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  تمهيد

ُ تحترمُ  •
 
ُ كل ُ جمعيةُكنفُالخيريةُخصوصية ُ يعمل شخص  عد 

 
ُوت ُ بهُمن يقوم ما لصالحها ُ تصرفات   إطار خارج 

ُالجمعية إال اهتمامها من ليس العمل ُ لصالحهاُأثناءُ  يعمل ملن الشخصية املصالح أن ترُى أنَّ ُ  ممارسة 
ُ أي   أنشطة 

، ، أوُغيرها،ُقد مالية، أو اجتماعية  ُ غيرُ  أو مباشرةُ  بصورةُ  تتداخل  ُ أو مباشرةُمعُموضوعيته   مما للجمعية والئه 

ُ ُ قد 
 
 .املصالح تعارضُفي معه ينشأ

ؤمن •
 
ُ بقيمها الجمعية ت ُوالشفافيةُ   في املتمثلة  ،ُ ُوالشراكاتُالفعالة ،ُ ُاملستفيد ُوكرامة ُالعملُبروحُالفريقُ، :

 تلكُالقيم لتعزيز الجمعية؛ عن الصادرة تعارضُاملصالح سياسة واملصداقيةُ،ُوالجودةُوالتميزُاملؤسس يُ.ُوتأتي

ر أن لتفادي وذلك وحمايتها،
 
ُ املهنية أو العائلية، الشخصيةُأو املصلحة تؤث ُ ألي  الجمعيةُ لصالح يعمل شخص 

صل ُ أن أو الجمعية، تجاه واجباته أداء على ح  ُ على املصالح خاللُتلك من يت  ُ.الجمعية حساب على مكاسب 

   نطاق وأهداف السياسة

م التي الســـعودية العربية اململكة في بها والقوانينُاملعموُل التشريعات في جاء بما اإلخالل عدم مع •
 
 تعارضُتحك

 هذهُالسياسة تأتي األساسيةُللجمعية والالئحة املصالحُونظامُالجمعياتُواملؤسساتُاألهليةُوالئحتهُالتنفيذية

ُ
ا
ُ لها استكماال

ُ.محلها تحلَُّ أن دون 

طبق •
 
ُالجمعية يعمل شخص كل على السياسة هذه ت ُوأعضاءُ ذلك ويشمل لصالح ُالعمومية ُالجمعية أعضاء

ُموظفيهاُومتطوعيها. مجلسُاإلدارةُوجميع من اءُواللجانُاملنبثقةاإلدارةُواألمن مجلس

ومصالحُأيُشخصُآخرُتكونُلفقرةُالسابقةُيشملُتعارضُاملصالحُماُيتعلقُباألشخاصُأنفسهمُاملذكورينُفيُا •

ُالعائلة.األشقاءُأوُغيرهمُمنُأفرادُالزوجة،ُ،ُاألبناء،ُلوالدينلهمُعالقةُشخصيةُبهمُويشملُهؤالءُا

• ُ عد 
 
ُ السياسة هذه ت

ا
ُ ال جزءا

 
تلكُ كانت سواء لصالحها العاملين باألشخاصتربطُالجمعيةُ التي الوثائق من يتجزأ

ُ.عمل عقود أو تعيين قرارات الوثائق

من • ض 
 
ُ أوُغيرهم، استشارييهاُالخارجيين مع تبرمها التُي العقود الجمعية ت

ا
 يتفق بما تعارضُاملصالح تنظم نصوصا

ُ.السياسة هذه أحكام مع

تهدفُهذهُالسياسةُإلىُحمايةُالجمعيةُوسمعتهاُومنُيعملُلصالحهاُمنُأيُأشكالُتعارضُاملصالحُالسلبيةُالتيُ •

 قدُتنشأُبسببُعدمُاإلفصاح.

