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سياسة االحتفاظ بالوثائل وإتالفها
مكدمة
ٖرا ايديٜ ٌٝكدّ اإلزغادات اييت عً ٢اؾُع ١ٝاتباعٗا غضٛظ إدازٚ ٠سؿغ ٚإتالف ايٛثا٥ل اـاص ١باؾُع.١ٝ

النطام
ٜطتٗدف ٖرا ايدي ٌٝمجٝع َٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُعٚ ١ٝباألخط زؤضا ٤أقطاّ أ ٚإدازات اؾُعٚ ١ٝاملطؤٚيني ايتٓؿٝرٚ ٜٔأَني
فًظ اإلداز ٠سٝح تكع عًَ ِٗٝطؤٚي ١ٝتطبٝل َٚتابعَ ١ا ٜسد يف ٖر ٙايطٝاض.١

إدازة الوثائل
جيب عً ٢اؾُع ١ٝاالستؿاظ بر َٝع ايٛثا٥ل يف َسنص إداز ٟمبكس اؾُعٚ ،١ٝتػٌُ اآلت:ٞ
 ايال٥ش ١األضاع ١ٜيًذُعٚ ١ٝأ ٟيٛا٥ح ْعاَ ١ٝأخس٣


ضذٌ ايعغٚ ١ٜٛاالغرتانات يف اؾُع ١ٝايعَُٛ ١َٝٛعشاً ب٘ بٝاْات نٌ َٔ األعغا ٤املؤضطني أ ٚغريِٖ َٔ األعغا٤
ٚتازٜذ اْغُاَ٘



ضذٌ ايعغ ١ٜٛيف فًظ االدازَٛ ٠عشاً ب٘ تازٜذ بدا ١ٜايعغ ١ٜٛيهٌ عغٚ ٛتازٜذ ٚطسٜك١

انتطابٗا ( باالْتداب /

ايتصنٜٚ )١ٝبني ؾٗٝبتازٜذ االْتٗاٚ ٤ايطبب
 ضذٌ ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
 ضذٌ ادتُاعات ٚقسازات فًظ اإلداز٠
 اٍضذالت املايٚ ١ٝايبٓهٚ١ٝايعُٗد
 ضذٌ املُتًهات ٚاألصٍٛ


ًَؿات ؿؿغ ناؾ ١ايؿٛاتري ٚاإلٜضاالت



ضذٌ املهاتبات ٚايسضاٌ٥

 ضذٌ ايصٜازات
 ضذٌ ايتربعات
االدتُاعٚ ١ٝجيب ختُٗا ٚتسقُٗٝا قبٌ
.
تهٖ ٕٛر ٙايطذالت َتٛاؾك ١قدز اإلَهإ َع أ ٟمناذز تضدزٖا ٚشاز ٠ايعٌُ ٚايتُٓ١ٝ
اؿؿغ ٜٚتٛىل فًظ اإلداز ٠ؼدٜد املطؤ ٍٚعٔ ذيو.
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االحتفاظ بالوثائل


يدٜٗا ٚقد تكطُٗا إىل ايتكطُٝات ايتاي:١ٝ
جيب عً ٢اؾُع ١ٝؼدٜد َد ٠سؿغ ؾُٝع ايٛثا٥ل اييت .
 oسؿغ داِ٥
 oسؿغ ملد 4٠ضٓٛات
 oسؿغ ملد 10٠ضٓٛات

 جيب إعداد ال٥ش ١تٛعح ْٛع ايطذالت يف نٌ قطِ.


جيب االستؿاظ بٓطد ١إيهرت ١ْٝٚيهٌ ًَـ أَ ٚطتٓد سؿاظا عً ٢املًؿات َٔ ايتًـ عٓد املضا٥ب اـازد ١عٔ اإلزاد٠
َجٌ ايٓريإ أ ٚاألعاصري أ ٚايطٛؾإ ٚغريٖا ٚنريو يتٛؾري املطاسات ٚيطسع ١اضتعاد ٠ايبٝاْات



جيب إٔ ؼؿغ ايٓطذ اإليهرت ١ْٝٚيف َهإ آَٔ َجٌ ايطريؾسات ايضًب ١أ ٚايطشاب ١ٝأَ ٚا غابٗٗا



جيب إٔ تغع اؾُع ١ٝال٥ش ١خاص ١بإدسا٤ات ايتعاٌَ َع ايٛثا٥ل ٚطًب املٛظـ ألًَ ٟـ َٔ األزغٝـ ٚإعادتٗا ٚغري
ذيو مما ٜتعًل مبهإ األزغٝـ ٚتٗ٦ٝت٘ ْٚعاَ٘.



جيب عً ٢اؾُع ١ٝإٔ ؼؿغ ايٛثا٥ل بطسٜكَٓ ١عُ ١ستٜ ٢طٌٗ ايسدٛع يًٛثا٥ل ٚيغُإ عدّ ايٛقٛع يف َعٓ ١ايؿكدإ أٚ
ايطسق ١أ ٚايتًـ.

إتالف الوثائل


جيب عً ٢اؾُع ١ٝؼدٜد طسٜك ١ايتدًط َٔ ايٛثا٥ل اييت اْتٗت املد ٠احملدد ٠يالستؿاظ بٗا ٚؼدٜد املطؤ ٍٚعٔ ذيو.



جيب إصداز َرنس ٠ؾٗٝا تؿاص ٌٝايٛثا٥ل اييت مت ايتدًط َٓٗا بعد اْتٗاَ ٤د ٠االستؿاظ بٗا ٜٛٚقع عًٗٝا املطؤٍٚ
ايتٓؿٝرٚ ٟفًظ اإلداز.٠



بعد املسادعٚ ١اعتُاد اإلتالف ،تػهٌ ؾٓ ١يًتدًط َٔ ايٛثا٥ل بطسٜك ١آَٓٚ ١ضًٚ ١ُٝغري َغس ٠بايبٚ ١٦ٝتغُٔ إتالف
يًٛثا٥ل
.
ناٌَ



املعٓٝني
تهتب ايًذٓ ١املػسؾ ١عً ٢اإلتالف قغسا زمسٝا ٜٚتِ االستؿاظ ب٘ يف االزغٝـ َع عٌُ ْطذ يًُطؤٚيني .



