
 

 

 

سياسة تعارض المصالح 

 بالخفجي األهليةلجمعية البر 
 

  



 

 

 

 

 مهٌدت 1-1.1
ُ كلُ  خصوصٌةُ " الجمعٌةُاألهلٌة" تحترمُ  1-1.1 عدُ  ، لصالحها ٌعمل شخص   تصرفاتُ  بهُمن ٌقوم ما وت 

ُالجمعٌة إال ، اهتمامها من لٌس العمل إطار خارجُ   ٌعمل لمن الشخصٌة المصالح أن ترى أنَّ

 أو مباشرةُ  بصورةُ  ، تتداخلُ  ،ُقدأوُؼٌرها ، مالً أو ، اجتماعٌةُ  أنشطةُ  أيُ  ممارسةُ  لصالحهاُأثناءُ 

 .المصالح تعارضُفً معه ٌنشأ ُ قدُ  مما للجمعٌة والئهُ  معُموضوعٌته ،أو ، مباشرةُ  ؼٌرُ 
 

، والمبادرةُ  والعناٌةُ  والعملُالجماعً ُ النزاهةُ  فً المتمثلةُ  ومبادئها بقٌمها الجمعٌة ت ؤمن 1-1.1  واإلنجاز 
 أن لتفادي ،وذلك وحماٌتها تلكُالقٌم لتعزٌز ؛ الجمعٌة عن الصادرة تعارضُالمصالح سٌاسة وتأتً
ُ أليُ  المهنٌة ،أو العائلٌة الشخصٌةُأو المصلحة تؤث ر  واجباته أداء علىُالجمعٌة لصالح ٌعمل شخص 
صلُ  أن أو ، الجمعٌة تجاه  .الجمعٌة حساب على مكاسبُ  على المصالح خاللُتلك من ٌت ح 

 

 : السٌاسة وأهداف نطاق 1-1.1
ُتحك م التً السعودٌة العربٌة المملكة فً بها والقوانٌنُالمعمول التشرٌعات فً جاء بما اإلخالل عدم مع2-1ُ

 ،تأتً األساسٌةُللجمعٌة والالئحة ، ونظامُالجمعٌاتُوالمؤسساتُاألهلٌةُوالئحتهُالتنفٌذٌة ، المصالح تعارض

ُ.محلها تحلَُّ أن ،دونُ  لها استكماالاُ هذهُالسٌاسة

الجمعٌةُالعمومٌةُأعضاءُ ذلك وٌشمل ، لصالحُالجمعٌة ٌعمل شخص كل على السٌاسة هذه ت طبق2-2ُ
 ،ُوجمٌعجمعٌةُالتنفٌذٌٌنال ومدٌري ، مجلسُاإلدارة من اللجانُالمنبثقة وأعضاءُ ، ةاإلدار مجلسوأعضاءُ
ُ.ومتطوعٌها موظفٌها

ٍٗظاىخ أٛ شخض ىفقزة اىسابقت اىَظاىخ، ٍا ٝخعيق باألشخاص أّفسٌٖ اىَذم٘رِٝ فٜ اٝشَو حعارع  2-3

آخز حنُ٘ ىٌٖ عالقت شخظٞت بٌٖ، ٗٝشَو ٕؤالء اىشٗجت، األبْاء، اى٘اىذِٝ، األشقاء، أٗ غٞزٌٕ ٍِ أفزاد 

 .اىعائيت

 سواء لصالحها العاملٌن باألشخاصتربطُالجمعٌةُ التً الوثائق من ٌتجزأ ُ ال جزءااُ السٌاسة هذه ت عدُ 2-4ُ
ُ.عمل عقود أو تعٌٌن قرارات تلكُالوثائق كانت

 

من2-5ُ تعارضُ تنظم نصوصااُ ، أوُؼٌرهم استشارٌٌهاُالخارجٌٌن مع تبرمها التً العقود الجمعٌة ت ض 
ُ.السٌاسة هذه أحكام مع ٌتفق بما المصالح

 

