سياسة
تعارض المصالح
(الجمعية التعاونية متعددة االغراض بالرياض)
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جمهُذ -:

َ
ول شخص ٌعمل لصالحها،و َح ُ
ُ
خصىصُت ّ
عذ ماًلىم به مً
جدترم ( الجمعُت الخعاوهُت مخعذدة الاػشاض بالشٍاض)
أ-
خاسج ئطاس العمل لِس مً اَخمامها ،ئال َّ
َ
أن الجمعُت جشي أن اإلاصالح الصخصُت إلاً ٌعمل لصالحها َ
أثىاء
جصشؿاث
ٍ

ُ
ِ ّ
مىطىعُخه ،أو والئه
مباششة ،مع
ػحر
،بصىسة
جخذاخل
احخماعُت،أو مالُت،أو ػحرَا ،كذ
أوشطت
أي
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
مباششة أو ِ
مماسست ِ
ُ
للجمعُت مما ْ
كذ ًيشأ معه حعاسض في اإلاصالح.

ُ
ؤلاهجاص ،و جأحي سُاست
اإلابادسة و
العىاًت و
الجماعي و
الجزاَت و العمل
اإلاخمثلت في
ب -جإمً الجمعُت بلُمها ومبادئها
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
حعاسض اإلاصالح الصادسة عً الجمعُت لخعضٍض جلً اللُم وخماًتها ،ورلً لخـادي أن جإثش اإلاصلحت الصخصُت أو
َ
العائلُت،أو اإلاهىُت ّ
شخص ٌعمل لصالح الجمعُت على أداء واحباجه ججاٍ الجمعُت ،أو أن ًخ ّدصل مً خالٌ جلً
ألي
ٍ
مياسب على خساب الجمعُت .
اإلاصالح على
ٍ
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هطاق وأَذاؾ السُاست - :

ُ
أ -مع عذم ؤلاخالٌ بما حاء في الدششَعاث واللىاهحن اإلاعمىٌ بها في اإلاملىت العشبُت السعىدًت التي جدىم حعاسض

اإلاصالح ،و هظام الجمعُاث الخعاوهُت والئدخه الخىـُزًت ،و الالئدت ألاساسُت للجمعُت ،جأحي َزٍ السُاست اسخىماٌ
لها  ،دو َن أن َّ
جدل مدلها.
ُ
ب  -جطبم َزٍ السُاست على ول شخص ٌعمل لصالح الجمعُت  ،و ٌشمل رلً أعظاء الجمعُت العمىمُت و أعظاء
مجلس ؤلاداسة ،وأعظاء اللجان اإلاىبثلت مً مجلس ؤلاداسة ،ومذًش الجمعُت الخىـُزي ،وحمُع مىظـيها ومخطىعيها.
ج ٌ -شمل حعاسض اإلاصالح ،ما ًخعلم باألشخاص أهـسهم اإلازهىسًٍ في الـلشة السابلت ومصالح أي شخص آخش
جىىن لهم عالكت شخصُت بهم ،و ٌشمل َإالء الضوحت ،ألابىاء ،الىالذًً ،ألاشلاء ،أو ػحرَم مً أؿشاد العائلت.
ُ
د ُ -ح ُّ
عذ َزٍ السُاست حضء الًخجضأ مً الىثائم التي جشبط الجمعُت باألشخاص العاملحن لصالحها سىاء واهذ جلً
الىثائم كشاساث عُِىأ و علىد عمل.
ٌ ُ -ج ّ
ظمً الجمعُت العلىد التي جبرمها مع اسدشاسٍيها الخاسحُحن أو ػحرَم،هصىص جىظم حعاسض اإلاصالح بماًخـم مع
أخيام َزٍ السُاست.
و -تهذؾ َزٍ السُاست ئلى خماًت الجمعُت وسمعتها ومً ٌعمل لصالحها مً أي أشياٌ حعاسض اإلاصالح السلبُت التي
كذ جيشأ بسبب عذم ؤلاؿصاح.

 -3مسئىلُاث و صالخُاث مجلس ؤلاداسة و ؤلاداسة الخىـُزًت الخاصت بسُاست جىظُم حعاسض اإلاصالح
 ئداسة حعاسض اإلاصالح أخذ الاخخصاصاث الشئِست إلاجلس ؤلاداسة.


