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 : متٗٝد

تًتصّ اجلُع١ٝ يف أعُاهلا باملُازضات اييت تتطًب َٓٗا إٔ تتصسف بشهٌ ٜتخ٢ً باألَا١ْ 

ٚايٓصا١ٖ ٚاملصداق١ٝ ٚايكِٝ األخالق١ٝ يف مجٝع أعُاهلا ٚتعاَالتٗا َع أعطا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ 

ٚدلًظ اإلداز٠ ٚاملٛظفني، ٚايعُال٤، ٚاملٓافطني، ٚاجلٗات اإلشساف١ٝ ٚاألجٗص٠ احله١َٝٛ، 

.  ٚاجلُٗٛز ٚاجملتُع 

 

ٖرٙ ايال٥خ١ تع٢ٓ عُا١ٜ َصاحل اجلُع١ٝ ، َٔ خالٍ تٓعِٝ تعازض املصاحل احملت١ًُ َع أعطا٤ 

دلًظ اإلداز٠ ، ٚاإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ ، ٚاملٛظفني ، ٚاجلٗات ذات ايعالق١ األخس٣ ، ٚمبا ٜشٌُ َا قد 

ٜهٕٛ إضا٠٤ اضتدداّ أصٍٛ اجلُع١ٝ  َٚسافكٗا أٚ َٔ خالٍ تعاًَٗا َع األشداص ذٟٚ ايعالق١ ، 

ٚذيو ٚفل ايطٛابط ٚاألْع١ُ ايطاز١ٜ ٚيٛا٥ح ٚضٝاضات اجلُع١ٝ  ٚذيو بٗدف ٌْٝ ثك١ املتعاًَني 

َعٗا ٚاحلد َٔ تعازض املصاحل اٚ تٓعُٝٗا ٚفكا يألْع١ُ املتبع١ ٚايهشف عٔ أٟ تعازض بني 

 .املصاحل ايشدص١ٝ َٚصاحل اجلُع١ٝ ٚإدازتٗا بفاع١ًٝ

ضٝاضات عا١َ  : أٚال

ُتساعٞ اجلُع١ٝ يف تعاَالتٗا َع اجلُٝع بإٔ تهٕٛ قا١ُ٥ ع٢ً أضظ ْعا١َٝ  -1

 . عادي١ ، ٚحتسص ع٢ً تٛخٞ ايعداي١ ٚاإلْصاف 

ال تػين ٖرٙ ايال٥خ١ عٔ ايسجٛع يألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ذات ايص١ً ، ْعاّ ٚشاز٠    -2

 .  االجتُاع١ٝ ، ٚايٓعاّ األضاضٞ يًجُع١ٝ ٚايت١ُٝٓايعٌُ 

 ًٜتصّ أعطا٤ دلًظ إداز٠ اجلُع١ٝ َٚٛظفٞ اجلُع١ٝ َٚٔ ي٘ عالق١ باجلُع١ٝ  -3

بٗرٙ ايال٥خ١ ، ًٜٚتصَٕٛ بأْ٘ ال ٜٛجد يد٣ أٟ َِٓٗ أٟ حاالت تعازض َصاحل فع١ًٝ أٚ 

 . ذلت١ًُ مل ٜتِ اإلفصاح عٓٗا 

 ًٜتصّ أعطا٤ دلًظ إداز٠ اجلُع١ٝ َٚٛظفٞ اجلُع١ٝ َٚٔ ي٘ عالق١ باجلُع١ٝ  -4

باإلفصاح ٚايتبًٝؼ ٜٚكع عب٤ اإلفصاح عٔ ٚجٛد حاي١ تعازض َصاحل فع١ًٝ أٚ ذلت١ًُ 

 . ع٢ً ايشدص ايرٟ ٜٛاجٗٗا ، ٜٚهٕٛ اإلفصاح نتاب١ يًج١ٗ اإلداز١ٜ األع٢ً 

جيب ع٢ً أعطا٤ دلًظ اإلداز٠ ٚأعطا٤ ايًجإ املٓبجك١ َٔ دلًظ اإلداز٠ َٚٔ  -5

ي٘ عالق١ باجلُع١ٝ جتٓب ايدخٍٛ أٚ املشازن١ يف أٟ ْشاط ٜتعازض بشهٌ َباشس أٚ غري 
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َباشس َع َصاحل اجلُع١ٝ ٚايكٝاّ َطبكًا باضتهُاٍ اإلجسا٤ات املٓع١ُ يريو ٚاحلصٍٛ 

