
سياسة تعارض المصالح

Children with Disability Association



1. تحتــرم »الجمعيــة األهليــة« خصوصيــة كّل شــخٍص يعمــل لصالحهــا، وتَعــُد مــا يقــوم بــه مــن تصرفاٍت 

ــح الشــخصية لمــن يعمــل  ــرى أن المصال ــة ت خــارَج إطــار العمــل ليــس مــن اهتمامهــا، إال أنَّ الجمعي

لصالحهــا أثنــاءَ ممارســِة أّي أنشــطٍة اجتماعيــٍة، أو مالــي، أو غيرهــا، قــد تتداخــل، بصــورة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة مــع موضوعيتــه، أو والئــه للجمعيــة ممــا قــد ينشــأ معــه تعــارض فــي المصالــح.

ــادرة  ــة والمب ــي والعناي ــل الجماع ــِة والعم ــي النزاه ــِة ف ــا المتمثل ــا ومبادئه ــة بقيمه ــن الجمعي 2. تُؤم

واإلنجــاز، وتأتــي سياســة تعــارض المصالــح الصــادرة عــن الجمعيــة؛ لتعزيــز تلــك القيــم وحمايتهــا، وذلك 

ــة  ــح الجمعي ــل لصال ــخص يعم ــة ألي ش ــة، أو المهني ــخصية أو العائلي ــة الش ــر المصلح ــادي أن تؤث لتف

علــى أداء واجباتــه تجــاه الجمعيــة، أو أن يتحصــل مــن خــال تلــك المصالــح علــى مكاســب علــى حســاب 

الجمعيــة.

نطاق وأهداف السياسة:
1. مـع عـدم اإلخال بمـا جـاء فـي التشـريعات والقوانيـن المعمـول بهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية 

التــــي تحكــــم تعــــارض المصالــح، ونظــــام الجمعيــــات والمؤسســــات األهلية والئحته التنفيذيــة، 

والائحة األساسية للجمعيــــة، تأتــــي هــــذه السياســة استكماالً  لهــــا، دون  أن تحــل محلهــا.

2. تطبــــق هــــذه السياســــة علــــى كل شــــخص يعمــل لصالــــح الجمعيــــة، ويشــمل ذلــــك أعضــاء 

الجمعيــة العموميـة وأعضـاء مجلـس اإلدارة، وأعضـاء اللجـان المنبثقـة مـن مجلـس اإلدارة، ومديـري 

الجمعيـــة التنفيذييـن، وجميـــع موظفيهـا ومتطوعيهـا.

3. يشـــمل تعـــارض المصالـــح، مـــا يتعلـــق باألشــخاص أنفســـهم المذكوريـــن فــي الفقــرة الســـابقة 

ومصالــح أي شـــخص آخـــر تكـــون لهـــم عاقــة شـــخصية بهــم، ويشـــمل هــؤالء الزوجـــة، األبنــاء، 

الوالديــن، األشــقاء، أو غيرهـــم مـــن أفـــراد العائلــة.

4. تُعــدُّ هــذه السياســة جــزءاً ال يتجــزأُ مــن الوثائــق التــي تربــط الجمعيــة باألشــخاص العامليــن لصالحهــا 

ســواء كانــت تلــك الوثائــق قــرارات تعييــن أو عقــود عمــل.

5. تُّضمن الجمعيـــة العقـــود التـــي تبرمهـــا مـــع استشـــارييها الخارجييـــن أو غيرهـــم، نصوصـــا تنظـــم 

تعـــارض المصالـــح بمـــا يتفـق مـع أحـــكام هـــذه السياسـة.

6. تهـــدف هـــذه السياســـة إلـــى حمايـــة الجمعيـــة وســـمعتها ومـن يعمـــل لصالحهـا مـــن أي أشـكال 

تعـــارض المصالـــح الســـلبية التـــي قـــد تنشـــأ بسـبب عـــدم اإلفصاح.

مســئوليات وصالحيــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الخاصــة بسياســة 
تنظيــم تعــارض المصالــح:

1. إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.

