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سياسة تعارض املصاحل
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 1تمهيذ
 1-1تحترم " جمعٌة البر الخٌرٌة بتلعة نزا " خصوصٌة كل شخص ٌعمل لصالحها ،وتعد ما ٌقوم به من
تصرفات خارج إطار العمل لٌس من اهتمامها ،إال أنَّ الجمعٌة ترى أن المصالح الشخصٌة لمن ٌعمل
لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعٌة ،أو مالً ،أو ؼٌرها ،قد تتداخل ،بصورة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة ،مع موضوعٌته ،أو والئه للجمعٌة مما قد ٌنشأ معه تعارض فً المصالح.
 2-1تؤمن الجمعٌة بقٌمها ومبادئها المتمثلة فً النزاهة والعمل الجماعً والعناٌة والمبادرة واإلنجاز ،وتأتً
سٌاسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعٌة؛ لتعزٌز تلك القٌم وحماٌتها ،وذلك لتفادي أن تؤثر
المصلحة الشخصٌة أو العائلٌة ،أو المهنٌة ألي شخص ٌعمل لصالح الجمعٌة على أداء واجباته تجاه
الجمعٌة ،أو أن ٌتحصل من خالل تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعٌة.

 2نطبق وأهذاف السيبست
 1-2مع عدم اإلخالل بما جاء فً التشرٌعات والقوانٌن المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة التً تحكم
تعارض المصالح ،ونظام الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة والئحته التنفٌذٌة ،والالئحة األساسٌة للجمعٌة ،تأتً
هذه السٌاسة استكماالا لها ،دون أن تح َّل محلها.
 2-2تطبق هذه السٌاسة على كل شخص ٌعمل لصالح الجمعٌة ،وٌشمل ذلك أعضاء الجمعٌة العمومٌة وأعضاء
مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ،ومدٌري الجمعٌة التنفٌذٌٌن ،وجمٌع موظفٌها
ومتطوعٌها.
ٌ 3-2شمل تعارض المصالح ،ما ٌتعلق باألشخاص أنفسهم المذكورٌن فً الفقرة السابقة ومصالح أي شخص
آخر تكون لهم عالقة شخصٌة بهم ،وٌشمل هؤالء الزوجة ،األبناء ،الوالدٌن ،األشقاء ،أو ؼٌرهم من أفراد
العائلة.
 3-2تعد هذه السٌاسة جزءاا ال ٌتجزأ من الوثائق التً تربط الجمعٌة باألشخاص العاملٌن لصالحها سواء كانت
تلك الوثائق قرارات تعٌٌن أو عقود عمل.
 4-2تضمن الجمعٌة العقود التً تبرمها مع استشارٌٌها الخارجٌٌن أو ؼٌرهم ،نصوصا ا تنظم تعارض المصالح
بما ٌتفق مع أحكام هذه السٌاسة.
 5-2تهدؾ هذه السٌاسة إلى حماٌة الجمعٌة وسمعتها ومن ٌعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح
السلبٌة التً قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.