ٍِٗ ٝعَو ىظاىذٖا ٍِ أٛ أشناه حعارع اىَظاىخ  ٗسَعخٖا حٖذف ٕذٓ اىسٞاست إىٚ دَاٝت اىجَعٞت 2-6

 .اىسيبٞت اىخٜ قذ حْشأ بسبب عذً اإلفظاح



ُ
ُ
 

 

 

ُالمصالح تعارض تنظٌم بسٌاسة الخاصة التنفٌذٌة واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحٌات سئولٌاتم 1-1.5
 .اإلدارة لمجلس الرئٌسة االختصاصات أحد المصالح تعارض إدارة 1-1.6
 التً المسائل فً للنظر منُالمجلسُالمنبثقة لجانه احد تكلٌؾ او محددة لجان تكوٌن للمجلس وزٌج 1-1.1

 .اللجان تلك استقاللٌة متطلبات مراعاة مع مصالح تعارض على تنطوي أن المحتمل من
 تعامالت ٌخص ما فً جمعٌةال إدارة مجلس قرر اذا إال مصالح تعارض حالة فً الشخص ٌكون ال 1-1.1

 على تنضوي الحالة أن جمعٌةال فً التنفٌذٌٌن بارك و المجلس أعضاء تعامالت أو الؽٌر معجمعٌةُال
 .الجمعٌة موظفً باقً بخصوص التنفٌذي المسؤول مع القرار صالحٌة وتكون ، مصالح تعارض

ُ
 من عفاءاال – حدة على حالةكلُ بشأن – ٌقرر أن التقدٌرٌة لسلطته وفقااُ اإلدارة لمجلس ٌجوز 1-1.1

 الشخص نشاطات سٌاق فً آلخر حٌن من عرضااُ ٌنشأ قد الذي المصالح تعارض دعن المسئولٌة
 أو مالٌة بمصالح ٌتعلق ما سواء، الجمعٌة مع عمله سٌاق فً ٌنشأ قد الذي أو، المعتادة وقراراته
ُ.جمعٌةال مصالح مع ٌتوافق بما وجه ملكأ على التصرؾ فً بواجبه القٌام عن تعٌقه بمصالح

ُ
 المتعارضة المصلحةصاحبٌُُلتزم، مصالح تعارض الحالة أن اإلدارة مجلس ٌقرر عندما 1-1.11

ُ.لذلك المنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة مجلس ٌقررها التً اإلجراءات وبجمٌع وضعه بتصحٌح
 
 القضاٌا ورفع، السٌاسة هذه مخالفً على الجزاءات إٌقاع صالحٌةجمعٌةُال إدارة لمجلس 1-1.11

ُ. بها العالقة ذوي جمٌع التزام عدم عن تنجم قد باألضرارُالتً للمطالبة والحقوقٌة الجنائٌة
ُ
 مع ذلك ٌتعارض الُأن علىسٌاسةُال هذه تفسٌرُأحكام فً المخول هواإلدارةُ مجلس 1-1.12

ُ.جهاتُالمشرفةال وأنظمةةُللجمعٌةُاألساسٌ والالئحة السارٌة االنظمة
ُ
ُ.اإلبالغ تارٌخ من نافذة وتكونالجمعٌةُ موظفً جمٌعمجلسُاإلدارةُهذهُالسٌاسة،ُوٌبلػٌُُعتمد 1-2
 
 .علٌها الالزمة التعدٌالت وإجراء والعملُبموجبها  سٌاسةال هذه تنفٌذ من دكالتأ اإلدارة مجلس ٌتولى3-1
 
 
ُ
 
 
 
 
 
 



 
 
ُ
ُ
 : حاالت تعارض المصالح   1-1.1
 

 ؼٌر أو مباشر بشكل سواء ٌتعلق نشاط فًُأي الجمعٌة لصالح عمل لشخصً مصلحةُ  وجود ٌعنً ال 4-1

