
 1الصفحة 
 

 

 نموذج إفصاح مصلحة
  
 جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ أيفي  ةمالي ةمصلح يهل تملك أ 

 نعم
 لا

 جمعية أو مؤسسة  أيفي ة مالية مصلح أيمن أفراد عائلتك  دفري هل يملك أ
 ربحية تتعامل مع الجمعية؟

 نعم

 لا

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب عليك اإلفصاح عن 
أعمال  أيالتفاصيل الخاصة بتملك أي ِّ عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في 

 من أفراد عائلتك.أي تجارية من قبلك أو من قبل 

  اسم النشاط

  نوع النشاط

  المدينة

  رقم السجل أو رخصة العمل
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  هل حصلت على موافقة الجمعية؟

  هل ترتبط الشركة بعالقة عمل مع الجمعية؟

  المصلحة المالية اإلجمالية )%(

 

 

  هل تتقلد منصبًا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة
أو لديك عضوية لدى أيِّ  جهة أخرى  أخرى( أو تشارك في أعمال أو أنشطة

 غير الجمعية
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 نعم

 لا

  )هل يتقلد أي من أفراد أسرتك )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات
منصبًا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو 
 يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية في أيِّ  جهة أخرى غير الجمعية؟

 نعم

 لا

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب عليك اإلفصاح عن 
التفاصيل الخاصة بشغل أي منصب و / أو المشاركة في أي ِّ أعمال خارجية )مع 
شركاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أي ِّ من أفراد 

 عائلتك.

  اسم الجهة

  نوع الجهة

  المدينة

  هل ترتبط الجهة بعالقة عمل مع الجمعية؟

  هل حصلت على موافقة الجمعية؟

  صاحب المنصب

 

 

 

 

  هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية
 ولها صلة حالية أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟

 نعم

 ال

بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل في حالة اإلجابة 
 الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أي ِّ من أفراد عائلتك.
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  اسم مقدم الهدية
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  هل قبلت الهدية؟

  نوع الهدية

  تقديرياقيمة الهدية 

 

 

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

 االسم:

 المسمى الوظيفي:

 التاريخ:

 :التوقيع

 