2. يجـــوز للمجلـــس تكويـــن لجـــان محـــددة أو تكليـف أحـــد لجانـه المنبثقـــة مـن المجلـــس للنظـر فـي 

المسـائل التـي مـن المحتمـل أن تنطـوي علـى تعـارض مصالـح مـع مراعـاة متطلبـات استقالية تلـك 

اللجـان.



3. ال يكـــون الشـــخص فـــي حالـــة تعـــارض مصالـــح إال إذا قـــرر مجلـــس إدارة الجمعيـــة فيمـــا يخـــص 

تعامات الجمعيـــة مـــع الغيـر أو تعامات أعضـاء المجلـس وكبـار التنفيذييـن فـي الجمعيـة أن الحالـة 

تنضـــوي علــــى تعــــارض مصالــح، وتكــــون صاحية القــرار مــــع المســــؤول التنفيــذي بخصــوص 

باقــــي موظفــي الجمعيـة.

ــاء  ــدة - اإلعف ــى ح ــة عل ــأن كل حال ــرر - بش ــة أن يق ــلطته التقديري ــاً لس ــس اإلدارة وفق ــوز لمجل 4. يج

مــن المســؤولية عنــد تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ عرضــاً مــن حيــن آلخــر فــي ســياق نشــاطات 

الشــخص وقراراتــه المعتــادة، أو الــذي قــد ينشــأ فــي ســياق عملــه مــع الجمعيــة، ســواء مــا يتعلــق 

بمصالــح ماليــة أو بمصالــح تعيقــه عــن القيــام بواجبــه فــي التصــرف علــى أكمــل وجــه بمــا يتوافــق 

مــع مصالــح الجمعيــة.

5. عندمـا يقـرر مجلـس اإلدارة أن الحالـة تعـارض مصالـح، يلتـزم صاحـب المصلحـة المتعارضـة بتصحيـح 

وضعـه وبجميـع اإلجراءات التـي يقررهـا مجلـس اإلدارة وإتبـاع اإلجراءات المنظمـة لذلـك.

6. لمجلـــس إدارة الجمعيـــة صالحيـــة إيقـــاع الجـــزاءات علـــى مخالفـي هـــذه السياسـة، ورفـــع القضايـا 

الجنائيـــة والحقوقيـــة للمطالبـــة باألضرار التـــي قـــد تنجـــم عـــن عـــدم التـــزام جميـــع ذوي العاقة بهـا.

7 . مجلـــس اإلدارة هـــو المخـــول فـي تفسـير أحـكام هـذه السياسـة علـــى أال يتعـارض ذلـك مـع األنظمة 

الســـارية والائحة األساسية للجمعيـــة وأنظمـــة الجهـات المشـرفة.

ــخ  ــن تاري ــذة م ــون ناف ــة وتك ــي الجمعي ــع موظف ــغ جمي ــة، ويبل ــذه السياس ــس اإلدارة ه ــد مجل 8. يعتم

ــاغ. اإلب

9. يتولـــى مجلـــس اإلدارة التأكـد مـن تنفيـذ هـذه السياسـة والعمـل بموجبهـا وإجـراء التعديات االلزمـة 

عليهـا.

حاالت تعارض المصالح:
1. ال يعنـــي وجـــود مصلحـــة لشـــخص يعمـــل لصالـــح الجمعيـــة فـــي أي نشـــاط يتعلـق ســـواء بشـكل 

مباشـــر أو غيــــر مباشــــر بالجمعيــة، قيــــام تعــارض فــي المصالــــح بيــن الطرفيــــن. ولكــن قــد 

ينشــأ تعــارض المصالـح عندمـا يطلـب ممـن يعمـل لصالـح الجمعيـة أن يبـدي رأيـاً، أو يتخـذ قـراراً، 

أو يقـــوم بتصـــرف لمصلحــــة الجمعيــة، وتكــــون لديــه فــي نفــس الوقــت إمــــا مصلحــة تتعلــق 

بشــــكل مباشــــر أو غيــر مباشـر بالـرأي المطلـوب منـه إبـــداؤه، أو بالتصـرف المطلـوب منـه اتخـاذه، 

أو أن يكـــون لديـــه التـــزام تجـاه طـرف آخـر غيـــر الجمعيـة يتعلـق بهـذا الـــرأي أو القـرار أو التصـرف. 

