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مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية 
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تعهد وإقرار
اقر واتعهد انا/                                                                                          وبصفتي )                                ( 

بانني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ«اسم الجمعية« وبناء عليه أوافق واقر 

والتزم بما فيها واتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب او أرباح شخصية بطريقة مباشر أو غير 

مباشرة مستفيدًا من موقعي كعضو مجلس إدارة او موظف في الجمعية أو بعد استخدام أي 

معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراضي الشخصية أو اقـــــــاربي أو أصدقائي أو 

استغاللها ألي منفعة أخرى .
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نموذج افصاح مصلحة 
هل تملك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية ؟

            نعم                                    ال

هل يملك أي غرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في أي جمعية او مؤسسة ربحية تتعامل مع 

الجمعية ؟

          نعم                                     ال 

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة فانه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة 

بتملك أي عمل تجاري او وجود مصلحة مالية في أي اعمال تجارية من قبلك او من قبل أي من افراد 

عائلتك .

تاريخ اإلصدار 
الهجري 

تاريخ اإلصدار الميالدي

اسم 
النشاط 

نوع 
النشاط

رقم المدينة 
السجل 

أو رخصة 
العمل

هل حصلت السنةالشهر اليوم السنةالشهر اليوم 
على موافقة 

الجمعية  

هل ترتبط 
الشركة 
بعالقات 
عمل مع 
الجمعية 

المصلحة المالية 
االجمالية )%(

هل تتقلد منصبًا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة او لجنة او أي جهة أخرى ( او تشارك في اعمال 

او أنشطة او لديك عصوية لدى أي جهة أخرى غير الجمعية ؟

                            نعم                                    ال
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اسم 
النشاط 

نوع 
الجهة

هل ترتبط المدينة 
الجهة 

بعالقات 
عمل مع 
الجمعية

هل حصلت 
على 

موافقة 
اللجمعية

صاحب 
المنصب

هل تحصلت على مكاسب مالية نظير توليك هذا المنصبالمنصب

هل يتقلد أي من افراد اسرتك )الوالدان ،الزوجة ، الزوجات ، الزوج ، األبناء ، البنات( منصبًا مثل منصب 

عضو في مجلس إدارة او لجنة او أي جهة أخرى ( او يشارك في اعمال او أنشطة او لديك عصوية لدى 

أي جهة أخرى غير الجمعية ؟

                     نعم                                      ال 

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة فانه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة 

بشغل أي منصب او المشاركة في أي اعمال خارجية )مع شركاء الجمعية –الحكومة القطاع الخاص ( 

من قبلك او من قبل أي من  افراد عائلتك

هل قدمت لك او الي احد من افراد عائلتك هدية او اكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية او 

مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها ام لم تقبلها ؟

                 نعم                                   ال 

في حالة اإلجابة بنعم على السؤال  السابق فانه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها 

من قبلك او من قبل أي من  افراد عائلتك .

تاريخ تقديم الهدية 
الهجري 

تاريخ تقديم الهدية الميالدي

اسم مقدم 
الهدية

هل قبلت السنةالشهراليومالسنةالشهراليومالجهة
الهدية؟

هل ترتبط 
الجهة 

بعالقات عمل 
مع الجمعية

نوع 
الهدية

قيمة الهدية  
تقديريًا
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اقرأنا الموقع ادناه أن جميع المعلومات أعاله محدثة و صحيحة و متماشية مع سياسة تعارض المصالح 

المعتمدة من الجمعية .

االسم : 

المسمى الوظيفي :
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محضر اعتماد 
نماذج سياسة تعارض المصالح 

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت 1442/11/30هـ الموافق 2021/07/10م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية 

برئاسة رئيس المجلس بمقر الجمعية في تمام الساعة السادسة مساء« وقد حضر االجتماع أعضاء المجلس 

وموظفي الجمعية وذلك إلعادة مناقشة واعتماد السياسة وقد تم خالل االجتماع االطالع على كافة بنود 

السياسة واعتمادها ووفق ما جاءت به والعمل بموجبها ونشرها على الموقع االلكتروني للجمعية وفق الصيغة 

المرفقة باالعتماد وعلى ذلك تم التوقيع:
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