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 :  ٗٝ مت

                  ُّ ٌّ " خصٛص١َٝاـري١ٜ يتخؿٝغ ايكزإٓ ايهزِٜ مبخاؾع١ شزٚر٠ " اؾُع١ٝ  ؼرت  ٜعٌُ شدٍص ن

َّ اؾُعٞ إال اٖتُاَٗا َٔ يٝطٌ ايعُ إطار خارَج تصزؾاٍت ب٘ َٔ ٜكّٛ َا َٚتعُ  يصاؿٗا،  املصاحل إٔ تز٣ أ

ِّ ممارص١ِ يصاؿٗا أثٓا٤َ ٜعٌُ ملٔ ايشدص١ٝ  َباشز٠ بصٛر٠ٍ تت اخٌ ، ق أٚ غريٖا َايٞ، أٚأْشط١ اجتُاع١ٝ   أ

ِ٘ َباشز٠ٍ، غرِي أٚ ِ٘ أٚ َع َٛضٛعٝت  .  املصاحل تعارض يف َع٘ ٜٓشُأ قِ   مما يًجُع١ٝ ٚال٥

ِٞ ايٓشا١ِٖ يف املتُج١ًِ َٚباد٥ٗا بكُٝٗا اؾُع١ٝ ُتؤَٔٚ                ٚتأتٞ ٚاإللاِس، ٚاملبادر٠ِ ٚايعٓا١ِٜ ٚايعٌُ اؾُاع

 املصًخ١ تؤّثز إٔ يتؿادٟ ٚذيو ٚمحاٜتٗا، تًو ايكِٝ يتعشٜش اؾُع١ٝ عٔ ايصادر٠ تعارض املصاحل صٝاص١

ّٟ امل١ٝٓٗ أٚ ايعا١ًٝ٥، ايشدص١ٝ أٚ  إٔ أٚ اؾُع١ٝٙ ػا ت٘ٚاجبا أدا٤ ع٢ً اؾُع١ٝ يصاحل ٜعٌُ شدٍص أل

ٌَ  .  اؾُع١ٝ حضاب ع٢ً َهاصٍب ٢ًع املصاحل خالٍ تًو َٔ َٜتّخص

 

 ايضٝاص١ ٚأٖ اف ْطام

 تعارض ؼُهِ اييت ايضعٛد١ٜ ايعزب١ٝ املًُه١ يف بٗا ٚايكٛاْني املعٍُٛ ايتشزٜعات يف جا٤ مبا اإلخالٍ ع ّ َع

ٖذٙ  تأتٞ األصاص١ٝ يًجُع١ٝ، ٚايال٥خ١ ْٚعاّ اؾُعٝات ٚاملؤصضات األ١ًٖٝ ٚال٥خت٘ ايتٓؿٝذ١ٜ، املصاحل

َٕ هلا، اصتهُااًل ايضٝاص١ َّإٔ   دٚ   قًٗا ؼ

اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ أعطا٤  ذيو ٜٚشٌُ يصاحل اؾُع١ٝ، ٜعٌُ شدص نٌ ع٢ً ايضٝاص١ ٖذٙ ُتطبل .1

، ُع١ٝ ايتٓؿٝذٜنياؾ َٚ ٜزٟ ،فًط اإلدار٠ َٔ ايًجإ املٓبجك١ ٠، ٚأعطا٤اإلدار فًطٚأعطا٤ 

 .َتطٛعٝٗا ٚ َٛظؿٝٗا ٚمجٝع

َٚصاحل أٟ يؿكز٠ ايضابك١ ٜشٌُ تعارض املصاحل، َا ٜتعًل باألشداص أْؿضِٗ املذنٛرٜٔ يف ا .2

ايٛاي ٜٔ، األشكا٤، أٚ غريِٖ شدص آخز تهٕٛ هلِ عالق١ شدص١ٝ بِٗ، ٜٚشٌُ ٖؤال٤ ايشٚج١، األبٓا٤، 

 َٔ أؾزاد ايعا١ً٥.