 . ع٢ً املٛافكات ايالش١َ خطًٝا

ًٜتصّ أعطا٤ دلًظ اإلداز٠ ٚمجٝع َٛظفٞ اجلُع١ٝ بعدّ اضتدداّ َٛجٛدات  -6

اجلُع١ٝ أٚ َٛازدٖا املدتًف١ ألٟ َصًخ١ شدص١ٝ أٚ اضتػالهلا ملٓفع١ خاص١ أٚ أٖداف 

أخس٣ ال تكع يف ْطام ْشاط ٚعٌُ اجلُع١ٝ ، ٜٚتِ احملافع١ ع٢ً أصٍٛ اجلُع١ٝ 

املًُٛض١ ٚغري املًُٛض١ َٔ ايتًف ٚايطسز ٚايطٝاع ٚايطسق١ ٚإضا٠٤ االضتدداّ ٚتشٌُ 

أصٍٛ اجلُع١ٝ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال احلصس املٛجٛدات ٚاملسافل ٚاملُتًهات ٚاألجٗص٠ 

ٚاملعدات ٚاملٛاد ٚاملٛازد اإليهرت١ْٝٚ ٚايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات ٚاضِ ٚشعاز ٚشٗس٠ 

 . اجلُع١ٝ 

حيعس ع٢ً أعطـا٤ دلًظ ٚاإلداز٠ ٚأعطـا٤ ايًجـإ املٓبجك١ َٔ دلًظ اإلداز٠  -7

ٚأصخاب املصـاحل اآلخسٜـٔ إفشا٤ أ١ٜ َعًَٛات ضس١ٜ عٔ أدا٤ ٚأعُاٍ ٚخطط اجلُع١ٝ 

ٚاحملافع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات اييت ٜتًكاٖا ٚمحاٜتٗا َٔ االضتدداّ غري املسخص 

ٚاإلفشا٤ ألٟ ج١ٗ ناْت ، ٚال حيل ألٟ َٔ اإلطساف ايطابك١ ضٛا٤ خالٍ َد٠ خدَت٘ 

باجلُع١ٝ أٚ بعدٖا اإلفصاح عٔ أٟ َعًَٛات ضس١ٜ خازج اجلُع١ٝ إال بتفٜٛـض َٔ 

دلًظ اإلداز٠ ، أٚ إذا طًب َٓ٘ ذيو مبكتط٢ األْع١ُ ، ٚحيعس اضتدداّ أ١ٜ َعًَٛـات 

 . ضس١ٜ يتخكٝل أٟ َهاضب شدص١ٝ ألٟ َِٓٗ أٚ جلٗات أخس٣ خازج اجلُع١ٝ 

ال حيل ألٟ شدص ذٚ عالق١ باجلُع١ٝ أٚ ٜعٌُ بٗا قبٍٛ أ١ٜ ٖداٜا أٚ َٓافع أٚ  -8

خدَات أٚ أٟ ش٤ٞ آخس ذٚ ق١ُٝ َٔ ج١ٗ أخس٣ أٚ شدص حت٢ ال تؤثس ع٢ً َٛضٛع١ٝ 

قسازات ذيو ايشدص أٚ املٛظف أٚ ع٢ً قدزات٘ يف تأد١ٜ ٚاجبات٘ َٚط٦ٛيٝات٘ ٚنٞ ال 

تؤدٟ إيٞ إٖداز َصاحل اجلُع١ٝ أٚ اإلضساز بٗا ، أٚ حتكٝل َٓافع شدص١ٝ أٚ َٓافع 

 . خاص١ يًج١ٗ املاحن١ 

 

  - :األحهاّ املتعًك١ بأعطا٤ دلًظ اإلداز٠: ثاًْٝا 

 إٔ تهٕٛ – بػري تسخٝص َٔ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ –ال جيٛش يعطٛ دلًظ اإلداز٠  -1

ي٘ َصًخ١ َباشس٠ أٚ غري َباشس٠ يف األعُاٍ ٚايعكٛد اييت تتِ حلطاب اجلُع١ٝ ، 

ٚتطتج٢ٓ َٔ ذيو األعُاٍ اييت تتِ بطسٜل املٓافط١ ايعا١َ إذا نإ عطٛ دلًظ اإلداز٠ 

 . صاحب ايعسض األفطٌ 
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 إٔ – بػري تسخٝص َٔ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ –ال جيٛش يعطٛ دلًظ اإلداز٠   -2