إذ تنطـــوي حاالت تعـــارض المصالـــح علـــى انتهـــاٍك للســـرية، وإســـاءةٍ  الستعمال الثقـــة، وتحقيـقٍ  

لمكاســـب شـــخصية، وزعزعـــة للوالء للجمعيـة.

2. هـذه السياسـة تضـع أمثلـة لمعاييـر سـلوكية لعـدد مـن المواقـف إال أنهـا بالضـرورة ال تغطـى جميـع

المواقـــف األخرى المحتمـــل حدوثهـــا، ويتحتـــم علـــى كل مـــن يعمـــل لصالـــح الجمعيـــة التصـرف مـن 

تلقـــاء أنفســـهم بصـورة تتماشـى مـع هـذه السياســـة، وتجنـب مـا قـد يبـدو أنـه سـلوك يخالـف هـذه 

السياســـة ومـــن األمثلة علـــى حاالت التعـــارض مـــا يلـي:



  ينشـــأ تعـــارض المصالـــح مثاً فـــي حالـــة أن عضـــو مجلـــس اإلدارة أو عضـــو أي لجنـة مـــن لجانـه أو 

أي مــــن موظفــــي الجمعيــــة مشــاركاً فــي أو لــه صلــــة بــأي نشــاط، أو لــــه مصلحــة شــخصية 

أو مصلحــــة تنظيميـــة أو مهنيـــة فـي أي عمـل أو نشـاط قـد يؤثـر بشـــكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى 

موضوعيـــة قـــرارات ذلـك العضـــو أو الموظـف أو علـى قدراتـه فـي تأديـــة واجباتـه ومسـئولياته تجـاه 

الجمعيـة.

  ينشــأ التعــارض فــي المصالــح أيضــا فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن 

يتلقـى أو يحصـل علـى مكاسـب شـخصية مـن أي طـرف آخـر سـواء كان ذلـك بطريقـة مباشـرة أو غيـر 

مباشـرة مسـتفيداً مـن موقعـه ومشـاركته فـي إدارة شـؤون الجمعيـة.

  قـــد ينشـــأ التعـــارض فـــي المصالـــح مـــن خال االستفادة الماديـــة مـــن خال الدخـول فـــي معامات 

ماديـــة بالبيـع أو الشـــراء أو التأجيـر للجمعيـة.

  أيضاً قـــد ينشـــأ التعـــارض فـــي المصالـح مـن خـال تعييـــن األبناء أو األقرباء فـــي الوظائـف أو توقيـع 

عقـود معهـم.

  مــــن إحــــدى صــــور تعــارض المصالــح تكــــون فــي حــال ارتبــاط مــن يعمــــل لصالــح الجمعيــة 

فــــي جهــة أخــــرى ويكــون بينهــــا تعامات مــع الجمعيــة.

  الهدايـــا واإلكراميات التـــي يحصـل عليهـا عضـو مجلـس اإلدارة أو موظـف الجمعيـة مـن أمثلة تعارض 

المصالح.

  االستثمار أو الملكيــــة فــــي نشــــاط تجــاري أو منشــأة تقــدم خدمــــات أو تســتقبل خدمــات حاليــة 

مــــن الجمعيــة أو تبحــث عــن التعامــل مــع الجمعيــة.

  إفشـــاء األسرار أو إعطـــاء المعلومـــات التـــي تعتبـــر ملكاً خاصاً للجمعيـــة، والتـــي يطلـــع عليهـا بحكـم 

العضويـــة أو الوظيفـة، ولـــو بعـد تركـه الخدمـة.

  قبـــول أحـــد األقارب لهدايـــا مـــن أشـــخاص أو جهـــات تتعامـــل مـــع الجمعيـــة بهـــدف التأثيـــر علـــى 

تصرفــات العضـــو أو الموظـــف بالجمعيـــة قـــد ينتـــج عنـــه تعـــارض المصالــح.