 ممن ٌطلب عندما المصالح تعارض ٌنشأ ولكنُقد .الطرفٌن بٌن المصالح فً تعارض قٌام بالجمعٌة، مباشر
 نفس فً لدٌه الجمعٌة،وتكون بتصرؾُلمصلحة ٌقوم قراراا،أو ٌتخذ رأٌاا،أو ٌبدي أن لصالحُالجمعٌة ٌعمل
اُمصلحة الوقت  المطلوب بالتصرؾ ،أو إبداؤه منه بالرأيُالمطلوب مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل تتعلق إمَّ
 إذ .التصرؾ أو القرار أو الرأي ٌتعلقُبهذا الجمعٌة ؼٌر آخر طرؾ تجاه التزام لدٌه ٌكون اتخاذه،أوُأن منه

 شخصٌة لمكاسب الثقة،ُوتحقٌقُ  الستعمال وإساءةُ  ، للسرٌة انتهاكُ  على تعارضُالمصالحُحاالت تنطوي
ُ.للجمعٌة للوالء ،وزعزعةُ 

 المواقؾ جمٌع تؽطىالُ بالضرورة أنها إال المواقؾ من لعدد   سلوكٌة لمعاٌٌر امثلة تضع السٌاسة هذه4-2ُ
 بصورة أنفسهم تلقاء من التصرؾكلُمنٌُعملُلصالحُالجمعٌةُُعلى حدوثها،وٌتحتم المحتمل األخرى
 حاالت على االمثلة ومن السٌاسة هذه ٌخالؾ سلوك أنه ٌبدو قد ما ،وتجنب السٌاسة هذه مع تتماشى

ُ:ٌلً ما التعارض
 
 أي أو لجانه من لجنة أي عضو أو اإلدارة مجلس عضو أن حالة فً مثالاُ لمصالحتعارضُاٌُنشأ 1-2.2

 تنظٌمٌة مصلحة أو شخصٌة مصلحة له ،أو نشاط بأي صلة له أو هفٌ كااُمشارموظفًُالجمعٌةُ من
 ذلك قرارات موضوعٌة على مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل ٌؤثر قد نشاط أو عمل أي فً مهنٌة أو

 .جمعٌةال تجاه ومسئولٌاته واجباته تأدٌة فً قدراته على أو الموظؾ أو العضو
 أو ٌتلقى التنفٌذٌٌن بارك أحد أو اإلدارة مجلس عضو أن حالة فً أٌضااُ المصالح فً التعارض ٌنشأ 1-2.3

 أوؼٌرمباشرة مباشرة بطرٌقة ذلك كان سواء آخر طرؾ أي من شخصٌة مكاسب على ٌحصل
 .الجمعٌة ونؤش إدارة فً تهكومشار موقعة من مستفٌدااُ

 مادٌة معامالت فً الدخول خالل من المادٌة االستفادة خالل من المصالح فً التعارض ٌنشأ قد 1-2.4
 .للجمعٌة التأجٌر أو الشراء أو بالبٌع

ُ

أوُتوقٌعُعقودُُالوظائؾ فً األقرباء أو األبناء تعٌٌن خالل من المصالح فً التعارض ٌنشأ قد اٌضا 1-2.5
 معهم

منٌُعملُلصالحُالجمعٌةُفًُجهةُأخرىُ ارتباط حال فً تكون المصالح تعارض صور إحدى من 1-2.6
 .الجمعٌةوٌكونُبٌنهاُتعامالتُمعُ

  موظؾعضوُمجلسُاإلدارةُأوُ علٌها ٌحصل التً رامٌاتكواإل الهداٌا 1-2.1
ُ. المصالح تعارض مثلةأ منالجمعٌةُ 1-2.1
ُاوُجمعٌةالُمنُحالٌةُخدماتُتستقبلُأوُخدمات دمتق منشأة أو تجاري نشاط فً الملكٌة أو االستثمار 1-2.1

 .جمعٌةالُمعُالتعاملُعنُتبحث
اُتعتبرُالتًُالمعلوماتُإعطاءُأوُاألسرارُإفشاءُ 1-3 اُملكا عضوٌةُالُبحكمُعلٌهاٌُطلعُ،والتًللجمعٌةُخاصا

 .الخدمةُهكترُبعدُوظٌفة،ولوأوُال
 



 

