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متهيد

خخ يعمك لخالتحااص َةحع ُمع ما يقصر
 1- 1حتحت ُمر" جمعية البت الخيتية بالمتاني" خخصخي َةة ّلك
ٍص
خاتر إطات العمك ليس من اهحمامحا ااال أن الجمعية حتى أن المخالح
ا
به من حخترا ٍص
َة
ماليا أص ؼيتهاا قع
ال خخية لمن يعمك لخالتحا أأنا َةا مماتر ِةة أأِّي أن ط ٍصة اجحماعيةٍصا أص ة
ححعاخكُما بخصت ٍصة مبا ت ٍصة أص ؼيت مبا تةٍصا مع مصضصعيحهِةاأص صالال ِةه للجمعية مما ْدقع ين ش ُم
ِة
معه حعاتض ري المخالح.
ُ 2- 1محؤمن جمعية البت الخيتية بالمتاني بقيمحا صمباعالحا المحمأل ِةة ري النناه ِةة صالعمك الجماعيِة
صاإلنجانا صحشحي ريارة حعاتض المخالح الخاعتة عن الجمعية؛ لحعنين
صالعناي ِةة صالمباعت ِةة
ِة
حلك القير صتمايححااصذلك لحفاعيا لحشأيت المخلتة ال خخية أص العااللية اأص المحنية أّل
خخ يعمك لخالح الجمعية على أعاا صاجباحه حجاه الجمعيةا أص أن َة
ياحخ َةك من خالك حلك
ٍص
س على تراس الجمعية.
المخالح على م ار ٍص
 2نطبق وأهداف السيبست
1-2ععر اإلخالك بما جاا ري الح تيعاا صالقصانين المعمصك بحا ري الممل ة العتبية الرعصعية
الحي حت ُم ر
حعاتض المخالحاصنظار الجمعياا صالمؤرراا ا هلية صالالتحه الحنفيذيةاصالالالتة ا رارية
للجمعيةا حشحي هذه الريارة ارح ماالًال لحا.
ُ 2-2محطبق هذه الريارة على ك خخ يعمك لخالح الجمعيةاصي مك ذلك أعضاا الجمعية
العمصمية صأعضاا مجلس اإلعاتةا صأعضاا اللجان المنبأقة من مجلس اإلعاتةاصمعيتأ الجمعية
الحنفيذيينا صجميع مصظفيحا صمحطصعيحا.
 3-2ي مك حعاتض المخالحا ما يحعلق با خاخ أنفرحر المذ صتين ري الفقتة الرابقة
صمخالح أأ خخ آخت ح صن لحر عالقة خخية بحرا صي مك هؤالا النصجةا ا بنااا
الصالعينا ا قااا أص ؼيتهر من أرتاع العااللة.
ُ 3-2محع ُّدع هذه الريارة جنااًال ال يحجنأ ُم من الصأاالق الحي حتبط الجمعية با
لخالتحا رصاا انا حلك الصأاالق قتاتاا حعيين أص عقصع عمك.
ُ 4-2محضّلمن الجمعية العقصع الحي حبتمحا مع ارح اتييحا الخاتجيين أص ؼيتهرا
نخصخا ًال حنظر حعاتض المخالح بما يحفق مع أت ار هذه الريارة.
 5-2ححعؾ هذه الريارة إلى تماية الجمعية صرمعححا صمن يعمك لخالتحا من أأ أ اك
حعاتض المخالح الرلبية الحي قع حن ش بربس ععر اإلرخاح.

خاخ العاملين
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مسئىليبث وصالحيبث جملس اإلدازة واإلدازة التنفيريت اخلبصت بسيبست تنظيم

تعبزض املصبحل

 1- 3إعاتة حعاتض المخالح أتع االخحخاخاا التاليرة لمجلس اإلعاتة.
 2- 3يجصن للمجلس ح صين لجان متععة اصح ليؾ اتع لجانه المنبأقة من المجلس للنظت ري
المراالك الحي من المتحمك أن حنطصأ على حعاتض مخالح مع متاعاة محطلباا ارحقاللية
حلك اللجان.
 3- 3الي صن ال خخ ري تالة حعاتض مخالح إال اذا قتت مجلس إعاتة الجمعية ري مايخخ
حعامالا الجمعية مع الؽيت أص حعار الا أعضاا المجلس ص باتالحنفيذيين ري الجمعية أن

