سُاست حعاسض اإلاصالح
للجمعُاث ألاهلُت
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 1جمهُذ :
 1-1جدترم " الجمعُت ألاهلُت" خصىصُت ول شخص ٌعمل لصالحها ،وحعذ ما ًلىم به مً جصشؿاث خاسج
ئطاس العمل لِس مً اهخمامها ،ئال أن الجمعُت جشي أن اإلاصالح الصخصُت إلاً ٌعمل لصالحها أثىاء
مماسست أي أوشطت احخماعُت ،أو مالي ،أو ػحرها ،كذ جخذاخل ،بصىسة مباششة أو ػحر مباششة ،مع
مىطىعُخه ،أو والئه للجمعُت مما كذ ًيشأ معه حعاسض في اإلاصالح.
 2-1جإمً الجمعُت بلُمها ومبادئها اإلاخمثلت في الجزاهت والعمل الجماعي والعىاًت واإلابادسة وؤلاهجاص ،وجأحي
سُاست حعاسض اإلاصالح الصادسة عً الجمعُت؛ لخعضٍض جلً اللُم وخماًتها ،ورلً لخـادي أن جإثش
اإلاصلحت الصخصُت أو العائلُت ،أو اإلاهىُت ألي شخص ٌعمل لصالح الجمعُت على أداء واحباجه ججاه
الجمعُت ،أو أن ًخدصل مً خالٌ جلً اإلاصالح على مياسب على خساب الجمعُت.

2

هطاق وأهذاؾ السُاست :

 1-2مع عذم ؤلاخالٌ بما حاء في الدششَعاث واللىاهحن اإلاعمىٌ بها في اإلاملىت العشبُت السعىدًت التي جدىم
حعاسض اإلاصالح ،وهظام الجمعُاث واإلاإسساث ألاهلُت والئدخه الخىـُزًت ،والالئدت ألاساسُت للجمعُت،
ا
جأحي هزه السُاست اسخىماال لها ،دون أن جدل مدلها.
 2-2جطبم هزه السُاست على ول شخص ٌعمل لصالح الجمعُت ،وَشمل رلً أعظاء الجمعُت العمىمُت
وأعظاء مجلس ؤلاداسة ،وأعظاء اللجان اإلاىبثلت مً مجلس ؤلاداسة ،ومذًشي الجمعُت الخىـُزًحن ،وحمُع
مىظـيها ومخطىعيها.
ٌ 3-2شمل حعاسض اإلاصالح ،ما ًخعلم باألشخاص أهـسهم اإلازهىسًٍ في الـلشة السابلت ومصالح أي
شخص آخش جىىن لهم عالكت شخصُت بهم ،وَشمل هإالء الضوحت ،ألابىاء ،الىالذًً ،ألاشلاء ،أو ػحرهم
مً أؿشاد العائلت.
ا
 3-2حعذ هزه السُاست حضءا ال ًخجضأ مً الىثائم التي جشبط الجمعُت باألشخاص العاملحن لصالحها سىاء
واهذ جلً الىثائم كشاساث حعُحن أو علىد عمل.
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ا
 4-2جظمً الجمعُت العلىد التي جبرمها مع اسدشاسٍيها الخاسحُحن أو ػحرهم ،هصىصا جىظم حعاسض اإلاصالح
بما ًخـم مع أخيام هزه السُاست.
 5-2تهذؾ هزه السُاست ئلى خماًت الجمعُت وسمعتها ومً ٌعمل لصالحها مً أي أشياٌ حعاسض اإلاصالح
السلبُت التي كذ جيشأ بسبب عذم ؤلاؿصاح.

