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تمهيد
ـخص يعمــل لصالحهــا ،وتَ عـ ُـد مــا يقــوم بــه مــن
كل شـ ٍ
ـرم “ جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء” خصوصيـ َـة ّ
 .1تحتـ ُ

ـاء
تصرفـ ٍ
ـارج إطــار العمــل ليــس مــن اهتمامهــا ،إال َّ
ـات خـ َ
أن الجمعيــة تــرى أن المصالــح الشــخصية لمــن يعمــل لصالحهــا أثنـ َ
ـرة ،مــع موضوعيتـ ِـه ،أو والئـ ِـه
ـرة أو غيـ ِـر مباشـ ٍ
ـورة مباشـ ٍ
ـطة اجتماعيـ ٍـة ،أو مالــي ،أو غيرهــا ،قــد تتداخـ ُـل ،بصـ ٍ
أي أنشـ ٍ
ممارسـ ِـة ِّ
للجمعيــة ممــا قـ ْـد ينشـ ُـأ معــه تعــارض فــي المصالــح.
ـادرة واإلنجـ ِـاز ،وتأتــي سياســة
 .2تُ ؤمــن الجمعيــة بقيمهــا ومبادئهــا المتمثلـ ِـة فــي النزاهـ ِـة والعمــل الجماعـ ِـي والعنايـ ِـة والمبـ ِ

تعــارض المصالــح الصــادرة عــن الجمعيــة؛ لتعزيــز تلــك القيــم وحمايتهــا ،وذلــك لتفــادي أن ّ
تؤثــر المصلحــة الشــخصية أو

ـخص يعمــل لصالــح الجمعيــة علــى أداء واجباتــه تجــاه الجمعيــة ،أو أن يتَ ّحصـ َـل مــن خــالل تلــك
ألي شـ ٍ
العائليــة ،أو المهنيــة ّ
المصالــح علــى مكاســبٍ علــى حســاب الجمعيــة.

نطاق وأهداف السياسة
 .1مــع عــدم اإلخــالل بمــا جــاء فــي التشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تحكُ ــم
تعــارض المصالــح ،ونظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة ،والالئحــة األساســية للجمعيــة ،تأتــي هــذه

دون أن تحـ َّـل محلهــا.
ـتكماال لهــا،
السياســة اسـ
َ
ً

 .2تُ طبــق هــذه السياســة علــى كل شــخص يعمــل لصالــح الجمعيــة ،ويشــمل ذلــك أعضــاء الجمعيــة العموميــة وأعضــاء

مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ،ومديــري الجمعيــة التنفيذييــن ،وجميــع موظفيهــا
ومتطوعيهــا.

 .3يشــمل تعــارض المصالــح ،مــا يتعلــق باألشــخاص أنفســهم المذكوريــن فــي الفقــرة الســابقة ومصالــح أي شــخص آخــر
تكــون لهــم عالقــة شــخصية بهــم ،ويشــمل هــؤالء الزوجــة ،األبنــاء ،الوالديــن ،األشــقاء ،أو غيرهــم مــن أفــراد العائلــة.
 .4تُ عـ ُّـد هــذه السياســة جــزءاً ال يتجـ ُ
ـزأ مــن الوثائــق التــي تربــط الجمعيــة باألشــخاص العامليــن لصالحهــا ســواء كانــت تلــك
الوثائــق قــرارات تعييــن أو عقــود عمــل.

 .5تُ ّضمــن الجمعيــة العقــود التــي تبرمهــا مــع استشــارييها الخارجييــن أو غيرهــم ،نصوصــاً تنظــم تعــارض المصالــح بمــا يتفــق

مــع أحــكام هــذه السياســة.

 .6تهــدف هــذه السياســة إلــى حمايــة الجمعيــة وســمعتها ومــن يعمــل لصالحهــا مــن أي أشــكال تعــارض المصالــح الســلبية
التــي قــد تنشــأ بســبب عــدم اإلفصــاح.
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مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
 .1إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.