تهًٝـ املدٜس ايتٓؿٝر ٟيًذُع ١ٝبايكٝاّ بٗر ٙايطٝاض.١
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سياسة
اإلبالغ عن املخالفات
ومحاية مكدمي البالغات
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 .6معاجلة البالغ
ملخل منوذج إبالغ عن خمالفة
:
.7
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 .1مكدمة
تٛدب ضٝاضٚ ١إدسا٤ات اإلبالؽ عٔ املدايؿات (ٜٚػاز إيٗٝا ؾُٝا بعد" ،ايطٝاض )"١ؾُع ١ٝزعاَ ١ٜسع ٢ايطسطإ (ٜٚػاز إيٗٝا
ؾُٝا بعد" ،اؾُع )"١ٝعً ٢أعغا ٤فًظ اإلدازٚ ٠املطؤ ٍٚايتٓؿٝرَٛٚ ٟظؿَٚ ٞتطٛع ٞاؾُع ١ٝااليتصاّ مبعاٜري عائَ ١ٝ
َٚطؤٚيٝاتِٗ ٚتغُٔ ٖر ٙايطٝاض ١إٔ ٜتِ اإلبالؽ يف ٚقت َبهس عٔ أٟ
.
األخالم ايػدض ١ٝأثٓا ٤ايعٌُ ٚممازضٚ ١ادباتِٗ
كايؿ ١أ ٚخطس دد ٟأ ٚض ٤ٛتضسف قتٌُ قد تتعسض ي٘ اؾُع ١ٝأ ٚأصشاب املضًش ١أ ٚاملطتؿٝدَٚ ٜٔعاؾ ١ذيو بػهٌ
َٓاضب نُا جيب عً ٢ناؾٜ َٔ ١عٌُ يضاحل اؾُعَ ١ٝساعا ٠قٛاعد ايضدم ٚايٓصاٖ ١أثٓا ٤أداَ ٤طؤٚيٝاتِٗ ٚااليتصاّ
.
بهاؾ ١ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املعُ. ٍٛبٗا تٗدف ٖر ٙايطٝاض ١إىل تػذٝع نٌ َٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝيإلبالؽ عٔ أ ١ٜكاطس أٚ
كايؿات ٚطُأْتِٗ اىل إٔ ايكٝاّ بٗرا األَس آَٔ َٚكبٚ ٍٛال ٜٓط ٟٛعً ٢أَ ٟطؤٚي.١ٝ

 .2النطام
تطبل ٖر ٙايطٝاض ١عً ٢مجٝع َٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝضٛا ٤ناْٛا أعغا ٤فًظ إداز ٠أَ ٚطؤٚيني تٓؿٝرٜني أٚ
اضتجٓاٚ ٤ميهٔ أٜغا ألَٔ ٟ
.
َٛظؿني أَ ٚتطٛعني أَ ٚطتػاز ٜٔبضسف ايٓعس عٔ َٓاصبِٗ يف اؾُعٚ ،١ٝبد ٕٚأٟ
كايؿات
.
أصشاب املضًشَ َٔ ١طتؿٝدَٚ ٜٔامني َٚتربعني ٚغريِٖ اإلبالؽ عٔ أ ١ٜكاطس أٚ

 .3املخالفات
تػٌُ املُازضات اـاط ١٦أ ٟكايؿات دٓا ١ٝ٥أَ ٚاي ١ٝأ ٚاإلخالٍ بأ ٟايتصاَات قاْ ١ْٝٛأ ٚتػسٜع ١ٝأَ ٚتطًبات تٓع ١ُٝٝداخً ١ٝأٚ
ايب١٦ٝ
تًو اييت تػهٌ خطسًا عً ٢ايضش ١أ ٚايطالَ ١أ. ٚ
ٚتػٌُ املدايؿات اييت ٜتٛدب اإلبالؽ عٓٗا ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ال اؿضسَ ،ا ًٜٞ:
ايتضسف
.
• ايطًٛى غري ايكاْ( ْٞٛمبا يف ذيو ايسغ ٠ٛأ ٚايؿطاد) أ ٚض٤ٛ
• ض ٤ٛايتضسف املاي ( ٞمبا يف ذيو ادعا ٤ايٓؿكات ايهاذب ،١إضا ٠٤اضتدداّ األغٝا ٤ايك ،١ُٝعًُٝات غط ٌٝاألَٛاٍ
َػب)١ٖٛ
.
أ ٚدعِ ؾٗات
• عدّ اإلؾضاح عٔ ساالت تعازض املضاحل (َجٌ اضتدداّ غدط َٓضب٘ يف اؾُع ١ٝيتعصٜص َضاؿ٘ اـاص ١أٚ
اؾُع)١ٝ
.
َضاحل اآلخس ٜٔؾٛم َضًش١
ايسمس)١ٝ
.
• إَهاْ ١ٝاالستٝاٍ (مبا يف ذيو إعاع ،١إخؿا ٤أ ٚإتالف ايٛثا٥ل
ْٛعٗا
• اؾسا ِ٥اؾٓا ١ٝ٥املستهب ،١أ ٚاييت ٜتِ ازتهابٗا ،أ ٚاييت حيتٌُ ازتهابٗا أٜا نإ .
صشٝش١
.
• عدّ االيتصاّ بايطٝاضات ٚأْعُٚ ١قٛاعد ايسقاب ١ايداخً ١ٝأ ٚتطبٝكٗا بضٛز ٠غري
َربز٠
• اؿض ٍٛعًَٓ ٢اؾع أَ ٚهاؾآت غري َطتشك َٔ ١دٗ ١خازد ١ٝملٓح تًو اؾَٗ ١عاًَ ١تؿغ ١ًٝٝغري .
قاْ١ْٝٛ
.
• اإلؾضاح عٔ َعًَٛات ضس ١ٜبطسٜك ١غري
احملاضب١ٝ
.
• ايتالعب بايبٝاْات
ٚضالَتِٗ
.
• تٗدٜد صش ١املٛظؿني
األخالقٞ
.
• اْتٗاى قٛاعد ايطًٛى املٗين ٚايطًٛى غري
ايكاْ١ْٝٛ
.
• ض ٤ٛاضتدداّ ايضالسٝات أ ٚايطًطات
• َؤاَس ٠ايضُت ٚايتطرت ؾُٝا ٜتعًل بأ َٔ ٟاملطا ٌ٥املرنٛز ٠أعال.ٙ
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 .4الضمانات
تٗدف ٖر ٙايطٝاض ١إىل إتاس ١ايؿسص ١يهٌ َٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝيإلبالؽ عٔ املدايؿات ٚعُإ عدّ تعسعِٗ
يريو ٚتغُٔ ايطٝاض ١عدّ تعسض َكدّ ايبالؽ ـطس ؾكدإ ٚظٝؿت٘ أَٓ ٚضب٘ أَ ٚهاْت٘
يالْتكاّ أ ٚاإلٜراْ ٤تٝذ. ١
كايؿ ١غسٜط ١إٔ ٜتِ اإلبالؽ عٔ
.
االدتُاع ١ٝيف اؾُعٚ ١ٝأل ٟغهٌ َٔ أغهاٍ ايعكاب ْتٝذ ١قٝاَ٘ باإلبالؽ عٔ أ١ٜ
كط٧
.
املدايؿ ١عطٔ ْٚ ١ٝإٔ تتٛؾس يدَ ٣كدّ ايبالؽ َعطٝات اغتبا ٙصادقَٚ ١عكٛيٚ ،١ال  ِٜٗإذا اتغح بعد ذيو بأْ٘
َٔ أدٌ محا ١ٜاملضًش ١ايػدض ١ٝيًُبًؼ ،ؾإٕ ٖر ٙايطٝاض ١تغُٔ عدّ ايهػـ عٔ َٖ ١ٜٛكدّ ايبالؽ عٓد عدّ زغبت٘
ذيو ٚضٝتِ برٍ نٌ دٗد ممهٔ َٓٚاضب يًُشاؾع ١عً ٢نتُإ ٚضس١ٜ
يف ذيوَ ،ا مل ٜٓط ايكاْ ٕٛعً ٢خالف .
كايؿٚ ١يهٔ يف ساالت َعٜ ،١ٓٝتٛدب يًتعاٌَ َع أ ٟبالؽ إٔ ٜتِ ايهػـ عٔ َٖ ١ٜٛكدّ
.
َٖ ١ٜٛكدّ ايبالؽ عٔ أٟ
كتض ١نريو ٜتٛدب عًَ ٢كدّ ايبالؽ
.
ايبالؽَٗٓٚ ،ا عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ عسٚز ٠نػـ اهل ١ٜٛأَاّ أ ٟقهُ١
آخس ٜٚتٛدب عً ٘ٝأٜغا عدّ إدسا ٤أ١ٜ
احملاؾع ١عً ٢ضس ١ٜايبالؽ املكدّ َٔ قبً٘ ٚعدّ نػؿ٘ ألَٛ ٟظـ أ ٚغدط .
ايبالؽ نُا تغُٔ ايطٝاض ١عدّ إٜراَ ٤كدّ ايبالؽ بطبب اإلبالؽ عٔ املدايؿات ٚؾل ٖرٙ
ؼكٝكات بٓؿط٘ س. ٍٛ
ايطٝاض١
.

