخ غيخ أو مباشخ بذكل يؤثخ قج نذاط أو أوفيأيعسل العزؾ قخاراتذلػ
.السؾعفأوعمىقجراتوفيتأديةواجباتوومدؤولياتوتجاهالجسعية

يتمقىالةأنعزؾمجمذاإلدارةأوأحجأعزاءاإلدارةالتشفيحيةيشذأالتعارضفيالسرالحأيزافيح (ب
 أو مباشخة بظخيقة ذلػ كان سؾاء أيطخفآخخ مؽ مكاسبشخرية عمى يحرل مباشخةأو غيخ

.مدتفيجامؽمؾقعوومذاركتوفيإدارةشؤونالجسعية
ؾنلجيومرالحترّعبيشذأتعارضالسرالحعشجمايقؾمشخصيعسللرالحالجسعيةبترخفأوتك (ج

.بسؾضؾعيةوفاعميةعميوأداءواجباتونحؾالجسعية
ماديةبالبيعأوقجيشذأالتعارضفيالسرالحمؽخاللاالستفادةالساديةمؽخاللالجخؾلفيمعامالت (د

.الذخاءأوالتأجيخلمجسعية
عقؾدمعيؼ.ءفيالؾعائفأوتؾقيعقجيشذأالتعارضفيالسرالحمؽخاللتعييؽاألبشاءأواألقخبا (ه
أخخىويكؾنمؽإحجىصؾرتعارضالسرالحتكؾنفيحالارتباطمؽيعسللرالحالجسعيةفيجية (و

.بيشياتعامالتمعالجسعية
 (ز أمثمة مؽ الجسعية مؾعف أو اإلدارة مجمذ عزؾ عمييا يحرل التي واإلكخاميات تعارضاليجايا

.السرالح
 



 

 
 

ترخفاتالعزؾاألقاربليجايامؽأشخاصأوجياتتتعاملمعالجسعيةبيجفالتأثيخعمىقبؾلأحج (ح
.أوالسؾعفبالجسعيةقجيشتجعشوتعارضالسرالح

ذاتقيسةبدببتدمؼعزؾمجمذاإلدارةأوالسؾعفأوأحجأفخادعائمتومؽأيجيةلسبالغأوأشياء (ط
.المتعاملمعياتعاملتمػالجيةمعالجسعيةأوسعيي

السؾعفأوأحجأفخادقيامأيجيةتتعاملأوتدعىلمتعاملمعالجسعيةبجفعقيسةفؾاتيخمظمؾبةمؽ (ي
.عائمتو

تقجمخجماتأوتدتقبلخجماتحالية (ك مؽالجسعيةاواالستثسارأوالسمكيةفينذاطتجاريأومشذأة
.تبحثعؽالتعاملمعالجسعية

العزؾيةأوأوإعظاءالسعمؾماتالتيتعتبخممكاخاصالمجسعية،والتييظمععمييابحكؼإفذاءاألسخار (ل
.الؾعيفة،ولؾبعجتخكوالخجمة

السرالحفعمياأواستخجامأصؾلومستمكاتالجسعيةلمسرمحةالذخريةمؽشأنوأنيغيختعارضافي (م
لغيخمرالحالجسعيةأوومعجاتيا،أومحتسال،كاستغاللأوقاتدوامالجسعية،أوُمؾعفييا،أ مشافعيا
مؽ السعمؾماتالستحرمة استخجام إساءة أو لتحقيقمكاسبأىجافيا، الذخصبالجسعية؛ خاللعالقة

 .مرالحأخخىشخرية،أوعائمية،أوميشية،أوأي


 (: سياسة الجسعية بذأن تعارض السرالح 4السادة )
تعامالتيامعالجسيعبأنتكؾنقائسةعمىأسذنغاميةوعادلة،وتحخصعمىتؾخيتخاعيالجسعيةفيكل (0

 العجالةواإلنراففيتعامالتيامعالسدتفيجيؽمؽخجماتياوأعزائياومؾرديياوشخكائياومؾعفييا.
ا (8 مؾعفي وجسيع التشفيحية السجمذواإلدارة مؽ السشبثقة والمجان اإلدارة مجمذ أعزاء جسيع لجسعيةيمتدم

