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 رارقإو دهعت

 

 .                                   بصفتيو                             أقر و أتعهد أنا 

بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بجمعية العمل التطوعي ،و بناا  علياأ أوا ا  و أقار و 

بما  يهاا و أتعهاد بعادم اللصاول علاى أس مأاسار أو ارباا  طخصاية بطريةاة مباطارب أو  يار مباطارب ألتزم 

مستفيداً من موقعي أعضو مجلس إدارب أو موظف  ي الجمعية و بعدم استخدام أس معلوماات تخاا الجمعياة 

 أخرى. أو اصولها أو مواردها أل راضي الطخصية أو أقاربي أو أصدقائي او استغاللها ألس منفعة

 .التوقيع

  ـه            /   /  التاريخ

 م.             /   /الموا  
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 نموذج إفصاح مصلحة
 

 هل تملك أس مصللة مالية  ي أس جمعية أو مؤسسة ربلية تتعامل مع الجمعية؟
 (     )  نعم
 (     )   ال
 

 هل يملك أس  رد من أ راد عائلتك أس مصللة مالية  ي أس جمعية أو مؤسسة ربلية تتعامل مع الجمعية؟
 (     )  نعم
 (     )   ال
 

 ي لالة اإلجابة بنعم على أس من االسئلة السابةة،  إنأ يجر عليك اإل صاا  عان التفاصايل الخاصاة بتملاك أس عمال تجاارس او 
 وجود مصللة مالية  ي أس أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أس من أ راد عائلتك.

تااااااااااااريخ االصااااااااااادار     
 الهجرس

    تاريخ اإلصدار الميالدس

اساااااااااااام 
 النطاط

نااااااااااااااو  
 النطاط

رقااااااااااام  المدينة
السااااجل 

او 
رخصااة 
 العمل

هااااااااااااااال  السنة الطهر اليوم السنة الطهر اليوم
لصااااالت 
علااااااااااااى 
موا ةاااااااة 
 الجمعية؟

هاااااال تاااااارتبط 
الطااااااااااااااااارأة 
بعالقاااة عمااال 
 مع الجمعية؟

المصاااللة 
الماليااااااااااة 
اإلجمالياااة 

)%( 

             

 
أخاارى( أو تطااارك  ااي أعمااال أو أنطااطة أو لااديك هاال تتةلااد منصااباً )مباال منصاار عضااو  ااي مجلااس إدارب او لجنااة أو أس جهااة 

 عضوية لدى أس جهة أخرى  ير الجمعية
 (     )  نعم
 (     )   ال

هل يتةلد أس من أ راد اسرتك )الوالدان/ الزوجة/ الزوجاات/ الازو / االبناا  و البناات( منصاباً )مبال منصار عضاو  اي مجلاس 
 عضوية  ي أس جهة أخرى  ير الجمعية؟إدارب أو لجنة أو أس جهة أخرى( أو يطارك  ي أعمال أو أنططة أو لديأ 

 (     )  نعم
 (     )   ال
 

 ي لالة اإلجابة بنعم على أس من االسئلة الساابةة،  إناأ يجار علياك اإل صاا  عان التفاصايل الخاصاة بطاغل أس منصار و / أو 
 لتك.المطارأة  ي أس أعمال خارجية )مع طرأا  الجمعية، اللأومة أو الةطا  الخاا( من قبلك أو من قبل أس من أ راد عائ

هااااال تتلصااااال علاااااى 
مأاسااار مالياااة نظيااار 
 توليك هذا المنصر؟

صاااااااالر  المنصر
 المنصر

هااااااااااااااااااال 
لصاااااااالت 
علااااااااااااااااى 
موا ةاااااااااااة 
 الجمعية؟

هاال تاارتبط 
الجهاااااااااااااة 
بعالقااااااااااااة 
عمااال ماااع 
 الجمعية؟

نااااااااااااااو   المدينة
 الجهة

 اسم الجهة
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صالة لالياة أو مساتةبلية بالجمعياة ساوا  هل قدمت لك أو ألس ألد من أ راد عائلتك هدية أو أأبر من جهة خار  الجمعية و لها 
 قبلتها أم لم تةبلها ؟

 (     )  نعم
 (     )   ال

  ي لالة اإلجابة بنعم على السؤال الساب ،  إنأ يجر عليك اإل صا  عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك
 أو من قبل أس من أ راد عائلتك.

تاااااااااريخ تةااااااااديم الهديااااااااة     
 الميالدس

   تاريخ تةديم الهدية الهجرس

قيماااااااااااااة 
الهدياااااااااة 

 تةديرياً 

ناااااااااااااو  
 الهدية

هل تارتبط 
الجهااااااااااااة 
بعالقاااااااااااة 
عمااال ماااع 
 الجمعية؟

هااااااااااااال 
قبلااااااااات 
 الهدية؟

اسااااااااام  الجهة اليوم الطهر السنة اليوم الطهر السنة
مةااااااادم 
 الهدية

            

 
 
 
 

 المعتمدب من الجمعية.أقر أنا الموقع ادناه، أن جميع المعلومات أعاله ملدبة و صليلة و متماطية مع سياسة تعارض المصالح 

 االسم:

 المسمى الوظيفي:

 التاريخ:

 التوقيع:

 

 