 .2يجــوز للمجلــس تكويــن لجــان محــددة او تكليــف احــد لجانــه المنبثقــة مــن المجلــس للنظــر فــي المســائل التــي مــن

المحتمــل أن تنطــوي علــى تعــارض مصالــح مــع مراعــاة متطلبــات اســتقاللية تلــك اللجــان.

 .3ال يكــون الشــخص فــي حالــة تعــارض مصالــح إال اذا قــرر مجلــس إدارة الجمعيــة فيمــا يخــص تعامــالت الجمعيــة مــع الغيــر

أو تعامــالت أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذييــن فــي الجمعيــة أن الحالــة تنضــوي علــى تعــارض مصالــح ،وتكــون صالحيــة
القــرار مــع المســؤول التنفيــذي بخصــوص باقــي موظفــي الجمعيــة.

 .4يجــوز لمجلــس اإلدارة وفقــاً لســلطته التقديريــة أن يقــرر – بشــأن كل حالــة علــى حــدة – االعفــاء مــن المســئولية عنــد

تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ عرضــاً مــن حيــن آلخــر فــي ســياق نشــاطات الشــخص وقراراتــه المعتــادة ،أو الــذي قــد ينشــأ
فــي ســياق عملــه مــع الجمعيــة ،ســواء مــا يتعلــق بمصالــح ماليــة أو بمصالــح تعيقــه عــن القيــام بواجبــه فــي التصــرف علــى

أكمــل وجــه بمــا يتوافــق مــع مصالــح الجمعيــة.

 .5عندمــا يقــرر مجلــس اإلدارة أن الحالــة تعــارض مصالــح ،يلتــزم صاحــب المصلحــة المتعارضــة بتصحيــح وضعــه وبجميــع
اإلجــراءات التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة وإتبــاع االجــراءات المنظمــة لذلــك.

 .6لمجلــس إدارة الجمعيــة صالحيــة إيقــاع الجــزاءات علــى مخالفــي هــذه السياســة ،ورفــع القضايــا الجنائيــة والحقوقيــة
للمطالبــة باألضــرار التــي قــد تنجــم عــن عــدم التــزام جميــع ذوي العالقــة بهــا.

 .7مجلــس اإلدارة هــو المخــول فــي تفســير أحــكام هــذه السياســة علــى أن ال يتعــارض ذلــك مــع االنظمــة الســارية والالئحــة

األساســية للجمعيــة وأنظمــة الجهات المشــرفة.

 .8يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ اإلبالغ.

 .9يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها.
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 .1ال يعنــي وجــود مصلحـ ٍـة لشــخص يعمــل لصالــح الجمعيــة فــي أي نشــاط يتعلــق ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر

بالجمعيــة ،قيــام تعــارض فــي المصالــح بيــن الطرفيــن .ولكــن قــد ينشــأ تعــارض المصالــح عندمــا يطلــب ممــن يعمــل لصالــح
الجمعيــة أن يبــدي رأيــاً  ،أو يتخــذ قــراراً  ،أو يقــوم بتصــرف لمصلحــة الجمعيــة ،وتكــون لديــه فــي نفــس الوقــت َّإمــا مصلحــة

تتعلــق بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالــرأي المطلــوب منــه إبــداؤه ،أو بالتصــرف المطلــوب منــه اتخــاذه ،أو أن يكــون لديــه
التــزام تجــاه طــرف آخــر غيــر الجمعيــة يتعلــق بهــذا الــرأي أو القــرار أو التصــرف .إذ تنطــوي حــاالت تعــارض المصالــح علــى
ـاءة الســتعمال الثقــة ،وتحقيـ ٍـق لمكاســب شــخصية ،وزعزعـ ٍـة للــوالء للجمعيــة.
ـاك للســرية ،وإسـ ٍ
انتهـ ٍ

