
سياسة تعارض المصالح 
للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 



تمهيد: 1.
١-١ تـحترمُ " الجـمعية الـخيريـة لـرعـايـة مـرضـى الـرومـاتـيزم" خـصوصـيةَ كـلّ شـخصٍ يـعمل 
لـصالـحها، وتَـعدُ مـا يـقوم بـه مـن تـصرفـاتٍ خـارجَ إطـار الـعمل لـيس مـن اهـتمامـها، إال أنَّ 
الجــمعية تــرى أن الــمصالــح الــشخصية لــمن يــعمل لــصالــحها أثــناءَ مــمارســةِ أيِّ أنشــطةٍ 
اجــتماعــيةٍ، أو مــالــية، أو غــيرهــا، قــد تــتداخــلُ، بــصورةٍ مــباشــرةٍ أو غــيرِ مــباشــرةٍ، مــع 

موضوعيتهِ، أو والئهِ للجمعية مما قدْ ينشأُ معه تعارض في المصالح. 

١-٢ تُـؤمـن الجـمعية بـقيمها ومـبادئـها الـمتمثلةِ فـي الـنزاهـةِ والـعمل الجـماعـيِ والـعنايـةِ 
والـمبادرةِ واإلنـجازِ، وتـأتـي سـياسـة تـعارض الـمصالـح الـصادرة عـن الجـمعية؛ لـتعزيـز تـلك 
الـقيم وحـمايـتها، وذلـك لـتفادي أن تـؤثّـر الـمصلحة الـشخصية أو الـعائـلية، أو الـمهنية أليّ 
شـخصٍ يـعمل لـصالـح الجـمعية عـلى أداء واجـباتـه تـجاه الجـمعية، أو أن يـتَحّصلَ مـن خـالل 

تلك المصالح على مكاسبٍ على حساب الجمعية. 

نطاق وأهداف السياسة: 2.
2-1 مــع عــدم اإلخــالل بــما جــاء فــي التشــريــعات والــقوانــين الــمعمول بــها فــي الــمملكة الــعربــية 
الــسعوديــة الــتي تــحكُم تــعارض الــمصالــح، ونــظام الجــمعيات والــمؤســسات األهــلية والئــحته 

التنفيذية، والالئحة األساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكماالً لها، دونَ أن تحلَّ محلها. 

2-2 تُـطبق هـذه السـياسـة عـلى كـل شـخص يـعمل لـصالـح الجـمعية، ويـشمل ذلـك أعـضاء الجـمعية 
الــعمومــية وأعــضاء مجــلس اإلدارة، وأعــضاء الــلجان الــمنبثقة مــن مجــلس اإلدارة، ومــديــري 

الجمعية التنفيذيين، وجميع موظفيها ومتطوعيها. 
3-2 يـشمل تـعارض الـمصالـح، مـا يـتعلق بـاألشـخاص أنـفسهم الـمذكـوريـن فـي الـفقرة الـسابـقة 
ومــصالــح أي شــخص آخــر تــكون لــهم عــالقــة شــخصية بــهم، ويــشمل هــؤالء الــزوجــة، األبــناء، 

الوالدين، األشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة. 

2-3 تُـعدُّ هـذه السـياسـة جـزءاً ال يتجـزأُ مـن الـوثـائـق الـتي تـربـط الجـمعية بـاألشـخاص الـعامـلين 
لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل. 

2-4 تُـضّمن الجـمعية الـعقود الـتي تـبرمـها مـع اسـتشاريـيها الـخارجـيين أو غـيرهـم، نـصوصـاً تـنظم 
تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة. 

2-٥ تهـدف هـذه السـياسـة إلـى حـمايـة الجـمعية وسـمعتها ومـن يـعمل لـصالـحها مـن أي أشـكال 
تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 

٢



مســئولــيات وصــالحــيات مجــلس اإلدارة واإلدارة الــتنفيذيــة الــخاصــة بســياســة 3.
تنظيم تعارض المصالح  

٣-١ إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة. 

