نموذج سياسة تعارض
المصالح للجمعيات األهلية
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تمهيد

 1-1ذذرشًُ " اىجَعٞحُاألٕيٞح" خظ٘طٞحُ موُ شخضُ ٝعَو ىظاىذٖاٗ ،ذعذُ ٍا ٝقً٘ تٍُِٔ ذظشفاخُ خاسجُ
ئطاس اىعَو ىٞس ٍِ إرَاٍٖا ،ئال َّ
أُُاىجَعٞح ذش ٙأُ اىَظاىخ اىشخظٞح ىَِ ٝعَو ىظاىذٖاُأثْاءُ
ٍَاسسحُ أ ُٛأّشطحُ اجرَاعٞح ،أٗ ٍاى ،ٜأُٗغٞشٕاُ،قذ ذرذاخو ،تظ٘سجُ ٍثاششجُ أٗ غٞشُ ٍثاششجٍ ،عُ
ٍ٘ض٘عٞرٔ ،أٗ ٗالئُٔ ىيجَعٞح ٍَا قذُ ْٝشأُ ٍعٔ ذعاسعُف ٜاىَظاىخ.
 2-1ذإٍِ اىجَعٞح تقَٖٞا ٍٗثادئٖا اىَرَثيحُ ف ٜاىْضإحُ ٗاىعَوُاىجَاعٗ ُٜاىعْاٝحُ ٗاىَثادسجُ ٗاإلّجاصٗ ،ذأذٜ
سٞاسح ذعاسعُاىَظاىخ اىظادسج عِ اىجَعٞح؛ ىرعضٝض ذيلُاىقٗ ٌٞدَاٝرٖاٗ ،رىل ىرفاد ٛأُ ذإثش
اىَظيذح اىشخظٞحُأٗ اىعائيٞح ،أٗ اىَْٖٞح أل ُٛشخضُ ٝعَو ىظاىخ اىجَعٞحُعي ٚأداء ٗاجثاذٔ ذجآ
اىجَعٞح ،أٗ أُ ٝرذظوُ ٍِ خالهُذيل اىَظاىخ عيٍ ٚناسةُ عي ٚدساب اىجَعٞح.
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نطاق وأهداف السياسة

ٍ 1-2ع عذً اإلخاله تَا جاء ف ٜاىرششٝعاخ ٗاىق٘اُِّٞاىَعَ٘ه تٖا ف ٜاىََينح اىعشتٞح اىسع٘دٝح اىر ٜذذنٌ
ذعاسع اىَظاىخّٗ ،ظاًُاىجَعٞاخُٗاىَإسساخُاألٕيٞحُٗالئذرُٔاىرْفٞزٝحٗ ،اىالئذح األساسٞحُىيجَعٞح ،ذأذٜ
و ٍذيٖا.
الا ىٖا ،دُُٗ أُ ذذ َُّ
ٕزُٓاىسٞاسح اسرنَا ُ
 2-2ذطثق ٕزٓ اىسٞاسح عي ٚمو شخض ٝعَو ىظاىخُاىجَعٞحٝٗ ،شَو رىل أعضاءُاىجَعٞحُاىعٍَ٘ٞحُ
ٗأعضاءٍُجيس اإلداسجُٗ،أعضاء اىيجاُُاىَْثثقح ٍِ ٍجيسُاإلداسجٍٗ ،ذٝش ٛاىجَعٞحُاىرْفٞزُٗ،ِٞٝجَٞع
ٍ٘ظفٖٞاٍُٗرط٘عٖٞا.
ٝ 3-2شَوُذعاسعُاىَظاىخٍُ،اُٝرعيقُتاألشخاصُأّفسٌُٖاىَزم٘سُِٝفُٜاىفقشجُاىساتقحٍُٗظاىخُأُٛشخضُ
آخشُذنُُ٘ىٌُٖعالقحُشخظٞحُتٌُٖٝٗ،شَوُٕإالءُاىضٗجحُ،األتْاءُ،اى٘اىذُ،ِٝاألشقاءُ،أُٗغٞشٌٍُُِٕأفشادُ
اىعائيح.
 3-2ذعذُ ٕزٓ اىسٞاسح جضءُا ا ال ٝرجضأُ ٍِ اى٘ثائق اىر ٜذشتظُاىجَعٞحُتاألشخاص اىعاٍي ِٞىظاىذٖا س٘اء
ماّد ذيلُاى٘ثائق قشاساخ ذع ِٞٞأٗ عق٘د عَو.
 4-2ذضَِ اىجَعٞح اىعق٘د اىر ٜذثشٍٖا ٍع اسرشاسٖٞٝاُاىخاسج ِٞٞأُٗغٞشٌّٕ ،ظ٘طُا ا ذْظٌ ذعاسعُ
اىَظاىخ تَا ٝرفق ٍع أدناً ٕزٓ اىسٞاسح.
 5-2ذٖذفُٕزُٓاىسٞاسحُئىُٚدَاٝحُاىجَعٞحُٗسَعرٖاٍُُِٗٝعَوُىظاىذٖاٍُُِأُٛأشناهُذعاسعُاىَظاىخُ
اىسيثٞحُاىرُٜقذُذْشأُتسثةُعذًُاإلفظاح.
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مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح

