
 

 

 

 

 

 

 سياسة تعارض المصالح 

 للجمعيات األهلية

 لجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"ل

 



 

 

  مهيدت

  ُُُكلُخصوصية ُ)ويشارُإليهاُفيماُبعد،ُبـ   ُ"الجمعيةُ"(ُُ"وقار"(ُ)الجمعيةُالسعوديةُلمساندةُكبارُالسنُتحترم ُشخص 

صالحها،ُيعمل صرفاتُ ُمنُبهُماُيقومُوت عد ُُل صالحُأنُترىُالجمعيةُأنُ ُإالُاهتمامهاُمنُليسُالعملُإطارُخارجُ ُت ُالم

ُأوُمباش  رة ُُبص  ورة ُُتتداخلُ ُقدُغيرهاُأوُةماليُأوُاجتماعيةُ ُأنش   ةُ ُأيُ ُممارس  ةُ ُأثناءُ ُلص  الحهاُمليعُلمنُالش  خص  ية

 المصالح.ُفيُعارضُمعهُيشأُقد ُُمماُللجمعيةُوالئهُ ُأوُموضعيته،ُمعُمباشرة ُُغيرُ 

 ُس      ياس       ةُوتأتيُواإلنجازُ ُوالمبادرة ُُوالعنايةُ ُالجماعيُوالعملُالنزاهةُ ُفيُالمتمثلةُومبادئهاُبقيمهاُالجمعيةُؤمنت

ُلش    خص    يةُاُالمص    لحةُتؤث رُأنُلتفاديُوذلكُوحمايتهاُالقيمُتلكُلتعزيزُالجمعيةُعنُالص    ادرةُالمص    الحُتعارض

ُُأليُالمهنيةُأوُوالعائلية ص  لُ ُأنُأوُالجمعيةُتجاهُواجباتهُأداءُعلىُالجمعيةُلص  الحُيعملُش  خص  ُتلكُخاللُمنُيت ح 

ُالجمعية.ُحسابُعلىُمكاسبُ ُعلىُالمصالح

ُ

 السياسة وأهداف نطاق

 تعارضُُتحك مُالتيُالس      عوديةُالعربيةُالمملكةُفيُبهاُالمعمولُوالقوانينُالتش      ريعاتُفيُجاءُبماُاإلخاللُعدمُمع

ُالس   ياس   ةُهذهُللجمعية؛ُتأتيُاألس   اس   يةُوالالئحةُالتنفيذيةُوالئحتهُاألهليةُوالمؤس   س   اتُالجمعياتُونظامالمص   الحُ

ُمحلها.ُتحلُأنُدونُلهاُاستكماالاُ

 ُمجلسُوأعض  اءُالعموميةُالجمعيةُأعض  اءُذلكُويش  ملُالجمعية،ُلص  الحُيعملُش  خصُكلُعلىُالس  ياس  ةُهذهُت  بق

ُموظفيهاُومت لعيها.ُوجميعُالتنفيذيينُجمعيةالُومديريُاإلدارةُمجلسُمنُالمنبثقةُاللجانُوأعضاءُةاإلدار

 ُشمل صالحُتعارضُي شخاصُيتعلقُماُالم سهمُباأل سابقةُالفقرةُفيُالمذكورينُأنف صالحُال ُتكونُآخرُشخصُأيُوم

ُ.العائلةُأفرادُمنُغيرهمُأوُاألشقاءُالوالدين،ُاألبناء،ُالزوجة،ُهؤالءُويشملُبهم،ُشخصيةُعالقةُلهم

 ُ ُالوثائقُتلكُكانتُسواءُلصالحهاُالعاملينُباألشخاصُالجمعيةُتربطُالتيُالوثائقُمنُيتجزأ ُُالُجزءااُُالسياسةُهذهُت عد

 عمل.ُعقودُوأُعيينتُقرارات

 ُمن اُُغيرهمُأوُالخارجيينُاألش  خاصُمعُتبرمهاُالتيُالعقودُالجمعيةُت ض    ُيتفقُبماُالمص  الحُتعارضُتنظمُنص  وص  ا