٣-٢ يـجوز للمجـلس تـكويـن لـجان محـددة او تـكليف أحـد لـجانـه الـمنبثقة مـن المجـلس 
لــلنظر فــي الــمسائــل الــتي مــن الــمحتمل أن تــنطوي عــلى تــعارض مــصالــح مــع مــراعــاة 

متطلبات استقاللية تلك اللجان. 

٣-٣ ال يـكون الـشخص فـي حـالـة تـعارض مـصالـح إال اذا قـرر مجـلس إدارة الجـمعية فـيما 
يــخص تــعامــالت الجــمعية مــع الــغير أو تــعامــالت أعــضاء المجــلس وكــبار الــتنفيذيــين فــي 
الجـمعية أن الـحالـة تـنضوي عـلى تـعارض مـصالـح، وتـكون صـالحـية الـقرار مـع الـمسؤول 

التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية. 

٣-٤ يـجوز لمجـلس اإلدارة وفـقاً لسـلطته الـتقديـريـة أن يـقرر – بـشأن كـل حـالـة عـلى حـدة – 
االعـفاء مـن المسـئولـية عـند تـعارض الـمصالـح الـذي قـد يـنشأ عـرضـاً مـن حـين آلخـر فـي سـياق 
نـشاطـات الـشخص وقـراراتـه الـمعتادة، أو الـذي قـد يـنشأ فـي سـياق عـمله مـع الجـمعية، سـواء 
مـا يـتعلق بـمصالـح مـالـية أو بـمصالـح تـعيقه عـن الـقيام بـواجـبه فـي الـتصرف عـلى أكـمل وجـه 

بما يتوافق مع مصالح الجمعية. 

٣-٥ عــندمــا يــقرر مجــلس اإلدارة أن الــحالــة تــعارض مــصالــح، يــلتزم صــاحــب الــمصلحة 
الـــمتعارضـــة بـــتصحيح وضـــعه وبجـــميع اإلجـــراءات الـــتي يـــقررهـــا مجـــلس اإلدارة وإتـــباع 

االجراءات المنظمة لذلك. 

٣-٦ لمجـلس إدارة الجـمعية صـالحـية إيـقاع الجـزاءات عـلى مـخالـفي هـذه السـياسـة، ورفـع 
الـقضايـا الـجنائـية والـحقوقـية لـلمطالـبة بـاألضـرار الـتي قـد تنجـم عـن عـدم الـتزام جـميع ذوي 

العالقة بها. 

٣-٧ مجـلس اإلدارة هـو الـمخول فـي تفسـير أحـكام هـذه السـياسـة عـلى أن ال يـتعارض ذلـك 
مع االنظمة السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة. 

٣



٣-٨ يـعتمد مجـلس اإلدارة هـذه السـياسـة، ويـبلغ جـميع مـوظـفي الجـمعية وتـكون نـافـذة 
من تاريخ اإلبالغ. 

٣-٩ يـتولـى مجـلس اإلدارة الـتأكـد مـن تـنفيذ هـذه السـياسـة والـعمل بـموجـبها وإجـراء الـتعديـالت 
الالزمة عليها. 

  حاالت تعارض المصالح 4.
4-1 ال يــعني وجــود مــصلحةٍ لــشخص يــعمل لــصالــح الجــمعية فــي أي نــشاط يــتعلق ســواء بــشكل 
مـباشـر أو غـير مـباشـر بـالجـمعية، قـيام تـعارض فـي الـمصالـح بـين الـطرفـين. ولـكن قـد يـنشأ 
تـعارض الـمصالـح عـندمـا يـطلب مـمن يـعمل لـصالـح الجـمعية أن يـبدي رأيـاً، أو يتخـذ قـراراً، أو يـقوم 
ا مـصلحة تـتعلق بـشكل مـباشـر أو  بـتصرف لـمصلحة الجـمعية، وتـكون لـديـه فـي نـفس الـوقـت إمـَّ
غـير مـباشـر بـالـرأي الـمطلوب مـنه إبـداؤه، أو بـالـتصرف الـمطلوب مـنه اتـخاذه، أو أن يـكون لـديـه 
الــتزام تــجاه طــرف آخــر غــير الجــمعية يــتعلق بهــذا الــرأي أو الــقرار أو الــتصرف. إذ تــنطوي حــاالت 
تـعارض الـمصالـح عـلى انـتهاكٍ للسـريـة، وإسـاءةٍ السـتعمال الـثقة، وتـحقيقٍ لـمكاسـب شـخصية، 

وزعزعةٍ للوالء للجمعية. 