 .2هــذه السياســة تضــع امثلــة لمعاييــر ســلوكية لعــدد مــن المواقــف إال أنهــا بالضــرورة ال تغطــى جميــع المواقــف
األخــرى المحتمــل حدوثهــا ،ويتحتــم علــى كل مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة التصــرف مــن تلقــاء أنفســهم بصــورة
تتماشــى مــع هــذه السياســة ،وتجنــب مــا قــد يبــدو أنــه ســلوك يخالــف هــذه السياســة ومــن االمثلــة علــى حــاالت
التعــارض مــا يلــي:
ـال فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو أي لجنــة مــن لجانــه أو أي مــن
ينشــأ تعــارض المصالــح مثـ ً

موظفــي الجمعيــة مشــاركاً فــي أو لــه صلــة بــأي نشــاط ،أو لــه مصلحــة شــخصية أو مصلحــة تنظيميــة

أو مهنيــة فــي أي عمــل أو نشــاط قــد يؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى موضوعيــة قــرارات ذلــك

العضــو أو الموظــف أو علــى قدراتــه فــي تأديــة واجباتــه ومســئولياته تجــاه الجمعيــة.

ينشــأ التعــارض فــي المصالــح أيضــاً فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن يتلقــى
أو يحصــل علــى مكاســب شــخصية مــن أي طــرف آخــر ســواء كان ذلــك بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
مســتفيداً مــن موقعــة ومشــاركته فــي إدارة شــؤون الجمعيــة.

قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن خــالل االســتفادة الماديــة مــن خــالل الدخــول فــي معامــالت

ماديــة بالبيــع أو الشــراء أو التأجيــر للجمعيــة.

ايضــا قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن خــالل تعييــن األبنــاء أو األقربــاء فــي الوظائــف أو توقيــع

عقــود معهــم

مــن إحــدى صــور تعــارض المصالــح تكــون فــي حــال ارتبــاط مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة فــي جهــة أخــرى

ويكــون بينهــا تعامــالت مــع الجمعيــة.

الهدايــا واإلكراميــات التــي يحصــل عليهــا عضــو مجلــس اإلدارة أو موظــف الجمعيــة مــن أمثلــة تعــارض
المصالــح.

االســتثمار أو الملكيــة فــي نشــاط تجــاري أو منشــأة تقــدم خدمــات أو تســتقبل خدمــات حاليــة مــن

الجمعيــة او تبحــث عــن التعامــل مــع الجمعيــة.

خاصــا للجمعيــة ،والتــي يطلــع عليهــا بحكــم
إفشــاء األســرار أو إعطــاء المعلومــات التــي تعتبــر ملــكً ا ً
العضويــة أو الوظيفــة ،ولــو بعــد تركــه الخدمــة.
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قبــول أحــد األقــارب لهدايــا مــن أشــخاص أو جهــات تتعامــل مــع الجمعيــة بهــدف التأثيــر علــى تصرفــات

العضــو أو الموظــف بالجمعيــة قــد ينتــج عنــه تعــارض المصالــح.

تســلم عضــو مجلــس اإلدارة أو الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن أي جهــة لمبالــغ أو أشــياء ذات قيمــة

بســبب تعامــل تلــك الجهــة مــع الجمعيــة أو ســعيها للتعامــل معهــا.

قيــام أي جهــة تتعامــل أو تســعى للتعامــل مــع الجمعيــة بدفــع قيمــة فواتيــر مطلوبــة مــن الموظــف

أو أحــد أفــراد عائلتــه.