التالة حنضصأ على حعاتض مخالحا صح صن خالتية اكقتات مع المرؤصك الحنفيذأ
بخخصخ باقي مصظفي الجمعية.
 4- 3يجصن لمجلس اإلعاتة صرقا ًال لرلطحه الحقعيتية أن يقتت – ب شن ك تالة على تعة – االعفاا
من المرالصلية عنع حعاتض المخالح الذأ قع ين ش عتضا ًال من تين آلخت ري رياق ن اطاا
ال خخ صقتاتاحه المعحاعة اأص الذأ قع ين ش ري رياق عمله مع الجمعيةا رصاا مايحعلق
بمخالح مالية أصبمخالح حعيقه عن القيار بصاجبه ري الحختؾ على أ مك صجه بما يحصارق
مع مخالح الجمعية.
 5- 3عنعما يقتتمجلس اإلعاتة أن التالة حعاتض مخالحايلحنر خاتس المخلتة المحعاتضة
بحختيح صضعه صبجميع اإلجتاااا الحي يقتتها مجلس اإلعاتة صإحباع االجتاااا
المنظمة لذلك.
 6- 3لمجلس إعاتة الجمعية خالتية إيقاع الجناااا على مخالفي هذه الريارة اصترع القضايا
الجناالية صالتقصقية للمطالبة با ضتات الحي قع حنجر عن ععر الحنار جميع ذصأ العالقة بحا.
 7- 3مجلس اإلعاتة هص المخصك ري حفريت أت ار هذه الريارة على أن اليحعاتض ذلك مع
االنظمة الراتية صالالالتة ا رارية للجمعية صأنظمة الجحاا الم ترة.
 8- 3يعحمع مجلس اإلعاتة هذه الريارةا صيبلػ جميع مصظفي الجمعية صح صن نارذة من حاتيخ
اإلبالغ.
9-3يحصلى مجلس اإلعاتة الحش ع من حنفيذ هذه الريارة صالعمك بمصجبحا صإجتاا الحععيالا
الالنمة عليحا.
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حبالث تعبزض املصبحل