 .5إجساءات اإلبالغ عن خمالفة


س٘ٓٝ
ٜؿغٌ اإلبالؽ عٔ املدايؿ ١بضٛزَ ٠بهس ٠ستٜ ٢طٌٗ اؽاذ اإلدسا ٤املٓاضب يف .



عً ٢ايسغِ َٔ أْ٘ ال ٜطًب َٔ َكدّ ايبالؽ إثبات صش ١ايبالؽ ،إال أْ٘ جيب إٔ ٜه ٕٛقادزًا عً ٢إثبات أْ٘ قدّ
ايبالؽ عطٔ ١ْٝ.



ٜتِ تكد ِٜايبالؽ خطٝا (ٚؾل ايُٓٛذز املسؾل) عٔ طسٜل:
2606
 oايعٓٛإ ايربٜد:ٟ
اإليهرتsukar.org@gmail.com ْٞٚ
:
 oأ ٚايربٜد

 .6معاجلة البالغ
ذاتٗا إذ قد ٜتطًب ذيو إدسا٤
ٜعتُد اإلدسا ٤املتدر غضٛظ اإلبالؽ عٔ أ ٟكايؿٚ ١ؾل ٖر ٙايطٝاض ١عً ٢طبٝع ١املدايؿ. ١
زمسٜٚ ٞتِ اتباع اـطٛات ايتاي ١ٝيف َعاؾ ١أ:ٟبالؽ
َسادع ١غري زمس ١ٝأ ٚتدقٝل داخً ٞأ ٚؼكٝل .
ٜ ك( ّٛاملدٜس ايتٓؿٝر )ٟعٓد اضتالّ ايبالغات باطالع زٝ٥ظ فًظ اإلدازٚ ٠املطؤ ٍٚايتٓؿٝر ٟيًذُع( ١ٝإذا مل ٜهٔ
ايبالؽ
ايبالؽ َٛدٗا عد األخري (عًَ ٢غُ ٕٛايبالؽ خالٍ أضبٛع َٔ اضتالّ .


ٜتدرٚ ٙميهٔ سٌ بعض
ٜتِ إدساَ ٤سادع ١أٚي ١ٝيتشدٜد َا إذا نإ ٜتٛدب إدسا ٤ؼكٝل ٚايػهٌ اير ٟجيب إٔ .
ؼكٝل
ايبالغات بد ٕٚاؿاد ١إلدسا. ٤

يًتٛاصٌ
.
 10أٜاّ بإغعاز اضتالّ ايبالؽ ٚزقِ ٖاتـ
ٜ تِ تصٜٚد َكدّ ايبالؽ خالٍ


إعايف ٜٚهٖ ٕٛرا ايكساز ْٗاٝ٥ا ٚغري قابٌ إلعاد ٠ايٓعس َا مل
إذا تبني إٔ ايبالؽ غري َربز ،ؾًٔ ٜتِ إدسا ٤أ ٟؼكٝل .
ايبالؽ
ٜتِ تكد ِٜإثباتات إعاؾ ١ٝغضٛظ .



إذا تبني إٔ ايبالؽ ٜطتٓد اىل َعطٝات َعكٛيَٚ ١ربزٜ ،٠تِ إساي ١ايبالؽ إىل املٛظـ املدتط يًتشكٝل يف ايبالؽ ٚإصداز
املٓاضب١
.
ايتٛص١ٝ



ايبالؽ
جيب عً ٢املٛظـ املدتط االْتٗا َٔ ٤ايتشكٝل يف ايبالؽ ٚإصداز ايتٛص ١ٝخالٍ عػس ٠أٜاّ عٌُ َٔ تازٜذ إساي. ١



ٚاالعتُاد
.
تسؾع ايًذٓ ١تٛصٝاتٗا اىل زٝ٥ظ اجملًظ يًُضادق١
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مجعية املديهة املهورة اخلريية للسكري ( سُكَّر )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



املؿعٍٛ
.
ٜتِ ؼدٜد اإلدسا٤ات ايتأدٜب ١ٝاملرتتب ١عً ٢املدايؿٚ ١ؾل ضٝاض ١ايال٥ش ١اإلدازٚ ١ٜقاْ ٕٛايعٌُ ايطازٟ



إدساؤَٚ ٙع ذيو ،ال جيٛش إعالّ َكدّ ايبالؽ
.
َت ٢نإ ذيو ممهٓا ،تصٜٚد َكدّ ايبالؽ مبعطٝات عٔ أ ٟؼكٝل ٜتِ
آخس
بأ ٟإدسا٤ات تأدٜب ١ٝأ ٚغريٖا مما قد ٜرتتب عً ٘ٝإخالٍ اؾُع ١ٝبايتصاَات ايطس ١ٜػا ٙغدط .

 تًتصّ اؾُع ١ٝبايتعاٌَ َع اإلبالؽ عٔ أ ٟكايؿ ١بطسٜك ١عاديَٓٚ ١اضبٚ ،١يهٓٗا ال تغُٔ إٔ تٓطذِ طسٜكَ ١عاؾ١
ايبالؽ َع زغبات َكدّ ايبالؽ.