أن ُي ِظهـ َـر تعارضــاً فــي المصالــح
اســتخدام أصــول وممتلــكات الجمعيــة للمصلحــة الشــخصية مــن شــأنه ْ
محتمــال ،كاســتغالل أوقــات دوام الجمعيــة ،أو موظفيهــا ،أو معداتهــا ،أو منافعهــا لغيــر
فعليــاً أو
ً
ـخص
ـتخدام المعلومــات المتحصلـ ِـة مــن خــالل عالقـ ِـة الشـ ِ
ـاءة اسـ
مصالــح الجمعيــة أو أهدافهــا ،أو إسـ ِ
ِ
أي مصالــح أخــرى.
بالجمعيـ ِـة؛ لتحقيــق مكاســب شــخصية ،أو عائليــة ،أو مهنيــة ،أو َّ

االلتزامات
على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية

االلتــزام بقيــم العدالــة والنزاهــة والمســؤولية واألمانــة وعــدم المحابــاة أو الواســطة أو تقديــم مصلحــة
النفــس أو اآلخريــن علــى مصالــح الجمعيــة.

عــدم االســتفادة بشــكل غيــر قانونــي ماديــا أو معنويــاً هــو أو أي مــن أهلــه وأصدقائــه ومعارفــه مــن
خــالل أداء عملــه لصالــح الجمعيـ ًـة.

تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا.

اإلفصــاح لرئيســه المباشــر عــن أي حالــة تعــارض مصالــح أو شــبهة تعــارض مصالــح طارئــة ســواء كانــت

ماليــة أو غيــر ماليــة.

اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.

تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح ،في حال وجوده ،أو في حال طلب الجمعية ذلك.
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متطلبات اإلفصاح
 .1يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذييــن وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن التقيــد
التــام باإلفصــاح للجمعيــة عــن الحــاالت التاليــة ،حيثمــا انطبــق ،والحصــول علــى موافقتهــا فــي كل حالــة ،حيثمــا
اقتضــت الحاجــة ،ســواء انطــوت علــى تعــارض فعلــي أو محتمــل للمصالــح أم ال:
يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن
اإلفصــاح عــن أيــة وظائــف يشــغلونها ،أو ارتبــاط شــخصي لهــم مــع جمعيــة أو مؤسســة خارجيــة ،ســواء

كانــت داخــل المملكــة أم خارجهــا.

يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن

اإلفصــاح عــن أيــة حصــص ملكيــة لهــم فــي المؤسســات الربحيــة.

يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن
اإلفصــاح عــن أيــة وظيفــة أو مصلحــة ماليــة أو حصــة ملكيــة تخــص أي مــن أفــراد أســرهم (الوالــدان

والزوجة/الزوجات/الــزوج واألبناء/البنــات) فــي أيــة جمعيــات أو مؤسســات ربحيــة تتعامــل مــع الجمعيــة
أو تســعى للتعامــل معهــا.

يتعيــن علــى كل أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيــذي وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن

اإلفصــاح للجمعيــة والحصــول علــى موافقتهــا علــى أيــة حالــة يمكــن أن تنطــوي علــى تعــارض محظــور
فــي المصالــح .وتخضــع جميــع هــذه الحــاالت للمراجعــة والتقييــم مــن قبــل مجلــس إدارة الجمعيــة

واتخــاذ القــرار فــي ذلــك .عنــد انتقــال الموظــف إلــى وظيفــة رئاســية فــي الجمعيــة أو إلــى وظيفــة فــي
إدارة أخــرى أو غيــر ذلــك مــن الوظائــف التــي ربمــا تنطــوي علــى تعــارض فــي المصالــح ،ربمــا يتعيــن علــى
الموظــف إعــادة تعبئــة نمــوذج تعــارض المصالــح وأخالقيــات العمــل وبيــان اإلفصــاح فــي غضــون 30
يومــا مــن تغييــر الوظيفــة .كمــا تقــع علــى عاتــق الرئيــس المباشــر للموظــف مســؤولية التأكــد مــن قيــام

الموظــف بتعبئــة اســتمارة اإلفصــاح علــى نحــو تــام.