ُ.السياسةُهذهُحكامأُمع

 ُقدُالتيُالسلبيةُالمصالحُتعارضُأشكالُأيُمنُلصالحهاُيعملُومنُوسمعتهاُالجمعيةُحمايةُإلىُالسياسةُهذهُتهدف

ُ.اإلفصاحُعدمُبسببُتنشأ

ُ

 المصالح تعارض تنظيم بسياسة الخاصة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس حياتوصال مسئوليات

 اإلدارة.ُلمجلسُالرئيسةُاالختصاصاتُأحدُالمصالحُتعارضُإدارة 

 ُأنُالمحتملُمنُالتيُالمس    ائلُفيُللنظرُالمجلسُمنُلمنبثقةاُالجانهُحدأُتكليفُوأُمحددةُلجانُتكوينُللمجلسُوزيج

 اللجان.ُتلكُاستقالليةُمت لباتُةاعامرُمعُمصالحُتعارضُعلىُتن وي

 ُالغيرُمعُالجمعيةُتعامالتُيخصُفيماُالجمعيةُإدارةُمجلسُقررُذاإُإالُمص  الحُتعارضُحالةُفيُالش  خصُيكونُال

ضاءُتعامالتُأو ضويُالحالةُأنُالجمعيةُفيُالتنفيذيينُوكبارُالمجلسُأع صالح،ُتعارضُعلىُتن ُصالحيةُوتكونُم

ُالجمعية.ُموظفيُيباقُبخصوصُالتنفيذيُالمسؤولُمعُالقرار

 ُدعنُالمس       وليةُمنُعفاءاإل – حدةُعلىُحالةُكلُبش      أن – يقررُأنُالتقديريةُالس      ل ةُوفقُاإلدارةُلمجلسُيجوز

اُُينشأُقدُالذيُالمصالحُتعارض ُفيُينشأُقدُالذيُأوُالمعتادةُوقراراتهُالشخصُنشاطاتُسياقُآلخرُحينُمنُعرضا



 

 

صالحُيتعلقُماُسواءُعملهمُالجمعيةُسياق صالحُأوُماليةُبم صرفُفيُبواجبهُالقيامُعنُتعيقهُبم ُوجهُأكملُعلىُالت

ُ.الجمعيةُمصالحُمعُيتوافقُبما

 ُوبجميعُوضعهُبتصحيحُالمتعارضةُالمصلحةُصاحبُيلتزمُمصالحُتعارضُالحالةُأنُاإلدارةُمجلسُيقررُماُعند

 .لذلكُالمنظمةُاالجراءاتُوإتباعُاإلدارةُمجلسُيقررهاُالتيُاإلجراءات

 ُللم البةُوالحقوقيةُالجنائيةُالقضاياُورفعُالسياسةُهذهُمخالفيُعلىُاتءالجزاُإيقاعُصالحيةُالجمعيةُإدارةُلمجلس

ُبها.ُالعالقةُذويُجميعُالتزامُعدمُنمُتنجمُقدُالتيُباألضرار

 ُوالالئحةُالساريةُاألنظمةُمعُذلكُيتعارضُالُأنُعلىُالسياسةُهذهُأحكامُتفسيرُفيُالمخولُاإلدارةُهوُمجلس

ُالمشرفة.ُالجهاتُوأنظمةُللجمعيةُاألساسية

 اإلبالغ.ُتاريخُمنُنافذةُوتكونُالجمعيةُموظفيُجميعُويبلغُالسياسةُهذهُاإلدارةُمجلسُيعتمد 

 عليهاُالالزمةُالتعديالتُإجراءُاوُبموجبهُوالعملُسياسةالُهذهُذيتنفُنمُأكدالتُاإلدارةُمجلسُيتولى. 