ملخل منوذج إبالغ عن خمالفة
:
َعًَٛات َكدّ ايبالؽ (ميهٔ عدّ تعبٖ ١٦را اؾص ٤إذا مل ٜسغب َكدّ ايبالؽ بهػـ ٖٜٛت٘)
االضِ
ايدٚز ايٛظٝؿٞ
اإلداز٠
زقِ اهلاتـ
ايربٜد اإليهرتْٞٚ
َعًَٛات صٓدٚم ايربٜد
َعًَٛات َستهب املدايؿ١
االضِ
ايدٚز ايٛظٝؿٞ
اإلداز٠
زقِ اهلاتـ
ايربٜد اإليهرتْٞٚ
ٚددٚا ٚباإلَهإ إزؾام ٚزق ١إعاؾ ١ٝيف سايٚ ١دٛد أنجس َٔ غاٖد)
َعًَٛات ايػٗٛد (إٕ .
االضِ
ايدٚز ايٛظٝؿٞ
اإلداز٠
زقِ اهلاتـ
ايربٜد اإليهرتْٞٚ
ايتؿاصٌٝ
طبٝعْٛٚ ١ع املدايؿ١
تازٜذ ازتهاب املدايؿٚ ١تازٜذ ايعًِ
بٗا
َهإ سدٚخ املدايؿ١
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٝاْات أَ ٚطتٓدات تجبت ازتهاب
املدايؿ١
أمسا ٤أغداظ آخس ٜٔاغرتنٛا يف
ازتهاب املدايؿ١

أَ ١ٜعًَٛات أ ٚتؿاص ٌٝأخس٣

تازٜذ تكد ِٜايبالؽ:

ايتٛقٝع:

9

مجعية املديهة املهورة اخلريية للسكري ( سُكَّر )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سياسة تعازض املصاحل للجمعيات األهلية
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مجعية املديهة املهورة اخلريية للسكري ( سُكَّر )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

متهيد
-

-1 1

األًٖ ١ٝخضٛص َ١ٝنٌّ غدطٍ ٜعٌُ يضاؿٗاٚ ،تَعدُ َا ٜك ّٛب٘ َٔ تضسؾاتٍ خاززَ إطاز
ؼرت"ُّ اؾُع" ١ٝ

ايعٌُ يٝظ َٔ اٖتُاَٗا ،إال إَّٔ اؾُع ١ٝتس ٣إٔ املضاحل ايػدض ١ٝملٔ ٜعٌُ يضاؿٗا أثٓا َ٤ممازض ِ١أ ِّٟأْػطٍ١
ادتُاع ،ٍ١ٝأَ ٚاي ،ٞأ ٚغريٖا ،قد تتداخٌُ ،بضٛزَ ٍ٠باغس ٍ٠أ ٚغريِ َباغسَ ،ٍ٠ع َٛعٛعٝتِ٘ ،أٚ ٚال ِ٘٥يًذُع ١ٝمما قدِ
ٜٓػأُ َع٘ تعازض يف املضاحل.
-2 1

تُؤَٔ اؾُع ١ٝبكُٗٝا َٚبادٗ٥ا املتُجً ِ١يف ايٓصاٖٚ ِ١ايعٌُ اؾُاعٚ ِٞايعٓاٚ ِ١ٜاملبادزٚ ِ٠اإللاشِٚ ،تأت ٞضٝاض١

تعازض املضاحل ايضادز ٠عٔ اؾُع ;١ٝيتعصٜص تًو ايكٚ ِٝمحاٜتٗاٚ ،ذيو يتؿاد ٟإٔ تؤثّس املضًش ١ايػدض ١ٝأٚ
ايعا ،١ًٝ٥أ ٚاملٗٓ ١ٝأل ّٟغدطٍ ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝعً ٢أداٚ ٤ادبات٘ ػا ٙاؾُع ،١ٝأ ٚإٔ ٜتَشّضٌَ َٔ خالٍ تًو
املضاحل عًَ ٢هاضبٍ عً ٢سطاب اؾُع.١ٝ

2

نطام وأهداف الشياسة
-

َ - 1 2ع عدّ اإلخالٍ مبا دا ٤يف ايتػسٜعات ٚايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜاييت ؼهُِ تعازض
املضاحلْٚ ،عاّ اؾُعٝات ٚاملؤضطات األًٖٚ ١ٝال٥شت٘ ايتٓؿٝرٚ ،١ٜايال٥ش ١األضاض ١ٝيًذُع ،١ٝتأتٖ ٞر ٙايطٝاض١
اضتهُاالً هلا ،د َٕٚإٔ ؼٌَّ قًٗا.
 - 2 2تُطبل ٖر ٙايطٝاض ١عً ٢نٌ غدط ٜعٌُ يضاحل اؾُعٜٚ ،١ٝػٌُ ذيو أعغا ٤اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛأعغا ٤فًظ
اإلدازٚ ،٠أعغا ٤ايًذإ املٓبجك َٔ ١فًظ اإلدازَٚ ،٠دٜس ٟاؾُع ١ٝايتٓؿٝرٜنيٚ ،مجٝع َٛظؿٗٝا َٚتطٛعٗٝا.
ٜ - 3 2ػٌُ تعازض املضاحلَ ،ا ٜتعًل باألغداظ أْؿطِٗ املرنٛز ٜٔيف ا يؿكس ٠ايطابكَٚ ١ضاحل أ ٟغدط آخس تهٕٛ
ايعا١ً٥
هلِ عالق ١غدض ١ٝبِٜٗٚ ،ػٌُ ٖؤال ٤ايصٚد ،١األبٓا ،٤ايٛايد ،ٜٔاألغكا ،٤أ ٚغريِٖ َٔ أؾساد .
 - 4 2تُعدُّ ٖر ٙايطٝاض ١دص٤اً ال ٜتذصأُ َٔ ايٛثا٥ل اييت تسبط اؾُع ١ٝباألغداظ ايعاًَني يضاؿٗا ضٛا ٤ناْت تًو
ايٛثا٥ل قسازات تعٝني أ ٚعكٛد عٌُ.
ُ - 5 2تغُّٔ اؾُع ١ٝايعكٛد اييت تربَٗا َع اضتػازٜٗٝا اـازدٝني أ ٚغريِْٖ ،ضٛصاً تٓعِ تعازض املضاحل مبا ٜتؿل
َع أسهاّ ٖر ٙايطٝاض.١
 - 6 2تٗدف ٖر ٙايطٝاض ١إىل محا ١ٜاؾُعٚ ١ٝمسعتٗا ٜ َٔٚعٌُ يضاؿٗا َٔ أ ٟأغهاٍ تعازض املضاحل ايطًب ١ٝاييت
قد تٓػأ بطبب عدّ اإلؾضاح.