 1-4اليعني صجصع مخلت ٍصة ل خخ يعمك لخالح الجمعية ري أأ ن اط يحعلق رصاا ب ك
مبا ت أصؼيتمبا ت بالجمعيةاقيار حعاتض ري المخالح بين الطترين .صل ن قعين ش حعاتض
المخالح عنعما يطلس ممن يعمك لخالح الجمعية أن يبعأ تأياًالا أصيحخذ قتاتاًالاأصيقصر بحختؾ
لمخلتة الجمعيةا صح صن لعيه ري نفس الصقا إمَّا مخلتة ححعلق ب ك
مبا تأصؼيتمبا تبالتأأ المطلصس منه إبعاؤهاأصبالحختؾ المطلصس منه احخاذهاأص أن ي صن
لعيه الحنار حجاه طتؾ آختؼيتالجمعية يحعلق بحذا التأأ أصالقتات أصالحختؾ .إذ حنطصأ
صحتقيق لم ارس
تاالا حعاتض المخالح على انححاكٍص الرتيةاصإراا ٍصة الرحعماك الأقةا
ٍص
خخيةاصنعنعة للصالا للجمعية.
 2-4هذه الريارة حضع أمألة لمعاييت رلص ية لععع من المصاقؾ إال أنحا بالضتصتة الحؽطى
جميع المصاقؾ ا ختى المتحمك تعصأحااصيحتحر على ك من يعمك لخالح الجمعية الحختؾ من
حلقاا أنفرحر بخصتة ححما ى مع هذه الريارةاصحجنس ما قع يبعص أنه رلصك يخالؾ هذه الريارة
صمن ا مألة على تاالا الحعاتض مايلي:
 ين ش حعاتض المخالح مأالًال ري تالة أن عضص مجلس اإلعاتة أصعضص أأ لجنة من
لجانه أصأأ من مصظفي الجمعية م ات ا ًال ري أصله خلة بشأ ن اط أصله مخلتة خخية
أصمخلتة حنظيمية أصمحنية ري أأ عمك أصن اط قع يؤأت ب ك مبا تأصؼيتمبا تعلى
مصضصعية قتاتاا ذلك العضص صالمصظؾ أصعلى قعتاحه ري حشعية صاجباحه صمرالصلياحه
حجاه الجمعية.
 ين ش الحعاتض ري المخالح أيضا ًال ري تالة أن عضص مجلس اإلعاتة أصأتع باتالحنفيذيين
يحلقى أصيتخك على م ارس خخية من أأ طتؾ آخت رصاا ان ذلك بطتيقة
مبا تة أصؼيتمبا تة مرحفيعاًال من مصقعة صم ات حه ري إعاتة ؤصن الجمعية.
 قع ين ش الحعاتض ري المخالح من خالك االرحفاعة الماعية من خالك العخصك ري
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معامالا ماعية بالبيع أصال تاا أص الحشجيت للجمعية.
ايضا قع ين ش الحعاتض ري المخالح من خالك حعيين ا بناا أصا قتباا ري الصظاالؾ أص
حصقيع عقصع معحر
من إتعى خصتحعاتض المخالح ح صن ري تاك اتحباط من يعمك لخالح الجمعية ري
جحة أختى صي صن بينحا حعامالا مع الجمعية.
الحعايا صاإل تامياا الحي يتخك عليحا عضص مجلس اإلعاتة أص مصظؾ الجمعية من
أمألة حعاتض المخالح.
االرحأمات أصالمل ية ري ن اط حجاتأ أصمن شة حقعر خعماا أصحرحقبك خعماا تالية من
الجمعية اصحبتث عن الحعامك مع الجمعية.
إر اا ا رتات أص إعطاا المعلصماا الحي اعحبت مل ًال ا خاخًال ا للجمعية ا صالحي يطلع عليحا
بت ر العضصية أص الصظيفة ا صلص بعع حت ه الخعمة.
قبصك أتع ا قاتس لحعايا من أ خاخ أصجحاا ححعامك مع الجمعية بحعؾ الحشأيت على
حختراا العضص أص المصظؾ بالجمعية قع ينحج عنه حعاتض المخالح.
حرلر عضص مجلس اإلعاتة أص المصظؾ أص أتع أرتاع عااللحه من أأ جحة لمبالػ أصأ ياا
ذاا قيمة بربس حعامك حلك الجحة مع الجمعية أص رعيحا للحعامك معحا.
قيار أأ جحة ححعامك أص حرعى للحعامك مع الجمعية بعرع قيمة رصاحيتمطلصبة من المصظؾ
أص أتع أرتاع عااللحه.
حت حعاتضا ًال ري
ارحخعار أخصك صممحل اا الجمعية للمخلتة ال خخية من شنه أنْد يُمظِة َة
المخالح رعليا ًال أص متحمالًال ا ارحؽالك أصقاا عصار الجمعية اأص مصظفيحا اأص مععاححااأص
ارحخعار المعلصماا المحتخل ِةة من
منارعحا لؽيتمخالح الجمعية أص أهعارحااأص إراا ِةة
ِة
خالك عالق ِةة ال
خخ بالجمعي ِةة ؛ لحتقيق م ارس خخية اأص عاالليةا أصمحنيةا أص أأَّ
ِة
مخالح أختى

االلتزامبث

 1-5على ك من يعمك لخالح الجمعية أن يلحنر بالحالي:
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اإلقتات على ريارة حعاتض المخالح المعحمعة من الجمعية عنع االتحباط بالجمعية
االلحنار بقير الععالة صالنناهة صالمرؤصلية صا مانة صععر المتاباة أص الصارطة أص حقعير
مخلتة النفس أص اآلختين على مخالح الجمعية.
ععر االرحفاعة ب ك ؼيت قانصني ماعيا أص معنصيا ًال هص أص أأ من أهله صأخعقااله ص معاتره
ًال
الجمعية.
من خالك أعاا عمله لخالح
حجنس الم ات ة ري احخاذ القتاتاا الحي حؤعأ لحعاتض مخالح أص حصتي بذلك
حعبالة نمصذر الجمعية الخاخ باإلرخاح عن المخالح رنصيا.
اإلرخاح لتاليره المبا ت عن أأ تالة حعاتض مخالح أص بحة حعاتض مخالح طاتالة
رصاا انا مالية أص ؼيت مالية.
اإلبالغ عن أأ تالة حعاتض مخالح قع حنحج عنه أص هن ؼيته ممن يعمك لخالح
الجمعية.
حقعير مايأبا إنحاا تالة حعاتض المخالح اري تاك صجصعه ا أص ري تاك طلس الجمعية
ذلك.