التذخيعاتوالقؾانيؽالسعسؾلبيافيالسسمكةالعخبيةالدعؾديةالتيتحكؼتعارضالسرالح،ونغامالجسعيات
 التشفيحية، والتغشيوالسؤسداتاألىميةوالئحتو االتباع، األخخىواجبة واألنغسة لمجسعية األساسية والالئحة

 عؽ الدياسة ىحه ذات والدياسات لألنغسة والئحتوالخجؾع األىمية والسؤسدات الجسعيات كشغام الرمة
 والالئحةاألساسيةلمجسعية.التشفيحية،

 يحغخالتسييدضجأعزاءالجسعية،أوالسؾعفيؽأوالتشفيحييؽفيالجسعية،أوالسدتفيجيؽأوالسؾرديؽ. (3





 


 
تقزيبواألنغسةوالسعاييخيجبأنيكؾنمخاجعالحداباتمدتقلوليذلوتعخضمرالح،وذلػوفقما (4

السيشية،وفيحالةوجؾدمثلىحاالتعارض؛فإنويجباإلفراحعشوومعالجةتمػالحاالتوفقًالألنغسةالتي
 .تحكسيا،ومايحققمرمحةالجسعية



 السرالح (: مدؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة الخاصة بدياسة تشعيػ تعارض 5السادة )
.حأحجاالختراصاتالخئيدةلسجمذاإلدارةإدارةتعارضالسرال (0
 :يجبعمىعزؾمجمذاإلدارة (8

وأاليدتغلمشربو (أ الذخرية، عمىمرمحتو مرالحالجسعية يقّجم وأن ونداىة، بأمانة ميامو مسارسة
 .مرالحخاصةلتحقيق

 (ب وإبالغمجمذاإلدارة تعارضمرالح، التعارضبحاالتتجشبحاالتتعارضالسرالحوشبيةوجؾد
تؤثخفيحيادهعشجالشغخفيالسؾضؾعاتالسعخوضةعمىالسجمذ،وعمىمجمذاإلدارةعجمالتيقج

 العزؾفيالسجاوالتالخاصةبالحالة.إشخاكىحا
وليذمايحققاألعزاءيسثلعزؾمجمذاإلدارةجسيع (3 ،ويمتدمبالقيامبسايحققمرمحةالجسعيةعسؾمًا

 لتيصؾتتعمىتعييشوفيمجمذاإلدارة.السجسؾعةامرالح
 :ُيحغخعمىعزؾمجمذاإلدارة (4

كانتلو (أ مرمحةالترؾيتعمىقخارمجمذاإلدارةفياألعسالوالعقؾدالتيتتؼلحدابالجسعيةإذا
 .مباشخةأوغيخمباشخةفييا

الجسعيةأومعمؾماتياأومؽأيمؽأصؾل–بذكلمباشخأوغيخمباشخ–االستغاللأواالستفادة (ب
الجسعية،الفخص عمى السعخوضة أو اإلدارة، مجمذ في عزؾًا برفتو عميو السعخوضة االستثسارية

الفخصاالستثساريةالتيتجخلضسؽأنذظةالجسعية،أوالتيتخغبالجسعيةفياالستفادةويذسلذلػ
 ويدخي اسمشيا، ألجل يدتقيل السجمذالحي عمىعزؾ الحغخ الفخصاالستثسارية بظخيق–تغالل

أثشاءعزؾيتوبسجمذ–مباشخأوغيخمباشخ بيا والتيَعِمؼ مشيا التيتخغبالجسعيةفياالستفادة
 اإلدارة.