 

 

ُتصرفاتُعلىُالتأثٌرُبهدؾُالجمعٌةُمعُتتعاملُأوجهاتُأشخاصُمنُلهداٌاُاألقاربُأحدُقبول 1-3.1
 .ُالمصالحُتعارضُعنهٌُنتجُقدُجمعٌةبالُموظؾعضوُأوُالال

ُقٌمةُذاتُأشٌاءُأوُلمبالػُجهةُأيُمنُعائلتهُأفرادُأحدُأوُظؾأوُالمومجلسُاإلدارةُعضوُُتسلم 1-3.2
 ا.معهُللتعاملُأوسعٌهاُجمعٌةالُمعُالجهةُتلكُتعاملُبسبب

ُأحدُأوُالموظؾُمنُمطلوبةُفواتٌرُقٌمةُبدفعُالجمعٌةُمعُللتعاملُتسعىُأوُتتعاملُجهةُأيُقٌام 1-3.3
 .عائلتهُأفراد

هرُأنُ ُشأنهُمنُللمصلحةُالشخصٌةُالجمعٌةُوممتلكاتُأصولُاستخدام 1-3.4 ُالمصالحفًُُتعارضٌُ ظ 
أو مصالحُُالؽٌرُمنافعهُ،أوُمعداتهاُالجمعٌة،أوُموظفٌها،أوُدوامُأوقاتُ،كاستؽاللُمحتمالاُُفعلٌاُا
ُُعالقةُ ُخاللُمنُالمعلوماتُالمتحصلةُ ُاستخدامُ ُإساءةُ ُأهدافها،أوُأوُالجمعٌة ُبالجمعٌةُالشخص 

 .أخرىُمصالحُأيَُُّ،أوُمهنٌةُ،أوُعائلٌةُأوُشخصٌة،ُ؛لتحقٌقُمكاسب

 
ُ:ُااللتزامات 1-3.5
 :كلُمنٌُعملُلصالحُالجمعٌةُأنٌُلتزمُبالتالًُعلى5-1ُ

 المعتمدةُمنُالجمعٌةُعندُاالرتباطُبالجمعٌةاإلقرارُعلىُسٌاسةُتعارضُالمصالحُ 1-1
وعدمُالمحاباةُأوُالواسطةُأوُتقدٌمُمصلحةُالنفسُُةُواألمانةوالمسؤولٌُوالنزاهةُالعدالةُبقٌماللتزامُا 1-4.1

 .أوُاآلخرٌنُعلىُمصالحُالجمعٌة
خاللُُمنُومعارفهُأهلهُوأصدقائهُمنُأيُأوُهوُمعنوٌااُُأوُمادٌاُقانونًُؼٌرُبشكلُعدمُاالستفادة 1-4.2

 .أداءُعملهُلصالحُالجمعٌةُا

 تجنبُالمشاركةُفًُاتخاذُالقراراتُالتًُتؤديُلتعارضُمصالحُأوُتوحًُبذلك 1-5
 .تعبئةُنموذجُالجمعٌةُالخاصُباإلفصاحُعنُالمصالحُسنوٌا 1-6
سواءُكانتُُطارئةُحُأوُشبهةُتعارضُمصالحمصالُتعارضُحالةُأيُعنُالمباشرلرئٌسهُُاإلفصاح 1-6.1

 مالٌةُأوُؼٌرُمالٌة.

 نُؼٌرهُممنٌُعملُلصالحُالجمعٌة.عبالغُعنُأيُحالةُتعارضُمصالحُقدُتنتجُعنهُأوُاإل 1-7
 .ذلك جمعٌةال طلب حال أوفً ، وجودهحالُُ ،فً المصالحُتعارض حالة إنهاء ٌثبت ما تقدٌم 1-8
 

 
 : متطلبات اإلفصاح 1-8.1

التقٌدُالتامُُوالمتطوعٌنُالمسؤولٌنُالتنفٌذٌٌنُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلى6-1ُُ
باإلفصاحُللجمعٌةُعنُالحاالتُالتالٌة،ُحٌثماُانطبق،ُوالحصولُعلىُموافقتهاُفًُكلُحالة،ُحٌثماُاقتضتُ