3

مشئوليات وصالحيات جملص اإلدازة واإلدازة التنفيرية اخلاصة بشياسة تنظيم تعازض املصاحل
-

-1 3

إداز ٠تعازض املضاحل أسد االختضاصات ايسٝ٥ط ١جملًظ اإلداز.٠

-2 3

ٜر ٚش يًُذًظ ته ٜٔٛؾإ قدد ٠ا ٚتهًٝـ اسد ؾاْ٘ املٓبجك َٔ ١اجملًظ يًٓعس يف املطا ٌ٥اييت َٔ
احملتٌُ إٔ تٓط ٟٛعً ٢تعازض َضاحل َع َساعاَ ٠تطًبات اضتكالي ١ٝتًو ايًذإ.

-3 3

ال ٜه ٕٛايػدط يف ساي ١تعازض َضاحل إال اذا قسز فًظ إداز ٠اجلَع ١ٝؾُٝا خيط تعاَالت اجلَعَ ١ٝع
ايػري أ ٚتعاَالت أعغا ٤اجملًظ ٚى باز ايتٓؿٝرٜني يف اجلَع ١ٝإٔ اؿاي ١تٓغ ٟٛعً ٢تعازض َضاحل،
ٚته ٕٛصالس ١ٝايكساز َع املطؤ ٍٚايتٓؿٝر ٟغضٛظ باقَٛ ٞظؿ ٞاؾُع.١ٝ

-4 3

جيٛش جملًظ اإلدازٚ ٠ؾكاً يطًطت٘ ايتكدٜس ١ٜإٔ ٜكسز – بػإٔ نٌ ساي ١عً ٢سد – ٠االعؿا َٔ ٤املطٛ٦ي ١ٝعٔد
تعازض املضاحل اير ٟقد ٜٓػأ عسعاً َٔ سني آلخس يف ضٝام ْػاطات ايػدط ٚقسازات٘ املعتاد ، ٠أ ٚايرٟ
قد ٜٓػأ يف ضٝام عًُ٘ َع اؾُع ،١ٝضٛاَ ٤ا ٜتعًل مبضاحل َاي ١ٝأ ٚمبضاحل تعٝك٘ عٔ ايكٝاّ بٛادب٘ يف
ايتضسف عً ٢أى ٌَ ٚد٘ مبا ٜتٛاؾل َع َضاحل اجلَع.١ٝ
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-5 3

عٓدَا ٜكسز فًظ اإلداز ٠إٔ اؿاي ١تعازض َضاحلًٜ ،تصّ صاسب املضًش ١املتعازع ١بتضشٝح ٚعع٘
ٚظُٝع اإلدسا٤ات اييت ٜكسزٖا فًظ اإلدازٚ ٠إتباع االدسا٤ات املٓعُ ١يريو.

-6 3

جملًظ إداز ٠اجلَع ١ٝصالس ١ٝإٜكاع اؾصا٤ات عً ٢كايؿٖ ٞر ٙايطٝاضٚ ،١زؾع ايكغاٜا اؾٓاٚ ١ٝ٥اؿكٛق١ٝ
يًُطايب ١باألعساز اييت قد تٓذِ عٔ عدّ ايتصاّ مجٝع ذ ٟٚايعالق ١بٗا.

-7 3

فًظ اإلداز ٖٛ ٠املد ٍٛيف تؿطري أسهاّ ٖر ٙاٍضٝاض ١عً ٢إٔ ال ٜتعازض ذيو َع االْعُ ١ايطاز١ٜ
ٚايال٥ش ١األضاض ٠ٞيًذُعٚ ١ٝأْعُ ١اجلٖات املػسؾ.١

-8 3

ٜعتُد فًظ اإلدازٖ ٠ر ٙايطٝاضٜٚ ،١بًؼ مجٝع َٛظؿ ٞاؾُعٚ ١ٝتهْ ٕٛاؾر َٔ ٠تازٜذ اإلبالؽ.

-9 3

ٜتٛىل فًظ اإلداز ٠ايتأى د َٔ تٓؿٝر ٖر ٙاٍضٝاضٚ ١ايعٌُ مبٛدبٗا ٚإدسا ٤ايتعدٜالت ايالشَ ١عًٗٝا.

4

حاالت تعازض املصاحل
-

 1-4ال ٜعين ٚدٛد َضًش ٍ١يػدط ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝيف أْ ٟػاط ٜتعًل ضٛا ٤بػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس
باؾُع ،١ٝقٝاّ تعازض يف املضاحل بني ايطسؾني ٚ.يهٔ قد ٜٓػأ تعازض املضاحل عٓدَا ٜطًب ممٔ ٜعٌُ يضاحل
اؾُع ١ٝإٔ ٜبد ٟزأٜاً ،أٜ ٚتدر قسازاً ،أٜ ٚك ّٛبتضسف ملضًش ١اؾُعٚ ،١ٝته ٕٛيد ٜ٘يف ْؿظ ايٛقت إََّا
َضًش ١تتعًل بػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس بايسأ ٟاملطًٛب َٓ٘ إبداؤ ،ٙأ ٚبايتضسف املطًٛب َٓ٘ اؽاذ ،ٙأ ٚإٔ
ٜه ٕٛيد ٜ٘ايتصاّ ػا ٙطسف آخس غري اؾُعٜ ١ٝتعًل بٗرا ايسأ ٟأ ٚايكساز أ ٚايتضسف .إذ تٓط ٟٛساالت تعازض
املضاحل عً ٢اْتٗاىٍ يًطسٚ ،١ٜإضا ٍ٠٤الضتعُاٍ ايجكٚ ،١ؼكٝلٍ ملهاضب غدضٚ ،١ٝشعصع ٍ١يًٛال ٤يًذُع.١ٝ
ٖ 2-4ر ٙايطٝاض ١تغع اَجً ١ملعاٜري ضًٛن ١ٝيعدد َٔ املٛاقـ إال أْٗا بايغسٚز ٠ال تػط ٢مجٝع املٛاقـ األخس ٣احملتٌُ
سدٚثٗاٜٚ ،تشتِ عً ٢نٌ َٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝايتضسف َٔ تًكا ٤أْؿطِٗ بضٛز ٠تتُاغَ ٢ع ٖر ٙايطٝاض،١
ٚػٓب َا قد ٜبد ٚأْ٘ ضًٛى خيايـ ٖر ٙايطٝاض َٔٚ ١االَجً ١عً ٢ساالت ايتعازض َا :ًٜٞ
ٜٓ ػأ تعازض ا ملضاحل َجالً يف ساي ١إٔ عغ ٛفًظ اإلداز ٠أ ٚعغ ٛأ ٟؾٓ َٔ ١ؾاْ٘ أ ٚأَٛ َٔ ٟظؿ ٞاؾُع١ٝ
َػازناً يف أ ٚي٘ صً ١بأْ ٟػاط ،أ ٚي٘ َضًش ١غدض ١ٝأَ ٚضًش ١تٓع ١ُٝٝأ ١َٝٓٗ ٚيف أ ٟعٌُ أْ ٚػاط قد
ٜؤثس بػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس عًَٛ ٢عٛع ١ٝقسازات ذيو ايعغ ٛأ ٚاملٛظـ أ ٚعً ٢قدزات٘ يف تأدٚ ١ٜادبات٘
َٚطٛ٦يٝات٘ ػا ٙاجلَع.١ٝ
ٜٓ ػأ ايتعازض يف املضاحل أٜغاً يف ساي ١إٔ عغ ٛفًظ اإلداز ٠أ ٚأسد ى باز ايتٓؿٝرٜني ٜتًك ٢أ ٚحيضٌ عً٢
َهاضب غدض َٔ ١ٝأ ٟطسف آخس ضٛا ٤نإ ذيو بطسٜكَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغسَ ٠طتؿٝداً َٔ َٛقع١
َٚػازى ت٘ يف إداز ٠شؤ ٕٚاؾُع.١ٝ
 قد ٜٓػأ ايتعازض يف املضاحل َٔ خالٍ االضتؿاد ٠املاد َٔ ١ٜخالٍ ايدخ ٍٛيف َعاَالت َاد ١ٜبايبٝع أ ٚايػسا ٤أٚ
ايتأدري يًذُع.١ٝ
 اٜغا قد ٜٓػأ ايتعازض يف املضاحل َٔ خالٍ تعٝني األبٓا ٤أ ٚاألقسبا ٤يف ايٛظا٥ـ أ ٚتٛقٝع عكٛد َعِٗ.
 َٔ إسد ٣صٛز تعازض املضاحل ته ٕٛيف ساٍ ازتباط َٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝيف دٗ ١أخسٜٚ ٣ه ٕٛبٗٓٝا
تعاَالت َع اؾُع.١ٝ
 اهلداٜا ٚاإلى زاَٝات اييت حيضٌ عًٗٝا عغ ٛفًظ اإلداز ٠أَٛ ٚظـ اؾُع َٔ ١ٝأَجً ١تعازض املضاحل.
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االضتجُاز أ ٚاملًه ١ٝيف ْػاط ػاز ٟأَٓ ٚػأ ٠تكدّ خدَات أ ٚتطتكبٌ خدَات ساي َٔ ١ٝاجلَع ١ٝا ٚتبشح عٔ
ايتعاٌَ َع اجلَع.١ٝ