4-2 هـذه السـياسـة تـضع امـثلة لـمعايـير سـلوكـية لـعدد مـن الـمواقـف إال أنـها بـالـضرورة ال تـغطى 
جـميع الـمواقـف األخـرى الـمحتمل حـدوثـها، ويـتحتم عـلى كـل مـن يـعمل لـصالـح الجـمعية الـتصرف 
مـن تـلقاء أنـفسهم بـصورة تـتماشـى مـع هـذه السـياسـة، وتـجنب مـا قـد يـبدو أنـه سـلوك يـخالـف هـذه 

السياسة ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي: 

๏ يـنشأ تـعارض الـمصالـح مـثالً فـي حـالـة أن عـضو مجـلس اإلدارة أو عـضو أي لـجنة مـن لـجانـه
أو أي مـن مـوظـفي الجـمعية مـشاركـاً فـي أو لـه صـلة بـأي نـشاط، أو لـه مـصلحة شـخصية أو 
مــصلحة تــنظيمية أو مــهنية فــي أي عــمل أو نــشاط قــد يــؤثــر بــشكل مــباشــر أو غــير 
مـباشـر عـلى مـوضـوعـية قـرارات ذلـك الـعضو أو الـموظـف أو عـلى قـدراتـه فـي تـأديـة واجـباتـه 

ومسئولياته تجاه الجمعية. 

๏ يــنشأ الــتعارض فــي الــمصالــح أيــضاً فــي حــالــة أن عــضو مجــلس اإلدارة أو أحــد كــبار
الـتنفيذيـين يـتلقى أو يـحصل عـلى مـكاسـب شـخصية مـن أي طـرف آخـر سـواء كـان ذلـك 
بـطريـقة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة مسـتفيداً مـن مـوقـعة ومـشاركـته فـي إدارة شـؤون 

الجمعية. 

๏ قـد يـنشأ الـتعارض فـي الـمصالـح مـن خـالل االسـتفادة الـماديـة مـن خـالل الـدخـول فـي
معامالت مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية. 

๏ ايـضا قـد يـنشأ الـتعارض فـي الـمصالـح مـن خـالل تـعيين األبـناء أو األقـربـاء فـي الـوظـائـف أو
توقيع عقود معهم 

٤



๏ مـن إحـدى صـور تـعارض الـمصالـح تـكون فـي حـال ارتـباط مـن يـعمل لـصالـح الجـمعية فـي
جهة أخرى ويكون بينها تعامالت مع الجمعية. 

๏ الهـدايـا واإلكـرامـيات الـتي يـحصل عـليها عـضو مجـلس اإلدارة أو مـوظـف الجـمعية مـن
أمثلة تعارض المصالح. 

๏ االسـتثمار أو الـملكية فـي نـشاط تـجاري أو مـنشأة تـقدم خـدمـات أو تسـتقبل خـدمـات
حالية من الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية. 

๏
๏ إفــشاء األســرار أو إعــطاء الــمعلومــات الــتي تــعتبر مــلكًا خــاصًــا للجــمعية، والــتي يــطلع

عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

๏ قـبول أحـد األقـارب لهـدايـا مـن أشـخاص أو جـهات تـتعامـل مـع الجـمعية بهـدف الـتأثـير عـلى
تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح. 

๏ تســلم عــضو مجــلس اإلدارة أو الــموظــف أو أحــد أفــراد عــائــلته مــن أي جــهة لــمبالــغ أو
أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها. 

๏ قـيام أي جـهة تـتعامـل أو تـسعى لـلتعامـل مـع الجـمعية بـدفـع قـيمة فـواتـير مـطلوبـة مـن
الموظف أو أحد أفراد عائلته. 