 الحاجة،ُسواءُانطوتُعلىُتعارضُفعلًُأوُمحتملُللمصالحُأمُال:

 



ُ

 

ُ

اإلفصاحُُعٌنوالمتطوُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنُالتنفٌذيُالمسؤولأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلىُ 1-1.2
عنُأٌةُوظائؾٌُشؽلونها،ُأوُارتباطُشخصًُلهمُمعُجمعٌةُأوُمؤسسةُخارجٌة،ُسواءُكانتُداخلُ

ُالمملكةُأمُخارجها.ُ
اإلفصاحُُوالمتطوعٌنُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنُالتنفٌذيُالمسؤولأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلىُ 1-1.3

ُعنُأٌةُحصصُملكٌةُلهمُفًُالمؤسساتُالربحٌة.
اإلفصاحُُوالمتطوعٌنُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنُالتنفٌذيُالمسؤولأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلىُ 1-1.4

عنُأٌةُوظٌفةُأوُمصلحةُمالٌةُأوُحصةُملكٌةُتخصُأيُمنُأفرادُأسرهمُ)الوالدانُ
تتعاملُمعُالجمعٌةُُربحٌةُوالزوجة/الزوجات/الزوجُواألبناء/البنات(ُفًُأٌةُجمعٌاتُأوُمؤسسات

 أوُتسعىُللتعاملُمعها.
ُوالمتطوعٌنُمنُالموظفٌنُمتنفٌذيُوؼٌرهالٌُنمسؤولالُأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلىُكلُ 1-1.5

اإلفصاحُللجمعٌةُوالحصولُعلىُموافقتهاُعلىُأٌةُحالةٌُمكنُأنُتنطويُعلىُتعارضُمحظورُفًُ
ُالمصالح.ُوتخضعُجمٌعُهذهُالحاالتُللمراجعةُوالتقٌٌمُمنُقبلُمجلسُإدارةُالجمعٌةُواتخاذُالقرار
فًُذلك.ُعندُانتقالُالموظؾُإلىُوظٌفةُرئاسٌةُفًُالجمعٌةُأوُإلىُوظٌفةُفًُإدارةُأخرىُأوُؼٌرُ
ذلكُمنُالوظائؾُالتًُربماُتنطويُعلىُتعارضُفًُالمصالح،ُربماٌُتعٌنُعلىُالموظؾُإعادةُ

ٌوماُمنُتؽٌٌر31ُُتعبئةُنموذجُتعارضُالمصالحُوأخالقٌاتُالعملُوبٌانُاإلفصاحُفًُؼضونُ
فة.ُكماُتقعُعلىُعاتقُالرئٌسُالمباشرُللموظؾُمسؤولٌةُالتأكدُمنُقٌامُالموظؾُبتعبئةُالوظٌ

ُاستمارةُاإلفصاحُعلىُنحوُتام.ُ
ُ

ضُالتقصٌرُفًُاإلفصاحُعنُهذهُالمصالحُوالحصولُعلىُموافقةُالجمعٌةُعلٌهاُالمسؤولُ 6-2 ٌعر 
قاُلنظامُالعملُوالتنمٌةُاالجتماعٌةُفًُلإلجراءاتُالتأدٌبٌةُطبُوالمتطوعٌنُالتنفٌذيُوؼٌرهُمنُالموظفٌن

ُ.المملكةُالعربٌةُالسعودٌةُوالالئحةُاألساسٌةُفًُالجمعٌة
1-1.6  
  :تقارٌرُتعارضُالمصالح 1-1.1
 
ُرئٌسُمجلسُاإلدارة.تودعُجمٌعُنماذجُإفصاحُأعضاءُمجلسُاإلدارةُلدىُ 1-1.1
 إدارةُالجمعٌة.تودعُجمٌعُنماذجُإفصاحُموظفًُأوُمتطوعًُالجمعٌةُلدىُ 1-1.1