 يصاؿٗا ايعاًَني باألشداصتزبط اؾُع١ٝ  اييت ايٛثا٥ل َٔ ٜتجشُأ ال جش٤ا ايضٝاص١ ٖذٙ ُتع ُّ .3

  عٌُ عكٛد أٚ تعٝني قزارات تًو ايٛثا٥ل ناْت صٛا٤

تعارض  تٓعِ ْصٛصًا أٚ غريِٖ، اصتشارٜٝٗا اـارجٝني َعتربَٗا   اييت ايعكٛد١ اؾُعٝ ُتّطُٔ .4

 .  ايضٝاص١ ٖذٙ أحهاّ َع ٜتؿل مبا املصاحل

َٚٔ ٜعٌُ يصاؿٗا َٔ أٟ أشهاٍ تعارض املصاحل  ٚمسعتٗا تٗ ف ٖذٙ ايضٝاص١ إىل محا١ٜ اؾُع١ٝ .5

 ايضًب١ٝ اييت ق  تٓشأ بضبب ع ّ اإلؾصاح.

 



   سياسة تعارض املصاحل  
م ــريـرآن الكــظ القــلتحفي جلمعية بينات  

ورةمبحافظة شر  
 
 

 

 

 : ــ  املصاحل تعارض تٓعِٝ بضٝاص١ اـاص١ ايتٓؿٝذ١ٜ ٚاإلدار٠ اإلدار٠ فًط ٚصالحٝات َض٦ٛيٝات
 

 .اإلدار٠ جملًط ايز٥ٝض١ االختصاصات أح  املصاحل تعارض إدار٠ .1

 اييت املضا٥ٌ يف يًٓعز َٔ اجملًط املٓبجك١ ؾاْ٘ اح  تهًٝـ اٚ ق د٠ ؾإ تهٜٛٔ يًُجًط ٛسجي .2

 .ايًجإ تًو اصتكالي١ٝ َتطًبات َزاعا٠ َع َصاحل تعارض ع٢ً تٓطٟٛ إٔ احملتٌُ َٔ

 تعاَالت خيص ؾُٝا ُع١ٝاؾ إدار٠ فًط قزر اذا إال َصاحل تعارض حاي١ يف ايشدص ٜهٕٛ ال .3

 ع٢ً تٓطٟٛ اؿاي١ إٔ ُع١ٝاؾ يف ايتٓؿٝذٜني بارنٚ اجملًط أعطا٤ تعاَالت أٚ ايػري َعُع١ٝ اؾ

 .اؾُع١ٝ َٛظؿٞ باقٞ غصٛص ايتٓؿٝذٟ املضؤٍٚ َع ايكزار صالح١ٝ ٚتهٕٛ ،َصاحل تعارض

 َٔ عؿا٤اال – ح ٠ ع٢ً حاي١نٌ  بشإٔ – ٜكزر إٔ ايتك ٜز١ٜ يضًطت٘ ٚؾكًا اإلدار٠ جملًط جيٛس .4

 ايشدص ْشاطات صٝام يف آلخز حني َٔ عزضًا ٜٓشأ ق  ايذٟ املصاحل تعارض  عٓ املض٦ٛي١ٝ

 أٚ َاي١ٝ مبصاحل ٜتعًل َا صٛا٤ ،اؾُع١ٝ َع عًُ٘ صٝام يف ٜٓشأ ق  ايذٟ أٚ ،املعتاد٠ ٚقزارات٘

 .ُع١ٝاؾ َصاحل َع ٜتٛاؾل مبا ٚج٘ ٌُنأ ع٢ً ايتصزف يف بٛاجب٘ ايكٝاّ عٔ تعٝك٘ مبصاحل

 بتصخٝح املتعارض١ املصًخ١صاحب  ًٜتشّ ،َصاحل تعارض اؿاي١ إٔ اإلدار٠ فًط ٜكزر عٓ َا .5

 .يذيو املٓع١ُ االجزا٤ات ٚإتباع اإلدار٠ فًط ٜكزرٖا اييت اإلجزا٤ات ٚظُٝع ٚضع٘

 اؾٓا١ٝ٥ ايكطاٜا ٚرؾع ،ايضٝاص١ ٖذٙ كايؿٞ ع٢ً اؾشا٤ات إٜكاع صالح١ُٝع١ٝ اؾ إدار٠ جملًط .6