ٜشرتى يف أٟ عٌُ َٔ شأْ٘ َٓافط١ اجلُع١ٝ ، أٚ إٔ ٜهٕٛ َدٜس أٚ عطٛ دلًظ إداز٠ يف 

 .مجع١ٝ تٓافظ اجلُع١ٝ أٚ تصاٍٚ ْفظ ْشاط اجلُع١ٝ 

ع٢ً عطٛ دلًظ اإلداز٠ إٔ ٜبًؼ اجملًظ مبا ي٘ َٔ َصًخ١ شدص١ٝ يف األعُاٍ  -3

  .  ٚايعكٛد اييت تتِ حلطاب اجلُع١ٝ ، ٜٚجبت ٖرا ايتبًٝؼ يف ذلطس االجتُاع

ال جيٛش يًعطٛ ذٟ املصًخ١ االشرتاى يف ايتصٜٛت ع٢ً ايكساز ايرٟ ٜصدز يف  -4

ٖرا ايشإٔ يف دلًظ اإلداز٠ أٚ يف اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٜٚبًؼ ز٥ٝظ دلًظ اإلداز٠ 

اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ عٓد اْعكادٖا عٔ األعُاٍ ٚايعكٛد اييت ٜهٕٛ ألحد أعطا٤ دلًظ 

  .اإلداز٠ َصًخ١ شدص١ٝ فٝٗا ٜٚسفل بٗرا ايتبًٝؼ تكسٜس خاص َٔ احملاضب ايكاْْٛٞ 

ع٢ً اجلُع١ٝ إٔ تدزج ضُٔ جدٍٚ أعُاٍ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ بٓدًا َطتكاًل  -5

يًُٛافك١ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت ٜهٕٛ يعطٛ دلًظ اإلداز٠ َصًخ١ َباشس٠ أٚ غري 

َباشس٠ فٝٗا، أٚ يًُٛافك١ ع٢ً َشازن١ عطٛ دلًظ اإلداز٠ يف ْشاط َٔ شأْ٘ َٓافط١ 

ْشاط اجلُع١ٝ ٜٚشٌُ ايعسض ع٢ً اجلُع١ٝ اضِ ايعطٛ صاحب ايتعاٌَ ٚطبٝع١ 

َع إزفام تكسٜس َساجع احلطابات  (نٌ تعاٌَ ع٢ً حدٙ )ٚشسٚط َٚد٠ ٚق١ُٝ ايتعاٌَ 

اخلاص عٔ ٖرٙ األعُاٍ ٚايعكٛد ٚفل ايُٓاذج ايصادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُخاضبني 

ايكاْْٛٝني ، ٜٚتِ ايتصٜٛت يف اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ ع٢ً نٌ حاي١ َٔ حاالت تعازض 

 . املصاحل ع٢ً حدٙ 

ميجٌ عطٛ دلًظ اإلداز٠ مجٝع أعطا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ ، ًٜٚتصّ بايكٝاّ مبا  -6

حيكل َصًخ١ اجلُع١ٝ عَُٛا ٚيٝظ َا حيكل َصاحل اجملُٛع١ اييت ميجًٗا أٚ اييت 

 . صٛتت ع٢ً تعٝٝٓ٘ يف دلًظ اإلداز٠ 

ال جيٛش يًجُع١ٝ إٔ تكدّ قسضا أٚ متٜٛاًل ْكدًٜا َٔ أٟ ْٛع ألعطا٤ دلًظ  -7

 . إدازتٗا ، أٚ إٔ تطُٔ أٟ قسض أٚ متٌٜٛ ٜعكدٙ أحدِٖ َع ايػري 

ع٢ً عطٛ دلًظ اإلداز٠ االيتصاّ بعدّ إضا٠٤ اضتدداّ أصٍٛ اجلُع١ٝ َٚسافكٗا  -8

 .ٚممتًهاتٗا 

ع٢ً ز٥ٝظ دلًظ اإلداز٠ ايتأند بشهٌ ضٟٓٛ َٔ اضتكالي١ٝ األعطا٤ املطتكًني  -9

يف دلًظ اإلداز٠ ٚعدّ ٚجٛد أٟ تعازض َصاحل إذا نأْ ايعطٛ ٜشػٌ عط١ٜٛ دلًظ 

 .إداز٠ مجع١ٝ أخس٣ 

ٜعٌُ نٌ عطٛ َٔ أعطا٤ دلًظ اإلداز٠ ع٢ً جتٓب تعازض املصاحل ٚشب١ٗ ٚجٛد  -10

 . تعازض يًُصاحل 
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:  األحهاّ املتعًك١ باملدزا٤ يف اجلُع١ٝ : ثايجًا 