 1-3إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئٌسة لمجلس اإلدارة.

ٌ 2-3جوز للمجلس تكوٌن لجان محددة او تكلٌؾ احد لجانه المنبثمة من المجلس للنظر فً المسائل التً من
المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استماللٌة تلن اللجان.
 3-3ال ٌكون الشخص فً حالة تعارض مصالح إال اذا لرر مجلس إدارة الجمعٌة فٌما ٌخص تعامالت
الجمعٌة مع الؽٌر أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار التنفٌذٌٌن فً الجمعٌة أن الحالة تنضوي على
تعارض مصالح ،وتكون صالحٌة المرار مع المسؤول التنفٌذي بخصوص بالً موظفً الجمعٌة.
ٌ 4-3جوز لمجلس اإلدارة وفما لسلطته التمدٌرٌة أن ٌمرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء من
المسئولٌة عند تعارض المصالح الذي لد ٌنشأ عرضا من حٌن آلخر فً سٌاق نشاطات الشخص
ولراراته المعتادة ،أو الذي لد ٌنشأ فً سٌاق عمله مع الجمعٌة ،سواء ما ٌتعلك بمصالح مالٌة أو
بمصالح تعٌمه عن المٌام بواجبه فً التصرؾ على أكمل وجه بما ٌتوافك مع مصالح الجمعٌة.
 5-3عندما ٌمرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالحٌ ،لتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحٌح
وضعه وبجمٌع اإلجراءات التً ٌمررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات المنظمة لذلن.
 6-3لمجلس إدارة الجمعٌة صالحٌة إٌماع الجزاءات على مخالفً هذه السٌاسة ،ورفع المضاٌا الجنائٌة
والحمولٌة للمطالبة باألضرار التً لد تنجم عن عدم التزام جمٌع ذوي العاللة بها.
 7-3مجلس اإلدارة هو المخول فً تفسٌر أحكام هذه السٌاسة على أن ال ٌتعارض ذلن مع االنظمة السارٌة
والالئحة األساسٌة للجمعٌة وأنظمة الجهات المشرفة.
ٌ 8-3عتمد مجلس اإلدارة هذه السٌاسة ،وٌبلػ جمٌع موظفً الجمعٌة وتكون نافذة من تارٌخ اإلبالغ.
ٌ 9-3تولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفٌذ هذه السٌاسة والعمل بموجبها وإجراء التعدٌالت الالزمة علٌها.
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حاالت تعارض المصالح