عمىمؽيخغبفيتخشيحنفدولعزؾيةمجمذاإلدارةأنيفرحلمسجمذولمجسعيةالعسؾميةعؽأيمؽ (5
 .تعارضالسرالححاالت

 (6 فييجؾز السجمذلمشغخ مؽ السشبثقة لجانو تكميفأحج او لجانمحجدة التيمؽلمسجمذتكؾيؽ السدائل
 .تمػالمجانالسحتسلأنتشظؾيعمىتعارضمرالحمعمخاعاةمتظمباتاستقاللية



 



معتعامالتالجسعيةاليكؾنالذخصفيحالةتعارضمرالحإالإذاقخرمجمذإدارةالجسعيةفيسايخص (7

أن فيالجسعية التشفيحية السجمذواإلدارة تعامالتأعزاء تشزؾيعمىتعارضمرالح،الغيخأو الحالة
.باقيمؾعفيالجسعيةوتكؾنصالحيةالقخارمعالسجيخالتشفيحيلمجسعيةبخرؾص

مؽالسدؤوليةعشجاإلعفاء–بذأنكلحالةعمىحجة–يجؾزلسجمذاإلدارةوفقًالدمظتوالتقجيخيةأنيقخر (8
نذاطاتالذخصوقخاراتوالسعتادة،أوالحيتعارضالسرالحالحيقجيشذأعخضامؽحيؽآلخخفيسياق

يتعمقبسرالحماليةأوبسرالحتعيقوعؽالقيامبؾاجبوفيقجيشذأفيسياقعسمومعالجسعية،سؾاءما
.يتؾافقمعمرالحالجسعيةالترخفعمىأكسلوجوبسا

الستعارضة (9 يمتدمصاحبالسرمحة أنالحالةتعارضمرالح، يقخرمجمذاإلدارة بترحيحوضعوعشجما
.لحلػوبجسيعاإلجخاءاتالتييقخرىامجمذاإلدارةوإتباعاالجخاءاتالسشغسة

تتؼإذاتخمفعزؾالسجمذعؽاإلفراحعؽأيمرمحةمباشخةأوغيخمباشخةفياألعسالوالعقؾدالتي (01
لحدابالجسعية،جازلمجسعيةأولكلذيمرمحةالسظالبةأمامالجيةالقزائيةالسخترةبإبظالالعقجأو

العزؾبأداءأيربحأومشفعةتحققتلومؽذلػ.إلدام
الجشائيةوالحقؾقيةلسجمذإدارةالجسعيةصالحيةإيقاعالجداءاتعمىمخالفيىحهالدياسة،ورفعالقزايا (00

.لمسظالبةباألضخارالتيقجتشجؼعؽعجمالتدامجسيعذويالعالقةبيا
االنغسةالداريةوالالئحةمجمذاإلدارةىؾالسخؾلفيتفديخأحكامىحهالدياسةعمىأاليتعارضذلػمع (08

.األساسيةلمجسعيةوأنغسةالجياتالسذخفة
. تاريخاإلبالغعفيالجسعيةوتكؾننافحةمؽيعتسجمجمذاإلدارةىحهالدياسة،ويبمغجسيعمؾ (03
04) الالزمةعمييايتؾلىمجمذاإلدارةالتأكجمؽتشفيحىحهالدياسةوالعسلبسؾجبياوإجخاءالتعجيالت. 


 السرالح (: مدؤوليات أعزاء اإلدارة التشفيذية الخاصة بدياسة تعارض 6السادة )
الجسعية:عمىأعزاءاإلدارةالتشفيحيةفي

االمتشاععؽالجخؾلفيأيتعامالتخاصةمعالجسعيةإالبسؾافقةمجمذاإلدارة. (0
مجمذ (8 بسؾافقة إال وأنذظتيا أعساليا في الجسعية مشافدة شأنيا مؽ أعسال أي في السذاركة عؽ االمتشاع

 وبسا لمشغام وفقًا بو الخاصة التجارية األنذظة جسيع تكؾن أن وعمى مدؤولياتوالاإلدارة، يتعارضمع
الؾعيفيةوالتداماتوتجاهالجسعية.
 االمتشاععؽاستغاللوضعيؼالؾعيفيفيالجسعيةلتحقيقأيمرمحةأومشفعةأومكاسبشخرية. (3



 



لتحقيق (4 السعمؾمات تمػ أيمؽ استخجام أو الدخية أو العامة السعمؾماتغيخ عؽ االفراح عؽ االمتشاع

مرالحشخرية.
االلتدامبعجمإساءةاستخجامأصؾلالجسعيةومخافقياومستمكاتيا. (5


 تجاه تعارض السرالح   (: مدؤوليات مؽظفي الجسعية وكل مؼ يعسل لرالح الجسعية7السادة )
 يمتدممؾعفؾالجسعيةوكلمؽيعسللرالحالجسعيةبالتالي:

 (0 مؽالجسعية تعارضالسرالحالسعتسجة نسؾذجالجسعيةاإلقخارعمىسياسة وتعبئة االرتباطبالجسعية، عشج
الخاصباإلفراحعؽالسرالحسشؾيا.

