
 

 المصال  للجمعيات األ ليةنمو   سياسة تعارض *
 

 تمهيد
x   خصوصتتيةك كتتلص شتتخن  يعمتتل لصتتالحها، وتكعتتد  متتا ي تتول بتت  متتن تصتترفات  ” الجمعيتتة األ ليتتة” تحتتترل

ختتتتار ك فلتتتتار العمتتتتل لتتتتيب متتتتن ا تمامهتتتتا، فال  ن  الجمعيتتتتة تتتتترى  ن المصتتتتال  الشخصتتتتية لمتتتتن يعمتتتتل 
،  و متتتالي،  ش  نشتتتلة  اجتماعيتتتة   و غير تتتا، قتتتد تتتتتداخل ، بصتتتورة  مباشتتترة  لصتتتالحها  ثنتتتاءك ممارستتتةش   ص

 ،  و والئ ش للجمعية مما قْد ينش   مع  تعارض في المصال .مو عيت  و غيرش مباشرة ، مع 
x  ت تتتتت من الجمعيتتتتتة ب يمهتتتتتا ومبادئهتتتتتا المتمثلتتتتتةش فتتتتتي النزا تتتتتةش والعمتتتتتل الجمتتتتتاعيش والعنايتتتتتةش والمبتتتتتادرةش

، وتتتت تي سياستتتة تعتتتارض المصتتتال  الصتتتادرة عتتتن الجمعيتتتةت لتعزيتتتز تلتتتال ال تتتيل وحمايتهتتتا،  واإلنجتتتازش
و لتتتتال لت تتتتاد   ن تتتتت ثصر المصتتتتلحة الشخصتتتتية  و العائليتتتتة،  و المهنيتتتتة أل ص شتتتتخن  يعمتتتتل لصتتتتال  
صتتتلك متتتن ختتتبل تلتتتال المصتتتال  علتتتى مكاستتتب   الجمعيتتتة علتتتى  داء واجباتتتت  تجتتتاا الجمعيتتتة،  و  ن يتكحص

 على حساب الجمعية.
 

 نلاق و  داق السياسة
x ل بمتتتا جتتتاء فتتتي التشتتتريعات وال تتتوانين المعمتتتول بهتتتا فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية متتتع عتتتدل اإلختتتب

تتتل تعتتتارض المصتتتال ، ونظتتتال الجمعيتتتات والم سستتتات األ ليتتتة والئحتتتت  التن ي يتتتة، والبئحتتتة  التتتتي تحك 
 األساسية للجمعية، ت تي   ا السياسة استكماال  لها، دونك  ن تحل  محلها.

 
x شتتتتخن يعمتتتتل لصتتتتال  الجمعيتتتتة، ويشتتتتمل  لتتتتال  ع تتتتاء الجمعيتتتتة  ت لبتتتتق  تتتت ا السياستتتتة علتتتتى كتتتتل

العموميتتتتتة و ع تتتتتاء مجلتتتتتب اإلدارة، و ع تتتتتاء اللجتتتتتان المنبث تتتتتة متتتتتن مجلتتتتتب اإلدارة، ومتتتتتدير  
 الجمعية التن ي يين، وجميع موظ يها ومتلوعيها.

 
x   يشتتتمل تعتتتارض المصتتتال ، متتتا يتعلتتتق باألشتتتخان  ن ستتتهل المتتت كورين فتتتي ال  تتترة الستتتاب ة ومصتتتال

خن آختتتتر تكتتتتون لهتتتتل عبقتتتتة شخصتتتتية بهتتتتل، ويشتتتتمل  تتتت الء الزوجتتتتة، األبنتتتتاء، الوالتتتتدين،    شتتتت
 األش اء،  و غير ل من  فراد العائلة.

 
x  ت عتتتدذ  تتت ا السياستتتة جتتتزءا  ال يتجتتتز   متتتن الوثتتتائق التتتتي تتتتربل الجمعيتتتة باألشتتتخان العتتتاملين لصتتتالحها

 سواء كانت تلال الوثائق قرارات تعيين  و ع ود عمل.
 
x تتتتتمن ا لجمعيتتتتتة الع تتتتتود التتتتتتي تبرمهتتتتتا متتتتتع استشتتتتتارييها الختتتتتارجيين  و غيتتتتتر ل، نصوصتتتتتا  تتتتتتنظل ت  ص

 تعارض المصال  بما يت ق مع  حكال   ا السياسة.
 
x  تهتتتدق  تتت ا السياستتتة فلتتتى حمايتتتة الجمعيتتتة وستتتمعتها ومتتتن يعمتتتل لصتتتالحها متتتن     شتتتكال تعتتتارض

 المصال  السلبية التي قد تنش  بسبب عدل اإلفصاح.
 