ُ

 



 

 

 

 

 

 

 ةاسـيسالب الخاصة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات ولياتؤمس

 .اإلدارة ملجلس الرئيسة االختصاصات أحد املصالح تعارض إدارة •

 املحتمل من التي املسائل في للنظر منُاملجلسُاملنبثقة لجانه حدأ تكليف وأ محددة لجان تكوين للمجلس وُزيج •

 .اللجان تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع مصالح تعارضُعلى تنطوُي أن

 معجمعيةُال تعامالت يخص فيما جمعيةالُإدارة مجلس قرُر ذاإ إال مصالح تعارض حالة في الشخص يكوُن ال •

 وتكوُن ،مصالح ارضـتعُعلى تنضوُي الحالة أن جمعيةال في التنفيذيين باركُو املجلسُأعضاء تعامالت أو الغير

ُ.الجمعية موظفي باقي بخصوصاألمينُالعامُ مع القرار صالحية

ُ اإلدارة ملجلس يجوُز •
ا
 دعن وليةُؤاملُس من عفاءاإُل – حدة على حالةكلُ بشأن – يقرُر أن التقديرية لسلطته وفقا

ُ ينشأ قدُالذُي املصالح تعارض
ا
 قد الذُي أو ،املعتادةُوقراراته الشخص نشاطات سياق في آلخر حين من عرضا

ُالتصرف في بواجبه القيام عن تعيقه بمصالح أو مالية بمصالح يتعلقُما سواء ،الجمعية مع عمله سياق في ينشأ

ُ.جمعيةال مصالح مع يتوافق بما وجه ملكأ على

 وبجميع وضعه بتصحيح املتعارضة املصلحةصاحبُُيلتزم ،مصالح تعارض الحالة أن اإلدارة مجلس يقرُر عندما •

 .لذلك املنظمة جراءاتاإُل تباعاُو اإلدارة مجلسُيقررها التي اإلجراءات

 والحقوقية الجنائية القضايا ورفع ،السياسةُهذه مخالفي على الجزاءات إيقاع صالحيةجمعيةُال إدارة ملجلس •

ُ.بها العالقة ذوُي جميع التزام عدم عن تنجمُقد التي باألضرار للمطالبة

 والالئحة السارية نظمةاأُل مع ذلك يتعارضالُُأن علىسياسةُال هذه أحكام تفسير في املخوُل هواإلدارةُ مجلس •

ُ.جهاتُاملشرفةال وأنظمةةُللجمعيةُاألساسي

 .اإلبالغ تاريخُمن نافذة وتكوُنالجمعيةُُموظفي جميعمجلسُاإلدارةُهذهُالسياسة،ُويبلغُُيعتمد •

ُ.عليها الالزمة التعديالت وإجراءُوالعملُبموجبها سياسةال هذه تنفيذ من دكالتأُاإلدارة مجلس يتولى •

   حاالت تعارض المصالح  

ُ وجود يعني ال • ُأُي الجمعية لصالح يعمل لشخص مصلحة  مباشرُ غير أو مباشر بشكل سواء يتعلق نشاط في

لصالحُ يعمل ممن يطلب عندما املصالح تعارض ينشأ ولكنُقد .الطرفين بين املصالح في تعارض قيام بالجمعية،

، يبدُي أن الجمعية
ا
، يتخذ أو رأيا

ا
اُ الوقت نفس في لديه وتكوُن الجمعية، بتصرفُملصلحة يقوم أو قرارا إمَّ

تعارضُ حاالت تنطوُي إذ .بالتصرف أو إبداؤه، منه بالرأيُاملطلوب مباشر غير أو مباشر بشكل تتعلق مصلحة

ُ على املصالح ُ الستعمال وإساءةُ  للسرية، انتهاك  ُ شخصية، ملكاسب الثقة،ُوتحقيق   .للجمعية للوالء وزعزعة 

ُ

ُ

ُ



 

ُ

ُ

ُ

 األخرُى املواقف جميع تغطى ال بالضرورةُأنها إال املواقف من لعدد سلوكية ملعايير مثلةأ تضع السياسة هذه •

 هذه معُتتماش ى بصورة أنفسهم تلقاء من التصرفكلُمنُيعملُلصالحُالجمعيةُُعلى ويتحتم حدوثها، املحتمل

 :يلي ما التعارض حاالت على مثلةأُلا ومنُالسياسة هذه يخالف سلوك أنه يبدو قد ما وتجنب السياسة،

ُ ملصالحتعارضُاُينشأ ✓
ا
موظفيُالجمعيةُ من أُي أو لجانه من لجنة أُي عضوُأو اإلدارة مجلس عضو أن حالة في مثال