 إؾػا ٤األضساز أ ٚإعطا ٤املعًَٛات اييت تعترب ًَهًا خاصّا يًذُعٚ ،١ٝاييت ٜطًع عًٗٝا عهِ اٍعغ ١ٜٛأٚ
اٍٚظٝؿٚ ،١ي ٛبعد تسى  ٙاـدَ.١
 قب ٍٛأسد األقازب هلداٜا َٔ أغداظ أ ٚدٗات تتعاٌَ َع اؾُع ١ٝبٗدف ايتأثري عً ٢تضسؾات اٍعغ ٛأ ٚاملٚظـ
باجلَع ١ٝقد ٜٓتر عٓ٘ تعازض املضاحل.
 تطًِ عغ ٛفًظ اإلداز ٠أ ٚامل ٛظـ أ ٚأسد أؾساد عاً٥ت٘ َٔ أ ٟدٗ ١ملبايؼ أ ٚأغٝا ٤ذات ق ١ُٝبطبب تعاٌَ تًو
اؾَٗ ١ع اجلَع ١ٝأ ٚضعٗٝا يًتعاٌَ َع٘ا.
 قٝاّ أ ٟدٗ ١تتعاٌَ أ ٚتطع ٢يًتعاٌَ َع اؾُع ١ٝبدؾع ق ١ُٝؾٛاتري َطًٛب َٔ ١املٛظـ أ ٚأسد أؾساد عاً٥ت٘.
 اضتدداّ أصٚ ٍٛممتًهات اؾُع ١ٝيًُضًش ١ايػدض َٔ ١ٝغأْ٘ إِٔ ُٜعِٗسَ تعازعاً يف املضاحل ؾعًٝاً أ ٚقتُالً،
ناضتػالٍ أٚقات دٚاّ اؾُع ،١ٝأَٛ ٚظؿٗٝا ،أَ ٚعداتٗا ،أَٓ ٚاؾعٗا يػري َضاحل اؾُع ١ٝأ ٚأٖداؾٗا ،أ ٚإضاِ٠٤
اضتدداِّ املعًَٛات املتشضً َٔ ِ١خالٍ عالق ِ١ايػدطِ باؾُع ;ِ١ٝيتشكٝل َهاضب غدض ،١ٝأ ٚعا ،١ًٝ٥أٚ
َٗٓ ،١ٝأ ٚأَ َّٟضاحل أخس.٣

5

االلتزامات
-

 1-5عً ٢نٌ َٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُع ١ٝإٔ ًٜتصّ بايتاي:ٞ


اإلقساز عً ٢ضٝاض ١تعازض املضاحل املعتُد َٔ ٠اؾُع ١ٝعٓد االزتباط باؾُع١ٝ

 االيتصاّ بك ِٝايعدايٚ ١ايٓصاٖٚ ١املطؤٚيٚ ٠ٞاألَاْٚ ١عدّ احملابا ٠أ ٚايٛاضط ١أ ٚتكدَ ِٜضًش ١ايٓؿظ أ ٚاآلخسٜٔ
عًَ ٢ضاحل اؾُع.١ٝ
 عدّ االضتؿاد ٠بػهٌ غري قاَْ ْٞٛادٜا أَ ٚعٜٓٛاً ٖ ٛأ ٚأ َٔ ٟأًٖ٘ ٚأصدقاَٚ ٘٥عازؾ٘ َٔ خالٍ أدا ٤عًُ٘
يضاحل اؾُع.ً١ٝ


ػٓب املػازن ١يف اؽاذ ايكسازات اييت تؤد ٟيتعازض َضاحل أ ٚتٛس ٞبريو



تعب ١٦منٛذز اؾُع ١ٝاـاظ باإلؾضاح عٔ املضاحل ضٜٓٛا.

 اإلؾضاح يسٝ٥ط٘ املباغس عٔ أ ٟساي ١تعازض َضاحل أ ٚغبٗ ١تعازض َضاحل طاز ١٥ضٛا ٤ناْت َاي ١ٝأ ٚغري
َاي.١ٝ

6



اإلبالؽ عٔ أ ٟساي ١تعازض َضاحل قد تٓتر عٓ٘ أ ٖٔ ٚغري ٙممٔ ٜعٌُ يضاحل اؾُع.١ٝ



تكدَ ِٜا ٜجبت إْٗا ٤ساي ١تعازض املضاحل ،يف ساٍ ٚدٛد ،ٙأ ٚيف ساٍ طًب اؾُع ١ٝذيو.