3

مسئىلُاث وصالخُاث مجلس ؤلاداسة وؤلاداسة الخىـُزًت الخاصت بسُاست جىظُم حعاسض
اإلاصالح :

 1-3ئداسة حعاسض اإلاصالح أخذ الاخخصاصاث الشئِست إلاجلس ؤلاداسة.
ً 2-3جىص للمجلس جىىًٍ لجان مدذدة او جيلُف اخذ لجاهه اإلاىبثلت مً اإلاجلس للىظش في اإلاسائل التي مً
اإلادخمل أن جىطىي على حعاسض مصالح مع مشاعاة مخطلباث اسخلاللُت جلً اللجان.
 3-3ال ً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 أن الحالت جىظىي على
حعاسض مصالح ،وجىىن صالخُت اللشاس مع اإلاسإوٌ الخىـُزي بخصىص باقي مىظـي الجمعُت.
ا
ً 4-3جىص إلاجلس ؤلاداسة وؿلا لسلطخه الخلذًشٍت أن ًلشس – بشأن ول خالت على خذة – الاعـاء مً
ا
اإلاسئىلُت عىذ حعاسض اإلاصالح الزي كذ ًيشأ عشطا مً خحن آلخش في سُاق وشاطاث الصخص وكشاساجه
اإلاعخادة ،أو الزي كذ ًيشأ 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.
 5-3عىذما ًلشس مجلس ؤلاداسة أن الحالت حعاسض مصالحً ،لتزم صاخب اإلاصلحت اإلاخعاسطت بخصحُذ
وطعه وبجمُع ؤلاحشاءاث التي ًلشسها مجلس ؤلاداسة وئجباع الاحشاءاث اإلاىظمت لزلً.
 6-3إلاجلس ئداسة الجمعُت صالخُت ئًلاع الجضاءاث على مخالـي هزه السُاست ،وسؿع اللظاًا الجىائُت
والحلىكُت للمطالبت باألطشاس التي كذ جىجم عً عذم التزام حمُع روي العالكت بها.
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 7-3مجلس ؤلاداسة هى اإلاخىٌ في جـسحر أخيام هزه السُاست على أن ال ًخعاسض رلً مع الاهظمت الساسٍت
والالئدت ألاساسُت للجمعُت وأهظمت الجهاث اإلاششؿت.
ٌ 8-3عخمذ مجلس ؤلاداسة هزه السُاست ،وٍبلؽ حمُع مىظـي الجمعُت وجىىن هاؿزة مً جاسٍخ ؤلابالغ.
ً 9-3خىلى مجلس ؤلاداسة الخأهذ مً جىـُز هزه السُاست والعمل بمىحبها وئحشاء الخعذًالث الالصمت عليها.

4

خاالث حعاسض اإلاصالح :