 .بٗا ايعالق١ ذٟٚ مجٝع ايتشاّ ع ّ عٔ تٓجِ ق  اييت باألضزار يًُطايب١ ٚاؿكٛق١ٝ

 االْع١ُ َع ذيو ٜتعارضال  إٔ ع٢ًضٝاص١ اي ٖذٙ أحهاّ تؿضري يف املدٍٛ ٖٛاإلدار٠  فًط .7

 .ٗات املشزؾ١اؾ ٚأْع١١ُ يًجُع١ٝ األصاصٝ ٚايال٥خ١ ايضار١ٜ

 .اإلبالؽ تارٜذ َٔ ْاؾذ٠ ٚتهٕٛاؾُع١ٝ  َٛظؿٞ مجٝعفًط اإلدار٠ ٖذٙ ايضٝاص١، ٜٚبًؼ  ٜعتُ  .8

 ايالس١َ ايتع ٜالت ٚإجزا٤ ٚايعٌُ مبٛجبٗا ضٝاص١اي ٖذٙ تٓؿٝذ َٔ  نايتأ اإلدار٠ فًط ٜتٛىل .9

 .عًٝٗا

 :  حاالت تعارض املصاحل

 َباشز غريٚأ َباشز بشهٌ صٛا٤ ٜتعًل ْشاط يف أٟ اؾُع١ٝ يصاحل ٜعٌُ يشدص َصًخ١ٍ ٚجٛد ٜعين ال

يصاحل  ٜعٌُ ممٔ ٜطًب عٓ َا املصاحل تعارضا ٜٓش ٚيهٔ ق  ايطزؾني بني املصاحل يف تعارض قٝاّ باؾُع١ٝ

َّا َصًخ١ ايٛقت ْؿط يف ي ٜ٘ ٚتهٛ اؾُع١ٝ، بتصزف ملصًخ١ ٜكّٛ أٚ قزارًا، ٜتدذ أٚ رأًٜا، ٜب ٟ إٔ اؾُع١ٝ  إ

 ي ٜ٘ ٜهٕٛ أٚ إٔ اؽاذٙ، َٓ٘ املطًٛب بايتصزف أٚ إب اؤٙ، َٓ٘ بايزأٟ املطًٛب َباشز غري أٚ َباشز بشهٌ تتعًل
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 تعارض املصاحل حاالت تٓطٟٛ إذ ايتصزف أٚ ايكزار أٚ ايزأٟ ٜتعًل بٗذا اؾُع١ٝ غري آخز طزف ػاٙ ايتشاّ

 .  يًجُع١ٝ يًٛال٤ ٚسعشع١ٍ شدص١ٝ، ملهاصب ايجك١، ٚؼكٍٝل الصتعُاٍ ٚإصا٠ٍ٤ يًضز١ٜ، اْتٗاٍى ع٢ً

 

 

 املٛاقـ مجٝع تػط٢ ال بايطزٚر٠ أْٗا إال املٛاقـ َٔ يع د صًٛن١ٝ ملعاٜري اَج١ً تطع ايضٝاص١ ٖذٙ

 بصٛر٠ أْؿضِٗ تًكا٤ َٔ ايتصزفنٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل اؾُع١ٝ  ع٢ً ٜٚتختِ ح ٚثٗا، احملتٌُ األخز٣

 حاالت ع٢ً االَج١ً َٚٔ ايضٝاص١ ٖذٙ خيايـ صًٛى أْ٘ ٜب ٚ ق  َا ٚػٓب ايضٝاص١، ٖذٙ َع تتُاش٢

 :ًٜٞ َا ايتعارض

 أٟ أٚ ؾاْ٘ َٔ ؾ١ٓ أٟ عطٛ أٚ اإلدار٠ فًط عطٛ إٔ حاي١ يف َجاًل ملصاحلتعارض ا ٜٓشأ َٔ 