متطلبات اإلفصاح
-

ٜ 1-6تعني عً ٢أعغا ٤فًظ اإلداز ٚ ٠املطؤٚيني ايتٓؿٝرٜني ٚغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛعني ايتكٝد ايتاّ باإلؾضاح
يًذُع ١ٝعٔ اؿاالت ايتاي ،١ٝسٝجُا اْطبلٚ ،اؿض ٍٛعًَٛ ٢اؾكتٗا يف نٌ ساي ،١سٝجُا اقتغت اؿاد ،١ضٛا٤
اْطٛت عً ٢تعازض ؾعً ٞأ ٚقتٌُ يًُضاحل أّ:ال
ٜ تعني عً ٢أعغا ٤فًظ اإلداز ٚ ٠املطؤ ٍٚايتٓؿٝرٚ ٟغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛعني اإلؾضاح عٔ أٚ ١ٜظا٥ـ
خازدٗا
.
ٜػػًْٗٛا ،أ ٚازتباط غدض ٞهلِ َع مجع ١ٝأَ ٚؤضط ١خازد ،١ٝضٛا ٤ناْت داخٌ املًُه ١أّ
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ٜ تعني عً ٢أعغا ٤فًظ اإلداز ٚ ٠املطؤ ٍٚايتٓؿٝرٚ ٟغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛعني اإلؾضاح عٔ أ ١ٜسضط
ايسع١ٝ
.
ًَه ١ٝهلِ يف املؤضطات
ٜ تعني عً ٢أعغا ٤فًظ اإلداز ٚ ٠املطؤ ٍٚايتٓؿٝرٚ ٟغريِٖ َٔ املٛظؿني ٚاملتطٛعني اإلؾضاح عٔ أٚ ١ٜظٝؿ ١أٚ
َضًشَ ١اي ١ٝأ ٚسضًَ ١ه ١ٝؽط أ َٔ ٟأؾساد أضسِٖ (ايٛايدإ ٚايصٚد/١ايصٚدات/ايصٚز ٚاألبٓا/٤ايبٓات)
يف أ ١ٜمجعٝات أَ ٚؤضطات زع ١ٝتتعاٌَ َع اؾُع ١ٝأ ٚتطع ٢يًتعاٌَ َعٗا.
ٜ تعني عً ٢نٌ أعغا ٤فًظ اإلدازٚ ٠املضؤ ٍٜٔٚاٍتٓؿٝرٚ ٟغري َٔ ّ ٙاملٛظؿني ٚاملتطٛعني اإلؾضاح يًذُع١ٝ
املضاحل ٚؽغع مجٝع ٖرٙ
.
ٚاؿض ٍٛعًَٛ ٢اؾكتٗا عً ٢أ ١ٜساي ١ميهٔ إٔ تٓط ٟٛعً ٢تعازض قعٛز يف
ذيو عٓد اْتكاٍ املٛظـ إىل ٚظٝؿ١
اؿاالت يًُسادعٚ ١ايتك َٔ ِٝٝقبٌ فًظ إداز ٠اؾُعٚ ١ٝاؽاذ ايكساز يف .
ز٥اض ١ٝيف اؾُع ١ٝأ ٚإىل ٚظٝؿ ١يف إداز ٠أخس ٣أ ٚغري ذيو َٔ ايٛظا٥ـ اييت زمبا تٓط ٟٛعً ٢تعازض يف
املضاحل ،زمبا ٜتعني عً ٢املٛظـ إعاد ٠تعب ١٦منٛذز تعازض املضاحل ٚأخالقٝات ايعٌُ ٚبٝإ اإلؾضاح يف
ايٛظٝؿ ١نُا تكع عً ٢عاتل ايسٝ٥ظ املباغس يًُٛظـ َطؤٚي ١ٝايتأند َٔ قٝاّ
.
غغَٜٛ 30ٕٛا َٔ تػٝري
م ٛتاّ
املٛظـ بتعب ١٦اضتُاز ٠اإلؾضاح عً. ٢
ٜ 2-6عسّض ايتكضري يف اإلؾضاح عٔ ٖر ٙاملضاحل ٚاؿض ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اؾُع ١ٝعًٗٝا املطؤ ٍٚايتٓؿٝرٚ ٟغرئَ ٙ
املٛظؿني ٚاملتطٛعني يإلدسا٤ات ايتأدٜب ١ٝطبكا يٓعاّ ايعٌُ ٚايتُٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
ٚايال٥ش ١األضاض ١ٝيف اؾُع.١ٝ

7

تكازيس تعازض املصاحل
- 1 7تٛدع مجٝع مناذز إؾضاح أعغا ٤فًظ اإلداز ٠يد ٣ايًذٓ ١املدتض١
- 2 7تٛدع مجٝع مناذز إؾضاح َٛظؿ ٞأَ ٚتطٛع ٞاؾُع ١ٝيد ٣اإلداز ٠املدتض١
ُٜ 3-7كدّ َسادع سطابات اؾُع ١ٝاـازد ٞتكسٜساً خاصاً باألعُاٍ ٚايعكٛد املربَ ١يضاحل اؾُعٚ ١ٝاييت تٓطٟٛ
عًَ ٢ضًشَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس ٠يعغ ٛاجملًظ ،ساٍ طًبِ زٝ٥ظِ فًظ اإلدازُٜٚ ،٠غُٔ ذيو َع تكسٜس ٙايطٟٓٛ
ألدا ٤اؾُع ١ٝايرٜ ٟكدَ٘ يًذُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 4 7تُ-ضدز اإلداز ٠املدٛي ١باملسادع ١ايداخً ١ٝتكسٜساً ضٜٓٛاً ُٜعسض عً ٢فًظ اإلدازُٜٛ ٠عّح تؿاص ٌٝاألعُاٍ أ ٚايعكٛد
اييت اْطٛت عًَ ٢ضًش ١ملٛظؿ ٞاؾُعٚ ١ٝؾكاً يُٓاذز اإلؾضاح املٛدع ١يدٜٗا.