ُ

 المصالح تعارض حاالت

 ُبالجمعيةُمباشرُغيرُأوُباشرمُبشكلُسواءُيتعلقُنشاطُأيُفيُالجمعيةُلصالحُيعملُلشخصُمصلحةُ ُوجودُيعنيُال

ُأنُالجمعيةُلص   الحُيعملُممنُي لبُعندماُالمص   الحُتعارضُينش   أُقدُولكن .ال رفينُبينُالمص   الحُفيُتعارضُقيام

اُُيبدي صرفُيقومُأوُقرارااُُيتخذُأوُرأيا صلحةُبت اُالوقتُنفسُفيُلديهُوتكونُالجمعيةُلم صلحةُتتعلقُإم  شكلُم شرُب ُمبا

ُآخرُطرفُتجاهُالتزامُلديهُيكونُأنُأوُاتخاذهُمنهُالم لوبُبالتص    رفُأوُإبداؤهمنهُُالم لوبُبالرأيُمباش    رُغيرُأو

ُإس  اءةُ ُوأُس  ريةلُتهاكانُعلىُالمص  الحُتعارضُالتحاُىت وُذالتص  رف،ُإُأوُالقرارُأوُالرأيُبهذاُيتعلقُالجمعيةُغير

ُللجمعية.ُللوالءُوزعزعةُ شخصيةُُلمكاسبُوتحقيقُالثقةُالستعمال

 ُاألخرىُالمواقفُجميعُتغ ىُالُبالض    رورةُأنهاُإالُالمواقفُمنُلعددُس    لوكيةُلمعاييرُمثلةأُتض    عُالس    ياس    ةُهذه

السياسةُُهذهُمعُتتماشىُبصورةُأنفسهمُتلقاءُمنُالتصرفُالجمعيةُلصالحُيعملُمنُكلُعلىُويتحتمُحدوثها،ُالمحتمل

 :يليُماُالتعارضُحاالتُعلىُاالمثلةُومنُالسياسةُهذهُيخالفُسلوكُأنهُيبدوُقدُماُوتجنب

ُالجمعيةُموظفيُمنُأيُأوُلجانهُمنُلجنةُأيُعضوُأوُاإلدارةُمجلسُعضوُأنُحالةُفيُمثالاُُلمصالحاُتعارضُينشأ (1

ُيؤثرُونش اطُقدُعمالُأيُفيُمهنيةُأوُتنظيميةُمص لحةُأوُش خص يةُمص لحةُأولهُنش اطُبأيُص لةُلهُأوُفيُكامش ار

ُواجباتهُتأديةُفيُقدراتهُىعلُأوُالموظفُأوُالعض    وُذلكُقراراتُموض    وعيةُعلىُمباش    رُغيرُأوُمباش    رُبش    كل

 .جمعيةالُتجاهُومس ولياته

اُُالمص   الحُفيُالتعارضُينش   أ (2 ُعلىُيحص   لُأوُيتلقىُالتنفيذيينُباركُأحدُأوُاإلدارةُمجلسُعض   وُأنُحالةُفيُأيض   ا

ُفيُتهومشاركُموقعةُمنُمستفيدااُُمباشرةُغيرُأوُمباشرةُب ريقةُذلكُكانُسواءُآخرُطرفُأيُمنُشخصيةُمكاسب

 .الجمعيةُونشؤُإدارة

ُأوُالش   راءُأوُبالبيعُماديةُمعامالتُفيُلدخولاُخاللُمنُالماديةُاالس   تفادةُخاللُمنُالمص   الحُفيُالتعارضُينش   أ (3

ُ.للجمعيةُالتأجير

ُالمصالحُمعهمُوتعارضُعقودُتوقيعُأوُالوظائفُفيُاألقرباءُأوُاألبناءُتعيينُخاللُمنُالمصالحُفيُالتعارضُينشأ (4

 .الجمعيةُمعُتعامالتُبينهاُويكونُأخرىُجهةُفيُالجمعيةُلصالحُيعملُمنُارتباطُحالُفيُتكون

ُ.المصالحُتعارضُمثلةأُمنُالجمعيةُموظفُأوُاإلدارةُمجلسُعضوُعليهاُيحصلُالتيُرامياتواإلكُالهدايا (5