مرمحةالشفذأواآلخخيؽااللتدامبقيؼالعجالةوالشداىةوالسدؤوليةواألمانةوعجمالسحاباةأوالؾاسظةأوتقجيؼ (8
.عمىمرالحالجسعية

مؽخاللأداءعسموأوأيمؽأىمووأصجقائوومعارفوعجماالستفادةبذكلغيخقانؾنيمادياأومعشؾياىؾ (3
.لرالحالجسعية

تجشبالسذاركةفياتخاذالقخاراتالتيتؤديلتعارضمرالحأوتؾحيبحلػ. (4
 إبالغرؤسائيؼكتابيًاعؽأيمؽالتالي: (5

ماليةأوكانتحالةتعارضمرالحأوشبيةتعارضمرالحطارئةقجتشتجعشوأوعؽغيخه،وسؾاء (أ
 غيخمالية.

 مشاصبيذغمؾنياخارجالجسعية. (ب
مرمحةتخبظيؼىؼأوأفخادعائالتيؼمعشخكاتأومؤسداتتجاريةأوأيجيةتتعاملمعالجسعيةأو (ج

 تدعىلمتعاملمعيا.
 ذلػ.تقجيؼمايثبتإنياءحالةتعارضالسرالح،فيحالوجؾده،أوفيحالطمبالجسعية (6
 فيأعسالياوأنذظتياإالبسؾافقةمجمذاإلدارة.يتاجخوافيأعسالمؽشأنيامشافدةالجسعيةأاليذاركؾاأو (7
وأال (8 ألغخاضشخرية، بالجسعية خاصة معمؾمات مؽ ومدؤولياتيؼ أيجييؼ تحت ما استخجام يديئؾا أال

يؽوإنتخكؾاالعسليفرحؾاعؽالسعمؾماتالدخيةوغيخالعامةالتييظمعؾاعمييابحدبعسميؼألطخافآخخ
 فيالجسعية.

 ومخافقياومستمكاتيا.أاليديئؾااستخجامأصؾلالجسعية (9
 أاليجخمؾافيأيتعامالتمعالجسعيةبجونمؾافقةمجمذاإلدارة. (01



 


 

أاليقبمؾااليجاياليؼأوألقخبائيؼمؽأطخافيتعاممؾنمعالجسعيةوالتيمؽشأنياأنتؤديإلىإىجارمرالح (00
 سعيةأواإلضخاربيا،أوتحقيقمشافعخاصةلمجيةالسانحة.الج

مع (08 بتعامميؼ يتعمق فيسا الذخرية، مرالحيؼ تتعارضفييا أيأوضاع عائالتيؼ وأفخاد يتجشبالسؾعفيؽ
أوالسقاوليؽوالسؾرديؽوالتجاروأيأفخادأوشخكاتأومؤسداتأخخىتتعاملأوتدعىلمتعاملمعالجسعية

فيالعسل.مشافدييا


 (: متطلبات اإلفراح8السادة )
عسل (0 مؽالسؾعفيؽومؽيعسللرالحالجسعية وغيخىؼ التشفيحية واإلدارة مجمذاإلدارة يتعيؽعمىأعزاء

 التالي:
فيكلحالة،التقيجالتامباإلفراحلمجسعيةعؽالحاالتالتالية،حيثساانظبق،والحرؾلعمىمؾافقتيا (أ

.الالحاجة،سؾاءانظؾتعمىتعارضفعميأومحتسللمسرالحأمحيثسااقتزت
سؾاءكانتاإلفراحعؽأيةوعائفيذغمؾنيا،أوارتباطشخريليؼمعجسعيةأومؤسدةخارجية، (ب

 داخلالسسمكةأمخارجيا.
نوالدوجة/أسخىؼ)الؾالجااإلفراحعؽأيةوعيفةأومرمحةماليةأوحرةممكيةتخصأيمؽأفخاد (ج

مؤسدات أو جسعيات أية في البشات( واألبشاء/ الدوج تدعىالدوجات/ أو الجسعية مع تتعامل ربحية
لمتعاملمعيا.