 1-4ال ٌعني وحىد مصلحت لصخص ٌعمل لصالح الجمعُت في أي وشاط ًخعلم سىاء بشيل مباشش أو ػحر
مباشش بالجمعُت ،كُام حعاسض في اإلاصالح بحن الطشؿحن .ولىً كذ ًيشأ حعاسض اإلاصالح عىذما ًطلب ممً
ا
ا
ٌعمل لصالح الجمعُت أن ًبذي سأًا ،أو ًخخز كشاسا ،أو ًلىم بخصشؾ إلاصلحت الجمعُت ،وجىىن لذًه في هـس
الىكذ ئما مصلحت جخعلم بشيل مباشش أو ػحر مباشش بالشأي اإلاطلىب مىه ئبذاؤه ،أو بالخصشؾ اإلاطلىب مىه
اجخاره ،أو أن ًىىن لذًه التزام ججاه طشؾ آخش ػحر الجمعُت ًخعلم بهزا الشأي أو اللشاس أو الخصشؾ .ئر
جىطىي خاالث حعاسض اإلاصالح على اهتهان للسشٍت ،وئساءة السخعماٌ الثلت ،وجدلُم إلاياسب شخصُت،
وصعضعت للىالء للجمعُت.
 2-4هزه السُاست جظع امثلت إلاعاًحر سلىهُت لعذد مً اإلاىاكف ئال أجها بالظشوسة ال حؼطى حمُع اإلاىاكف
ألاخشي اإلادخمل خذوثها ،وٍخدخم على ول مً ٌعمل لصالح الجمعُت الخصشؾ مً جللاء أهـسهم بصىسة
جخماش ى مع هزه السُاست ،وججىب ما كذ ًبذو أهه سلىن ًخالف هزه السُاست ومً الامثلت على خاالث
الخعاسض ما ًلي:
ا
ً يشأ حعاسض اإلاصالح مثال في خالت أن عظى مجلس ؤلاداسة أو عظى أي لجىت مً لجاهه أو أي مً
ا
مىظـي الجمعُت مشاسوا في أو له صلت بأي وشاط ،أو له مصلحت شخصُت أو مصلحت جىظُمُت أو
مهىُت في أي عمل أو وشاط كذ ًإثش بشيل مباشش أو ػحر مباشش على مىطىعُت كشاساث رلً العظى
أو اإلاىظف أو على كذساجه في جأدًت واحباجه ومسئىلُاجه ججاه الجمعُت.
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ا
ً 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
ا
مسخـُذا مً مىكعت ومشاسهخه 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 وؤلاهشامُاث 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.
ا
 ئؿشاء ألاسشاس أو ئعطاء اإلاعلىماث التي حعخبر مليا ا
خاصا للجمعُت ،والتي ًطلع عليها بدىم
العظىٍت أو 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.
 حسلم عظى مجلس ؤلاداسة أو اإلاىظف أو أخذ أؿشاد عائلخه مً أي حهت إلابالؽ أو أشُاء راث كُمت
بسبب حعامل جلً الجهت مع الجمعُت أو سعيها للخعامل معها.
 كُام أي حهت جخعامل أو حسعى للخعامل مع الجمعُت بذؿع كُمت ؿىاجحر مطلىبت مً اإلاىظف أو أخذ
أؿشاد عائلخه.
ا
 اسخخذام أصىٌ وممخلياث الجمعُت للمصلحت الصخصُت مً شأهه أن ًظهش حعاسطا في اإلاصالح
ا
ا
ؿعلُا أو مدخمال ،واسخؼالٌ أوكاث دوام الجمعُت ،أو مىظـيها ،أو معذاتها ،أو مىاؿعها لؼحر مصالح
الجمعُت أو أهذاؿها ،أو ئساءة اسخخذام اإلاعلىماث اإلاخدصلت مً خالٌ عالكت الصخص
بالجمعُت؛ لخدلُم مياسب شخصُت ،أو عائلُت ،أو مهىُت ،أو أي مصالح أخشي
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 5الالتزاماث :
 1-5على ول مً ٌعمل لصالح الجمعُت أن ًلتزم بالخالي:
 ؤلاكشاس على سُاست حعاسض اإلاصالح اإلاعخمذة مً الجمعُت عىذ الاسجباط بالجمعُت
 الالتزام بلُم العذالت والجزاهت واإلاسإولُت وألاماهت وعذم اإلاداباة أو الىاسطت أو جلذًم مصلحت
الىـس أو آلاخشًٍ على مصالح الجمعُت.
ا
 عذم الاسخـادة بشيل ػحر كاهىوي مادًا أو معىىٍا هى أو أي مً أهله وأصذكائه ومعاسؿه مً خالٌ
ا
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 هً ػحره ممً ٌعمل لصالح الجمعُت.
 جلذًم ما ًثبذ ئجهاء خالت حعاسض اإلاصالح ،في خاٌ وحىده ،أو في خاٌ طلب الجمعُت رلً.