  تســــلم عضــــو مجلــــس اإلدارة أو الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن أي جهــة لمبالــغ أو أشــياء 

ذات قيمــــة بســــبب تعامــل تلــك الجهــة مــع الجمعيــة أو ســعيها للتعامــل معهــا.

  قيـــام أي جهـــة تتعامـــل أو تسـعى للتعامـل مـع الجمعيـة بدفـــع قيمـة فواتيـر مطلوبـة مـن الموظـف 

أو أحـد أفـراد عائلتـه.

  اســتخدام أصــول وممتلــكات الجمعيــة للمصلحــة الشــخصية مــن شــأنه أْن يُِظهرَ تعارضــا فــي 

المصالـــح فعلياً أو محتماً، كاستغال أوقـــات دوام الجمعيـــة، أو موظفيهـــا، أو معداتها، أو منافعها  

لغيــــر مصالــــح الجمعيــة أو أهدافهــــا، أو إســاءة اســــتخدام المعلومات المتحصلة من خال عاقة 

الشخص بالجمعية؛ لتحقيــــق مكاســــب شــخصية، أو عائليــة، أو مهنيــة، أو أي مصالــح أخــرى.

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



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

  االلتزام بقيـــم العدالـــة والنزاهـة والمســـؤولية واألمانة وعـدم المحابـــاة أو الواسـطة أو تقديم مصلحة 

النفـــس أو اآلخرين علـــى مصالـح الجمعية.

  عـــدم االستفادة بشـــكل غيـــر قانونـــي ماديـا أو معنويـــا هـو أو أي مـن أهلـــه وأصدقائـه ومعارفـه مـن 

خـــال أداء عملـه لصالـح الجمعيـة.

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

  تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا.

  اإلفصاح لرئيســــه المباشــــر عــــن أي حالــــة تعــارض مصالــح أو شــبهة تعــــارض مصالــح طارئــة 

ســــواء كانـت ماليـة أو غيـر ماليـة.

  اإلباغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.

  تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.

متطلبات اإلفصاح:
1. يتعيـــن علـــى أعضـاء مجلـس اإلدارة والمسـؤولين التنفيذييـن وغيرهـــم مـن الموظفيـن والمتطوعيـن 

التقيـــد التـــام باإلفصاح للجمعيـــة عـــن الحاالت التاليـة، حيثمـــا انطبـق، والحصـول علـــى موافقتهـا فـي 

كل حالـــة، حيثمـــا اقتضـــت الحاجـة، سـواء انطـوت علـى تعـارض فعلـــي أو محتمـل للمصالـح أم ال:

  يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن 

اإلفصاح عــن أيــة وظائــف يشــغلونها، أو ارتبــاط شــخصي لهــم مــع جمعيــة أو مؤسســة خارجيــة، 

ســواء كانــت داخــل المملكــة أم خارجهــا.

   يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن 

اإلفصاح عــن أيــة حصــص ملكيــة لهــم فــي المؤسســات الربحيــة.

  يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغيرهــم مــن الموظفيــن والمتطوعيــن 

اإلفصاح عـــن أيـــة وظيفـــة أو مصلحـــة ماليـــة أو حصـة ملكيـة تخـــص أي مـن أفـراد أســـرهم )الوالـدان 

والزوجة/الزوجات/الـزوج واألبناء/البنـات( فـي أيـة جمعيـات أو مؤسسـات ربحيـة تتعامـل مـع الجمعيـة 

أو تسـعى للتعامـل معهـا.