 1-4ال ٝعْٗ ٜج٘د ٍظيذحُ ىشخض ٝعَو ىظاىخ اىجَعٞح فُٜأّ ٛشاط ٝرعيق س٘اء تشنو ٍثاشش أٗ غٞش
ٍثاشش تاىجَعٞح ،قٞاً ذعاسع ف ٜاىَظاىخ ت ِٞاىطشفٗ. ِٞىنُِقذ ْٝشأ ذعاسع اىَظاىخ عْذٍا ٝطية ٍَِ
ٝعَو ىظاىخُاىجَعٞح أُ ٝثذ ٛسأٝاا ،أٗ ٝرخز قشاساا ،أٗ ٝقً٘ ترظشفُىَظيذح اىجَعٞحٗ ،ذنُ٘ ىذ ٔٝفّ ٜفس
اى٘قد ئ ٍَّاٍُظيذح ذرعيق تشنو ٍثاشش أٗ غٞش ٍثاشش تاىشأُٛاىَطي٘ب ٍْٔ ئتذاؤٓ ،أٗ تاىرظشف اىَطي٘ب ٍْٔ
اذخارٓ ،أُٗأُ ٝنُ٘ ىذ ٔٝاىرضاً ذجآ طشف آخش غٞش اىجَعٞح ٝرعيقُتٖزا اىشأ ٛأٗ اىقشاس أٗ اىرظشف .ئر
ذْط٘ ٛداالخ ذعاسعُاىَظاىخ عي ٚاّرٖاكُ ىيسشٝحٗ ،ئساءجُ السرعَاه اىثقحُٗ،ذذقٞقُ ىَناسة شخظٞح،
ٗصعضعحُ ىي٘الء ىيجَعٞح.
 2-4هذه السٌاسة تضع امثلة لمعاٌٌر سلوكٌة لعدد من الموالؾ إال أنها بالضرورة ال تؽطى جمٌع الموالؾ
األخرى المحتمل حدوثها ،وٌتحتم على كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة التصرؾ من تلماء أنفسهم بصورة
تتماشى مع هذه السٌاسة ،وتجنب ما لد ٌبدو أنه سلون ٌخالؾ هذه السٌاسة ومن االمثلة على حاالت
التعارض ما ٌلً:
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ٌنشأ تعارض المصالح مثال فً حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي
من موظفً الجمعٌة مشاركا فً أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصٌة أو مصلحة تنظٌمٌة
أو مهنٌة فً أي عمل أو نشاط لد ٌؤثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر على موضوعٌة لرارات ذلن
العضو أو الموظؾ أو على لدراته فً تأدٌة واجباته ومسئولٌاته تجاه الجمعٌة.
ٌنشأ التعارض فً المصالح أٌضا فً حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفٌذٌٌن ٌتلمى أو
ٌحصل على مكاسب شخصٌة من أي طرؾ آخر سواء كان ذلن بطرٌمة مباشرة أو ؼٌر مباشرة
مستفٌدا من مولعة ومشاركته فً إدارة شؤون الجمعٌة.
لد ٌنشأ التعارض فً المصالح من خالل االستفادة المادٌة من خالل الدخول فً معامالت مادٌة
بالبٌع أو الشراء أو التأجٌر للجمعٌة.
اٌضا لد ٌنشأ التعارض فً المصالح من خالل تعٌٌن األبناء أو األلرباء فً الوظائؾ أو تولٌع عمود
معهم
من إحدى صور تعارض المصالح تكون فً حال ارتباط من ٌعمل لصالح الجمعٌة فً جهة أخرى
وٌكون بٌنها تعامالت مع الجمعٌة.
الهداٌا واإلكرامٌات التً ٌحصل علٌها عضو مجلس اإلدارة أو موظؾ الجمعٌة من أمثلة تعارض
المصالح.
االستثمار أو الملكٌة فً نشاط تجاري أو منشأة تمدم خدمات أو تستمبل خدمات حالٌة من الجمعٌة او
تبحث عن التعامل مع الجمعٌة.
إفشاء األسرار أو إعطاء المعلومات التً تعتبر ملكا خاصا للجمعٌة ،والتً ٌطلع علٌها بحكم
العضوٌة أو الوظٌفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
لبول أحد األلارب لهداٌا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعٌة بهدؾ التأثٌر على تصرفات
العضو أو الموظؾ بالجمعٌة لد ٌنتج عنه تعارض المصالح.
تسلم عضو مجلس اإلدارة أو الموظؾ أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالػ أو أشٌاء ذات لٌمة
بسبب تعامل تلن الجهة مع الجمعٌة أو سعٌها للتعامل معها.
لٌام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعٌة بدفع لٌمة فواتٌر مطلوبة من الموظؾ أو أحد
أفراد عائلته.
اسرخذاً أط٘ه ٍَٗريناخ اىجَعٞح ىيَظيذحُاىشخظٞح ٍِ شأّٔ أُُ ٝظٖشُ ذعاسضُا ا ف ٜاىَظاىخ
فعيٞااُأٗ ٍذرَالا ،ماسرغاله أٗقاخ دٗاً اىجَعٞح ،أٍُٗ٘ظفٖٞا ،أٗ ٍعذاذٖا ،أٗ ٍْافعٖا ىغٞش ٍظاىخُ
اىجَعٞح أٗ إٔذافٖا ،أٗ ئساءجُ اسرخذاًُ اىَعيٍ٘اخُاىَرذظيحُ ٍِ خاله عالقحُ اىشخضُ تاىجَعٞح؛
ٍ ٛظاىخ أخشٙ
ىرذقٞقٍُناسة شخظٞح ،أٗ عائيٞح ،أٗ ٍْٖٞح ،أٗ أ َُّ

