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 شهادة إفصاح تعارض املصاحل

 :  وأتعهد أنا  أقر

 ي : وبصفت 

" بـ  اخلاصة  املصالح  تعارض  سياسة  عىل  اطلعت  قد  القانونية  بأنني  للخدمات  اخلريية  اجلمعية 

أرباح شخصية  "، وبناء عليه أوافق وأقر وألتزم بام فيها وأتعهد بعدم احلصول عىل أي مكاسب أو  ساعي

مبارشة مستفيدا من موقعي كعضو جملس إدارة أو موظف يف اجلمعية وبعدم استخدام  غري  بطريقة مبارشة أو  

أي معلومات ختص اجلمعية أو أصوهلا أو مواردها ألغرايض الشخصية أو أقاريب أو أصدقائي أو استغالهلا  

 ألي منفعة أخرى. 

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

 التاريخ ....../...../........... ـه

 املوافق ....../...../........... م 

 ،،، واهلل املوفق 

 

 

 

 

 الرقم: 

 التاريخ: 

 المرفقات:



 

 نموذج إفصاح مصلحة (: 1)ملحق 

 

 ؟جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعيةهل تملك أيَّ مصلحةً ماليةً في أي ِّ 

 ال   □                                                                     نعم □

 

 جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ في أي ِّ  هل يملك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحةً ماليةً 

 ال □نعم                                                                      □

 

أنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي ِّ عمل في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، ف
 تجاري أو وجود مصلحة مالية في أي ِّ أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أي ِّ من أفراد عائلتك. 

 

اسم  
 النشاط 

نوع  
 النشاط 

 المدينة

رقم  
السجل  
أو  

رخصة  
 العمل

 تاريخ اإلصدار الهجري 
تاريخ اإلصدار  

 الميالدي
هل  

حصلت  
على 
موافقة  
 الجمعية؟ 

هل  
ترتبط 
الشركة  
بعالقة  
عمل مع  
 الجمعية؟ 

المصلحة المالية  
 اإلجمالية 
 السنة  الشهر اليوم السنة  الشهر اليوم )%( 

- - - - - - - - - - - - - 

 

أو  إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك في أعمال أو أنشطةهل تتقلد منصبًا )مثل منصب عضو في مجلس  

 الجمعية لدى أيِّ  جهة أخرى غير  لديك عضوية

 ال □نعم                                                                      □

 

)الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصبًا )مثل منصب عضو في  هل يتقلد أي من أفراد أسرتك  

أيِّ  جهة أخرى غير   أو أنشطة أو لديه عضوية في  شارك في أعماليارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو  مجلس إد

 الجمعية؟

 ال □نعم                                                                      □

 

أنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، ف
، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبلك أو من  الجمعيةمنصب و / أو المشاركة في أي ِّ أعمال خارجية )مع شركاء 

 .قبل أي ِّ من أفراد عائلتك
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ولها صلة حالية أو مستقبلية  خارج الجمعية جهة هدية أو أكثر من أو ألي أحد من أفراد عائلتك هل قدمت لك 

 سواء قبلتها أم لم تقبلها؟ بالجمعية 

 ال □نعم                                                                      □

 

قبلك أو  الهدية عند قبولها من تفاصيل نه يجب عليك اإلفصاح عن إ السابق، ف السؤالفي حالة اإلجابة بنعم على 
 .أي ِّ من أفراد عائلتكمن قبل 

 

اسم  
مقدم 
 الهدية

 الجهة 

تاريخ تقديم الهدية 
 الهجري 

تاريخ تقديم الهدية 
 الميالدي

 هل
قبلت  
 الهدية؟ 

هل  
ترتبط 
الجهة  
بعالقة  
عمل مع  
 الجمعية؟ 

 نوع الهدية 
قيمة الهدية  
 تقديريا 

 السنة  الشهر اليوم السنة  الشهر اليوم

- - - - - - - - - - - - 

 

 
أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة  

 من الجمعية.
 

 االسم:
 المسمى الوظيفي:

 التاريخ:
 التوقيع 

 

 

 اسم الجهة 
نوع  
 الجهة 

 المدينة
هل ترتبط الجهة  
بعالقة عمل مع  

 الجمعية؟ 

هل حصلت على  
 موافقة الجمعية؟ 

صاحب  
 المنصب 

 المنصب 
هل تتحصل على مكاسب  
مالية نظير توليك هذا  

 المنصب؟ 
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