ُمشاُر
ا
 يؤثر قد نشاط أو عمل أُي في مهنية أو تنظيميةُمصلحة أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي صلة له أو في كا

 واجباته تأديةُفي قدراته على أو املوظف أو العضو ذلك قرارات موضوعية على مباشرُغير أو مباشر بشكل

 .جمعيةال تجاه ولياتهُؤومُس

ُ املصالح في التعارض ينشأ ✓
ا
 مكاسب على يحصل أو يتلقى التنفيذيين بارك أحدُأو اإلدارة مجلس عضو أن حالة في أيضا

ُ مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ذلك كان سواء آخرُطرف أُي من شخصية
ا
 إدارة في تهكومشاُرُموقعة من مستفيدا

 .الجمعية ونُؤش

 أو الشراء أو بالبيع مادية معامالت في الدخوُلُخالل من املادية االستفادة خالل من املصالح في التعارض ينشأقدُ ✓

ُ.للجمعية التأجير

 الوظائفُأوُتوقيعُعقودُمعهمُ. في األقرباء أو األبناء تعيين خالل من املصالح في التعارض ينشأ قد يضاأ ✓

ُتعامالتُمعُ ارتباط حال في : املصالح تعارض صوُر إحدى من ✓ منُيعملُلصالحُالجمعيةُفيُجهةُأخرىُويكونُبينها

 .الجمعية

ُ.املصالحُتعارض مثلةأ منالجمعيةُ موظفعضوُمجلسُاإلدارةُأوُ عليها يحصل التي رامياتكواإل الهدايا ✓

 عن تبحث وأ جمعيةال من حالية خدمات تستقبلُأو خدمات تقدم منشأة أو تجارُي نشاط في امللكية أو االستثمار ✓

 .جمعيةال مع التعامل

ا تعتبر التي املعلومات إعطاء أو األسرار إفشاء ✓
ا
ا ملك  ولو وظيفة،عضويةُأوُالال بحكم عليها يطلع والتيُ،للجمعية خاصا

 .الخدمة هكتُر بعد

 وظفعضوُأوُاملال تصرفات على التأثير بهدفالجمعيةُ مع تتعامل جهات أو أشخاص من لهدايا األقارب أحد قبوُل ✓

 .املصالح تعارض عنه ينتج قد جمعيةبال

 تلك تعامل بسبب قيمةُذات أشياء أو ملبالغ جهة أُي من عائلته أفراد أحد أو ظفعضوُمجلسُاإلدارةُأوُاملُوُتسلم ✓

 ا.معه للتعامل سعيها أو جمعيةال مع الجهة

 .عائلته أفراد أحد أو املوظف من مطلوبةُفواتير قيمة بدفع الجمعية مع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي قيام ✓

ُ شأنه من للمصلحةُالشخصية الجمعية وممتلكات أصوُل استخدام ✓ هر ُ أن  ظ 
ُ ي 

ا
ُأو املصالح في تعارضا

ا
، فعليا

ا
 محتمال

ُالجمعية لغير منافعها أو معداتها، أو أوُموظفيها، الجمعية، دوام أوقات كاستغالل  إساءةُ  أو أهدافها، أو مصالح

ُ ُ استخدام  ُ خالل من املعلوماتُاملتحصلة  ُ عالقة  ؛ الشخص   مهنية، أو عائلية، أو شخصية، لتحقيقُمكاسب بالجمعية 

ُمصالح أو  أخرىُ. أيَّ

 

 



 

 

 

 

  االلتزامات   

  : كلُمنُيعملُلصالحُالجمعيةُأنُيلتزمُباآلتيُعلى

 اإلقرارُعلىُسياسةُتعارضُاملصالحُاملعتمدةُمنُالجمعيةُعندُاالرتباطُبالجمعيةُ. •

ةُواألمانةُوعدمُاملحاباةُأوُالواسطةُأوُتقديمُمصلحةُالنفسُأوُاآلخرينُواملسؤولي والنزاهة العدالة بقيماللتزامُا •

 .علىُمصالحُالجمعية

• ُ ُ أو ماديا قانوني غير بشكل االستفادةعدم
ا
ُعملهُ من ومعارفه أهلهُوأصدقائه من أُي أو هو معنويا خاللُأداء