االلتزامات

 1-5على كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة أن ٌلتزم بالتالً:
 اإللرار على سٌاسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعٌة عند االرتباط بالجمعٌة
 االلتزام بمٌم العدالة والنزاهة والمسؤولٌة واألمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تمدٌم مصلحة النفس
أو اآلخرٌن على مصالح الجمعٌة.
 عدم االستفادة بشكل ؼٌر لانونً مادٌا أو معنوٌا هو أو أي من أهله وأصدلائه ومعارفه من خالل
أداء عمله لصالح الجمعٌة.
 تجنب المشاركة فً اتخاذ المرارات التً تؤدي لتعارض مصالح أو توحً بذلن
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تعبئة نموذج الجمعٌة الخاص باإلفصاح عن المصالح سنوٌا.
اإلفصاح لرئٌسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت
مالٌة أو ؼٌر مالٌة.
اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح لد تنتج عنه أو هن ؼٌره ممن ٌعمل لصالح الجمعٌة.
ذقذٍ ٌٝا ٝثثد ئّٖاء داىح ذعاسعُاىَظاىخ ،ف ٜداه ٗج٘دٓ ،أٗ ف ٜداه طية اىجَعٞح رىل.

متطلبات اإلفصاح

ٌ 1-6تعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولٌن التنفٌذٌٌن وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن التمٌد التام
باإلفصاح للجمعٌة عن الحاالت التالٌة ،حٌثما انطبك ،والحصول على موافمتها فً كل حالة ،حٌثما التضت
الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلً أو محتمل للمصالح أم ال:
ٌ تعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن اإلفصاح
عن أٌة وظائؾ ٌشؽلونها ،أو ارتباط شخصً لهم مع جمعٌة أو مؤسسة خارجٌة ،سواء كانت داخل
المملكة أم خارجها.
ٌ تعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن اإلفصاح
عن أٌة حصص ملكٌة لهم فً المؤسسات الربحٌة.
ٌ تعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن اإلفصاح
عن أٌة وظٌفة أو مصلحة مالٌة أو حصة ملكٌة تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان
والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) فً أٌة جمعٌات أو مؤسسات ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة
أو تسعى للتعامل معها.
ٌ تعٌن على كل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولٌن التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن
اإلفصاح للجمعٌة والحصول على موافمتها على أٌة حالة ٌمكن أن تنطوي على تعارض محظور فً
المصالح .وتخضع جمٌع هذه الحاالت للمراجعة والتمٌٌم من لبل مجلس إدارة الجمعٌة واتخاذ المرار
فً ذلن .عند انتمال الموظؾ إلى وظٌفة رئاسٌة فً الجمعٌة أو إلى وظٌفة فً إدارة أخرى أو ؼٌر
ذلن من الوظائؾ التً ربما تنطوي على تعارض فً المصالح ،ربما ٌتعٌن على الموظؾ إعادة
تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخاللٌات العمل وبٌان اإلفصاح فً ؼضون ٌ 30وما من تؽٌٌر
الوظٌفة .كما تمع على عاتك الرئٌس المباشر للموظؾ مسؤولٌة التأكد من لٌام الموظؾ بتعبئة
استمارة اإلفصاح على نحو تام.
ٌعرض التمصٌر فً اإلفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافمة الجمعٌة علٌها المسؤول
ّ 2-6
التنفٌذي وؼٌره من الموظفٌن والمتطوعٌن لإلجراءات التأدٌبٌة طبما لنظام العمل والتنمٌة االجتماعٌة فً
المملكة العربٌة السعودٌة والالئحة األساسٌة فً الجمعٌة.
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تقارير تعارض المصالح