ع٢ً مجٝع املداز٤ ٚايتٓفٝرٜني يف اجلُع١ٝ االَتٓاع عٔ ايدخٍٛ يف أٟ تعاَالت  -1

 . خاص١ َع اجلُع١ٝ إال مبٛافك١ دلًظ اإلداز٠ 

ع٢ً مجٝع املدزا٤ ايتٓفٝرٜني يف اجلُع١ٝ االَتٓاع عٔ املشازن١ يف أٟ أعُاٍ َٔ  -2

شأْٗا َٓافط١ اجلُع١ٝ يف أعُاهلا ٚأْشطتٗا إال مبٛافك١ دلًظ اإلداز٠ ، ع٢ً إٔ تهٕٛ 

مجٝع األْشط١ اخلاص١ ب٘ ٚفكًا يًٓعاّ ٚمبا ال ٜتعازض َع َط٦ٛيٝات٘ ايٛظٝف١ٝ 

 . ٚايتصاَات٘ جتاٙ اجلُع١ٝ 

ع٢ً مجٝع ايتٓفٝرٜني يف اجلُع١ٝ االَتٓاع عٔ اضتػالٍ ٚضعِٗ ايٛظٝفٞ يف  -3

 . اجلُع١ٝ يتخكٝل أٟ َصًخ١ أٚ َٓفع١ أٚ َهاضب شدص١ٝ

ع٢ً مجٝع املدزا٤ ٚايتٓفٝرٜني يف اجلُع١ٝ االَتٓاع عٔ اإلفصاح عٔ املعًَٛات  -4

 . غري ايعا١َ أٚ ايطس١ٜ ، أٚ اضتدداّ أٟ َٔ تًو املعًَٛات يتخكٝل َصاحل شدص١ٝ 

ع٢ً مجٝع املدزا٤ ٚايتٓفٝرٜني يف اجلُع١ٝ االيتصاّ بعدّ إضا٠٤ اضتدداّ أصٍٛ  -5

 . اجلُع١ٝ َٚسافكٗا ٚممتًهاتٗا 

 

:  األحهاّ املتعًك١ مبٛظفٞ اجلُع١ٝ : زابعًا 

 . أال ٜط٦ٝٛا اضتدداّ أصٍٛ اجلُع١ٝ ٚ َسافكٗا ٚممتًهاتٗا  -1

 . أال ٜدخًٛا يف أٟ تعاَالت َع اجلُع١ٝ بدٕٚ َٛافك١ دلًظ اإلداز٠  -2

أال ٜط٦ٝٛا اضتدداّ َا حتت أٜدِٜٗ َٚطؤٚيٝاتِٗ َٔ َعًَٛات خاص١  -3

 . باجلُع١ٝ ألغساض شدص١ٝ 

أال ٜفصخٛا عٔ املعًَٛات ايطس١ٜ ٚغري ايعا١َ اييت ٜطًعٛا عًٝٗا عطب عًُِٗ  -4

 . ألطساف آخس٣ 

أال ٜكبًٛا اهلداٜا َٔ إطساف أخس٣ تتعاٌَ َع اجلُع١ٝ ٚاييت َٔ شأْٗا إٔ تؤدٟ  -5

 . إيٞ إٖداز َصاحل اجلُع١ٝ أٚ اإلضساز بٗا ، أٚ حتكٝل َٓافع خاص١ يًج١ٗ املاحن١ 
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أحهاّ عا١َ أخس٣ :  خاَطا 