๏ َاســتخدام أصــول ومــمتلكات الجــمعية لــلمصلحة الــشخصية مــن شــأنــه أنْ يُظِهــر 
تـعارضـاً فـي الـمصالـح فـعلياً أو مـحتمالً، كـاسـتغالل أوقـات دوام الجـمعية، أو مـوظـفيها، 
أو مــعداتــها، أو مــنافــعها لــغير مــصالــح الجــمعية أو أهــدافــها، أو إســاءةِ اســتخدامِ 
الــمعلومــات الــمتحصلةِ مــن خــالل عــالقــةِ الــشخصِ بــالجــمعيةِ؛ لــتحقيق مــكاســب 

شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى 

االلتزامات 5.
5-1 على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي: 

๏ اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية

๏ االلـتزام بـقيم الـعدالـة والـنزاهـة والـمسؤولـية واألمـانـة وعـدم الـمحابـاة أو الـواسـطة أو
تقديم مصلحة النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية. 

๏ عــدم االســتفادة بــشكل غــير قــانــونــي مــاديــا أو مــعنويــاً هــو أو أي مــن أهــله وأصــدقــائــه
ومعارفه من خالل أداء عمله لصالح الجمعيةً. 

๏ تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك

๏ .تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا

๏ اإلفـصاح لـرئـيسه الـمباشـر عـن أي حـالـة تـعارض مـصالـح أو شـبهة تـعارض مـصالـح طـارئـة
سواء كانت مالية أو غير مالية. 

٥



๏ اإلبــالغ عــن أي حــالــة تــعارض مــصالــح قــد تــنتج عــنه أو هــن غــيره مــمن يــعمل لــصالــح
الجمعية. 

๏ تــقديــم مــا يــثبت إنــهاء حــالــة تــعارض الــمصالــح، فــي حــال وجــوده، أو فــي حــال طــلب 
الجمعية ذلك. 

متطلبات اإلفصاح 6.

يـــتعين عـــلى أعـــضاء مجـــلس اإلدارة والـــمسؤولـــين الـــتنفيذيـــين وغـــيرهـــم مـــن الـــموظـــفين 
والـمتطوعـين الـتقيد الـتام بـاإلفـصاح للجـمعية عـن الـحاالت الـتالـية، حـيثما انـطبق، والـحصول عـلى 
مــوافــقتها فــي كــل حــالــة، حــيثما اقــتضت الــحاجــة، ســواء انــطوت عــلى تــعارض فــعلي أو مــحتمل 

للمصالح أم ال: 

๏ يــتعين عــلى أعــضاء مجــلس اإلدارة والــمسؤول الــتنفيذي وغــيرهــم مــن الــموظــفين
والـمتطوعـين اإلفـصاح عـن أيـة وظـائـف يـشغلونـها، أو ارتـباط شـخصي لـهم مـع جـمعية أو 

مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.  

๏ يــتعين عــلى أعــضاء مجــلس اإلدارة والــمسؤول الــتنفيذي وغــيرهــم مــن الــموظــفين
والمتطوعين اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في المؤسسات الربحية. 

๏ يــتعين عــلى أعــضاء مجــلس اإلدارة والــمسؤول الــتنفيذي وغــيرهــم مــن الــموظــفين
والـمتطوعـين اإلفـصاح عـن أيـة وظـيفة أو مـصلحة مـالـية أو حـصة مـلكية تـخص أي مـن 
أفـراد أسـرهـم  (الـوالـدان والـزوجـة/الـزوجـات/الـزوج واألبـناء/الـبنات) فـي أيـة جـمعيات أو 

مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها. 