ُعنُتبحثُوأُجمعيةالُمنُحاليةُخدماتُتس    تقبلُأوُخدماتُتقدمُمنش    أةُأوُتجاريُنش    اطُفيُالملكيةُأوُاالس    تثمار (6

 .جمعيةالُمعُالتعامل



 

 

اُملكااُتعتبرُالتيُالمعلوماتُإع اءُأوُاألسرارُإفشاء (7 ُولوُوظيفةالُأوُعضويةالُبحكمُعليهاُي لعُوالتيُللجمعيةُخاصا

 .الخدمةُهكترُبعد

شخاصُمنُلهداياُاألقاربُأحدُقبول (8 صرفاتُعلىُالتأثيرُبهدفُالجمعيةُمعُتتعاملُجهاتُأوُأ ضوالُت ُموظفالُأوُع

 .المصالحُتعارضُعنهُينتجُقدُجمعيةبال

ُتلكُتعاملُبس  ببُقيمةُذاتُأش  ياءُأوُلمبالغُجهةُأيُمنُعائلتهُأفرادُأحدُأوُظفالموُأوُاإلدارةُمجلسُعض  وُتس  لم (9

 .امعهالتعاملُُأوسعيهُجمعيةالُمعُالجهة

 .عائلتهُأفرادُأحدُأوُالموظفُمنُفواتيرُم لوبةُقيمةُبدفعُالجمعيةُمعُللتعاملُتسعىُأوُتتعاملُجهةُأيُقيام (10

ستخدام (11 صولُا صلحةُالجمعيةُوممتلكاتُأ صيةُللم شخ هرُشأنهُأنُمنُال صالحُفيُتعارضُي ظ  اُُالم أوُُمحتملُأوُفعليا

ُاس    تخدامُ ُإس    اءة ُُأوُأهدافهاُأوُمص    الحُالجمعيةُالغيرُمنافعهُأوُمعداتهاُأوُموظفيهاُأوُالجمعيةُدوامُأوقاتُس    تغلا

صلةُ ُالمعلومات شخصُعالقةُ ُخاللُمنُالمتح سبُلتحقيقُبالجمعيةُ ُال صيةُمكا صالحُيأُأوُمهنيةُأوُةأوُعائليُشخ ُم

ُ.أخرى

ُ

 االلتزامات
 بالتالي:ُيلتزمُأنُالجمعيةُلصالحُيعملُمنُكلُعلى

 .بالجمعيةُاالرتباطُعندُالجمعيةُمنُالمعتمدةُالمصالحُتعارضُسياسةُعلىُاإلقرار -

ُعلىُاآلخرينُأوُالنفسُمص لحةُتقديمُأوُالواس  ةُأوُالمحاباةُوعدمُواألمانةُوالمس ؤوليةُوالنزاهةُالعدالةُبقيمُااللتزام -

 .الجمعيةُمصالح

اُُأوُمادياُقانونيُغيرُبش   كلُاالس   تفادةُعدم - ُلص   الحُعملهُأداءُخاللُمنُومعارفهُوأص   دقائهُأهلهُمنُأيُأوُهوُمعنويا

 .الجمعيةاُ

 .بذلكُتوحيُأوُمصالحُلتعارضُتؤديُالتيُالقراراتُاتخاذُفيُالمشاركةُتجنب -

 .سنوياُالمصالحُعنُباإلفصاحُالخاصُالجمعيةُنموذجُتعب ة -

ُغيرُأوُماليةُكانتُس  واءُطارئةُمص  الحُتعارضُش  بهةُأوُمص  الحُتعارضُحالةُأيُعنُالمباش  رُلرئيس  هُاإلفص  اح -

 .مالية

 .الجمعيةُلصالحُيعملُممنُغيرهُنعُأوُعنهُتنتجُقدُمصالحُتعارضُحالةُأيُعنُاإلبالغ -

ُ.ذلكُالجمعيةُطلبُحالُأوفيُوجودهُحالُفيُالمصالحُتعارضُحالةُإنهاءُيثبتُماُتقديم -

 