 3مسئىليبث وصالديبث مجلس اإلداسة واإلداسة التنفيزيت الخبصت بسيبست تنظيم تعبسض
المصبلخ
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 1-3إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئٌسة لمجلس اإلدارة.
ٌ 2-3جوز للمجلس تكوٌن لجان محددة او تكلٌؾ احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر فً المسائل التً من
المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللٌة تلك اللجان.
 3-3ال ٌكون الشخص فً حالة تعارض مصالح إال اذا قرر مجلس إدارة الجمعٌة فٌما ٌخص تعامالت الجمعٌة
مع الؽٌر أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار التنفٌذٌٌن فً الجمعٌة أن الحالة تنضوي على تعارض
مصالح ،وتكون صالحٌة القرار مع المسؤول التنفٌذي بخصوص باقً موظفً الجمعٌة.
ٌ 4-3جوز لمجلس اإلدارة وفقا ا لسلطته التقدٌرٌة أن ٌقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء من المسئولٌة
عند تعارض المصالح الذي قد ٌنشأ عرضا ا من حٌن آلخر فً سٌاق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة،
أو الذي قد ٌنشأ فً سٌاق عمله مع الجمعٌة ،سواء ما ٌتعلق بمصالح مالٌة أو بمصالح تعٌقه عن القٌام
بواجبه فً التصرؾ على أكمل وجه بما ٌتوافق مع مصالح الجمعٌة.
 5-3عندما ٌقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالحٌ ،لتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحٌح
وضعه وبجمٌع اإلجراءات التً ٌقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات المنظمة لذلك.
 6-3لمجلس إدارة الجمعٌة صالحٌة إٌقاع الجزاءات على مخالفً هذه السٌاسة ،ورفع القضاٌا الجنائٌة
والحقوقٌة للمطالبة باألضرار التً قد تنجم عن عدم التزام جمٌع ذوي العالقة بها.
 7-3مجلس اإلدارة هو المخول فً تفسٌر أحكام هذه السٌاسة على أن ال ٌتعارض ذلك مع االنظمة السارٌة
والالئحة األساسٌة للجمعٌة وأنظمة الجهات المشرفة.
ٌ 8-3عتمد مجلس اإلدارة هذه السٌاسة ،وٌبلػ جمٌع موظفً الجمعٌة وتكون نافذة من تارٌخ اإلبالغ.
ٌ 9-3تولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفٌذ هذه السٌاسة والعمل بموجبها وإجراء التعدٌالت الالزمة علٌها.
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4

دبالث تعبسض المصبلخ

 1-4ال ٌعنً وجود مصلحة لشخص ٌعمل لصالح الجمعٌة فً أي نشاط ٌتعلق سواء بشكل مباشر أو ؼٌر
مباشر بالجمعٌة ،قٌام تعارض فً المصالح بٌن الطرفٌن .ولكن قد ٌنشأ تعارض المصالح عندما ٌطلب ممن
ٌعمل لصالح الجمعٌة أن ٌبدي رأٌاا ،أو ٌتخذ قراراا ،أو ٌقوم بتصرؾ لمصلحة الجمعٌة ،وتكون لدٌه فً نفس
الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه ،أو بالتصرؾ المطلوب منه
اتخاذه ،أو أن ٌكون لدٌه التزام تجاه طرؾ آخر ؼٌر الجمعٌة ٌتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرؾ .إذ
تنطوي حاالت تعارض المصالح على انتهاك للسرٌة ،وإساءة الستعمال الثقة ،وتحقٌق لمكاسب شخصٌة،
وزعزعة للوالء للجمعٌة.
 2-4هذه السٌاسة تضع امثلة لمعاٌٌر سلوكٌة لعدد من المواقؾ إال أنها بالضرورة ال تؽطى جمٌع المواقؾ
األخرى المحتمل حدوثها ،وٌتحتم على كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة التصرؾ من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى
مع هذه السٌاسة ،وتجنب ما قد ٌبدو أنه سلوك ٌخالؾ هذه السٌاسة ومن االمثلة على حاالت التعارض ما ٌلً:
ٌ نشأ تعارض المصالح مثالا فً حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من
موظفً الجمعٌة مشاركا ا فً أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصٌة أو مصلحة تنظٌمٌة أو مهنٌة
فً أي عمل أو نشاط قد ٌؤثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر على موضوعٌة قرارات ذلك العضو أو
الموظؾ أو على قدراته فً تأدٌة واجباته ومسئولٌاته تجاه الجمعٌة.
ٌ نشأ التعارض فً المصالح أٌضا ا فً حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفٌذٌٌن ٌتلقى أو
ٌحصل على مكاسب شخصٌة من أي طرؾ آخر سواء كان ذلك بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة
مستفٌداا من موقعة ومشاركته فً إدارة شؤون الجمعٌة.
 قد ٌنشأ التعارض فً المصالح من خالل االستفادة المادٌة من خالل الدخول فً معامالت مادٌة بالبٌع
أو الشراء أو التأجٌر للجمعٌة.
 اٌضا قد ٌنشأ التعارض فً المصالح من خالل تعٌٌن األبناء أو األقرباء فً الوظائؾ أو توقٌع عقود
معهم
 من إحدى صور تعارض المصالح تكون فً حال ارتباط من ٌعمل لصالح الجمعٌة فً جهة أخرى
وٌكون بٌنها تعامالت مع الجمعٌة.
 الهداٌا واإلكرامٌات التً ٌحصل علٌها عضو مجلس اإلدارة أو موظؾ الجمعٌة من أمثلة تعارض
المصالح.
 االستثمار أو الملكٌة فً نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالٌة من الجمعٌة او
تبحث عن التعامل مع الجمعٌة.
 إفشاء األسرار أو إعطاء المعلومات التً تعتبر مل اكا خاصاا للجمعٌة ،والتً ٌطلع علٌها بحكم العضوٌة
أو الوظٌفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
 قبول أحد األقارب لهداٌا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعٌة بهدؾ التأثٌر على تصرفات العضو
أو الموظؾ بالجمعٌة قد ٌنتج عنه تعارض المصالح.
 تسلم عضو مجلس اإلدارة أو الموظؾ أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالػ أو أشٌاء ذات قٌمة بسبب
تعامل تلك الجهة مع الجمعٌة أو سعٌها للتعامل معها.
 قٌام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعٌة بدفع قٌمة فواتٌر مطلوبة من الموظؾ أو أحد أفراد
عائلته.
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 استخدام أصول وممتلكات الجمعٌة للمصلحة الشخصٌة من شأنه أن ٌظهر تعارضا ا فً المصالح فعلٌا ا
أو محتمالا ،كاستؽالل أوقات دوام الجمعٌة ،أو موظفٌها ،أو معداتها ،أو منافعها لؽٌر مصالح الجمعٌة
أو أهدافها ،أو إساءة استخدام المعلومات المتحصلة من خالل عالقة الشخص بالجمعٌة؛ لتحقٌق مكاسب
شخصٌة ،أو عائلٌة ،أو مهنٌة ،أو أيَّ مصالح أخرى