 1-7تودع جمٌع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة ____________
 2-7تودع جمٌع نماذج إفصاح موظفً أو متطوعً الجمعٌة لدى اإلدارة ____________

ٝ 3-7قذً ٍشاجع دساتاخ اىجَعٞح اىخاسج ٜذقشٝشُا ا خاطااُتاألعَاه ٗاىعق٘د اىَثشٍح ىظاىخ اىجَعٞح ٗاىرٜ
ذْط٘ ٛعيٍ ٚظيذح ٍثاششج أٗ غٞش ٍثاششج ىعض٘ اىَجيس ،داهُطيةُ سئٞسُ ٍجيس اإلداسجٝٗ ،ضَِ
رىل ٍع ذقشٝشُٓاىسْ٘ ٛألداء اىجَعٞح اىزٝ ٛقذٍٔ ىيجَعٞح اىعٍَ٘ٞح.
 4-7ذظذس اإلداسج اىَخ٘ىحُتاىَشاجعح اىذاخيٞح ذقشٝشُا ا سُْ٘ٝا ا ٝعشع عيٍُٚجيس اإلداسج ٘ٝضخ ذفاطٞو
األعَاهُأُٗاىعق٘دُاىر ٜاّط٘خ عيٍُٚظيذح ىَ٘ظف ٜاىجَعٞح ٗفقُا ا ىَْارج اإلفظاح اىَ٘دعحُىذٖٝا.
دٞث ئُُ ٕزٓ اىسٞاسح ذعذ جضءُا ا ال ٝرجضأ ٍِ اى٘ثائقُاىر ٜذشتظ اىجَعٞح تاألشخاص اىعاٍي ِٞىظاىذٖاُ،فأُّالُ
ٝج٘صٍُخاىفحُ أدناٍٖا ٗاالىرضاٍاخ اى٘اسدج تٖا.
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تعهد وإقرار

ألر وأتعهد أنا ________________________ وبصفتً ___________________
بأننً لد اطلعت على سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بـ "اسم الجمعٌة" ،وبناء علٌه أوافك وألر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌمة مباشرة أو مباشرة مستفٌدا من مولعً
كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو
مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو ألاربً أو أصدلائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.
التولٌع.....................................................
التارٌخ  ....../...../...........هـ
الموافك  ....../...../...........م

ٍيذقُ(َّ٘ :)1رجُئفظاحٍُظيذح
ٍُٛظيذحاٍُاىٞحاُفُٜأُٛجَعٞحُأٍُٗإسسحُستذٞحُذرعاٍوٍُعُاىجَعٞح؟ ُ
ٕوُذَيلُأ َّ
ّعٌ ُ
الُ ُ
ٍُٛظيذحاٍُاىُ ٞحاُفُٜأُٛجَعٞحُأٍُٗإسسحُستذٞحُذرعاٍوٍُعُاىجَعٞح؟ ُ
ٕوَُٝيلُأُٛفشدٍُُِأفشادُعائيرلُأ َّ
ّعٌ ُ
ال ُ
ُ
أي
فً حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابمة ،فأنه ٌجب علٌن اإلفصاح عن التفاصٌل الخاصة بتملن ّ
أي من أفراد عائلتن.
أي أعمال تجارٌة من لبلن أو من لبل ّ
عمل تجاري أو وجود مصلحة مالٌة فً ّ
ُ
تارٌخ اإلصدار
تارٌخ اإلصدار الهجري
المٌالدي
الشهر السنة الٌوم الشهر السنة هل
الٌوم
المدٌنة رلم
نوع
اسم
حصلت
السجل
النشاط النشاط
على
أو
موافمة
رخصة
الجمعٌة؟
العمل