 اإلفصاح متطلبات

 ُباإلفص   احُالتامُالتقيدُوالمت وعينُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيينُوالمس   ؤولينُاإلدارةُمجلسُأعض   اءُعلىُيتعين

ُان وتُس  واءُالحاجةُاقتض  تُحيثماُحالةُكلُفيُموافقتهاُعلىُوالحص  ولُن بقاُحيثماُالتاليةُالحاالتُعنُللجمعية

ُال.ُأمُللمصالحُمحتملُأوُفعليُتعارضُعلى

 ضاءُعلىُيتعين سؤولُاإلدارةُمجلسُأع صاحُوالمت وعينُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيُوالم ُوظائفُأيةُعنُاإلف

ُ.ُخارجهاُأمُالمملكةُداخلُكانتُسواءُخارجيةُمؤسسةُأوُجمعيةُمعُلهمُشخصيُارتباطُأوُيشغلونها

 ُحصصُأيةُعنُاإلفصاحُوالمت وعينُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيُوالمسؤولُاإلدارةُمجلسُأعضاءُعلىُيتعين

ُ.الربحيةُالمؤسساتُفيُلهمُملكية



 

 

 ُوظيفةُأيةُعنُاإلفص  احُوالمت وعينُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيُوالمس  ؤولُاإلدارةُمجلسُأعض  اءُعلىُيتعين

ُفي(ُالبنات/واألبناءُالزوج/الزوجات/والزوجةُالوالدان)ُأسرهمُأفرادُمنُأيُتخصُملكيةُحصةُأوُماليةُمصلحةُأو

 .معهاُللتعاملُتسعىُأوُالجمعيةُمعُتتعاملُربحيةُمؤسساتُأوُجمعياتُأية

 ُللجمعيةُاإلفص  احُوالمت وعينُالموظفينُمنُموغيرهُينتنفيذيالُينمس  ؤولوالُاإلدارةُمجلسُأعض  اءُكلُعلىُيتعين

 ُالمصالح.ُفيُمحظورُتعارضُعلىُتن ويُأنُيمكنُحالةُأيةُعلىُموافقتهاُعلىُوالحصول

حاالتُهذهُجميعُوتخض      ع عةُال بلُمنُوالتقييمُللمراج يةُإدارةُمجلسُق خاذُالجمع لكُفيُالقرارُوات ندُذ قالُع ُانت

ُتن ويُربماُالتيُالوظائفُمنُذلكُغيرُأوُأخرىُإدارةُفيُوظيفةُإلىُأوُالجمعيةُفيُرئاس      يةُوظيفةُإلىُالموظف

ُوبيانُالعملُوأخالقياتُالمص   الحُتعارضُنموذجُتعب ةُإعادةُالموظفُعلىُيتعينُربماُالمص   الحُفيُتعارضُعلى

ُمنُالتأكدُمس  ؤوليةُللموظفُالمباش  رُالرئيسُعاتقُعلىُتقعُكماُالوظيفة،ُتغييرُمنُيوما30ُغض  ونُُفيُاإلفص  اح

ُ.ُتامُنحوُعلىُاإلفصاحُاستمارةُبتعب ةُالموظفُقيام

  ض ُمنُوغيرهُالتنفيذيُالمسؤولُعليهاُالجمعيةُموافقةُعلىُوالحصولُالمصالحُهذهُعنُاإلفصاحُفيُالتقصيرُيعر 

يةُلإلجراءاتُوالمت وعينُالموظفين تأديب قاُال ظامُطب ملُلن يةُالع يةُوالتنم ماع كةُفيُاالجت يةُالممل يةُالعرب ُالس      عود

ُ.الجمعيةُفيُاألساسيةُوالالئحة

 