 6مخطلباث ؤلاؿصاح :
ً 1-6خعحن على أعظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإولحن الخىـُزًحن وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخطىعحن الخلُذ
الخام باإلؿصاح للجمعُت عً الحاالث الخالُت ،خُثما اهطبم ،والحصىٌ على مىاؿلتها في ول خالت ،خُثما
اكخظذ الحاحت ،سىاء اهطىث على حعاسض ؿعلي أو مدخمل للمصالح أم ال:
ً خعحن على أعظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإوٌ الخىـُزي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخطىعحن ؤلاؿصاح
عً أًت وظائف ٌشؼلىجها ،أو اسجباط شخص ي لهم مع حمعُت أو مإسست خاسحُت ،سىاء واهذ
داخل اإلاملىت أم خاسحها.
ً خعحن على أعظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإوٌ الخىـُزي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخطىعحن ؤلاؿصاح
عً أًت خصص ملىُت لهم في اإلاإسساث الشبدُت.
ً خعحن على أعظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإوٌ الخىـُزي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخطىعحن ؤلاؿصاح
عً أًت وظُـت أو مصلحت مالُت أو خصت ملىُت جخص أي مً أؿشاد أسشهم (الىالذان
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والضوحت/الضوحاث/الضوج وألابىاء/البىاث) في أًت حمعُاث أو مإسساث سبدُت جخعامل مع
الجمعُت أو حسعى للخعامل معها.
ً خعحن على ول أعظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسإولحن الخىـُزي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخطىعحن
ؤلاؿصاح للجمعُت والحصىٌ على مىاؿلتها على أًت خالت ًمىً أن جىطىي على حعاسض مدظىس
في اإلاصالح .وجخظع حمُع هزه الحاالث للمشاحعت والخلُُم مً كبل مجلس ئداسة الجمعُت
واجخار اللشاس في رلً .عىذ اهخلاٌ اإلاىظف ئلى وظُـت سئاسُت في الجمعُت أو ئلى وظُـت في ئداسة
أخشي أو ػحر رلً مً الىظائف التي سبما جىطىي على حعاسض في اإلاصالح ،سبما ًخعحن على اإلاىظف
ئعادة حعبئت همىرج حعاسض اإلاصالح وأخالكُاث العمل وبُان ؤلاؿصاح في ػظىن ً 30ىما مً
حؼُحر الىظُـت .هما جلع على عاجم الشئِس اإلاباشش للمىظف مسإولُت الخأهذ مً كُام اإلاىظف
بخعبئت اسخماسة ؤلاؿصاح على هدى جام.
ٌ 2-6عشض الخلصحر في ؤلاؿصاح عً هزه اإلاصالح والحصىٌ على مىاؿلت الجمعُت عليها اإلاسإوٌ
الخىـُزي وػحره مً اإلاىظـحن واإلاخطىعحن لإلحشاءاث الخأدًبُت طبلا لىظام العمل والخىمُت الاحخماعُت في
اإلاملىت العشبُت السعىدًت والالئدت ألاساسُت في الجمعُت.

 7جلاسٍش حعاسض اإلاصالح :
1-7
2-7
3-7

4-7

جىدع حمُع همارج ئؿصاح أعظاء مجلس ؤلاداسة لذي لجىت الخىمُت
جىدع حمُع همارج ئؿصاح مىظـي أو مخطىعي الجمعُت لذي ئداسة اإلاىاسد البششٍت
ا
ا
ًلذم مشاحع خساباث الجمعُت الخاسجي جلشٍشا خاصا باألعماٌ والعلىد اإلابرمت لصالح الجمعُت والتي
جىطىي على مصلحت مباششة أو ػحر مباششة لعظى اإلاجلس ،خاٌ طلب سئِس مجلس ؤلاداسة ،وٍظمً
رلً مع جلشٍشه السىىي ألداء الجمعُت الزي ًلذمه للجمعُت العمىمُت.
ا
ا
جصذس ؤلاداسة اإلاخىلت باإلاشاحعت الذاخلُت جلشٍشا سىىٍا ٌعشض على مجلس ؤلاداسة ًىضح جـاصُل
ا
ألاعماٌ أو العلىد التي اهطىث على مصلحت إلاىظـي الجمعُت وؿلا لىمارج ؤلاؿصاح اإلاىدعت لذحها.

ا
خُث ئن هزه السُاست حعذ حضءا ال ًخجضأ مً الىثائم التي جشبط الجمعُت باألشخاص العاملحن لصالحها،
ؿاهه ال ًجىص مخالـت أخيامها والالتزاماث الىاسدة بها.
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 8حعهذ وئكشاس :
أكش وأحعهذ أها ________________________ وبصـتي ___________________
بأهني كذ اطلعذ على سُاست حعاسض اإلاصالح الخاصت بـ "حمعُت روي الاعاكت ببرًذة عضم" ،وبىاء علُه
أواؿم وأكش وألتزم بما ؿيها وأحعهذ بعذم الحصىٌ على أي مياسب أو أسباح شخصُت بطشٍلت مباششة أو
مباششة مسخـُذا مً مىكعي هعظى مجلس ئداسة أو مىظف في الجمعُت وبعذم اسخخذام أي معلىماث
جخص الجمعُت أو أصىلها أو مىاسدها ألػشاض ي الصخصُت أو أكاسبي أو أصذكائي أو اسخؼاللها ألي مىـعت
أخشي.
الخىكُع.....................................................
الخاسٍخ  ....../...../...........هـ
اإلاىاؿم  ....../...../...........م