ًجىص للمجلس جىىًٍ لجان مدذدة او جيلُف اخذ لجاجها اإلاىبثلت مً اإلاجلس للىظش في اإلاسائل التي مً
اإلادخمل أن جىطىي على حعاسض مصالح مع مشاعاة مخطلباث اسخلاللُت جلً اللجان.

 ال ًىىن الصخص في خالت حعاسض مصالح ئال ارا كشس مجلس ئداسة الجمعُت ؿُما ًخص حعامالث الجمعُت مع
الؼحر أو حعامالث أعظاء اإلاجلس وهباس الخىـُزًحن في الجمعُت وجىىن صالخُت اللشاس مع اإلاسإوٌ الخىـُز
بخصىص باقي مىظـي الجمعُت.
ً جىص إلاجلس ؤلاداسة وؿلا لسلطخه الخلذًشٍت أن ًلشس – بشأن ول خالت على خذة – الاعـاءمً اإلاسئىلُت عىذ
ً
عاسض اإلاصالح الزي كذ ًيشأ عشطا مً خحن آلخش في سُاق وشاطاث الصخص و كشاساتها إلاعخادة ،أو الزي
كذًيشأ في سُاق عمله مع الجمعُت ،سىاء ما ًخعلم بمصالح مالُت أو بمصالح حعُله عً اللُام بىاحبه في
الخصشؾ على أهمل وحه بما ًخىاؿم مع مصالح الجمعُت.
 عىذما ًلشس مجلس ؤلاداسة أن الحالت حعاسض مصالحً،لتزم صاخب اإلاصلحت اإلاخعاسطت بخصحُذ وطعه
وبجمُع ؤلاحشاءاث التي ًلشسَا مجلس ؤلاداسة و ئجباع الاحشاءاث اإلاىظمت لزلً.


إلاجلس ئداسة الجمعُت صالخُت ئًلاع الجضاءاث على مخالـي َزٍ السُاست،و سؿع اللظاًا الجىائُت و
الحلىكُت للمطالبت باألطشاس التي كذجىجم عً عذم التزام حمُع روي العالكت بها.

 مجلس ؤلاداسة َى اإلاخىٌ في جـسحر أخيام َزٍ السُاست على أن ال ًخعاسض رلً مع الاهظمت الساسٍت و
الالئدت ألاساسُت للجمعُت و أهظمت الجهاث اإلاششؿت.
ٌ عخمذ مجلس ؤلاداسة َزٍ السُاست ،وٍبلؽ حمُع مىظـي الجمعُت وجىىن هاؿزة مً جاسٍخ ؤلابالغ.
ً خىلى مجلس ؤلاداسة الخأهذ مً جىـُز َزٍ السُاست و العمل بمىحبها و ئحشاء الخعذًالث الالصمت عليها.