ُ
ا
 .لصالحُالجمعية

 تجنبُاملشاركةُفيُاتخاذُالقراراتُالتيُتؤديُلتعارضُمصالحُأوُتوحيُبذلك. •

 .تعبئةُنموذجُالجمعيةُالخاصُباإلفصاحُعنُاملصالحُسنويا •

 حُأوُشبهةُتعارضُمصالحُطارئةُسواءُكانتُماليةُأوُغيرُمالية.مصال تعارض حالة أي عن املباشرلرئيسهُُ اإلفصاح •

 اإلبالغُعنُأيُحالةُتعارضُمصالحُقدُتنتجُعنهُأوُعنُغيرهُممنُيعملُلصالحُالجمعية. •

ُ.ذلك الجمعية طلب حال في أو وجوده، حال في حالةُتعارضُاملصالح، إنهاء يثبت ما تقديم  •

  اإلفصاح متطلبات 

التقيدُالتامُباإلفصاحُُواملتطوعينُاملسؤولينُالتنفيذيينُوغيرهمُمنُاملوظفينأعضاءُمجلسُاإلدارةُُويتعينُعلىُ •

للجمعيةُعنُالحاالتُالتالية،ُحيثماُانطبق،ُوالحصولُعلىُموافقتهاُفيُكلُحالة،ُحيثماُاقتضتُالحاجة،ُسواءُ

ُ.انطوتُعلىُتعارضُفعليُأوُمحتملُللمصالحُأمُال

اإلفصاحُعنُأيةُوظائفُُواملتطوعينُاملسؤولُالتنفيذيُوغيرهمُمنُاملوظفينأعضاءُمجلسُاإلدارةُُويتعينُعلىُ •

ُ.ُخارجهاُويشغلونها،ُأوُارتباطُشخص يُلهمُمعُجمعيةُأوُمؤسسةُخارجية،ُسواءُكانتُداخلُاململكةُأ

اإلفصاحُعنُأيةُحصصُُاملتطوعينُوُاملسؤولُالتنفيذيُوغيرهمُمنُاملوظفينأعضاءُمجلسُاإلدارةُُويتعينُعلىُ •

ُ.ملكيةُلهمُفيُاملؤسساتُالربحية

اإلفصاحُعنُأيةُوظيفةُأوُُواملتطوعينُاملسؤولُالتنفيذيُوغيرهمُمنُاملوظفينأعضاءُمجلسُاإلدارةُُويتعينُعلىُ •

فيُ(ُالبناتُ/الزوجُواألبناءُ/الزوجاتُ/الوالدانُوالزوجة)مصلحةُماليةُأوُحصةُملكيةُتخصُأيُمنُأفرادُأسرهمُ

 .تتعاملُمعُالجمعيةُأوُتسعىُللتعاملُمعهاُربحيةُأيةُجمعياتُأوُمؤسسات

ُوامليتعينُعلىُكلُ • اإلفصاحُللجمعيةُُواملتطوعينُمنُاملوظفينُمتنفيذيُوغيرهالُينسؤولأعضاءُمجلسُاإلدارة

عُجميعُهذهُالحاالتُوتخض.ُُوالحصولُعلىُموافقتهاُعلىُأيةُحالةُيمكنُأنُتنطويُعلىُتعارضُمحظورُفيُاملصالح

 ُ.للمراجعةُوالتقييمُمنُقبلُمجلسُإدارةُالجمعيةُواتخاذُالقرارُفيُذلك

ُ

ُ



 

ُ

ُ

 

عندُانتقالُاملوظفُإلىُوظيفةُرئاسيةُفيُالجمعيةُأوُإلىُوظيفةُفيُإدارةُأخرىُأوُغيرُذلكُمنُالوظائفُالتيُربماُ •

ُيتعينُعلىُاملوظفُإعادةُتعبئ ةُنموذجُتعارضُاملصالحُوأخالقياتُالعملُتنطويُعلىُتعارضُفيُاملصالح،ُربما

كماُتقعُعلىُعاتقُالرئيسُاملباشرُللموظفُمسؤوليةُالتأكدُ.ُُيوماُمنُتغييرُالوظيفة30ُُوبيانُاإلفصاحُفيُغضونُُ