 أٚ تٓع١ُٝٝ َصًخ١ أٚ شدص١ٝ َصًخ١ ي٘ أٚ ْشاط، بأٟ ص١ً ي٘ أٚ يف نًاَشارَٛظؿٞ اؾُع١ٝ 

 ذيو قزارات َٛضٛع١ٝ ع٢ً َباشز غري أٚ َباشز بشهٌ ٜؤثز ق  ْشاط أٚ عٌُ أٟ يف ١َٝٓٗ

 .ُع١ٝاؾ ػاٙ َٚض٦ٛيٝات٘ ٚاجبات٘ تأد١ٜ يف ق رات٘ ع٢ً أٚ املٛظـ أٚ ايعطٛ

 أٚ ٜتًك٢ ايتٓؿٝذٜني بارن أح  أٚ اإلدار٠ فًط عطٛ إٔ حاي١ يف أٜطًا املصاحل يف ايتعارض ٜٓشأ 

 َباشز٠ غري أٚ َباشز٠ بطزٜك١ ذيو نإ صٛا٤ آخز طزف أٟ َٔ شدص١ٝ َهاصب ع٢ً حيصٌ

 .اؾُع١ٝ ٕٚؤش إدار٠ يف ت٘نَٚشار َٛقع١ َٔ َضتؿٝ ًا

  َاد١ٜ َعاَالت يف اي خٍٛ خالٍ َٔ املاد١ٜ االصتؿاد٠ خالٍ َٔ املصاحل يف ايتعارض ٜٓشأ ق 

 .يًجُع١ٝ ايتأجري أٚ ايشزا٤ أٚ بايبٝع

 ايٛظا٥ـ أٚ تٛقٝع عكٛد  يف األقزبا٤ أٚ األبٓا٤ تعٝني خالٍ َٔ املصاحل يف ايتعارض ٜٓشأ ق  اٜطا

 َعِٗ

 َٔ ٜعٌُ يصاحل اؾُع١ٝ يف ج١ٗ أخز٣ ٜٚهٕٛ  ارتباط حاٍ يف تهٕٛ املصاحل تعارض صٛر إح ٣ َٔ

 .اؾُع١ٝبٝٓٗا تعاَالت َع 

 تعارض َج١ًأ َٔاؾُع١ٝ  َٛظـعطٛ فًط اإلدار٠ أٚ  عًٝٗا حيصٌ اييت زاَٝاتنٚاإل اهل اٜا 

 .املصاحل

 ُع١ٝاؾ َٔ حاي١ٝ خ َات تضتكبٌ أٚ خ َات تك ّ َٓشأ٠ أٚ ػارٟ ْشاط يف املًه١ٝ أٚ االصتجُار 

 .ُع١ٝاؾ َع ايتعاٌَ عٔ تبخح اٚ

 عهِ عًٝٗا ٜطًع ٚاييت ،يًجُع١ٝ خاّصا ًًَها تعترب اييت املعًَٛات إعطا٤ أٚ األصزار إؾشا٤ 

 .اـ ١َ ٘نتز بع  ٚيٛ ٛظٝؿ١،عط١ٜٛ أٚ اياي
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 ٍٛتصزؾات ع٢ً ايتأثري بٗ ف اؾُع١ٝ َع تتعاٌَ جٗات أٚ أشداص َٔ هل اٜا األقارب أح  قب 

 .املصاحل تعارض عٓ٘ ٜٓتج ق  ُع١ٝباؾ ٛظـعطٛ أٚ املاي

 ًِق١ُٝ ذات أشٝا٤ أٚ ملبايؼ ج١ٗ أٟ َٔ عا٥ًت٘ أؾزاد أح  أٚ ظـعطٛ فًط اإلدار٠ أٚ املٛ تض 

 ا.َعٗ يًتعاٌَ صعٝٗا أٚ ُع١ٝاؾ َع اؾ١ٗ تًو تعاٌَ بضبب

 ّأح  أٚ املٛظـ َٔ َطًٛب١ ؾٛاتري ق١ُٝ ب ؾع اؾُع١ٝ َع يًتعاٌَ تضع٢ أٚ تتعاٌَ ج١ٗ أٟ قٝا 

 .عا٥ًت٘ أؾزاد

  ّشأْ٘ َٔ يًُصًخ١ ايشدص١ٝ اؾُع١ٝ ٚممتًهات أصٍٛ اصتد ا ِٕ ؾعًًٝا  املصاحل يف تعارضًا ُِٜعَٗز أ