 - 4خاالث حعاسض اإلاصالح
مصلحت لصخص ٌعمل لصالح الجمعُت في أي وشاط ًخعلم سىاء بشيل مباشش أو ػحر مباشش
أ -الٌعني وحىد
ٍ
بالجمعُت ،كُام حعاسض في اإلاصالح بحن الطشؿحن .ولىً كذ ًيشأ حعاسض اإلاصالح عىذما ًطلب ممً ٌعمل
ً
لصالح الجمعُت أن ًخخز كشاسا ،أو ًلىم بخصشؾ إلاصلحت الجمعُت ،و جىىن لذًه في هـس الىكذ َّئما مصلحت
جخعلم بشيل مباشش أو ػحر مباشش بالشأي اإلاطلىب منها ابذاؤٍ ،أو بالخصشؾ اإلاطلىب مىه اجخارٍ ،أو أن ًىىن
ب -لذًه التزام ججاٍ طشؾ آخش ػحر الجمعُت ًخعلم بهزا الشأي أو اللشاس أو الخصشؾ .ئر جىطىي خاالث حعاسض
وصعضعت للىالء للجمعُت.
وجدلُم إلاياسب شخصُت،
ئساءة السخعماٌ الثلت،
اهتهاوا للسشٍت،و
اإلاصالح على
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثَ -زٍ السُاست جظع امثلت إلاعاًحر سلىهُت لعذد مً اإلاىاكف ئال أجها بالظشوسة الحؼطى حمُع اإلاىاكف ألاخشي
اإلادخمل خذوثها ،و ًخدخم على ول مً ٌعمل لصالح الجمعُت الخصشؾ مً جللاء أهـسهم بصىسة جخماش ى مع
َزٍ السُاست،و ججىب ماكذ ًبذو أهه سلىن ًخالف َزٍ السُاست ومً الامثلت على خاالث الخعاسض ماًلي:
ً
ً يشأ حعاسض اإلاصالح مثال في خالت أن عظى مجلس ؤلاداسة أو عظى أي لجىت مً لجاجهأ و أي مً مىظـي
ً
الجمعُت مشاسوا في أو له صلت بأي وشاط،أو له مصلحت شخصُت أو مصلحت جىظُمُت أو مهىُت أو وشاط كذ
ًإثش بشيل مباشش أو ػحر مباشش على مىطىعُت كشاساث رلً العظى أو اإلاىظف أو على كذساجه في جأدًت
واحباجه و مسئىلُاجه ججاٍ الجمعُت.
ً
ً يشأ الخعاسض في اإلاصالح أًظا في خالت أن عظى مجلس ؤلاداسة أو أخذ هباس الخىـُزًحن ًخللى أو ًدصل على
ً
مياسب شخصُت مً أي طشؾ آخش سىاء وان رلً بطشٍلت مباششة أو ػحر مباششة مسخـُذا مً مىكعت و
مشاسهخه في ئداسة شإون الجمعُت.
 كذ ًيشأ الخعاسض في اإلاصالح مً خالٌ الاسخـادة اإلاادًت مً خالٌ الذخىٌ في معامالث مادًت بالبُع أو
الششاء أو الخأححر للجمعُت.
 اًظا كذ ًيشأ الخعاسض في اإلاصالح مً خالٌ حعُحن ألابىاء أو ألاكشباء في الىظائف أو جىكُع علىد معهم
 مً ئخذي صىس حعاسض اإلاصالح جىىن في خاٌ اسجباط مً ٌعمل لصالح الجمعُت في حهت أخشي وٍىىن بُنها
حعامالث مع الجمعُت.
 الهذاًا و ؤلاهشامُاث التي ًدصل عليها عظى مجلس ؤلاداسة أو مىظف الجمعُت مً أمثلت حعاسض اإلاصالح.
 الاسدثماس أو اإلالىُت في وشاط ججاسي أو ميشأة جلذم خذماث أو حسخلبل خذماث خالُت مً الجمعُت او جبدث
عً الخعامل مع الجمعُت.

ً
ً
خاصا للجمعُت ،و التي ًطلع عليها بدىم العظىٍت أو
 ئؿشاء ألاسشاس أو ئعطاء اإلاعلىماث التي حعخبر مليا
الىظُـت ،ولى بعذ جشهه الخذمت.
 كبىٌ أخذ ألاكاسب لهذاًا مً أشخاص أو حهاث جخعامل مع الجمعُت بهذؾ الخأثحر على جصشؿاث العظى أو
اإلاىظف بالجمعُت كذ ًيخج عىه حعاسض اإلاصالح.
 كُام أي حهت جخعامل أو حسعى للخعامل مع الجمعُت بذؿع كُمت ؿىاجحر مطلىبت مً اإلاىظف أو أخذ أؿشاد
عائلخه.

ً
ً
ْ
أن ًُ ِظ َ
هش حعاسطا في اإلاصالح ؿعلُا أو
 اسخخذام أصىٌ وممخلياث الجمعُت للمصلحت الصخصُت مً شأهه
ً
مدخمال ،واسخؼالٌ أوكاث دوام الجمعُت ،أو مىظـيها ،أو معذاتها ،أو مىاؿعها لؼحر مصالح الجمعُت أو
بالجمعُت ؛ لخدلُم مياسب
الصخص
عالكت
اإلاخدصلت مً خالٌ
اسخخذام اإلاعلىماث
ئساءة
أَذاؿها  ،أو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شخصُت ،أو عائلُت ،أو مهىُت ،أو َّ
أي مصالح أخشي .