๏ يـــتعين عـــلى كـــل أعـــضاء مجـــلس اإلدارة والـــمسؤولـــين الـــتنفيذي وغـــيرهـــم مـــن
الـموظـفين والـمتطوعـين اإلفـصاح للجـمعية والـحصول عـلى مـوافـقتها عـلى أيـة حـالـة 
يــمكن أن تــنطوي عــلى تــعارض محــظور فــي الــمصالــح. وتــخضع جــميع هــذه الــحاالت 
لـلمراجـعة والـتقييم مـن قـبل مجـلس إدارة الجـمعية واتـخاذ الـقرار فـي ذلـك. عـند انـتقال 
الـموظـف إلـى وظـيفة رئـاسـية فـي الجـمعية أو إلـى وظـيفة فـي إدارة أخـرى أو غـير ذلـك مـن 
الـوظـائـف الـتي ربـما تـنطوي عـلى تـعارض فـي الـمصالـح، ربـما يـتعين عـلى الـموظـف إعـادة 
تـعبئة نـموذج تـعارض الـمصالـح وأخـالقـيات الـعمل وبـيان اإلفـصاح فـي غـضون 30 يـومـا مـن 
تـغيير الـوظـيفة. كـما تـقع عـلى عـاتـق الـرئـيس الـمباشـر لـلموظـف مـسؤولـية الـتأكـد مـن 

قيام الموظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.  

6-2 يــعرّض الــتقصير فــي اإلفــصاح عــن هــذه الــمصالــح والــحصول عــلى مــوافــقة الجــمعية عــليها 
الــمسؤول الــتنفيذي وغــيره مــن الــموظــفين والــمتطوعــين لــإلجــراءات الــتأديــبية طــبقا لــنظام 

العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية. 
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تقارير تعارض المصالح 7.
٧-١ تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى اللجنة التنفيذية.  

٧-٢ تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى إدارة الجمعية. 

٧-٣ يُـقدم مـراجـع حـسابـات الجـمعية الـخارجـي تـقريـراً خـاصـاً بـاألعـمال والـعقود الـمبرمـة 
لـصالـح الجـمعية والـتي تـنطوي عـلى مـصلحة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة لـعضو المجـلس، حـال 

طلبِ رئيسِ  

٧-٤ مجــلس اإلدارة، ويُــضمن ذلــك مــع تــقريــره الــسنوي ألداء الجــمعية الــذي يــقدمــه 
للجمعية العمومية. 

تُـصدر اإلدارة الـمخولـة بـالـمراجـعة الـداخـلية تـقريـراً سـنويـاً يُـعرض عـلى مجـلس اإلدارة يُـوضّـح 
تـفاصـيل األعـمال أو الـعقود الـتي انـطوت عـلى مـصلحة لـموظـفي الجـمعية وفـقاً لـنماذج 

اإلفصاح المودعة لديها. 

حـيث إنِّ هـذه السـياسـة تُـعد جـزءاً ال يتجـزأ مـن الـوثـائـق الـتي تـربـط الجـمعية بـاألشـخاص الـعامـلين 
لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفةَ أحكامها وااللتزامات الواردة بها. 

تعهد وإقرار 8.

أقر وأتعهد أنا  ..................................................... وبصفتي ..................................................... 

بـأنـني قـد اطـلعت عـلى سـياسـة تـعارض الـمصالـح الـخاصـة بـ "اسـم الجـمعية"، وبـناء عـليه أوافـق وأقـر 
وألـتزم بـما فـيها وأتعهـد بـعدم الـحصول عـلى أي مـكاسـب أو أربـاح شـخصية بـطريـقة مـباشـرة أو 
مـباشـرة مسـتفيدا مـن مـوقـعي كـعضو مجـلس إدارة أو مـوظـف فـي الجـمعية وبـعدم اسـتخدام أي 
مـعلومـات تـخص الجـمعية أو أصـولـها أو مـواردهـا ألغـراضـي الـشخصية أو أقـاربـي أو أصـدقـائـي أو 

استغاللها ألي منفعة أخرى. 