 (د تشظؾيعمى أن يسكؽ حالة أية عمى مؾافقتيا عمى والحرؾل لمجسعية فياإلفراح تعارضمحغؾر
الجسعيةواتخاذالقخارفيبلالسرالح.وتخزعجسيعىحهالحاالتلمسخاجعةوالتقييؼمؽق مجمذإدارة

الجسعيةأوإلىوعيفةفيإدارةأخخىأوغيخذلػمؽذلػ.عشجانتقالالسؾعفإلىوعيفةرئاسيةفي
تعارض تشظؾيعمى ربسا نسؾذجالؾعائفالتي تعبئة السؾعفإعادة عمى يتعيؽ ربسا السرالح، في

 وأخالقيات وبيانتعارضالسرالح )العسل عذخيؽ غزؾن في تغييخ81اإلفراح مؽ عسل يؾم )
تقععمىعاتقالخئيذ التأكجمؽقيامالسؾعفبتعبئةاستسارةالؾعيفة.كسا السباشخلمسؾعفمدؤولية

.اإلفراحعمىنحؾتام
 (8 السرالحوالحرؾلعمىمؾافقةالجسعيةعمييا الذخصلإلجخاءاتيعّخضالتقريخفياإلفراحعؽىحه

 والتشسيةاالجتساعيةفيالسسمكةالعخبيةالدعؾديةوالالئحةاألساسيةفيالجسعية.ديبيةطبقالشغامالعسلالتأ




 

 
 

 (: تقارير تعارض السرالح9السادة )
 .تؾدعجسيعنساذجإفراحأعزاءمجمذاإلدارةلجىاإلدارةالتشفيحية (0
 لجىإدارةالسؾاردالبذخية)الذؤوناإلدارية(.تؾدعجسيعنساذجإفراحمؾعفيأومؽيعسللرالحالجسعية (8
السبخمةلرالح (3 باألعسالوالعقؾد خاصا الجسعيةوالتيتشظؾييقجممخاجعحداباتالجسعيةالخارجيتقخيخا

رئيذمجمذاإلدارة،ويزسؽذلػمعتقخيخهعمىمرمحةمباشخةأوغيخمباشخةلعزؾالسجمذ،حالطمب
 .لمجسعيةالعسؾميةةالحييقجموالدشؾيألداءالجسعي

يؾضح (4 يعخضعمىمجمذاإلدارة سشؾيًا تفاصيلاألعسالأويرجرمدؤولنذاطالسخاجعةالجاخميةتقخيخا
 .اإلفراحالسؾدعةلجيياالعقؾدالتيانظؾتعمىمرمحةلسؾعفيالجسعيةوفقالشساذج

العامميؽلرالحيا،فإنواليجؾزالجسعيةباألشخاصىحهالدياسةتعججدءااليتجدأمؽالؾثائقالتيتخبط (5
مخالفةأحكامياوااللتداماتالؾاردةبيا.


 اعتساد ونذر وتشفيذ ومراجعة الدياسة (: 11السادة )

الدياسةوأيتعجيلالحقعمييامؽمجمذاإلدارةفيالجسعية،وُيعتسجالعسلبيحهالدياسةمؽ (0 ُتعتسجىحه
 مؽتاريخاعتسادىا، ابتجاًء تعجيلالحقليا ويدخيالعسلبأيِّ السعشييؽ، جسيعمؾعفيالجسعية بيا ويبمغ

تاريخذلػالتعجيل.
 .هالدياسةوالعسلبسؾجبياومخاجعتيامؽفتخةإلىأخخىيتؾلىمجمذاإلدارةالتأكجمؽتشفيحىح (8
الدياسة (3 بيحه تقخيختفريميعؽمجىتظبيقوااللتدام بإعجاد سشؾيًا بالجسعية الجاخمية نذاطالسخاجعة يقؾم