سٝح إِّٕ ٖر ٙايطٝاض ١تُعد دص٤اً ال ٜتذصأ َٔ ايٛثا٥ل اييت تسبط اؾُع ١ٝباألغداظ ايعاًَني يضاؿٗا ،ؾإْ٘ ال جيٛش كايؿَ١
أسهاَٗا ٚااليتصاَات ايٛازد ٠بٗا.
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تعهدوإقساز

أقس ٚأتعٗد أْا ________________________ ٚبضؿيت ___________________
بأْين قد اطًعت عً ٢ضٝاض ١تعازض املضاحل اـاص ١بـ " مجع ١ٝاملد ١ٜٓاملٓٛز ٠اـري ١ٜيًطهس" ٟضُهَّس" ٚ ،بٓا ّ٤عً ٘ٝأٚاؾل  ٚأقس
ٚأيتصّ مبا ؾٗٝا ٚأتعٗد بعدّ اؿض ٍٛعً ٢أَ ٟهاضب أ ٚأزباح غدض ١ٝبطسٜكَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغسَ ٠طتؿٝدا َٔ َٛقعٞ
نعغ ٛفًظ إداز ٠أَٛ ٚظـ يف اؾُعٚ ١ٝبعدّ اضتدداّ أَ ٟعًَٛات ؽط اؾُع ١ٝأ ٚأصٛهلا أَٛ ٚازدٖا ألغساع ٞايػدض١ٝ
أ ٚأقازب ٞأ ٚأصدقا ٞ٥أ ٚاضتػالهلا ألَٓ ٟؿع ١أخس.٣

ايتٛقٝع.....................................................
ايتازٜذ ٖ…...../...../.........ـ املٛاؾل ّ…...../...../.........
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1منوذج إفصاح مصلخة
ملخل (:
ٌٖ متًو أَ َّٟضًشَ ً١اي ً١ٝيف أ ِّٟمجع ١ٝأَ ٚؤضط ١زع ١ٝتتعاٌَ َع اؾُع١ٝ؟
ْعِ
ال
 ُٟؾسدٍ َٔ أؾساد عاً٥تو أَ َّٟضًشَ ً١ايً١ٝيف أ ِّٟمجع ١ٝأَ ٚؤضط ١زع ١ٝتتعاٌَ َع اؾُع١ٝ؟
ٌٖ ميًو أ ّ
ْعِ
ال
يف ساي ١اإلداب ١بٓعِ عً ٢أ َٔ ٟاألض ١ً٦ايطابك ،١فأْ٘ جيب عًٝو اإلؾضاح عٔ ايتؿاص ٌٝاـاص ١بتًُو أ ِّٟعٌُ ػاز ٟأٚ ٚدٛد
عاً٥تو
.
َضًشَ ١اي ١ٝيف أ ِّٟأعُاٍ ػاز َٔ ١ٜقبًو أ َٔ ٚقبٌ أ َٔ ٍّٟأؾساد
تازٜذ اإلصداز اهلذسٟ

تازٜذ اإلصداز
املٝالدٟ

اضِ

ْٛع

ايٓػاط ايٓػاط

ٌٖ

املضًش ١املاي١ٝ

املد ١ٜٓزقِ

ايّٛٝ

ايػٗس ايطٓ ١اي ّٛٝايػٗس ايطٌٖٓ ١

ايطذٌ

سضًت

تستبط

اإلمجاي١ٝ

أٚ

عً٢

ايػسن)%( ١

زخض١

َٛاؾك١

بعالق١

ايعٌُ

اؾُع١ٝ؟ عٌُ َع
اؾُع١ٝ؟

ٌٖ تتكًد َٓضبّا (َجٌ َٓضب عغ ٛيف فًظ إداز ٠أ ٚؾٓ ١أ ٚأ ٟدٗ ١أخس )٣أ ٚتػازى يف أعُاٍ أ ٚأْػط١

أ ٚيدٜو عغ١ٜٛ

يد ٣أ ِّٟدٗ ١أخس ٣غري اؾُع١ٝ
ْعِ
ال
ٌٖ ٜتكًد أ َٔ ٟأؾساد أضستو (ايٛايدإ/ايصٚد/١ايصٚدات/ايصٚز/األبٓاٚ ٤ايبٓات) َٓضبّا (َجٌ َٓضب عغ ٛيف فًظ إداز ٠أٚ
ؾٓ ١أ ٚأ ٟدٗ ١أخس )٣أٟ ٚغازى يف أعُاٍ أ ٚأْػط ١أ ٚيد ٜ٘عغ ١ٜٛيف أ ِّٟدٗ ١أخس ٣غري اؾُع١ٝ؟
ْعِ
ال
يف ساي ١اإلداب ١بٓعِ عً ٢أ َٔ ٟاألض ١ً٦ايطابك ،١ف أْ٘ جيب عًٝو اإلؾضاح عٔ ايتؿاص ٌٝاـاص ١بػػٌ أَٓ ٟضب  ٚ/أٚ
املػازن ١يف أ ِّٟأعُاٍ خازدَ( ١ٝع غسنا ٤اؾُع ،١ٝاؿه ١َٛأ ٚايكطاع اـاظ) َٔ قبًو أ َٔ ٚقبٌ أ َٔ ٍّٟأؾساد عاً٥تو.
اضِ

ْٛع

اؾٗ ١اؾٗ١

ٌٖ سضًت

صاسب املٓضب

ٌٖ تتشضٌ عًَ ٢هاضب

املد ٌٖ ١ٜٓتستبط
اؾٗ ١بعالق١

عًَٛ ٢اؾك١

املٓضب

َايْ ١ٝعري تٛيٝو ٖرا املٓضب؟

عٌُ َع

اؾُع١ٝ؟

اؾُع١ٝ؟
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ٌٖ قدَت يو أ ٚأل ٟأسد َٔ أؾساد عاً٥تو ٖد ١ٜأ ٚأنجس َٔ دٗ ١خازز اؾُعٚ ١ٝهلا صً ١ساي ١ٝأَ ٚطتكبً ١ٝباؾُع ١ٝضٛا٤
قبًتٗا أّ مل تكبًٗا؟
ْعِ
ال
يف ساي ١اإلداب ١بٓعِ عً ٢ايطؤاٍ ايطابل ،ؾإ ْ٘ جيب عًٝو اإلؾضاح عٔ تؿاص ٌٝاهلد ١ٜعٓد قبٛهلا َٔ قبًو أ َٔ ٚقبٌ أَٔ ٍّٟ
أؾساد عاً٥تو.

اضِ

اؾٗ١

تازٜذ تكد ِٜاهلد١ٜ

تازٜذ تكد ِٜاهلد١ٜ

اهلذسٟ

املٝالدٟ
ٌٖ

ٌٖ

ايّٛٝ

ايػٗس ايطٓ ١اي ّٛٝايػٗس ايطٓ١

َكدّ

قبًت

تستبط

اهلد١ٜ

اهلد١ٜ؟

اؾٗ١

ْٛع اهلد١ٜ

ق ١ُٝاهلد١ٜ
تكدٜسٜا

بعالق١
عٌُ َع
اؾُع١ٝ؟
أقس أْا املٛقع أدْا ٙأْا مجٝع املعًَٛات أعال ٙقدثٚ ١صشٝشَٚ ١تُاغَ ١ٝع ضٝاض ١تعازض املضاحل املعتُد َٔ ٠اؾُع.١ٝ
االضِ:
املطُ ٢ايٛظٝؿ:ٞ
ايتازٜذ:
ايتٛقٝع
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