١ٝ  َصاحل اؾُع يػري َٓاؾعٗا أٚ َع اتٗا، أٚ أٚ َٛظؿٝٗا، اؾُع١ٝ دٚاّ أٚقات ناصتػالٍ قتُاًل، أٚ

ِّ إصا٠ِ٤ أٚ أٖ اؾٗا، أٚ يتخكٝل  باؾُع١ِٝ; ايشدِص عالق١ خالٍ َٔ املعًَٛات املتخص١ًِ اصتد ا

َّ َصاحل أٚ ١َٝٓٗ، أٚ ، عا١ًٝ٥ أٚ شدص١ٝ َهاصب  .  أخز٣ أ
 

 :  االيتشاَات

 :نٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل اؾُع١ٝ إٔ ًٜتشّ بايتايٞ ع٢ً

 اإلقزار ع٢ً صٝاص١ تعارض املصاحل املعتُ ٠ َٔ اؾُع١ٝ عٓ  االرتباط باؾُع١ٝ 

 ٚع ّ احملابا٠ أٚ ايٛاصط١ أٚ تك ِٜ َصًخ١ ايٓؿط  ١ ٚاألَا١ْٚاملضؤٚيٝ ٚايٓشا١ٖ ايع اي١ بكِٝاليتشاّ ا

 .أٚ اآلخزٜٔ ع٢ً َصاحل اؾُع١ٝ

  ّ خالٍ  َٔ َٚعارؾ٘ أًٖ٘ ٚأص قا٥٘ َٔ أٟ أٚ ٖٛ َعًٜٓٛا أٚ َادٜا قاْْٛٞ غري بشهٌ االصتؿاد٠ع

 .أدا٤ عًُ٘ يصاحل اؾُع١ًٝ

 ػٓب املشارن١ يف اؽاذ ايكزارات اييت تؤدٟ يتعارض َصاحل أٚ تٛحٞ بذيو 

 تعب١٦ منٛذج اؾُع١ٝ اـاص باإلؾصاح عٔ املصاحل صٜٓٛا. 

 صٛا٤ ناْت  طار١٥  أٚ شب١ٗ تعارض َصاحلَصاحل تعارض حاي١ أٟ عٔ املباشزيز٥ٝض٘  اإلؾصاح

 َاي١ٝ أٚ غري َاي١ٝ.

 .اإلبالؽ عٔ أٟ حاي١ تعارض َصاحل ق  تٓتج عٓ٘ أٚ ٖٔ غريٙ ممٔ ٜعٌُ يصاحل اؾُع١ٝ 

  ِٜ ذيو اؾُع١ٝ طًب حاٍ يف أٚ ٚجٛدٙ، حاٍ يف حاي١ تعارض املصاحل، إْٗا٤ ٜجبت َا تك  . 
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 :   اإلؾصاحَتطًبات 

ايتكٝ  ايتاّ  ٚاملتطٛعني املضؤٚيني ايتٓؿٝذٜني ٚغريِٖ َٔ املٛظؿنيأعطا٤ فًط اإلدار٠ ٜٚتعني ع٢ً 

باإلؾصاح يًجُع١ٝ عٔ اؿاالت ايتاي١ٝ، حٝجُا اْطبل، ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾكتٗا يف نٌ حاي١، حٝجُا اقتطت 

  :اؿاج١، صٛا٤ اْطٛت ع٢ً تعارض ؾعًٞ أٚ قتٌُ يًُصاحل أّ ال

  اإلؾصاح عٔ أ١ٜ  ٚاملتطٛعني ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني ايتٓؿٝذٟ املضؤٍٚأعطا٤ فًط اإلدار٠ ٜٚتعني ع٢ً

ٚظا٥ـ ٜشػًْٛٗا، أٚ ارتباط شدصٞ هلِ َع مجع١ٝ أٚ َؤصض١ خارج١ٝ، صٛا٤ ناْت داخٌ املًُه١ أّ 

 خارجٗا. 