ملحم ( :)1همىرج ئؿصاح مصلحت
ا
ا
هل جملً أي مصلحت مالُت في أي حمعُت أو مإسست سبدُت جخعامل مع الجمعُت؟
وعم
ال
ا
ا
هل ًملً أي ؿشد مً أؿشاد عائلخً أي مصلحت مالُت في أي حمعُت أو مإسست سبدُت جخعامل مع
الجمعُت؟
وعم
ال

القصيم-بريدة-تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق عمر به الخطاب-
هاتف-0610580610:جوال0880111010:
Qassim-Buraydah-Road intersection King Salman with Omar ibn Al-Khatab
Telephone:0163850120-Mobaile:0553262424

في خالت ؤلاحابت بىعم على أي مً ألاسئلت السابلت ،ؿأهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً الخـاصُل الخاصت
بخملً أي عمل ججاسي أو وحىد مصلحت مالُت في أي أعماٌ ججاسٍت مً كبلً أو مً كبل أي مً أؿشاد
عائلخً.
جاسٍخ ؤلاصذاس الهجشي
الُىم الشه
اإلاذًىت سكم
هىع
اسم
س
اليشاط اليشاط
السجل

جاسٍخ ؤلاصذاس اإلاُالدي

السىت الُىم الشه
س

السىت هل

هل

اإلاصلحت

خصلذ

جشجبط

أو

على

الششهت

اإلاالُت
ؤلاحمالُت

سخصت
العمل

مىاؿلت
الجمعُت؟ عمل مع
الجمعُت؟

بعالكت

()%

ا
مىصبا (مثل مىصب عظى في مجلس ئداسة أو لجىت أو أي حهت أخشي) أو حشاسن في أعماٌ أو
هل جخللذ
أوشطت أو لذًً عظىٍت لذي أي حهت أخشي ػحر الجمعُت
وعم
ال
ا
مىصبا (مثل مىصب
هل ًخللذ أي مً أؿشاد أسشجً (الىالذان/الضوحت/الضوحاث/الضوج/ألابىاء والبىاث)
عظى في مجلس ئداسة أو لجىت أو أي حهت أخشي) أو ٌشاسن في أعماٌ أو أوشطت أو لذًه عظىٍت في أي حهت
أخشي ػحر الجمعُت؟
وعم
ال
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في خالت ؤلاحابت بىعم على أي مً ألاسئلت السابلت ،ؿأهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً الخـاصُل الخاصت
بشؼل أي مىصب و  /أو اإلاشاسهت في أي أعماٌ خاسحُت (مع ششواء الجمعُت ،الحىىمت أو اللطاع الخاص)
مً كبلً أو مً كبل أي مً أؿشاد عائلخً.
اسم

هىع

الجهت الجهت

اإلاذًىت هل جشجبط
الجهت

هل خصلذ

صاخب اإلاىصب

على مىاؿلت اإلاىصب

بعالكت عمل الجمعُت؟

هل جخدصل على
مياسب مالُت هظحر
جىلًُ هزا اإلاىصب؟

مع
الجمعُت؟

هل كذمذ لً أو ألي أخذ مً أؿشاد عائلخً هذًت أو أهثر مً حهت خاسج الجمعُت ولها صلت خالُت أو
مسخلبلُت بالجمعُت سىاء كبلتها أم لم جلبلها؟
وعم
ال
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في خالت ؤلاحابت بىعم على السإاٌ السابم ،ؿاهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً جـاصُل الهذًت عىذ كبىلها مً
كبلً أو مً كبل أي مً أؿشاد عائلخً.
جاسٍخ جلذًم الهذًت
الهجشي
اسم

الجهت

الُىم

ملذم
الهذًت

جاسٍخ جلذًم الهذًت
اإلاُالدي

الشهش السىت الُىم الشهش

السىت هل
كبلذ
الهذًت؟

هل

هىع الهذًت

جشجبط

كُمت الهذًت
جلذًشٍا

الجهت
بعالكت
عمل مع
الجمعُت؟

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

القصيم-بريدة-تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق عمر به الخطاب-
هاتف-0610580610:جوال0880111010:
Qassim-Buraydah-Road intersection King Salman with Omar ibn Al-Khatab
Telephone:0163850120-Mobaile:0553262424