 - 5الالتزاماث
 على ول مً ٌعمل لصالح الجمعُت أن ًلتزم بالخالي:
• ؤلاكشاس على سُاست حعاسض اإلاصالح اإلاعخمذة مً الجمعُت عىذ الاسجباط بالجمعُت
• الالتزام بلُم العذالت و الجزاَت و اإلاسإولُت و ألاماهت وعذم اإلاداباة أو الىاسطت أو جلذًم مصلحت الىـس أو
آلاخشًٍ على مصالح الجمعُت.

ً
ً
• عذم الاسخـادة بشيل ػحر كاهىوي مادًا أو معىىٍا َى أو أي مً أَله وأصذكائه و معاسؿه مً خالٌ أداء
ً
عمله لصالح الجمعُت.
• ججىب اإلاشاسهت في اجخار اللشاساث التي جإدي لخعاسض مصالح أو جىحي بزلً
• حعبئت همىرج الجمعُت الخاص باإلؿصاح عً اإلاصالح سىىٍا.
• ؤلاؿصاح لشئِسه اإلاباشش عً أي خالت حعاسض مصالح أو شبهت حعاسض مصالح طاسئت سىاء واهذ مالُت أو ػحر
مالُت.
• ؤلابالغ عً أي خالت حعاسض مصالح كذ جيخج عىه أو عً ػحرٍ ممً ٌعمل لصالح الجمعُت.
• جلذًم ماًثبذ ئجهاء خالت حعاسض اإلاصالح ،في خاٌ وحىدٍ ،أو في خاٌ طلب الجمعُت رلً .

 -6مخطلباث ؤلاؿصاح
أ ً -خعحن على أعظاء مجلس ؤلاداسة و اإلاسإولحن الخىـُزًحن و ػحرَم مً اإلاىظـحن و اإلاخطىعحن الخلُذ الخام
باإلؿصاح للجمعُت عً الحاالث الخالُت  ،خُثما اهطبم ،والحصىٌ على مىاؿلتها في ول خالت ،خُث ما اكخظذ
الحاحت ،سىاء اهطىث على حعاسض ؿعلي أو مدخمل للمصالح أم ال:
ً خع ييحن عل ييى أعظ يياء مجل ييس ؤلاداسة واإلاس ييإوٌ الخىـُ ييزي وػح ييرَم م ييً اإلا ييىظـحن واإلاخط ييىعحن ؤلاؿص يياح ع ييً أً ييت
وظ ييائف ٌش ييؼلىجها ،أو اسجب يياط شخةي ي ي له ييم م ييع حمعُي ييت أو مإسس ييت خاسحُ ييت ،سي ييىاء واه ييذ داخ ييل اإلاملىي ييت أم
خاسحها.
ً خعييحن علييى أعظيياء مجلييس ؤلاداسة و اإلاسييإوٌ الخىـُييزي و ػحييرَم مييً اإلاييىظـحن و اإلاخطييىعحن ؤلاؿصيياح عييً أًييت
خصص ملىُت لهم في اإلاإسساث الشبدُت.
ً خعييحن علييى أعظيياء مجلييس ؤلاداسة و اإلاسييإوٌ الخىـُييزي و ػحييرَم مييً اإلاييىظـحن و اإلاخطييىعحن ؤلاؿصيياح عييً أًييت
وظُـ ييت أو مص ييلحت مالُ ييت أو خص ييت ملىُ ييت جخ ييص أي م ييً أؿ ييشاد أس ييشَم (الىال ييذان والضوح ييت/الضوحاث/الضوج
وألابىاء/البىاث) في أًت حمعُاث أو مإسساث سبدُت جخعامل مع الجمعُت أو حسعى للخعامل معها.
ً خع ييحن عل ييى و ييل أعظ يياء مجل ييس ؤلاداسة و اإلاس ييإولحن الخىـُ ييزًحن وػح ييرَم م ييً اإلا ييىظـحن واإلاخط ييىعحن ؤلاؿص يياح
للجمعُييت والحصييىٌ علييى مىاؿلتهييا علييى أًييت خالييت ًمىييً أن جىطييىي علييى حعيياسض مدظ يىس فييي اإلاصييالح .وجخظييع
حمُ ييع َ ييزٍ الح يياالث للمشاحع ييت والخلُ ييُم م ييً كب ييل مجل ييس ئداسة الجمعُ ييت واجخ ييار الل ييشاس ف ييي رل ييً .عى ييذ اهخل يياٌ
اإلاىظف ئلى وظُـت سئاسُت فيي الجمعُيت أو ئليى وظُـيت فيي ئداسة أخيشي أو ػحير رليً ميً الىظيائف التيي سبميا جىطيىي
على حعاسض في اإلاصالح ،سبما ًخعحن على اإلاىظيف ئعيادة حعبئيت هميىرج حعياسض اإلاصيالح وأخالكُياث العميل وبُيان
ؤلاؿصاح في ػظىن ً 33ىما ميً حؼُحير الىظُـيت .هميا جليع عليى عياجم اليشئِس اإلاباشيش للمىظيف مسيإولُت الخأهيذ
مً كُام اإلاىظف بخعبئت اسخماسة ؤلاؿصاح على هدى جام.
بّ -
ٌعشض الخلصحر في ؤلاؿصاح عً َزٍ اإلاصالح والحصىٌ على مىاؿلت الجمعُت عليها اإلاسإوٌ الخىـُزي وػحرٍ مً
اإلاىظـحن و اإلاخطىعحن لإلحشاءاث الخأدًبُت طبلا لىظام العمل والخىمُت الاحخماعُت في اإلاملىت العشبُت السعىدًت
والالئدت ألاساسُت في الجمعُت.