  اإلؾصاح عٔ أ١ٜ  ٚاملتطٛعني ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني املضؤٍٚ ايتٓؿٝذٟأعطا٤ فًط اإلدار٠ ٜٚتعني ع٢ً

 .حصص ًَه١ٝ هلِ يف املؤصضات ايزع١ٝ

  اإلؾصاح عٔ أ١ٜ  ٚاملتطٛعني ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني املضؤٍٚ ايتٓؿٝذٟأعطا٤ فًط اإلدار٠ ٜٚتعني ع٢ً

يشٚج ا/ايشٚجات/ايٛاي إ ٚايشٚج١)ٚظٝؿ١ أٚ َصًخ١ َاي١ٝ أٚ حص١ ًَه١ٝ ؽص أٟ َٔ أؾزاد أصزِٖ 

 .تتعاٌَ َع اؾُع١ٝ أٚ تضع٢ يًتعاٌَ َعٗا رع١ٝ يف أ١ٜ مجعٝات أٚ َؤصضات( ايبٓات/ٚاألبٓا٤

  ٌاإلؾصاح  ٚاملتطٛعني َٔ املٛظؿني ِتٓؿٝذٟ ٚغريٖاي نيضؤٚيأعطا٤ فًط اإلدار٠ ٚاملٜتعني ع٢ً ن

. يًجُع١ٝ ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾكتٗا ع٢ً أ١ٜ حاي١ ميهٔ إٔ تٓطٟٛ ع٢ً تعارض قعٛر يف املصاحل

 .ٚؽطع مجٝع ٖذٙ اؿاالت يًُزاجع١ ٚايتكِٝٝ َٔ قبٌ فًط إدار٠ اؾُع١ٝ ٚاؽاذ ايكزار يف ذيو

ٚ غري ذيو َٔ عٓ  اْتكاٍ املٛظـ إىل ٚظٝؿ١ ر٥اص١ٝ يف اؾُع١ٝ أٚ إىل ٚظٝؿ١ يف إدار٠ أخز٣ أ

ايٛظا٥ـ اييت رمبا تٓطٟٛ ع٢ً تعارض يف املصاحل، رمبا ٜتعني ع٢ً املٛظـ إعاد٠ تعب١٦ منٛذج تعارض 

نُا تكع ع٢ً عاتل . َٜٛا َٔ تػٝري ايٛظٝؿ١ 30املصاحل ٚأخالقٝات ايعٌُ ٚبٝإ اإلؾصاح يف غطٕٛ 

 . ُار٠ اإلؾصاح ع٢ً مٛ تاّايز٥ٝط املباشز يًُٛظـ َضؤٚي١ٝ ايتأن  َٔ قٝاّ املٛظـ بتعب١٦ اصت

ٜعّزض ايتكصري يف اإلؾصاح عٔ ٖذٙ املصاحل ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اؾُع١ٝ عًٝٗا املضؤٍٚ ايتٓؿٝذٟ ٚغريٙ  

يإلجزا٤ات ايتأدٜب١ٝ طبكا يٓعاّ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ يف املًُه١ ايعزب١ٝ  ٚاملتطٛعني َٔ املٛظؿني

 .ايضعٛد١ٜ ٚايال٥خ١ األصاص١ٝ يف اؾُع١ٝ
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 تكارٜز تعارض املصاحل

 َه١ْٛ َٔ اجملًط هلذا ايشإٔ تٛدع مجٝع مناذج إؾصاح أعطا٤ فًط اإلدار٠ ي ٣ ؾ١ٓ  .1

 ايتٓؿٝذ١ٜ تٛدع مجٝع مناذج إؾصاح َٛظؿٞ أٚ َتطٛعٞ اؾُع١ٝ ي ٣ اإلدار٠  .2

 اؾُع١ٝ يصاحل املرب١َ ٚايعكٛد خاصًا باألعُاٍ تكزٜزًا اـارجٞ اؾُع١ٝ حضابات َزاجع ُٜك ّ .3

 اإلدار٠، فًط ر٥ِٝط حاٍ طًِب اجملًط، يعطٛ َباشز٠ غري أٚ َباشز٠ َصًخ١ تٓطٟٛ ع٢ً ٚاييت