جيب إٔ ٜهٕٛ َساقبٛا احلطابات اخلازجٝني َطتكًني ٚيٝظ يدِٜٗ تعازض   -1

َصاحل ٚذيو ٚفل َا تكطٞ ب٘ األْع١ُ ٚاملعاٜري امل١ٝٓٗ ، ٚيف حاي١ ٚجٛد َجٌ ٖرا 

ايتعازض فإْ٘ جيب اإلفصاح عٓ٘ َٚعاجل١ تًو احلاالت ٚفكًا يألْع١ُ اييت حتهُٗا ، َٚا 

 . حيكل َصًخ١ اجلُع١ٝ 

ال جيٛش ألٟ طسف ذٚ عالق١ إٔ ٜتدر َٔ ٚال٥٘ يًجُع١ٝ أٚ َٔ زغبت٘ يف حتكٝل  -2

 . َصًخ١ هلا ذزٜع١ ملدايفت٘ ضٝاضات اجلُع١ٝ ٚاألْع١ُ ايطاز١ٜ 

حيعس ايتُٝٝص ضد املٛظفني أٚ املدزا٤ أٚ املط٦ٛيني أٚ أعطا٤ دلًظ اإلداز٠  -3

 .ٚاجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ

ُٜطُح ألٟ نٝإ ايدخٍٛ ٚاملٓافط١ يًخصٍٛ ع٢ً عٌُ أٚ دلُٛع١ أعُاٍ َع  -4

اجلُع١ٝ بدٕٚ تفسق١ ٜٚهٕٛ ايتكِٝٝ ملا فٝ٘ حتكٝل ملصًخ١ اجلُع١ٝ ٚحتكٝل ق١ُٝ َطاف١ 

 . هلا 

تًتصّ اجلُع١ٝ بإْٗا٤ مجٝع ايتصاَاتٗا يًػري فٛزًا ٚبإْصاف ، ٚيف املكابٌ تتٛقع  -5

 . َِٓٗ ايكٝاّ باألَس ْفط٘ 

 

َط٦ٛيٝات ٚصالحٝات دلًظ اإلداز٠ ٚاإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ اخلاص١ بطٝاض١ تٓعِٝ تعازض : ضادضَا

:   املصاحل

 . إداز٠ تعازض املصاحل أحد االختصاصات ايس٥ٝط١ جملًظ اإلداز٠  -1

جيٛش يًُجًظ تهٜٛٔ جلإ ذلدد٠ أٚ تهًٝف احد جلاْ٘ املٓبجك١ َٔ اجملًظ يًٓعس يف   -2

املطا٥ٌ اييت َٔ احملتٌُ إٔ تٓطٟٛ ع٢ً تعازض َصاحل َع َساعا٠ َتطًبات اضتكالي١ٝ تًو 

 . ايًجإ 

ال ٜهٕٛ ايشدص يف حاي١ تعازض َصاحل إال إذا قسز دلًظ إداز٠ اجلُع١ٝ فُٝا خيص  -3

تعاَالت اجلُع١ٝ َع ايػري أٚ تعاَالت أعطا٤ اجملًظ ٚاملدزا٤ ٚايتٓفٝرٜني ٚاملٛظفني يف 

 . اجلُع١ٝ إٔ احلاي١ تٓطٟٛ ع٢ً تعازض َصاحل 

 اإلعفا٤ – بشإٔ نٌ حاي١ ع٢ً حد٠ –جيٛش جملًظ اإلداز٠ ٚفكًا يطًطت٘ ايتكدٜس١ٜ إٔ ٜكسز  -4

َٔ املط٦ٛي١ٝ عٔ تعازض املصاحل ايرٟ قد ٜٓشأ عسضًا َٔ حني آلخس يف ضٝام ْشاطات 

 . ايشدص ٚقسازات٘ املعتاد٠ ، أٚ ايرٟ قد ٜٓشأ يف ضٝام عًُ٘ َع اجلُع١ٝ 
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عٓدَا ٜكسز دلًظ اإلداز٠ إٔ احلاي١ تعازض َصاحل ، ًٜتصّ صاحب املصًخ١ املتعازض١  -5

بتصخٝح ٚضع٘ ٚظُٝع اإلجسا٤ات اييت ٜكسزٖا دلًظ اإلداز٠ ٚإتباع اإلجسا٤ات املٓع١ُ 

 . يريو 

جملًظ إداز٠ اجلُع١ٝ صالح١ٝ إٜكاع اجلصا٤ات ع٢ً رلايفٞ ٖرٙ ايال٥خ١ ، ٚزفع ايكطاٜا  -6

 . اجلٓا١ٝ٥ ٚاحلكٛق١ٝ يًُطايب١ باألضساز اييت قد تٓجِ عٔ عدّ ايتصاّ مجٝع ذٟٚ ايعالق١ بٗا 
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