 5االلتزامبث
 1-5على كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة أن ٌلتزم بالتالً:
 اإلقرار على سٌاسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعٌة عند االرتباط بالجمعٌة
 االلتزام بقٌم العدالة والنزاهة والمسؤولٌة واألمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقدٌم مصلحة النفس أو
اآلخرٌن على مصالح الجمعٌة.
 عدم االستفادة بشكل ؼٌر قانونً مادٌا أو معنوٌا ا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من خالل أداء
ا
الجمعٌة.
عمله لصالح
 تجنب المشاركة فً اتخاذ القرارات التً تؤدي لتعارض مصالح أو توحً بذلك
 تعبئة نموذج الجمعٌة الخاص باإلفصاح عن المصالح سنوٌا.
 اإلفصاح لرئٌسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت
مالٌة أو ؼٌر مالٌة.
 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن ؼٌره ممن ٌعمل لصالح الجمعٌة.
 تقدٌم ما ٌثبت إنهاء حالة تعارض المصالح ،فً حال وجوده ،أو فً حال طلب الجمعٌة ذلك.

 6متطلببث اإلفصبح
ٌ 1-6تعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولٌن التنفٌذٌٌن وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن التقٌد التام
باإلفصاح للجمعٌة عن الحاالت التالٌة ،حٌثما انطبق ،والحصول على موافقتها فً كل حالة ،حٌثما اقتضت
الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلً أو محتمل للمصالح أم ال:







ٌتعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن اإلفصاح عن
أٌة وظائؾ ٌشؽلونها ،أو ارتباط شخصً لهم مع جمعٌة أو مؤسسة خارجٌة ،سواء كانت داخل المملكة
أم خارجها.
ٌتعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن اإلفصاح عن
أٌة حصص ملكٌة لهم فً المؤسسات الربحٌة.
ٌتعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن اإلفصاح عن
أٌة وظٌفة أو مصلحة مالٌة أو حصة ملكٌة تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان
والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) فً أٌة جمعٌات أو مؤسسات ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة أو
تسعى للتعامل معها.
ٌتعٌن على كل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولٌن التنفٌذي وؼٌرهم من الموظفٌن والمتطوعٌن
اإلفصاح للجمعٌة والحصول على موافقتها على أٌة حالة ٌمكن أن تنطوي على تعارض محظور فً
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المصالح .وتخضع جمٌع هذه الحاالت للمراجعة والتقٌٌم من قبل مجلس إدارة الجمعٌة واتخاذ القرار فً
ذلك .عند انتقال الموظؾ إلى وظٌفة رئاسٌة فً الجمعٌة أو إلى وظٌفة فً إدارة أخرى أو ؼٌر ذلك من
الوظائؾ التً ربما تنطوي على تعارض فً المصالح ،ربما ٌتعٌن على الموظؾ إعادة تعبئة نموذج
تعارض المصالح وأخالقٌات العمل وبٌان اإلفصاح فً ؼضون ٌ 33وما من تؽٌٌر الوظٌفة .كما تقع
على عاتق الرئٌس المباشر للموظؾ مسؤولٌة التأكد من قٌام الموظؾ بتعبئة استمارة اإلفصاح على
نحو تام.
ٌ 2-6عرض التقصٌر فً اإلفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعٌة علٌها المسؤول التنفٌذي
وؼٌره من الموظفٌن والمتطوعٌن لإلجراءات التأدٌبٌة طبقا لنظام العمل والتنمٌة االجتماعٌة فً المملكة العربٌة
السعودٌة والالئحة األساسٌة فً الجمعٌة.

 7تمبسيش تعبسض المصبلخ
 1-7تودع جمٌع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة العالقات العامة
 2-7تودع جمٌع نماذج إفصاح موظفً أو متطوعً الجمعٌة لدى اإلدارة التنفيذية
ٌ 3-7قدم مراجع حسابات الجمعٌة الخارجً تقرٌراا خاصا ا باألعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعٌة والتً
تنطوي على مصلحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة لعضو المجلس ،حال طلب رئٌس مجلس اإلدارة ،وٌضمن
ذلك مع تقرٌره السنوي ألداء الجمعٌة الذي ٌقدمه للجمعٌة العمومٌة.
 4-7تصدر اإلدارة المخولة بالمراجعة الداخلٌة تقرٌراا سنوٌا ا ٌعرض على مجلس اإلدارة ٌوضح تفاصٌل
األعمال أو العقود التً انطوت على مصلحة لموظفً الجمعٌة وفقا ا لنماذج اإلفصاح المودعة لدٌها.
حٌث إن هذه السٌاسة تعد جزءاا ال ٌتجزأ من الوثائق التً تربط الجمعٌة باألشخاص العاملٌن لصالحها ،فإنه ال
ٌجوز مخالفة أحكامها وااللتزامات الواردة بها.
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أقر وأتعهد أنا /سالً ٞبّ عٚد اهرفاع ٛوبصفتً  /رٚ٢ص دلوص إدار ٝاجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت
على سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق
وأقر وألتزم بما فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة
مباشرة أو ؼٌر مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة
وبعدم استخدام أي معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو
أقاربً أو أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ
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أقر وأتعهد أنا /ذلٌد سعٚد احلج٘ر ٜوبصفتً ُ /ا٢ب رٚ٢ص دلوص إدار ٝاجلٌع ٞٚبأننً قد
اطلعت على سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه
أوافق وأقر وألتزم بما فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة
بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً
الجمعٌة وبعدم استخدام أي معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً
الشخصٌة أو أقاربً أو أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ
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أقر وأتعهد أنا /رجا ١سوٌاْ احلج٘ر ٜوبصفتً  /أًني صِدٗق اجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت على
سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر
وألتزم بما فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو
ؼٌر مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام
أي معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ
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ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /جاسر حاًد اهعوُ٘ ٛوبصفتً  /األًني اهعاَ بأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ
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ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /سوٌاْ عاٙد اهِزاٗ ٜوبصفتً  /عض٘ دلوص إدار ٝبأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ
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ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /عو ٛسوٌاْ احلج٘ر ٜوبصفتً  /عض٘ دلوص إدار ٝبأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ

محافظة ينبع – قرية تلعة نزا

صب:

تليفون :

جوال :

الرقــم ( :
التارٌخ :
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المرفق ....................................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /راشد سفر اهعوُ٘ ٛوبصفتً  /عض٘ دلوص إدار ٝبأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ

محافظة ينبع – قرية تلعة نزا

صب:

تليفون :

جوال :

الرقــم ( :
التارٌخ :
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المرفق ....................................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /ذلٌد ذلشّ اهعوُ٘ ٛوبصفتً  /عض٘ دلوص إدار ٝبأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ

محافظة ينبع – قرية تلعة نزا

صب:

تليفون :

جوال :

الرقــم ( :
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المرفق ....................................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /عبد احملشّ عبٚد اجلٔين وبصفتً ً /دٙر ادار ٝاجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت على
سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر
وألتزم بما فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو
ؼٌر مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام
أي معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ

محافظة ينبع – قرية تلعة نزا
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تليفون :

جوال :
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المرفق ....................................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /عطاهلل عٚاد اجلٔين وبصفتً  /كاتب باجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ

محافظة ينبع – قرية تلعة نزا
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تليفون :

جوال :
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المرفق ....................................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /ت٘فٚق عٚد اهفز ٜوبصفتً ً /راسى باجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ

محافظة ينبع – قرية تلعة نزا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /حاًد عٚداْ اهِزاٗ ٜوبصفتً  /سا٢ق باجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت على سٌاسة
تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر وألتزم بما
فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ

محافظة ينبع – قرية تلعة نزا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /رجا ١اهلل صاحل اهعوُ٘ ٛوبصفتً  /أًني ًشت٘دع باجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت على
سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر
وألتزم بما فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو
ؼٌر مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام
أي معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ(( تعهذ وإلشاس ))ـــــــــــــــــ
أقر وأتعهد أنا /بِدر عطاهلل اهشِاُ ٛوبصفتً ً /دخى بٚاُات باجلٌع ٞٚبأننً قد اطلعت على
سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بـ "مجع ٞٚاهرب اخلري ٞٙبتوعُ ٞزا" ،وبناء علٌه أوافق وأقر
وألتزم بما فٌها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو
ؼٌر مباشرة مستفٌدا من موقعً كعضو مجلس إدارة أو موظؾ فً الجمعٌة وبعدم استخدام
أي معلومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها ألؼراضً الشخصٌة أو أقاربً أو
أصدقائً أو استؽاللها ألي منفعة أخرى.

وهزا الشاس مني بزلك ،،،
التوقٌع :
التارٌخ  1438/11/13 :هـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملذك ( :)1نمىرج إفصبح مصلذت
ٓ .1ى متوم أً َّٜصوخً ًٞاه ًٞٚيف أ َّٜمجع ٞٚأٗ ًؤسش ٞرحب ٞٚتتعاًى ًع اجلٌعٞٚ؟
 oنعم
 oال
ٓ .2ى ميوم أ َّٜفردٍ ًّ أفراد عا٢وتم أً َّٜصوخً ًٞاه ًٞٚيف أ َّٜمجع ٞٚأٗ ًؤسش ٞرحب ٞٚتتعاًى ًع اجلٌعٞٚ؟
 oنعم
 oال
فً حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه ٌجب علٌك اإلفصاح عن التفاصٌل الخاصة بتملك أي عمل
تجاري أو وجود مصلحة مالٌة فً أي أعمال تجارٌة من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.