ُٜطُٔ   ايع١َُٝٛ يًجُع١ٝ ٜك َ٘ ايذٟ اؾُع١ٝ ألدا٤ تكزٜزٙ ايضٟٓٛ َع ذيو ٚ

 تؿاصٌٝ ُّٜٛضح اإلدار٠ ع٢ً فًط ُٜعزض صًٜٓٛا تكزٜزًا اي اخ١ًٝ املدٛي١ باملزاجع١ اإلدار٠ ُتص ر .4

  املٛدع١ ي ٜٗا اإلؾصاح يُٓاذج ٚؾكًا اؾُع١ٝ ملٛظؿٞ ع٢ً َصًخ١ اْطٛت األعُاٍ أٚ ايعكٛد اييت

 

ِّ حٝح ؾإْ٘  يصاؿٗا، ايعاًَني باألشداص اؾُع١ٝ تزبط ايٛثا٥ل اييت َٔ ٜتجشأ ال جش٤ًا ُتع  ايضٝاص١ ٖذٙ إ

 .بٗا ايٛارد٠ ٚااليتشاَات أحهاَٗا كايؿ١َال جيٛس 

 

 

 

 ٚإقزار تعٗ 

 

 ___________________ بصؿيتٚ ________________________  أْا ٚأتعٗ  أقز

 مبا ٚأيتشّ قزأٚ أٚاؾل عًٝ٘ ٚبٓا٤ ،بـ "اصِ اؾُع١ٝ" اـاص١ املصاحل تعارض صٝاص١ ع٢ً اطًعت ق  بأْين

 َٔ َضتؿٝ ا َباشز٠ أٚ َباشز٠ بطزٜك١ شدص١ٝ أرباح أٚ َهاصب أٟ ع٢ً اؿصٍٛ ع ّؾٝٗا ٚأتعٗ  ب

 أصٛهلا ُٚع١ٝ أاؾ ؽص َعًَٛات أٟ اصتد اّ ع ّٚب ُع١ٝاؾ يف َٛظـ أٚ إدار٠ فًط عطٛن َٛقعٞ

 .ألٟ َٓؿع١ أخز٣ اصتػالهلا أٚ أٚ أقاربٞ أٚ أص قا٥ٞ ايشدص١ٝ ألغزاضٞ َٛاردٖا أٚ

 

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

 ـٖ .........../...../...... ايتارٜذ

 ّ .........../...../...... املٛاؾل
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 (: منٛذج إؾصاح َصًخ1١ًَخل )

  ِّٟ َّٟ َصًخ١ً َاي١ًٝ يف أ  مجع١ٝ أٚ َؤصض١ رع١ٝ تتعاٌَ َع اؾُع١ٝ؟ٌٖ متًو أ

 ال )      (                                     ْعِ)    (               

 َصًخ١ً َاي١ًٝ َّٟ ُّٟ ؾزٍد َٔ أؾزاد عا٥ًتو أ ِّٟ  ٌٖ ميًو أ  مجع١ٝ أٚ َؤصض١ رع١ٝ تتعاٌَ َع اؾُع١ٝ؟يف أ

 )    ( ْعِ                                    )      ( ال               

ِّٟ أعُاٍ ػار١ٜ َٔ قبًو أٚ يف حاي١ اإلجاب١ بٓعِ ع٢ً أٟ َٔ األص١ً٦ ايضابك١، ؾ ِّٟ عٌُ ػارٟ أٚ ٚجٛد َصًخ١ َاي١ٝ يف أ أْ٘ جيب عًٝو اإلؾصاح عٔ ايتؿاصٌٝ اـاص١ بتًُو أ

ٍّٟ َٔ أؾزاد   عا٥ًتو.َٔ قبٌ أ

ْٛع  اصِ ايٓشاط 

 ايٓشاط

رقِ ايضجٌ  امل ١ٜٓ

أٚ رخص١ 

 ايعٌُ

ٌٖ حصًت ع٢ً  تارٜذ اإلص ار املٝالدٟ تارٜذ اإلص ار اهلجزٟ

َٛاؾك١ 

 اؾُع١ٝ؟

ٌٖ تزتبط 

ايشزن١ بعالق١ 

 عٌُ َع اؾُع١ٝ؟

املصًخ١ املاي١ٝ 

 اإلمجاي١ٝ

)%( 

 ايض١ٓ ايشٗز  ايّٝٛ ايض١ٓ ايشٗز  ايّٝٛ

             