  يتعيـــن علـــى كل أعضـاء مجلـس اإلدارة والمســـؤولين التنفيـذي وغيرهـم من الموظفيـن والمتطوعين 

اإلفصاح للجمعيـــة والحصـــول علـــى موافقتهـا علـى أيـة حالـة يمكـــن أن تنطـوي علـى تعـارض محظـور 

فـــي المصالـــح. وتخضـــع جميـــع هـــذه الحاالت للمراجعـــة والتقييـــم مـن قبـــل مجلـــس إدارة الجمعيـة 

واتخـــاذ القـــرار فـــي ذلـك. عنـد انتقـال الموظـف إلـى وظيفـة رئاسـية فـــي الجمعيـة أو إلـى وظيفـة فـي 

إدارة أخـــرى أو غيـــر ذلـــك مـن الوظائـــف التـي ربمـا تنطـوي علـــى تعـارض فـي المصالـــح، ربمـا يتعيـن  

علــــى الموظــــف إعــــادة تعبئــة نمــوذج تعــــارض المصالــح وأخاقيات العمــــل وبيــان اإلفصاح فــي 

غضـــون 30 يومـــا مـــن تغييـــر الوظيفـــة. كمـا تقـع علـــى عاتـق الرئيـــس المباشـر للموظـــف مسـؤولية 

التأكـــد مـــن قيـام الموظـف بتعبئـــة اسـتمارة اإلفصاح علـــى نحـو تـام.



2. يعــــرض التقصيــر فــي اإلفصاح عــن هــــذه المصالــح والحصــول علــى موافقــة الجمعيــة عليهــا 

المســـؤول التنفيـــذي وغيـــره مـــن الموظفيـــن والمتطوعيـــن لإلجراءات التأديبيـــة طبقـا لنظـــام العمـل 

والتنميــــة االجتماعيــــة فــــي المملكــــة العربيــة الســــعودية والائحة األساسية فــــي الجمعيــة.

تقارير تعارض المصالح:
1. تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى اللجنة التنفيذية.

2. تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى اإلدارة إدارة الموارد البشرية.

3. يُقدم مراجـع حسـابات الجمعيـة الخارجـي تقريـراً خاصـا باألعمال والعقـود المبرمـة لصالـح الجمعيـة 

والتـــي تنطـــوي علـــى مصلحـة مباشـرة أو غيـــر مباشـرة لعضـــو المجلـس، حـال طلـــب  رئيـس مجلـس 

اإلدارة، ويضمـــن ذلـك مـع تقريـره الســـنوي ألداء الجمعيـة الـذي يقدمـه للجمعيـة العموميـة.

4. تُصدر اإلدارة المخولــــة بالمراجعــــة الداخليــــة تقريــــراً ســــنويا يعرض علــى مجلــــس اإلدارة يوضح 

تفاصيــــل األعمال أو العقــــود التــــي انطــــوت علــــى مصلحــــة لموظفــــي الجمعيــــة وفقــــاً لنمــــاذج 

اإلفصاح المودعــــة لديهــــا.

5. حيـــث إن هـــذه السياســـة تُعد جزءاً ال يتجـزأ مـن الوثائـق التـي تربـــط الجمعيـة باألشخاص العامليـن 

لصالحهـا، فإنـــه ال يجـوز مخالفـة أحكامهـا وااللتزامات الـواردة بهـا.

تعهد وإقرار:
أقر وأتعهد أنا_______________________ وبصفتي _________________

بأننـــي قـــد اطلعـت علـــى سياسـة تعـارض المصالـــح الخاصـة بــ »اسـم الجمعيـــة«، وبنـاء عليـه أوافـق 

وأقـــر وألتـــزم بمـا فيهـا وأتعهـد بعـدم الحصـول علـى أي مكاســـب أو أربـاح شـخصية بطريقـة مباشـرة 

أو مباشـــرة مســـتفيدا مـــن موقعـــي كعضـــو مجلـــس إدارة أو موظـف فـــي الجمعيـة وبعـــدم اسـتخدام 

أي معلومـــات تخـــص الجمعيـــة أو أصولهـــا أو مواردهـا ألغراضي الشـــخصية أو أقاربـــي أو أصدقائـي أو 

استغالها ألي منفعـــة أخـــرى.