ُالجمعٌةُلصالحُالمبرمةُوالعقودُباألعمال.ُخاصاُاُتقرٌرااُُالخارجًُالجمعٌةُحساباتُمراجعٌُ قدم 1-9
ُاإلدارةُمجلسُرئٌسُ ُ،حالُطلبُ ُالمجلسُلعضوُمباشرةُؼٌرُأوُمباشرةُمصلحةُعلىُتنطويُوالتً

ٌ ضمن  .العمومٌةُللجمعٌةٌُقدمهُالذيُالجمعٌةُألداءُالسنويُُتقرٌرهُمعُذلكُ،و
حُاإلدارةُعلىُمجلسٌُ عرضُسنوٌااُُتقرٌرااُُالداخلٌةُاجعةخولةُبالمرالم دارةاإل ت صدر 1-9.1 ُتفاصٌلٌُ وض 

 .المودعةُلدٌهاُاإلفصاحُاالنماذجُوفقُجمعٌةالُلموظفًُعلىُمصلحةُانطوتُالتًعمالُأوُالعقودُاأل
ُ   دٞث 1-1.2  اىعاٍيِٞ باألشخاص اىجَعٞت حزبط اى٘ثائق اىخٜ ٍِ ٝخجشأ ااًل جشء حُعذ اىسٞاست ٕذٓ إ

 .بٖا اى٘اردة االىخشاٍاث اٗ أدنأٍ ٍخاىفت  فئّٔ ال ٝج٘س  ىظاىذٖا،

 



ُ

 

ُ

ُ

 : وإقرار تعهد 1-9.9
 

ُقدًُبأنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ُُبصفتًوُُُـــــــــــــــــــــــــــــــــ:ُُُأناُأتعهدُوُأقر
ُقرأوُأوافقُعلٌهُوبناءُ،"جمعٌةُالبرُالخٌرٌةُبالخفجًبـُ"ُالخاصةُالمصالحُتعارضُسٌاسةُعلىُاطلعت
ُمباشرةؼٌرُأوُمباشرةُبطرٌقةُشخصٌةُأرباحُأوُمكاسبُأيُعلىُالحصولُعدمفٌهاُوأتعهدُبُبماُوألتزم
جمعٌةُالُتخصُمعلوماتُأيُاستخدامُعدوبُجمعٌةالُفًُموظؾُأوُإدارةُمجلسُعضوكُموقعًُمنُمستفٌدا

ُ.أليُمنفعةُأخرىُاستؽاللهاُأوُأوُأقاربًُأوُأصدقائًُالشخصٌةُاألؼراضًُمواردهُأوُأصولهاُوأ
ُ
ُ
 

 ..................................................... التوقٌع
 ـه .........../...../...... التارٌخ
ُم .........../...../...... الموافق

ُ
ُ
 نموذجُإفصاحُمصلحة(: 1)ملحقُ 1-4.4

1-1.5 ُ
  ٛ َّٛ ٍظيذتً ٍاىٞتً فٜ أ  ؟جَعٞت أٗ ٍؤسست ربذٞت حخعاٍو ٍع اىجَعٞتٕو حَيل أ

 ّعٌ

 ال 

 

 

  ٛ َّٛ ٍظيذتً ٍاىٞتًفٜ أ ُّٛ فزٍد ٍِ أفزاد عائيخل أ  جَعٞت أٗ ٍؤسست ربذٞت حخعاٍو ٍع اىجَعٞت؟ٕو َٝيل أ

 ّعٌ

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
ُ
ُ

ُفُفًُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُأيُمنُاألسئلةُالسابقة، أنهٌُجبُعلٌكُاإلفصاحُعنُالتفاصٌلُالخاصةُبتملكُأي 
ُمنُأفرادُعائلتك. ُأعمالُتجارٌةُمنُقبلكُأوُمنُقبلُأيٍّ ُعملُتجاريُأوُوجودُمصلحةُمالٌةُفًُأي 