  أٚ ي ٜو  ٌٖ تتكً  َٓصّبا )َجٌ َٓصب عطٛ يف فًط إدار٠ أٚ ؾ١ٓ أٚ أٟ ج١ٗ أخز٣( أٚ تشارى يف أعُاٍ أٚ أْشط١

ِّ ج١ٗ أخز٣ غري  عط١ٜٛ  ؟  اؾُع١ٝي ٣ أ

 )    ( ْعِ                                    )      ( ال          

  ٜتكً  أٟ َٔ أؾزاد أصزتو )ايٛاي إ/ايشٚج١/ايشٚجات/ايشٚج/األبٓا٤ ٚايبٓات( َٓصّبا )َجٌ َٓصب عطٛ يف فًط ٌٖ

ِّ ج١ٗ أخز٣ غري  أٚ أْشط١ أٚ ي ٜ٘ عط١ٜٛ يف شارى يف أعُاٍٜإدار٠ أٚ ؾ١ٓ أٚ أٟ ج١ٗ أخز٣( أٚ   اؾُع١ٝ؟أ

 )      ( ال    )    ( ْعِ                                         
ِّٟ أعُاٍ خارج١ٝ )َع شزنا٤ يف حاي١ اإلجاب١ بٓعِ ع٢ً أٟ َٔ األص١ً٦ ايضابك١، ؾ ، اؾُع١ٝأْ٘ جيب عًٝو اإلؾصاح عٔ ايتؿاصٌٝ اـاص١ بشػٌ أٟ َٓصب ٚ / أٚ املشارن١ يف أ

ٍّٟ َٔ أؾزاد عا٥ًتو  .اؿه١َٛ أٚ ايكطاع اـاص( َٔ قبًو أٚ َٔ قبٌ أ

ْٛع  اصِ اؾ١ٗ 

 اؾ١ٗ

ٌٖ تزتبط اؾ١ٗ بعالق١  امل ١ٜٓ

 عٌُ َع اؾُع١ٝ؟

ٌٖ حصًت ع٢ً 

 َٛاؾك١ اؾُع١ٝ؟

ٌٖ تتخصٌ ع٢ً َهاصب َاي١ٝ ْعري  املٓصب صاحب املٓصب 

 تٛيٝو ٖذا املٓصب؟

        

  ٚهلا ص١ً حاي١ٝ أٚ خارج اؾُع١ٝ ج١ٗ ٖ ١ٜ أٚ أنجز َٔ أٚ ألٟ أح  َٔ أؾزاد عا٥ًتو ٌٖ ق َت يو

 صٛا٤ قبًتٗا أّ مل تكبًٗا؟َضتكب١ًٝ باؾُع١ٝ 

 )    ( ْعِ                                    )      ( ال 
ٍّٟ َٔ أؾزاد عا٥ًتواهل ١ٜ عٓ  قبٛهلا َٔ ْ٘ جيب عًٝو اإلؾصاح عٔ تؿاصٌٝ يف حاي١ اإلجاب١ بٓعِ ع٢ً ايضؤاٍ ايضابل، ؾإ  .قبًو أٚ َٔ قبٌ أ

َك ّ اصِ 

 اهل ١ٜ

 ٌٖ تارٜذ تك ِٜ اهل ١ٜ املٝالدٟ تارٜذ تك ِٜ اهل ١ٜ اهلجزٟ اؾ١ٗ

 قبًت اهل ١ٜ؟

ٌٖ تزتبط اؾ١ٗ 

بعالق١ عٌُ َع 

 اؾُع١ٝ؟

ق١ُٝ اهل ١ٜ  ْٛع اهل ١ٜ

 ايض١ٓ ايشٗز ايّٝٛ ايض١ٓ ايشٗز ايّٝٛ تك ٜزٜا

            

 أعالٙ ق ث١ ٚصخٝخ١ َٚتُاش١ٝ َع صٝاص١ تعارض املصاحل املعتُ ٠ َٔ اؾُع١ٝ.أقز أْا املٛقع أدْاٙ أْا مجٝع املعًَٛات 
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