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

التاريخ ....../...../........... هـ الموافق ....../...../........... م

ملحق )1( نموذج إفصاح مصلحة:
هل تملك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟

ال نعم      

هــل يملــك أي فــرد مــن أفــراد عائلتــك أي مصلحــة ماليــة فــي أي جمعيــة أو مؤسســة ربحيــة تتعامــل مــع 

؟ لجمعية ا

ال نعم      

فــــي حالــــة اإلجابــــة بنعــــم علــــى أي مــــن األســــئلة الســــابقة، فأنــــه يجــــب عليــــك اإلفصاح عــن 



التفاصيــــل الخاصـــة بتملـك أي عمـل تجـاري أو وجـود مصلحـة ماليـة فـي أي أعمـال تجاريـة مـن قبلـك 

أو مـــن قبـل أي مــن أفــــراد عائلتــك.

المدينةنوع النشاطاسم النشاط

رقم السجل 

أو رخصة 

العمل

تاريخ اإلصدار المياديتاريخ اإلصدار الهجري

هل حصلت 

على موافقة 

الجمعية؟

هل ترتبط 

الشركة 

بعاقة عمل 

مع الجمعية؟

المصلحة 

المالية 

اإلجمالية ٪

ً هــــل تتقلــــد منصبــــا (مثــــل منصــــب عضــــو فــــي مجلــــس إدارة أو لجنــــة أو أي جهــــة أخــرى) أو 

تشــــارك فــي

ِّ أعمــال أو أنشــطة أو لديــك عضويــة لــدى أي جهــة أخــرى غيــر الجمعيــة

نعم ال

ً هـــل يتقلـــد أي مـــن أفـــراد أســـرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنـــات) منصبـــا (مثـل 

منصـب

عضـــو فـــي مجلـــس إدارة أو لجنـة أو أي جهـة أخـرى) أو يشـارك فـي أعمـال أو أنشـطة أو لديـه عضويـة 

فـي

ِّ أي جهـة أخـرى غيـر الجمعيـة؟

نعم ال

فــــي حالــــة اإلجابــــة بنعــــم علــــى أي مــــن األســــئلة الســــابقة، فأنــــه يجــــب عليــــك اإلفصاح عــن 

صيــل لتفا ا

ِّ الخاصـة بشـغل أي منصـب و / أو المشـاركة فـي أي أعمـال خارجيـة (مـع شـركاء الجمعيـة، الحكومـة أو

ٍّ القطــاع الخــاص) مــن قبلــك أو مــن قبــل أي مــن أفــراد عائلتــك.
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اسم

الجهة

نوع

المدينة الجهة

هل ترتبط الجهة

بعاقة عمل مع

الجمعية؟

هل حصلت على

موافقة الجمعية؟

صاحب

هل تتحصل على مكاسب مالية المنصب المنصب



نظير توليك هذا المنصب؟

هـــل قدمـــت لـــك أو ألي أحـــد مـــن أفـــراد عائلتـك هديـــة أو أكثـر مـن جهـة خـــارج الجمعيـــة ولهـا صلـة 

حاليـة

أو مسـتقبلية بالجمعيـة سـواء قبلتهـا أم لـم تقبلهـا؟

نعم ال

فــــي حالــــة اإلجابــــة بنعــــم علــــى الســؤال الســــابق، فإنــــه يجــب عليــــك اإلفصاح عــــن تفاصيــل 

الهديــــة عنــد

ٍّ قبولهــا مــن قبلــك أو مــن قبــل أي مــن أفــراد عائلتــك.

اسم

مقدم

الهدية

الجهة

تاريخ تقديم الهدية الهجري تاريخ تقديم الهدية الميالدي هل

قبلت

الهدية؟

هل ترتبط الجهة

بعاقة عمل مع

الجمعية؟

قيمة الهدية نوع الهدية
ً اليوم الشهر السنة اليوم الشهر السنة تقديريا

أقــــر أنــا الموقــــع أدنــاه أنــا جميــع المعلومــات أعــاه محدثــــة وصحيحــة ومتماشــية مــع سياســة 

تعــارض

المصالــح المعتمــدة مــن الجمعيــة.

االسم _________________________________________________

المسمى الوظيفي ________________________________________

التاريخ _________________________________________________

التوقيع _____________________

 يعتمد

رئيس اللجنة التنفيذية