ُ.ُمنُقيامُاملوظفُبتعبئةُاستمارةُاإلفصاحُعلىُنحوُتام

يةُعليهاُاملسؤولُالتنفيذيُوغيرهُمنُيعر ضُالتقصيرُفيُاإلفصاحُعنُهذهُاملصالحُوالحصولُعلىُموافقةُالجمع •

ُلنظامُالعملُوالتنميةُاالجتماعيةُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُُواملتطوعينُاملوظفين لإلجراءاتُالتأديبيةُطبقا

ُ.والالئحةُاألساسيةُفيُالجمعية

   تقارير تعارض المصالح

ُ.فصاحُلدىُ)لجنةُاملراجعةُالداخلية(اإُلتودعُجميعُنماذجُ •

قدم • ُ الخارجي الجمعية حسابات مراجع ي 
ا
ُباألعمال تقريرا

ا
 تنطويُعلى والتي الجمعية لصالح املبرمة والعقود خاصا

ُ املجلس، لعضو مباشرة غير أو مباشرة مصلحة ُ حالُطلب  ضمن اإلدارة، مجلس رئيس  ُالسنوُي مع ذلك وي   تقريره

 .العمومية للجمعية يقدمه الذي الجمعية ألداء

صدر •
 
ُ الداخلية املخولةُباملراجعة اإلدارة ت

ا
ُ تقريرا

ا
عرض سنويا ح اإلدارة علىُمجلس ي  وض  األعمالُأوُالعقودُ تفاصيل ي 

ُ الجمعية ملوظفي علىُمصلحة انطوت التي
ا
ُ.املودعةُلديها اإلفصاح لنماذج وفقا

ُ حيث •  
عد السياسة هذه إن 

 
ُ ت

ا
لصالحها،ُفإنهُالُيجوزُ العاملين باألشخاص الجمعية تربط الوثائقُالتي من يتجزأ ال جزءا

ُ
 
ُبها. الواردة وااللتزامات أحكامها مخالفة

 

 وإقرار تعهدنموذج 

 

ُ......................................................ُُبصفتيُوُُُ.........................................................................................ُُُأنا وأتعهُد أقر

فيهاُُ بما وألتزمُأقرُو أوافُق عليه وبناءجمعيةُكنفُالخيريةُ،ُُب الخاصُةُاملصالح تعارُض سياسة علُى اطلعُت قُد بأنني

ُ مباشرة بطريقُة شخصية أرباُح أو مكاسب أي على الحصوُل وأتعهدُبعدم ُأو  موقعُيُمن مستفيدُا مباشرةغير

 مواردها أو أصولها الجمعيةُأو تخص معلوماُت أي استخداُم وبعدُم،ُُُُالجمعية فُي موظُف أو،ُُ إدارة مجلس كعضو

 .أليُمنفعةُأخرُى استغاللها أو،ُُ ،ُأوُأقاربيُ،ُأوُأصدقائيُُألغراض يُالشخصية

ُم .........../........…/.......…… املوافُق،ُُُُُُُهـ .........../.......…/.......…التاريخ.......................................................... التوقيع

 
 
 
 



 

 
 

 ملحق 

 ) نموذج إفصاح مصلحة (

 
 

ُ ُفيُأي  
ا
ُمالية

ا
ُمصلحة ُجمعيةُأوُمؤسسةُربحيةُتتعاملُمعُالجمعيةُ؟هلُتملكُأيَّ

ُالُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنعمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ ُمنُأفرادُعائلتكُأيَّ ُفرد  ُهلُيملكُأي 
ا
ُمالية

ا
ُُمصلحة ُجمعيةُأوُمؤسسةُربحيةُتتعاملُمعُالجمعيةُ؟فيُأي  

ُاُلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنعمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُعملُتجاريُأوُوجودُمصلحفيُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُأيُمنُاألسئلةُالسابقة،ُفإ ةُُنهُيجبُعليكُاإلفصاحُعنُالتفاصيلُالخاصةُبتملكُأي  