 المصالح تعارض تقارير

 ُواإلدارية.الماليةُُلجنةالُلدىُاإلدارةُمجلسُأعضاءُإفصاحُنماذجُجميعُتودع

 اإلدارة.ُلدىُالجمعيةُمت وعيُأوُموظفيُإفصاحُنماذجُجميعُتودع 

 اُُتقريراُالخارجيُالجمعيةُحس  اباتُمراجعُقدمي ُعلىُتن ويُوالتيُالجمعيةُلص  الحُالمبرمةُوالعقودُباألعمالُخاص  ا

ُُطلبُ ُحالُالمجلسُلعض  وُمباش  رةُغيرُأوُمباش  رةُمص  لحة ُالس  نويُتقريرهُمعُذلكُوي ض  منُاإلدارة،ُمجلسُرئيس 

 .العموميةُللجمعيةُيقدمهُالذيُالجمعيةُألداء

 اُُتقريراُالداخليةُبالمراجعةُالمخولةُاإلدارةُص    درت حُاإلدارةُمجلسُعلىُي عرضُس    نويا ُأوُاألعمالُتفاص    يلُي وض     

اُُالجمعيةُلموظفيُمصلحةُعلىُان وتُالتيُالعقود  .لديهاُالمودعةُاإلفصاحُلنماذجُوفقا

ُيجوزُالُفإنهُلص  الحها،ُالعاملينُباألش  خاصُالجمعيةُتربطُالتيُالوثائقُمنالُيتجزأُُجزءاُت عدُالس  ياس  ةُهذهُإنُ ُحيثو

ُ.بهاُالواردةُوااللتزاماتُأحكامهاُمخالفة ُ

ُ

 وإقرار تعهد
 

ُ___________________ُبصفتيو_______________ُ_________ُُأناُأتعهدُأقرو

ُأوافقُعليهُوبناءُ،السعوديةُلمساندةُكبارُالسنُ"وقار"جمعيةُالبـ    ُالخاصةُالمصالحُتعارضُسياسةُعلُاطلعتُقدُبأنني

ُمنُمستفيداُمباشرةغيرُُأوُمباشرةُب ريقةُشخصيةُأرباحُأوُمكاسبُأيُعلىُالحصولُعدمبُوأتعهدُفيهاُبماُوألتزمُقروأ

ُمواردهاُأوُأص     ولهاُوأُجمعيةالُتخصُمعلوماتُأيُاس     تخدامُعدموبُجمعيةالُفيُموظفُأوُإدارةُمجلسُعض     وُموقع

ُ.أخرىُمنفعةُأليُاستغاللهاُأوُأصدقائيُأوُأقاربيُأوُالشخصيةُألغراض

 

 ..................................................... :ُُالتوقيع

ُـه .........../...../...... :ُالتاريخ

ُم .........../...../...... الموافق



 

 

 مصلحة إفصاح نموذج

ُ

 ُالجمعية؟ُمعُتتعاملُربحيةُمؤسسةُأوُجمعيةُأي ُ ُفيُماليةاُُمصلحةاُُأيُ ُتملكُهل

ُنعمُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُالُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

 ُالجمعية؟ُمعُتتعاملُربحيةُمؤسسةُأوُجمعيةُأي ُ ُفيُماليةاُُمصلحةاُُأيُ ُعائلتكُأفرادُمنُفردُ ُأيُ ُيملكُهل

ُنعمُُُُُُُ

ُُالُُُُُُُ

ُتجاريُعملُأي ُ ُبتملكُالخاصةُالتفاصيلُعنُاإلفصاحُعليكُيجبُفأنهُالسابقة،ُاألس لةُمنُأيُعلىُبنعمُاإلجابةُحالةُفي

ُ.عائلتكُأفرادُمنُأي ُ ُقبلُمنُأوُقبلكُمنُتجاريةُأعمالُأي ُ ُفيُماليةُمصلحةُوجودُأو