 .ويعخضتقخيخبيحاالذأن




 

 
 

 1ملحق رقػ 
  نسؽذج إقرار عزؽ مجلس اإلدارة خاص بتعييؼ مدير تشفيذي للجسعية


 تعيد وإقرار



بأنشيجسعية________________عضومجلسإدارةفيأقخوأتعيجأنا________________،وبرفتي
 بالديج مدبقة معخفة أو قخابة تشفيحيًا/ ________________ليذليأيصمة مجيخًا تعييشو والحيسيتؼ

.الخاصةبالجسعيةوبشاءعميوأوافقوأقخوألتدمبسافييا،وأنشيقجاطمعتعمىسياسةتزاربالسرالحلمجسعية


التؾقيع:


التاريخ___/___/_______ه
السؾافق___/___/_______م

 




 

                     
 

 2ملحق رقػ 
 نسؽذج إقرار باالطالع على سياسة تزارب السرالح


 تعيد وإقرار


 ________________، أنا وأتعيج سياسةأقخ عمى اطمعت قج بأنشي وبرفتي________________

عميوأوافقوأقخوألتدمبسافيياوأتعيجبعجمتزاربالسرالحالخاصةبجسعية________________،وبشاء
مؽمؾقعيكعزؾمجمذالحرؾلعمىأيمكاسبأوأرباحشخرية أوغيخمباشخةمدتفيجا بظخيقةمباشخة

الج مؾعففي أو إدارة ألغخاضيسعية، مؾاردىا أو أصؾليا أو تخصالجسعية معمؾمات أي استخجام وبعجم
.أقاربيأوأصجقائيأواستغاللياأليمشفعةأخخىالذخريةأو


التؾقيع:


التاريخ___/___/_______ه
السؾافق___/___/_______م




 

              
 3ملحق رقػ 

نسؽذج إفراح عؼ مرلحة
 

مرمحةماليةفيأيجسعيةأومؤسدةربحيةتتعاملمعالجسعية؟ىل تسمػأيَّ
 ) ال ( ) نعػ (


مرمحةماليةفيأيجسعيةأومؤسدةربحية تتعاملمعالجسعية؟ىليسمػأيفخدمؽأفخادعائمتػأيَّ

 ) ال ( ) نعػ (


عليغ اإلفراح عؼ التفاصيل التالية والخاصة في حالة اإلجابة بشعػ على أي مؼ األسئلة الدابقة، فإنو يجب 
:قبل أي مؼ أفراد عائلتغ بتسلغ أي عسل تجاري أو وجؽد مرلحة مالية في أي أعسال تجارية مؼ قبلغ أو مؼ 

عشؾانالشذاط:________________________اسؼالشذاط:_________________________
رقؼالدجلأورخرةالعسل:_______________نؾعالشذاط:_________________________
تاريخاإلصجارالسيالدي:___/___/______متاريخاإلصجاراليجخي:___/___/______ه


ىلحرمتعمىمؾافقةالجسعية؟

 ) ال ( ) نعػ (
ىليختبطنذاطػبعالقةعسلمعالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (

السرمحةاإلجسالية؟كؼمجسل/ندبة
_________________________

فيأعسالأوأنذظةىلتتقمجمشربًامثل:مشربعزؾفيمجمذإدارةأولجشةأوأيجيةأخخىأوتذارك
أولجيػعزؾيةلجىأيجيةأخخىغيخالجسعية؟

 ) ال ( ) نعػ (
  



 




مشربعزؾفي:مثل)الؾالجان/الدوجة/الدوجات/الدوج/األبشاءوالبشات(مشرباىليتقمجأيمؽأفخادأسختػ
لجيوعزؾيةفيأيجيةأخخىأومجمذإدارةأولجشةأوأيجيةأخخى،أويذاركفيأعسالأوأنذظة

غيخالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (


الخاصة بذغل أي  عليغ اإلفراح عؼ التفاصيل في حالة اإلجابة بشعػ على أي مؼ األسئلة الدابقة، فإنو يجب 