يعــرض التقصيــر فــي اإلفصــاح عــن هــذه المصالــح والحصــول علــى موافقــة الجمعيــة عليهــا المســؤول التنفيــذي
ّ .2
وغيــره مــن الموظفيــن والمتطوعيــن لإلجــراءات التأديبيــة طبقــا لنظــام العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة

الســعودية والالئحــة األساســية فــي الجمعيــة.
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تقارير تعارض المصالح
 .1تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى أمين الصندوق بالمجلس.

 .2تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى إدارة الشؤون المالية واإلدارية.

ُ .3يقــدم مراجــع حســابات الجمعيــة الخارجــي تقريــراً خاصــاً باألعمــال والعقــود المبرمــة لصالــح الجمعيــة والتــي تنطــوي علــى
ويضمــن ذلــك مــع تقريــره الســنوي
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لعضــو المجلــس ،حــال طلــبِ رئيـ ِـس مجلــس اإلدارةُ ،

ألداء الجمعيــة الــذي يقدمــه للجمعيــة العموميــة.

وضــح تفاصيــل األعمــال أو
 .4تُ صــدر اإلدارة المخولــة بالمراجعــة الداخليــة تقريــراً ســنوياً ُيعــرض علــى مجلــس اإلدارة ُي ّ
العقــود التــي انطــوت علــى مصلحــة لموظفــي الجمعيــة وفقــاً لنمــاذج اإلفصــاح المودعــة لديهــا.

إن هــذه السياســة تُ عــد جــزءاً ال يتجــزأ مــن الوثائــق التــي تربــط الجمعيــة باألشــخاص العامليــن لصالحهــا ،فإنــه ال
 .5حيــث ِّ
يجــوز مخالفـ َـة أحكامهــا وااللتزامــات الــواردة بهــا.

تقارير تعارض المصالح
يمكنك االتصال على المدير التنفيذي لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالل:
ص.ب  ٢٣٣٣الرمز البريدي األحساء ٣١٩٨٢

هاتف  ٠١٣٥٦٢٠٢٢٢فاكس ٠١٣٥٦٢٠١١١
info@hdisabled.org.sa
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تعهد وإقرار
أقر وأتعهد أنا ________________________ وبصفتي ___________________

بأننــي قــد اطلعــت علــى سياســة تعــارض المصالــح الخاصــة بـــ “اســم الجمعيــة” ،وبنــاء عليــه أوافــق وأقــر وألتــزم بمــا فيهــا

وأتعهــد بعــدم الحصــول علــى أي مكاســب أو أربــاح شــخصية بطريقــة مباشــرة أو مباشــرة مســتفيدا مــن موقعــي كعضــو
مجلــس إدارة أو موظــف فــي الجمعيــة وبعــدم اســتخدام أي معلومــات تخــص الجمعيــة أو أصولهــا أو مواردهــا ألغراضــي
الشــخصية أو أقاربــي أو أصدقائــي أو اســتغاللها ألي منفعــة أخــرى.

التوقيع .....................................................

التاريخ  .........../...../......هـ

الموافق  .........../...../......م
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نموذج إفصاح مصلحة
ً
ً
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
مصلحة
أي
مالية في ِّ
 .1هل تملك َّ
نعم

ال

نعم

ال

ً
ً
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
مصلحة
أي
أي ٍ
مالية في ِّ
فرد من أفراد عائلتك َّ
 .2هل يملك ُّ
أي عمــل
فــي حالــة اإلجابــة بنعــم علــى أي مــن األســئلة الســابقة ،فإنــه يجــب عليــك اإلفصــاح عــن التفاصيــل الخاصــة بتملــك ِّ

أي مــن أفــراد عائلتــك.
أي أعمــال تجاريــة مــن قبلــك أو مــن قبــل ٍّ
تجــاري أو وجــود مصلحــة ماليــة فــي ِّ

اسم الجهة
نوع الجهة
المدينة
هل ترتبط الجهة بعالقة عمل مع الجمعية؟
هل حصلت على موافقة الجمعية؟