ُ

ُاإلصدارُتاريخُُُُ

ُالهجري

ُاإلصدارُتاريخ

ُالميالدي

ُُُ

ُاسم

ُالنشاط

ُنوع

ُالنشاط

ُرقمُالمدينة

ُالسجل

ُأو

ُرخصة

ُالعمل

ُهلُالسنةُالشهرُاليومُالسنةُالشهرُاليوم

ُحصلت

ُعلى

ُموافقة

ُالجمعية؟

ُهل

ُترتبط

ُالشركة

ُبعالقة

ُمعُعمل

ُالجمعية؟

ُالمصلحة

ُالمالية

ُاإلجمالية

)%(ُ

ُُُُُُُُُُُُُ

ُ

 ُأوُأنش ةُأوُأعمالُفيُتشاركُأو(ُأخرىُجهةُأيُأوُلجنةُأوُإدارةُمجلسُفيُعضوُمنصبُمثل)ُمنصبااُتتقلدُهل

ُالجمعية؟ُغيرُأخرىُجهةُأي  ُُلدىُعضويةُلديك

ُنعمُُُُُُ

ُُالُُُُُُ

 ُمجلسُفيُعضوُمنصبُمثل)ُمنصباا(ُوالبناتُاألبناء/الزوج/الزوجات/الزوجة/الوالدان)ُأسرتكُأفرادُمنُأيُيتقلدُهل

ُالجمعية؟ُغيرُأخرىُجهةُأي  ُُفيُعضويةُلديهُأوُأنش ةُأوُأعمالُفيُيشاركُأو(ُأخرىُجهةُأيُأوُلجنةُأوُإدارة

ُنعمُُُُُ

ُُالُُُُُ

/ُُوُمنصبُأيُبشغلُالخاصةُالتفاصيلُعنُاإلفصاحُعليكُيجبُفأنهُالسابقة،ُاألس لةُمنُأيُعلىُبنعمُاإلجابةُحالةُفي

ُأفرادُمنُأي ُ ُقبلُمنُأوُقبلكُمن(ُالخاصُالق اعُأوُالحكومةُالجمعية،ُش   ركاءُمع)ُخارجيةُأعمالُأي ُ ُفيُالمش   اركةُأو

ُ.عائلتك

ُ



 

 

ُاسم

ُالجهة

ُنوع

ُالجهة
ُالمدينة

ُترتبطُهل

ُبعالقةُالجهة

ُمعُعمل

ُالجمعية؟

ُحصلتُهل

ُموافقةُعلى

ُالجمعية؟

ُصاحب

ُالمنصب
ُالمنصب

ُمكاسبُعلىُتتحصلُهل

ُهذاُتوليكُنظيرُمالية

ُالمنصب؟

ُُُُُُُُ
ُ

 ُمستقبليةُأوُحاليةُصلةُولهاُالجمعيةُخارجُجهةُمنُأكثرُأوُهديةُعائلتكُأفرادُمنُأحدُأليُأوُلكُقدمتُهل

ُتقبلها؟ُلمُأمُقبلتهاُسواءُبالجمعية

ُنعمُ

ُُالُُُُُُ

ُ

ُقبلُمنُأوُقبلكُمنُقبولهاُعندُالهديةُتفاصيلُعنُاإلفصاحُعليكُيجبُفإنهُالسابق،ُالسؤالُعلىُبنعمُاإلجابةُحالةُفي

ُ.عائلتكُأفرادُمنُأي ُ 
ُ

ُتقديمُتاريخُُ

ُالهدية

ُالهجري

ُتقديمُتاريخ

ُالهدية

ُالميالدي

ُُُُ

ُمقدمُاسم

ُالهدية
ُالسنةُالشهرُاليومُالسنةُالشهرُاليومُالجهة

ُهل

ُقبلت

ُالهدية؟

ُالجهةُترتبطُهل

ُمعُعملُبعالقة

ُالجمعية؟

ُنوع

ُالهدية

ُالهديةُقيمة

ُتقديريا

ُُُُُُُُُُُُ

ُ
ُ

ُ

 (ُُبتاريخ12ُاعتمدُمجلسُإدارةُالجمعيةُهذهُالسياسةُفيُاالجتماع)ُهـ.17/10/1438

ُ

رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                         

 

ُعساف بن سالم أبوثنين              