متطلببث اإلفصبح

 1-6يحعين على أعضاا مجلس اإلعاتة ص المرؤصلين الحنفيذيين صؼيتهر من المصظفين
صالمحطصعين الحقيع الحار باإلرخاح للجمعية عن التاالا الحاليةا تيأما انطبقا صالتخصك على
مصارقححا ري ك تالةا تيأما اقحضا التاجةا رصاا انطصا على حعاتض رعلي أص متحمك
للمخالح أر ال:
 يحعين على أعضاا مجلس اإلعاتة صالمرؤصك الحنفيذأ صؼيتهر من المصظفين
صالمحطصعين اإلرخاح عن أية صظاالؾ ي ؽلصنحاا أص اتحباط خخي لحر مع جمعية أص
مؤررة خاتجيةا رصاا انا عاخك الممل ة أر خاتجحا.
 يحعين على أعضاا مجلس اإلعاتة صالمرؤصك الحنفيذأ صؼيتهر من المصظفين
صالمحطصعين اإلرخاح عن أية تخخ مل ية لحر ري المؤرراا التبتية.
 يحعين على أعضاا مجلس اإلعاتة صالمرؤصك الحنفيذأ صؼيتهر من المصظفين
صالمحطصعين اإلرخاح عن أية صظيفة أص مخلتة مالية أص تخة مل ية حخخ أأ من
أرتاع أرتهر (الصالعان صالنصجة/النصجاا/النصر صا بناا/البناا) ري أية جمعياا أص
مؤرراا تبتية ححعامك مع الجمعية أص حرعى للحعامك معحا.
 يحعين على ك أعضاا مجلس اإلعاتة صالمرؤصلين الحنفيذأين صؼيتهر من المصظفين
صالمحطصعين اإلرخاح للجمعية صالتخصك على مصارقححا على أية تالة يم ن أن حنطصأ
على حعاتض متظصت ري المخالح .صحخضع جميع هذه التاالا للمتاجعة صالحقيير من
قبك مجلس إعاتة الجمعية صاحخاذ القتات ري ذلك .عنع انحقاك المصظؾ إلى صظيفة تالارية
ري الجمعية أص إلى صظيفة ري إعاتة أختى أص ؼيت ذلك من الصظاالؾ الحي تبما حنطصأ
على حعاتض ري المخالحا تبما يحعين على المصظؾ إعاعة حعبالة نمصذر حعاتض
المخالح صأخالقياا العمك صبيان اإلرخاح ري ؼضصن  30يصما من حؽييت الصظيفة .ما
حقع على عاحق التاليس المبا ت للمصظؾ مرؤصلية الحش ع من قيار المصظؾ بحعبالة
ارحماتة اإلرخاح على نتص حار.
 2-6يعتّل ض الحقخيت ري اإلرخاح عن هذه المخالح صالتخصك على مصارقة الجمعية عليحا
المرؤصك الحنفيذأ صؼيته من المصظفين صالمحطصعين لإلجتاااا الحشعيبية طبقا لنظار العمك
صالحنمية االجحماعية ري الممل ة العتبية الرعصعية صالالالتة ا رارية ري الجمعية.
 7تقبزيس تعبزض املصبحل
 1- 7حصعع جميع نماذر إرخاح أعضاا مجلس اإلعاتة لعى لجنة المحابعة صالحقيير
 2- 7حصعع جميع نماذر إرخاح مصظفي أص محطصعي الجمعية لعى إعاتة الجمعية
 3- 7يُمقعر متاجع تراباا الجمعية الخاتجي حقتيتاًال خاخا ًال با عماك صالعقصع المبتمة لخالح
س
الجمعية صالحي حنطصأ على مخلتة مبا تة أص ؼيت مبا تة لعضص المجلسا تاك طل ِة
تاليس مجلس اإلعاتة ا صيُمضمن ذلك مع حقتيته الرنصأ عاا الجمعية الذأ يقعمه للجمعية
ِة
العمصمية.
ًال
ًال
ُ 4- 7محخعت اإلعاتة المخصلة بالمتاجعة العاخلية حقتيتا رنصيا يُمعتض على مجلس اإلعاتة يُمصضّلح
حفاخيك ا عماك أص العقصع الحي انطصا على مخلتة لمصظفي الجمعية صرقا ًال لنماذر
اإلرخاح المصععة لعيحا.
تيث إنِّي هذه الريارة ُمحعع جنااًال ال يحجنأ من الصأاالق الحي حتبط الجمعية با
لخالتحاا رفنه ال يجصن مخالف َةة أت امحا صااللحناماا الصاتعة بحا.
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ملحك ( :)1منىذج إفصبح مصلحت
ًال
ًال
مالية ري أأِّي جمعية أص مؤررة تبتية ححعامك مع الجمعية؟
مخلتة
هك حملك أأَّ
 oنعر
 oال
ًال
ًال
مالية ري أأِّي جمعية أص مؤررة تبتية ححعامك مع
مخلتة
هك يملك أأُّد رت ٍصع من أرتاع عااللحك أأَّ
الجمعية؟
 oنعر
 oال
ري تالة اإلجابة بنعر على أأ من ا راللة الرابقةا رشنه يجس عليك اإلرخاح عن الحفاخيك الخاخة
بحملك أأِّي عمك حجاتأ أص صجصع مخلتة مالية ري أأِّي أعماك حجاتية من قبلك أص من قبك أأٍّ من
أرتاع عااللحك.