نعم

ال

نعم

ال

صاحب المنصب
المنصب
هل تتحصل على مكاسب مالية نظير توليك هذا
المنصب؟

نعم

ال
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نموذج إفصاح مصلحة
منصبــا (مثــل منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة أو لجنــة أو أي جهــة أخــرى) أو تشــارك فــي أعمــال أو أنشــطة
 .3هــل تتقلــد
ً

أي جهــة أخــرى غيــر الجمعيــة؟
أو لديــك عضويــة لــدى ِّ
ال

نعم

منصبــا (مثــل منصــب عضــو فــي
 .4هــل يتقلــد أي مــن أفــراد أســرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبنــاء والبنــات)
ً
أي جهــة أخــرى غيــر
مجلــس إدارة أو لجنــة أو أي جهــة أخــرى) أو يشــارك فــي أعمــال أو أنشــطة أو لديــه عضويــة فــي ِّ
الجمعيــة؟

ال

نعم

فــي حالــة اإلجابــة بنعــم علــى أي مــن األســئلة الســابقة ،فإنــه يجــب عليــك اإلفصــاح عــن التفاصيــل الخاصــة بشــغل أي
أي أعمــال خارجيــة (مــع شــركاء الجمعيــة ،الحكومــة أو القطــاع الخــاص) مــن قبلــك أو مــن قبــل
منصــب /أو المشــاركة فــي ِّ
أي مــن أفــراد عائلتــك.
ٍّ

اسم النشاط
نوع النشاط
المدينة
رقم السجل أو رخصة العمل
تاريخ اإلصدار الميالدي

تاريخ اإلصدار الهجري

00/00/0000م

00/00/0000هـ

هل حصلت على موافقة الجمعية؟

هل ترتبط الشركة بعالقة عمل مع الجمعية؟

نعم

ال

نعم

ال

المصلحة المالية اإلجمالية
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نموذج إفصاح مصلحة
 .5هــل ُقدمــت لــك أو ألي أحــد مــن أفــراد عائلتــك هديــة أو أكثــر مــن جهــة خــارج الجمعيــة ولهــا صلــة حاليــة أو مســتقبلية
بالجمعيــة ســواء قبلتهــا أم لــم تقبلهــا؟

نعم

ال

فــي حالــة اإلجابــة بنعــم علــى الســؤال الســابق ،فإنــه يجــب عليــك اإلفصــاح عــن تفاصيــل الهديــة عنــد قبولهــا مــن قبلــك

أي مــن أفــراد عائلتــك.
أو مــن قبــل ٍّ

اسم مقدم الهدية
الجهة

تاريخ اإلصدار الميالدي

تاريخ اإلصدار الهجري

00/00/0000م

00/00/0000هـ

هل قبلت الهدية؟

هل ترتبط الجهة بعالقة عمل مع الجمعية؟

نعم

ال

نعم

ال

نوع الهدية
قيمة الهدية التقديرية
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نموذج إفصاح مصلحة
هــل توجــد عالقــة عائليــة بيــن أحــد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر التنفيــذي أو الموظفيــن القيادييــن مــع عضــو
مجلــس إدارة أو مديــر أو موظــف قيــادي آخــر فــي الجمعيــة؟

نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل العالقة العائلية.

االسم
المنصب
درجة القرابة

تفصيل القرابة
الموقــع أدنــاه بــأن جميــع المعلومــات أعــاله محدثــة وصحيحــة ومتماشــية مــع سياســة تعــارض المصالــح المعتمــدة
ّ
ُأقــر أنــا

مــن الجمعيــة.
االسم:
الصفة:
التاريخ:

التوقيع:
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االعتماد
بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يــوم الخميــس الموافــق
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة،
والتي كان من بينها سياسة تعارض المصالح ،فقد اتخذ القرار رقم ( )3باعتمادها
والعمــل بموجبهــا فــي الجمعية.
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