نوع
اسم
النشاط النشاط

المدينة

رقم
السجل
أو
رخصة
العمل

هل
تاريخ اإلصدار
هل
تاريخ اإلصدار الهجري
ترتبط
الميالدي
حصلت
الشركة
على
بعالقة
الشهر السنة اليوم الشهر السنة موافقة
اليوم
عمل مع
الجمعية؟
الجمعية؟

المصلحة المالية
اإلجمالية
()%

ٓ .3ى تتقود ًِصبًا (ًجى ًِصب عض٘ يف دلوص إدار ٝأٗ جلِ ٞأٗ أ ٜجٔ ٞأخر )٠أٗ تشارن يف أعٌاي أٗ أُشط ٞأٗ
هدٙم عض٘ ٞٙهد ٠أ ِّٜجٔ ٞأخر ٠غري اجلٌعٞٚ
 oنعم
 oال
ٓ .4ى ٙتقود أ ًّ ٜأفراد أسرتم (اه٘اهداْ/اهزٗج/ٞاهزٗجات/اهزٗج/األبِاٗ ١اهبِات) ًِصبًا (ًجى ًِصب عض٘ يف
دلوص إدار ٝأٗ جلِ ٞأٗ أ ٜجٔ ٞأخر )٠أٗ ٙشارن يف أعٌاي أٗ أُشط ٞأٗ هد ٕٙعض٘ ٞٙيف أ ِّٜجٔ ٞأخر ٠غري
اجلٌعٞٚ؟
 oنعم
 oال
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المرفق ....................................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5يف حاه ٞاإلجاب ٞبِعٍ عو ٟأ ًّ ٜاألس٣و ٞاهشابق ،ٞفإُٔ جيب عوٚم اإلفصاح عّ اهتفاصٚى اخلاص ٞبشػى أٜ
ًِصب ٗ  /أٗ املشارك ٞيف أ َّٜأعٌاي خارجً( ٞٚع شركا ١اجلٌع ،ٞٚاحللً٘ ٞأٗ اهقطاع اخلاص) ًّ قبوم أٗ ًّ قبى
أ ًّ َّٜأفراد عا٢وتم.
اسم الجهة

نوع
الجهة

المدينة

هل ترتبط الجهة
بعالقة عمل مع
الجمعية؟

هل حصلت على
موافقة
الجمعية؟

صاحب
المنصب

هل تتحصل على مكاسب مالية
نظير توليك هذا المنصب؟

المنصب

ٓ .6ى قدًت هم أٗ أل ٜأحد ًّ أفراد عا٢وتم ٓد ٞٙأٗ أكجر ًّ جٔ ٞخارج اجلٌعٗ ٞٚهلا صو ٞحاه ٞٚأٗ ًشتقبوٞٚ
باجلٌع ٞٚس٘ا ١قبوتٔا أَ مل تقبؤا؟
 oنعم
 oال
 .7يف حاه ٞاإلجاب ٞبِعٍ عو ٟاهشؤاي اهشابق ،فإُٕ جيب عوٚم اإلفصاح عّ تفاصٚى اهلد ٞٙعِد قب٘هلا ًّ قبوم أٗ
ًّ قبى أ ًّ َّٜأفراد عا٢وتم.
اسم مقدم
الهدية

الجهة

تاريخ تقديم الهدية
الهجري
اليوم

تاريخ تقديم الهدية
الميالدي

الشهر السنة اليوم الشهر السنة

هل
قبلت
الهدية؟

هل ترتبط الجهة
بعالقة عمل مع
الجمعية؟

نوع الهدية

قيمة الهدية
تقديريا

أقر أُا امل٘قع أدُاٖ أُا مجٚع املعوً٘ات أعالٖ ذلدثٗ ٞصخٚخًٗ ٞتٌاشً ٞٚع سٚاس ٞتعارض املصاحل املعتٌد ًّ ٝاجلٌع.ٞٚ
االسم:
المسمى الوظٌفً:
التارٌخ:
التوقٌع
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