الحكؽمة أو القطاع الخاص مؼ قبلغ أو مؼ  مشرب و / أو السذاركة في أي أعسال خارجية مع شركاء الجسعية، 
 :قبل أي مؼ أفراد عائلتغ

عشؾانالجية:________________________اسؼالجية:_________________________
صاحبالسشرب:______________________________________________نؾعالجية:

السشرب:__________________________


عسلمعالجسعية؟ىلتختبطالجيةبعالقة
 ) ال ( ) نعػ (

ىلحرمتعمىمؾافقةالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (

السشرب؟تؾليػىحاماليةنغيخمكاسبعمىتتحرلىل
 ) ال ( ) نعػ (

ىلقجمتلػأوأليأحجمؽأفخادعائمتػىجيةأوأكثخمؽجيةخارجالجسعيةولياصمةحاليةأومدتقبمية
بالجسعيةسؾاءقبمتياأملؼتقبميا؟

 ) ال ( ) نعػ (
عشجقبؾليامؽقبمػاليجيةفيحالةاإلجابةبشعؼعمىالدؤالالدابق،فإنويجبعميػاإلفراحعؽتفاصيل

أومؽقبلأيمؽأفخادعائمتػ؟
 ) ال ( ) نعػ (





 

 
 
 

عشد قبؽليا مؼ قبلغ  في حالة اإلجابة بشعػ على الدؤال الدابق، فإنو يجب عليغ اإلفراح عؼ تفاصيل اليدية 
 .أو مؼ قبل أي مؼ أفراد عائلتغ


الجية:____________________________اسؼمقجماليجية:______________________

تقجيؼاليجيةباليجخي:تاريخ
___/___/______ه

تقجيؼاليجيةبالسيالدي:تاريخ
___/___/______م


ىلقبمتاليجية؟

 ) ال ( ) نعػ (
ىلتختبطالجيةبعالقةعسلمعالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (

اليجية:نؾع
_________________________________

اليجيةتقجيخيًا:قيسة
_________________________________



أقخأناالسؾقعأدناهأنجسيعالسعمؾماتأعالهمحجثةوصحيحةومتساشيةمعسياسةتزاربالسرالحالسعتسجة
.مؽالجسعية

_____________________________:االسؼ


______________________:السدسىالؾعيفي

 ___/___/______:التاريخ


 :التؾقيع



 
 





 





 4ملحق رقػ 
 التعريفات


:عمىالسعانيالسؾضحةأماميامالؼيقتضالدياقخالفذلػتجلالكمساتوالعباراتاآلتية

0) الجمعية:جسعيةالجشؾبالشدائيةفيأبيا.
ه08/18/0437(بتاريخ60والسؤسداتاألىميةالرادربقخارمجمذالؾزراءرقؼ):نغامالجسعياتالشعام (8

 م.31/00/8105السؾافق
ه00/16/0437:الالئحةالتشفيحيةلشغامالجسعياتوالسؤسداتاألىميةالرادربقخاروزاريبتاريخالالئحة (3

.م81/13/8106السؾافق
4) الالئحةاألساسيةلمجسعية.الالئحة األساسية: 
5) .:مجمذإدارةالجسعيةمجلس اإلدارة
:السدؤولالتشفيحياألولفيالجسعية)سؾاءكانمجيخاتشفيحياأومجيخاعاماأوأميشاعاماأوالسدير التشفيذي (6

غيخذلػ(والحييتبعلووعيفياوإدارياجسيعأعزاءاإلدارةالتشفيحيةفيالجسعية.
7) ةبغضالشغخعؽمدتؾاهالؾعيفي،وىؾنفذالعاملالسحكؾرفينغام:ىؾكلمؽيعسلفيالجسعيالسؽظف

 العسلالسعتسجفيالسسمكة.
 الئحتيااألساسيةوباقيأنغستياالجاخمية.:ىؾكلمدتفيجمؽخجماتالجسعيةوفقالسدتفيد (8
شخصذيالرفةالظبيعيةأواالعتباريةوقجملمجسعيةأمؾالأوأوقافأوتبخعاتأوىباتأوأيالسانحيؼ: (9

 وصاياأوعؾائجاستثساراتأوزكؾاتأوصجقات.


