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 تعهد وإقرار

 

 .                                   بصفتًو                             أقر و أتعهد أنا 

،و بناء علٌه أوافق و أقرر  ةٌدوعسلا ناطرسلا ةٌعمجبلى سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بأننً قد اطلعت ع

و ألتزم بما فٌها و أتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو اربرا  خخصرٌة بطرٌ رة مباخرر  أو مٌرر مباخرر  

مستفٌداً من موقعً كعضو مجلس إدار  أو موظف فً الجمعٌة و بعدم استخدام أي معلومرات تخرا الجمعٌرة 

 خصٌة أو أقاربً أو أصدقائً او استغاللها ألي منفعة أخرى.أو اصولها أو مواردها ألمراضً الخ

 .التوقيع

  هـ            /   /  التارٌخ

 م.             /   /الموافق
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 نموذج إفصاح مصلحة
 

 هل تملك أي مصلحة مالٌة فً أي جمعٌة أو مؤسسة ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة؟
 )     (  نعم
 )     (   ال
 

 فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالٌة فً أي جمعٌة أو مؤسسة ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة؟هل ٌملك أي 
 )     (  نعم
 )     (   ال
 

فً حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة الساب ة، فإنه ٌجب علٌك اإلفصرا  عرن التفاصرٌل الخاصرة بتملرك أي عمرل تجراري او 
 ن قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.وجود مصلحة مالٌة فً أي أعمال تجارٌة م

ترررررررررررارٌخ االصررررررررررردار     
 الهجري

    تارٌخ اإلصدار المٌالدي

اسررررررررررررم 
 النخاط

نررررررررررررررو  
 النخاط

رقرررررررررررم  المدٌنة
السررررجل 

او 
رخصررة 

 العمل

هرررررررررررررررل  السنة الخهر الٌوم السنة الخهر الٌوم
حصرررررلت 
علررررررررررررى 
مواف رررررررة 
 الجمعٌة؟

هررررررل ترررررررتبط 
الخرررررررررررررررررركة 
بعالقرررة عمرررل 

 مع الجمعٌة؟

المصرررلحة 
المالٌررررررررررة 
اإلجمالٌرررة 

)%( 

             

 
هررل تت لررد منصررباً )مبررل منصررب عضررو فررً مجلررس إدار  او لجنررة أو أي جهررة أخرررى( أو تخررارك فررً أعمررال أو أنخررطة أو لرردٌك 

 عضوٌة لدى أي جهة أخرى مٌر الجمعٌة
 )     (  نعم
 )     (   ال

الرزو// االبنراء و البنرات( منصرباً )مبرل منصرب عضرو فرً مجلرس هل ٌت لد أي من أفراد اسرتك )الوالدان/ الزوجة/ الزوجرات/ 
 إدار  أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو ٌخارك فً أعمال أو أنخطة أو لدٌه عضوٌة فً أي جهة أخرى مٌر الجمعٌة؟

 )     (  نعم
 )     (   ال
 

التفاصرٌل الخاصرة بخرغل أي منصرب و / أو فً حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السراب ة، فإنره ٌجرب علٌرك اإلفصرا  عرن 
 المخاركة فً أي أعمال خارجٌة )مع خركاء الجمعٌة، الحكومة أو ال طا  الخاا( من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

هرررررل تتحصرررررل علرررررى 
مكاسرررب مالٌرررة نظٌرررر 

 تولٌك هذا المنصب؟

صررررررراحب  المنصب
 المنصب

هرررررررررررررررررررل 
حصررررررررلت 
علررررررررررررررررى 
مواف رررررررررررة 

 الجمعٌة؟

هررل ترررتبط 
الجهرررررررررررررة 
بعالقررررررررررررة 
عمرررل مرررع 

 الجمعٌة؟

نررررررررررررررو   المدٌنة
 الجهة

 اسم الجهة
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هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدٌة أو أكبر من جهة خار/ الجمعٌة و لها صرلة حالٌرة أو مسرت بلٌة بالجمعٌرة سرواء 
 قبلتها أم لم ت بلها ؟

 )     (  نعم
 )     (   ال

 السابق، فإنه ٌجب علٌك اإلفصا  عن تفاصٌل الهدٌة عند قبولها من قبلكفً حالة اإلجابة بنعم على السؤال 
 أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

تررررررررارٌخ ت رررررررردٌم الهدٌررررررررة     
 المٌالدي

   تارٌخ ت دٌم الهدٌة الهجري

قٌمرررررررررررررة 
الهدٌرررررررررة 

 ت دٌرٌاً 

نرررررررررررررو  
 الهدٌة

هل تررتبط 
الجهررررررررررررة 
بعالقرررررررررررة 
عمرررل مرررع 

 الجمعٌة؟

هرررررررررررررل 
قبلرررررررررت 

 الهدٌة؟

اسرررررررررم  الجهة الٌوم الخهر السنة الٌوم الخهر السنة
م ررررررردم 

 الهدٌة

            

 
 
 
 

 أقر أنا الموقع ادناه، أن جمٌع المعلومات أعاله محدبة و صحٌحة و متماخٌة مع سٌاسة تعارض المصالح المعتمد  من الجمعٌة.

 االسم:

 المسمى الوظٌفً:

 التارٌخ:

 التوقٌع:

 

 