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

التاريخ               /         /                  هـ 
الموافق                /         /              م 
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ملحق (1): نموذج إفصاح مصلحة 

هل تملك أيَّ مصلحةً ماليةً في أيِّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ 

(   ) نعم 

(   ) ال  

هــل يــملك أيُّ فــردٍ مــن أفــراد عــائــلتك أيَّ مــصلحةً مــالــيةً فــي أيِّ جــمعية أو مــؤســسة ربــحية تــتعامــل مــع 
الجمعية؟ 

(   ) نعم 

(   ) ال 

فـي حـالـة اإلجـابـة بـنعم عـلى أي مـن األسـئلة الـسابـقة، فـأنـه يـجب عـليك اإلفـصاح عـن الـتفاصـيل الـخاصـة 
بـتملك أيِّ عـمل تـجاري أو وجـود مـصلحة مـالـية فـي أيِّ أعـمال تـجاريـة مـن قـبلك أو مـن قـبل أيٍّ مـن أفـراد 

عائلتك. 

هـل تـتقلد مـنصبًا (مـثل مـنصب عـضو فـي مجـلس إدارة أو لـجنة أو أي جـهة أخـرى) أو تـشارك فـي أعـمال أو 
أنشطة أو لديك عضوية لدى أيِّ جهة أخرى غير الجمعية 

(   ) نعم 

(   ) ال 

هـل يـتقلد أي مـن أفـراد أسـرتـك (الـوالـدان / الـزوجـة / الـزوجـات/ الـزوج / األبـناء والـبنات) مـنصبًا (مـثل مـنصب 
عـضو فـي مجـلس إدارة أو لـجنة أو أي جـهة أخـرى) أو يـشارك فـي أعـمال أو أنشـطة أو لـديـه عـضويـة فـي أيِّ 

جهة أخرى غير الجمعية؟ 

(   ) نعم 

(   ) ال 

تاريخ اإلصدار 
الهجري

تاريخ اإلصدار 
الميالدي

اسم 
النشاط 

نوع 
النشاط

رقم المدينة
السجل 

أو 
رخصة 
العمل

هل السنةالشهر اليومالسنةالشهر اليوم
حصلت 

على 
موافقة 
الجمعية؟

هل ترتبط 
الشركة 
بعالقة 

عمل مع 
الجمعية؟

المصلحة 
المالية 

اإلجمالية 
(%)
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فـي حـالـة اإلجـابـة بـنعم عـلى أي مـن األسـئلة الـسابـقة، فـأنـه يـجب عـليك اإلفـصاح عـن الـتفاصـيل الـخاصـة 
بــشغل أي مــنصب و / أو الــمشاركــة فــي أيِّ أعــمال خــارجــية (مــع شــركــاء الجــمعية، الــحكومــة أو الــقطاع 

الخاص) من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك. 

هـل قـدمـت لـك أو ألي أحـد مـن أفـراد عـائـلتك هـديـة أو أكـثر مـن جـهة خـارج الجـمعية ولـها صـلة حـالـية أو 
مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟ 

(   ) نعم 

(   ) ال 

فـي حـالـة اإلجـابـة بـنعم عـلى الـسؤال الـسابـق، فـإنـه يـجب عـليك اإلفـصاح عـن تـفاصـيل الهـديـة عـند قـبولـها 
من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك. 

أقـر أنـا الـموقـع أدنـاه أنـا جـميع الـمعلومـات أعـاله محـدثـة وصـحيحة ومـتماشـية مـع سـياسـة تـعارض الـمصالـح 
المعتمدة من الجمعية. 

االسم: ..................................................... 

المسمى الوظيفي: ..................................................... 

التاريخ:                /         /                   

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

اسم 
الجهة 

نوع 
الجهة

المدين
ة

هل ترتبط الجهة 
بعالقة عمل مع 

الجمعية؟

هل حصلت 
على موافقة 
الجمعية؟

صاحب 
المنصب 

هل تتحصل على المنصب
مكاسب مالية نظير 
توليك هذا المنصب؟
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تاريخ تقديم الهدية 
الهجري

تاريخ تقديم الهدية الميالدي

اسم 
مقدم 
الهدية

هل السنةالشهراليومالسنةالشهراليومالجهة
قبلت 
الهدية؟

هل ترتبط الجهة 
بعالقة عمل مع 

الجمعية؟

نوع 
الهدية

قيمة الهدية 
تقديريا