 - 7جلاسٍش حعاسض اإلاصالح
 جىدع حمُع همارج ئؿصاح أعظاء مجلس ؤلاداسة لذي لجىت الشياوي .
 جىدع حمُع همارج ئؿصاح مىظـي أو مخطىعي الجمعُت لذي ؤلاداسة سئِست الجمعُت .
ً
ً
ًُ لذم مشاحع خساباث الجمعُتالخاسجي جلشٍشا خاصا باألعماٌ والعلىداإلابرمتلصالح الجمعُت والتي جىطىي على
سئِس مجلس ؤلاداسةُ ،وٍظمً رلً مع جلشٍشٍ السىىي
طلب
مصلحتمباششةأوػحرمباششةلعظىاإلاجلس،خاٌ
ِ
ِ
ألداءالجمعُتالزي ًلذمه للجمعُت العمىمُت.
ً
ً
ُ
سىىٍا ٌُعشض على مجلس ؤلاداسة ًُ ّ
ىضح جـاصُل ألاعماٌ أو
 جصذس ؤلاداسة اإلاخىلت باإلاشاحعت الذاخلُت جلشٍشا
ً
العلىد التي اهطىث على مصلحت إلاىظـي الجمعُت وؿلا لىمارج ؤلاؿصاح اإلاىدعت لذحها.
ً
ُ
ّ
خُث ِئن َزٍ السُاست حعذ حضءا الًخجضأ مً الىثائم التي جشبط الجمعُت باألشخاص العاملحن لصالحها ،ؿاهه
َ
ال ًجىص مخالـت أخيامها و الالتزاماث الىاسدة بها.

 -8حعهذ و ئ كشاس
أكش و احعهذ أها ....................................................................بصـتي .................................................................
بأهني كذ اطلعذ على سُاست حعاسض اإلاصالح الخاصت بالجمعُت الخعاوهُت مخعذدة الاػشاض بالشٍاض و بىاء علُه أواؿم
ً
و التزم بما ؿُه و احعهذ بعذم الخصىٌ على أي مياسب أو أسباح شخصُت بطشٍلت مباششة أو ػحر مباسشة مسخـُذا مً
مىكعي هعظى مجلس ئداسة أو مىظف بالجمعُت و بعذم اسخخذام أي معلىماث جخص الجمعُت ي أو أصىلها أو مىاسدَا
ألػشاض ي الصخصُت أو أكاسبي أو أصذكائي أو اسخؼاللها ألي مىـعت أخشي .
الخىكُع ........................................................./
الخاسٍخ ....................................................../
اإلاىاؿم .................................................../