اسم النشاط

نوع
النشاط

المدينة

رقم
السجل
أو
رخصة
العمل

تاريخ اإلصدار الهجري
اليوم الشهر السنة

تاريخ اإلصدار الميالدي
اليوم الشهر السنة

هل
حصلت
على
موافقة
الجمعية؟

هل ترتبط
الشركة
بعالقة
عمل مع
الجمعية؟

المصلحة المالية
اإلجمالية
()%

هك ححقلع منخبًالا (مأك منخس عضص ري مجلس إعاتة أص لجنة أص أأ جحة أختى) أص ح اتك ري
أعماك أص أن طة أص لعيك عضصية لعى أأِّي جحة أختى ؼيت الجمعية
 oنعر
 oال
هك يحقلع أأ من أرتاع أرتحك (الصالعان/النصجة/النصجاا/النصر/ا بناا صالبناا) منخبًالا (مأك
منخس عضص ري مجلس إعاتة أص لجنة أص أأ جحة أختى) أص ي اتك ري أعماك أص أن طة أص لعيه
عضصية ري أأِّي جحة أختى ؼيت الجمعية؟
 oنعر
 oال
ري تالة اإلجابة بنعر على أأ من ا راللة الرابقةا رشنه يجس عليك اإلرخاح عن الحفاخيك الخاخة

ب ؽك أأ منخس ص  /أص الم ات ة ري أأِّي أعماك خاتجية (مع ت اا الجمعيةا الت صمة أص القطاع
الخاخ) من قبلك أص من قبك أأٍّ من أرتاع عااللحك.
نصع المعينة هك حتحبط
ارر
الجحة بعالقة
الجحة الجحة
عمك مع
الجمعية؟

هك تخلا
على مصارقة
الجمعية؟

خاتس
المنخس

المنخس

هك ححتخك على م ارس
مالية نظيت حصليك هذا
المنخس؟

هك قعما لك أص أ أتع من أرتاع عااللحك هعية أص أ أت من جحة خاتر الجمعية صلحا خلة تالية
أص مرحقبلية بالجمعية رصاا قبلححا أر لر حقبلحا؟
 oنعر
 oال
ري تالة اإلجابة بنعر على الرؤاك الرابقا رفنه يجس عليك اإلرخاح عن حفاخيك الحعية عنع قبصلحا
من قبلك أص من قبك أأٍّ من أرتاع عااللحك.
ارر مقعر الحعية

الجحة

حاتيخ حقعير الحعية
حاتيخ حقعير الحعية
الميالعأ
الحجتأ
ال حت الرنة اليصر ال حت الرنة
اليصر

هك
قبلا
الحعية؟

هك حتحبط الجحة
بعالقة عمك مع
الجمعية؟

نصع الحعية

أقت أنا المصقع أعناه أنا جميع المعلصماا أعاله متعأة صختيتة صمحما ية مع ريارة حعاتض
المخالح المعحمعة من جمعية البت الخيتية بالمتاني.
االرر:
المرمى الصظيفي:
الحاتيخ:
الحصقيع

قيمة الحعية
حقعيتيا