هل
ترتبط
الشركة
بعاللة
عمل مع
الجمعٌة؟

المصلحة المالٌة
اإلجمالٌة
()%

ُ
ُٕوُذرقيذٍُْظثااُ(ٍثوٍُْظةُعضُ٘فٍُٜجيسُئداسجُأُٗىجْحُأُٗأُٛجٖحُأخشُ)ٙأُٗذشاسكُفُٜأعَاهُأُٗأّشطحُ
أُٗىذٝلُعض٘ٝحُىذُٙأُٛجٖحُأخشُٙغٞشُاىجَعٞح ُ
ّعٌ ُ
ال ُ
ُ
ٕوُٝرقيذُأٍُُِٛأفشادُأسشذلُ(اى٘اىذاُ/اىضٗجح/اىضٗجاخ/اىضٗج/األتْاءُٗاىثْاخ)ٍُْظثااُ(ٍثوٍُْظةُعضُ٘فُٜ
ٍجيسُئداسجُأُٗىجْحُأُٗأُٛجٖحُأخشُ)ٙأُٗٝشاسكُفُٜأعَاهُأُٗأّشطحُأُٗىذُٔٝعض٘ٝحُفُٜأُٛجٖحُأخشُٙغٞشُ
اىجَعٞح؟ ُ
ّعٌ ُ
ال ُ
ُ
فً حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابمة ،فأنه ٌجب علٌن اإلفصاح عن التفاصٌل الخاصة بشؽل أي
أي أعمال خارجٌة (مع شركاء الجمعٌة ،الحكومة أو المطاع الخاص) من لبلن أو
منصب و  /أو المشاركة فً ّ
أي من أفراد عائلتن.
من لبل ّ
ُ
نوع المدٌنة هل ترتبط الجهة
اسم
بعاللة عمل مع
الجهة الجهة
الجمعٌة؟

ُ

هل حصلت على صاحب
موافمة الجمعٌة؟ المنصب

المنصب

هل تتحصل على مكاسب مالٌة
نظٌر تولٌن هذا المنصب؟

ٕوُقذٍدُىلُأُٗألُٛأدذٍُُِأفشادُعائيرلُٕذٝحُأُٗأمثشٍُُِجٖحُخاسجُاىجَعٞحُٗىٖاُطيحُداىٞحُأٍُٗسرقثيٞحُ
تاىجَعٞحُس٘اءُقثيرٖاُأًُىٌُذقثيٖا؟ ُ
ّعٌ ُ
ال ُ
ُ
فً حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابك ،فإنه ٌجب علٌن اإلفصاح عن تفاصٌل الهدٌة عند لبولها من لبلن أو
أي من أفراد عائلتن.
من لبل ّ
ُ
اسم
ممدم
الهدٌة

الجهة

تارٌخ تمدٌم الهدٌة
تارٌخ تمدٌم الهدٌة
المٌالدي
الهجري
الشهر السنة الٌوم الشهر السنة
الٌوم

هل
لبلت
الهدٌة؟

هل
ترتبط
الجهة
بعاللة
عمل مع
الجمعٌة؟

نوع الهدٌة

لٌمة الهدٌة
تمدٌرٌا

ألر أنا المولع أدناه أنا جمٌع المعلومات أعاله محدثة وصحٌحة ومتماشٌة مع سٌاسة تعارض المصالح المعتمدة
من الجمعٌة.
االسم:
المسمى الوظٌفً:
التارٌخ:
التولٌع