ملحم ( :)1همىرج ئؿصاح مصلحت

ً
ً
ّ
َّ
أي حمعُت أو مإسست سبدُت جخعامل مع الجمعُت؟
َل جملً أي مصلحت مالُت في ِ
ال

وعم
ً
ً
ّ
َّ
َل ًملً ُّ
أي حمعُت أو مإسست سبدُت جخعامل مع الجمعُت؟
أي ٍ
ؿشد مً أؿشاد عائلخً أي مصلحت مالُتفي ِ
ال

وعم

ّ
أي عمل
في خالت ؤلاحابت بىعم على أي مً ألاسئلت السابلت ،ؿأهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً الخـاصُل الخاصت بخملً ِ
ّ
ّ
أي مً أؿشاد عائلخً.
أي أعماٌ ججاسٍت مً كبلً أو مً كبل ٍ
ججاسي أو وحىد مصلحت مالُت في ِ
جاسٍخ الاصذاس الهجشي
جاسٍخ الاصذاس اإلاُالدي
اسم

هىع اليشاط

اليشاط

اإلاذًىت

سكم السجل او الُىم

الشهش

الُىم

السىت

الشهش

السىت

الشخصت

َل خصلذ على َل

اإلاصلحت

مىاؿلت الجمعُت جشجبط

اإلاالُت

الششهت

الاحمالُت

بعالكت
عمل مع
الجمعُت

ً
مىصبا (مثل مىصب عظى في مجلس ئداسة أو لجىت أو أي حهت أخشي) أو حشاسن في أعماٌ أو أوشطت أو لذًً
َل جخللذ
ّ
أي حهت أخشي ػحر الجمعُت ؟
عظىٍت لذي ِ
ال
وعم
ً
مىصبا (مثل مىصب عظى في
َل ًخللذ أي مً أؿشاد أسشجً (الىالذان/الضوحت/الضوحاث/الضوج/ألابىاء والبىاث)
ّ
أي حهت أخشي ػحر الجمعُت؟
مجلس ئداسة أو لجىت أو أي حهت أخشي) أو ٌشاسن في أعماٌ أو أوشطت أو لذًه عظىٍت في ِ
ال

وعم

في خالت ؤلاحابت بىعم على أي مً ألاسئلت السابلت ،ؿأهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً الخـاصُل الخاصت بشؼل أي مىصب
ّ
ّ
أي مً
أي أعماٌ خاسحُت (مع ششواء الجمعُت ،الحىىمت أو اللطاع الخاص) مً كبلً أو مً كبل ٍ
و  /أو اإلاشاسهت في ِ
أؿشاد عائلخً.
اسم

هىع

الجهت

الجهت

اإلاذًىت

َل جشجُط الجهت

َل خصلذ على صاخب اإلاىصب

بعالكت عمل مع مىاؿلت الجمعُت
الجمعُت

اإلاىصب

َل جخدصل على مياسب مالُت
هظحر جىلًُ َزا اإلاىصب

َل كذمذ لً أو ألي أخذ مً أؿشاد عائلخً َذًت أو أهثر مً حهت خاسج الجمعُت ولها صلت خالُت أو مسخلبلُت
بالجمعُت سىاء كبلتها أم لم جلبلها؟
ال

وعم

في خالت ؤلاحابت بىعم على السإاٌ السابم ،ؿاهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً جـاصُل الهذًت عىذ كبىلها مً كبلً أو مً
ّ
أي مً أؿشاد عائلخً.
كبل ٍ
اسم مقدم الجهة

جاسٍخ جلذًم الهذًت الهجشي

جاسٍخ جلذًم الهذًت اإلاُالدي

السنة

السنة

اليوم

الشهر

الهدية

اليوم

الشهر

هل
الهدية

قبلت هل ترتبط نوع
الهدية

الجهة

قيمة الهدية
تقديريا

بعالقة
عمل

مع

الجمعية

أكش أها اإلاىكع أدهاٍ أها حمُع اإلاعلىماث أعالٍ مدذثت وصحُدت ومخماشُت مع سُاست حعاسض اإلاصالح اإلاعخمذة مً
الجمعُت.
الاسم.......................................................:
اإلاسمى الىظُـي........................................:
الخاسٍخ......................................................:
الخىكُع.......................................................