ُمنُأفرادُعائلتك. ُأعمالُتجاريةُمنُقبلكُأوُمنُقبلُأي   ُماليةُفيُأي  

ُ

ُ

اُ)مثلُمنصبُعضوُفيُمجلسُإدارةُأوُلجنةُأوُأيُجهةُأخرى(ُأوُتشاركُفيُأعمالُأوُأنشطُة  ُجهةُُُأوُلديكُعضويةُُهلُتتقلدُمنصبا
لدىُأي 

ُالجمعيةُُ.أخرىُغيرُُ

ُاُلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنعمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

اُ)مثلُمنصبُعضوُفيُمجلسُإدارةُأوُلجنةُأوُأيُُ هلُيتقلدُأيُمنُأفرادُأسرتكُ)الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناءُوالبنات(ُمنصبا

 ُجهُأوُأنشطةُأوُلديهُعضويةُفيُُشاركُفيُأعماليجهةُأخرى(ُأوُ
ُالجمعيةُ؟ةُأخرىُغيرُُأي 

ُاُلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنعمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُُفيُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُأيُمنُاألسئلةُالسابقة،ُف أنهُيجبُعليكُاإلفصاحُعنُالتفاصيلُالخاصةُبشغلُأيُمنصبُوُ/ُأوُاملشاركةُفيُأي  

ُمنُأفرادُعائلتك،ُالجمعيةأعمالُخارجيةُ)معُشركاءُ ُ.الحكومةُأوُالقطاعُالخاص(ُمنُقبلكُأوُمنُقبلُأي  

ُ

ُ

ُ

ُاسمُالنشاط
نوعُُ

ُالنشاط
ُاملدينة

رقمُ

السجلُ

أوُ

ُرخصةُال

هلُحصلتُعلىُُتاريخُاإلصدارُميالديُتاريخُاإلصدارُهجرُي

موافقةُ

ُالجمعية؟

هلُترتبطُالشركةُ

بعالقةُعملُمعُ

ُالجمعية؟

املصلحةُاملاليةُ

ُاإلجمالية

)%(ُ
ُالسنةُالشهرُاليومُالسنةُالشهرُاليوم

ُُُُُُُُُُُُُ

ُاسمُالجهة
نوعُُ

ُالجهة
ُاملدينة

هلُترتبطُالجهةُبعالقةُُ

ُعملُمعُالجمعية؟

هلُحصلتُعلىُُ

موافقةُ

ُالجمعية؟

ُاملنصُبُصاحبُاملنصُب
هلُتتحصلُعلىُمكاسبُماليةُنظيرُتوليكُ

ُهذاُاملنصب؟

ُُُُُُُُ



 

ُ

ُ

ُ

ُ

ـــارجُالجمعيةُولهاُصلةُحاليةُأوُمستقبليةُبالجمعيةُسواءُقبلتهاُأمُلُمهلُقدمتُلكُُ ـــكُهديةُأوُأكثرُمنُجهةُخـ ُُأوُأليُأحدُمنُأفرادُعائلتـــــ

ُتقبلهاُ؟

ُاُلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنعمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُمنُأفرادُُالهديةُعندُقبولهاُمنُيلُــنهُيجبُعليكُاإلفصاحُعنُتفاصالسابق،ُفإفيُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُالسؤالُ قبلكُأوُمنُقبلُأي  

ُ.عائلتك

ُ

ُ

ُ

أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ، ومتماشية مع سياسة تعارض املصالح املعتمدة من 

 جمعية كنف الخيرية .

 

ُ....................................ُ......................املسمىُالوظيفيُ:ُُ.......ُُُُُ.........................................................االســـــــــــــــــمُ:ُُ.........

ُ....................................ُ.............................ُُُالتوقيعُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهـ ............../.......…/.......…… :ُُاريخـــــــــــــالت

ُ

ُالجهةُاسمُمقدمُالهدية

ُهُلُتاريخُتقديمُالهديةُميالدُيُتاريخُتقديمُالهديةُهجرُي

قبلتُُ

ُالهدية؟

هلُترتبطُالجهةُ

بعالقةُعملُمعُُ

ُالجمعية؟

ُُاقيمةُالهديةُتقديريُنوعُالهدية

ُالسنةُالشهرُاليومُالسنةُالشهرُاليوم

ُُُُُُُُُُُُ