 
تارٌخ اإلصدار  تارٌخ اإلصدار الهجري    

 المٌالدي
   

اسم 
 النشاط 

نوع 
 النشاط

رقم  المدٌنة
السجل 

أو 
رخصة 

 العمل

هل  السنة الشهر  الٌوم السنة الشهر  الٌوم
حصلت 

على 
موافقة 

 الجمعٌة؟

هل 
ترتبط 

الشركة 
بعالقة 

عمل مع 
 الجمعٌة؟

المصلحة 
المالٌة 

 اإلجمالٌة
)%( 

 
 

            

 ٕو حخقيذ ٍْظبًا )ٍثو ٍْظب عض٘ فٜ ٍجيس إدارة أٗ ىجْت أٗ أٛ جٖت أخزٙ( أٗ حشارك فٜ أعَاه أٗ أّشطت 

ٛ  جٖت أخزٙ غٞز  أٗ ىذٝل عض٘ٝت  اىجَعٞتىذٙ أ

 ّعٌ

 ال

 

ٕو ٝخقيذ أٛ ٍِ أفزاد أسزحل )اى٘اىذاُ/اىشٗجت/اىشٗجاث/اىشٗج/األبْاء ٗاىبْاث( ٍْظبًا )ٍثو ٍْظب عض٘ فٜ 

ٛ  جٖت أخزٙ غٞز  أٗ أّشطت أٗ ىذٝٔ عض٘ٝت فٜ شارك فٜ أعَاهٝارة أٗ ىجْت أٗ أٛ جٖت أخزٙ( أٗ ٍجيس إد أ

 اىجَعٞت؟

 ّعٌ

 ال

 

أنهٌُجبُعلٌكُاإلفصاحُعنُالتفاصٌلُالخاصةُبشؽلُأيُفًُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُأيُمنُاألسئلةُالسابقة،ُف
ُأعمالُخارجٌةُ)معُشركاءُ ،ُالحكومةُأوُالقطاعُالخاص(ُمنُقبلكُأوُالجمعٌةمنصبُوُ/ُأوُالمشاركةُفًُأي 

ُمنُأفرادُعائلتك ُ.منُقبلُأيٍّ
 

اسم 
 الجهة 

نوع 
 الجهة

هل ترتبط الجهة  المدٌنة
بعالقة عمل مع 

 الجمعٌة؟

هل حصلت على 
موافقة 

 الجمعٌة؟

صاحب 
 المنصب 

هل تتحصل على مكاسب مالٌة  المنصب
 نظٌر تولٌك هذا المنصب؟

 
 

       

ٗىٖا طيت داىٞت أٗ ٍسخقبيٞت خارج اىجَعٞت جٖت ٕذٝت أٗ أمثز ٍِ أٗ ألٛ أدذ ٍِ أفزاد عائيخل ٕو قذٍج ىل 

 س٘اء قبيخٖا أً ىٌ حقبيٖا؟باىجَعٞت 

 ّعٌ

 ال



 

 
 
 
 
 

قبلكُأوُالهدٌةُعندُقبولهاُمنُتفاصٌلُنهٌُجبُعلٌكُاإلفصاحُعنُإالسابق،ُفُالسؤالفًُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُ
ُمنُأفرادُعائلتك ُ.منُقبلُأيٍّ

 
تارٌخ تقدٌم الهدٌة   

 الهجري
تارٌخ تقدٌم الهدٌة 

 المٌالدي
    

اسم 
مقدم 
 الهدٌة

 هل السنة الشهر الٌوم السنة الشهر الٌوم الجهة
قبلت 
 الهدٌة؟

هل 
ترتبط 
الجهة 
بعالقة 

عمل مع 
 الجمعٌة؟

قٌمة الهدٌة  نوع الهدٌة
 تقدٌرٌا

 
 

           

ُ

ُ
المصالحُالمعتمدةُُأقرُأناُالموقعُأدناهُأناُجمٌعُالمعلوماتُأعالهُمحدثةُوصحٌحةُومتماشٌةُمعُسٌاسةُتعارض

ُمنُالجمعٌة.
ُ
ُ
ُ

   : االسم

   : المسمى الوظٌفً

  : التارٌخ

 : التوقٌع

ُ