 



 

بحيات مجلتتتتتب اإلدارة واإلدارة التن ي يتتتتتة الخاصتتتتتة بسياستتتتتة تنظتتتتتيل تعتتتتتارض مستتتتتئوليات وصتتتتت
 المصال 

x .فدارة تعارض المصال   حد االختصاصات الرئيسة لمجلب اإلدارة 
x  لجانتت  المنبث تتة متتن المجلتتب للنظتتر فتتي المستتائل   حتتديجتتوز للمجلتتب تكتتوين لجتتان محتتددة او تكليتتق

 مع مراعاة متللبات است بلية تلال اللجان.التي من المحتمل  ن تنلو  على تعارض مصال  
x  ال يكتتتتتون الشتتتتتخن فتتتتتي حالتتتتتة تعتتتتتارض مصتتتتتال  فال ا ا قتتتتترر مجلتتتتتب فدارة الجمعيتتتتتة فيمتتتتتا يختتتتتن

تعتتتامبت الجمعيتتتة متتتع ال يتتتر  و تعتتتامبت  ع تتتاء المجلتتتب وكبتتتار التن يتتت يين فتتتي الجمعيتتتة  ن الحالتتتة 
لتن يتتت   بخصتتتون بتتتاقي تن تتتو  علتتتى تعتتتارض مصتتتال ، وتكتتتون صتتتبحية ال تتترار متتتع المستتت ول ا

 موظ ي الجمعية.
x  االع تتتاء متتتن  –بشتتت ن كتتتل حالتتتة علتتتى حتتتدة  –يجتتتوز لمجلتتتب اإلدارة وف تتتا  لستتتللت  الت ديريتتتة  ن ي تتترر

المستتتتئولية عنتتتتد تعتتتتارض المصتتتتال  التتتت   قتتتتد ينشتتتت  عر تتتتا  متتتتن حتتتتين نختتتتر فتتتتي ستتتتياق نشتتتتالات 
يتتتة، ستتتواء متتتا يتعلتتتق الشتتتخن وقراراتتتت  المعتتتتادة،  و التتت   قتتتد ينشتتت  فتتتي ستتتياق عملتتت  متتتع الجمع

بمصتتال  ماليتتة  و بمصتتال  تعي تت  عتتن ال يتتال بواجبتت  فتتي التصتترق علتتى  كمتتل وجتت  بمتتا يتوافتتق متتع 
 مصال  الجمعية.

x  عنتتتتتدما ي تتتتترر مجلتتتتتب اإلدارة  ن الحالتتتتتة تعتتتتتارض مصتتتتتال ، يلتتتتتتزل صتتتتتاحب المصتتتتتلحة المتعار تتتتتة
جتتتتراءات المنظمتتتتة بتصتتتتحي  و تتتتع  وبجميتتتتع اإلجتتتتراءات التتتتتي ي رر تتتتا مجلتتتتب اإلدارة وفتبتتتتاج اال

 ل لال.
x  لمجلتتتتب فدارة الجمعيتتتتة صتتتتبحية في تتتتاج الجتتتتزاءات علتتتتى مختتتتال ي  تتتت ا السياستتتتة، ورفتتتتع ال  تتتتايا

 الجنائية والح وقية للملالبة باأل رار التي قد تنجل عن عدل التزال جميع  و  العبقة بها.
x متتتع االنظمتتتة  مجلتتتب اإلدارة  تتتو المختتتول فتتتي ت ستتتير  حكتتتال  تتت ا السياستتتة علتتتى  ن ال يتعتتتارض  لتتتال

 السارية والبئحة األساسية للجمعية و نظمة الجهات المشرفة.
x   يعتمتتتتد مجلتتتتب اإلدارة  تتتت ا السياستتتتة، ويبلتتتتب جميتتتتع متتتتوظ ي الجمعيتتتتة وتكتتتتون نافتتتت ة متتتتن تتتتتاري

 اإلببغ.
x  يتتتتولى مجلتتتب اإلدارة الت كتتتد متتتن تن يتتت   تتت ا السياستتتة والعمتتتل بموجبهتتتا وفجتتتراء التعتتتديبت البزمتتتة

 عليها.
  
 

 ت تعارض المصال حاال
x  ال يعنتتي وجتتتود مصتتتلحة  لشتتتخن يعمتتل لصتتتال  الجمعيتتتة فتتتي    نشتتال يتعلتتتق ستتتواء بشتتتكل مباشتتتر  و

غيتتتر مباشتتتر بالجمعيتتتة، قيتتتال تعتتتارض فتتتي المصتتتال  بتتتين اللتتترفين. ولكتتتن قتتتد ينشتتت  تعتتتارض المصتتتال  
ق عنتتتتدما يللتتتتتب ممتتتتتن يعمتتتتتل لصتتتتتال  الجمعيتتتتتة  ن يبتتتتتد  ر يتتتتتا ،  و يتختتتتت  قتتتتترارا ،  و ي تتتتتول بتصتتتتتر

تتتا مصتتتلحة تتعلتتتق بشتتتكل مباشتتتر  و غيتتتر مباشتتتر  لمصتتتلحة الجمعيتتتة، وتكتتتون لديتتت  فتتتي ن تتتب الوقتتتت فم 
بتتتالر   المللتتتوب منتتت  فبتتتدا ا،  و بالتصتتترق المللتتتوب منتتت  اتختتتا ا،  و  ن يكتتتون لديتتت  التتتتزال تجتتتاا 
لتتتترق آختتتتر غيتتتتر الجمعيتتتتة يتعلتتتتق بهتتتت ا التتتتر    و ال تتتترار  و التصتتتترق. ف  تنلتتتتو  حتتتتاالت تعتتتتارض 

علتتتتى انتهتتتتاال  للستتتترية، وفستتتتاءة  الستتتتتعمال الث تتتتة، وتح يتتتتق  لمكاستتتتب شخصتتتتية، وزعزعتتتتة   المصتتتتال 
 للوالء للجمعية.



 

x  تتت ا السياستتتة ت تتتع امثلتتتة لمعتتتايير ستتتلوكية لعتتتدد متتتن المواقتتتق فال  نهتتتا بال تتترورة ال ت لتتتى جميتتتع 
المواقتتتق األختتتترى المحتمتتتل حتتتتدوثها، ويتحتتتتتل علتتتى كتتتتل متتتن يعمتتتتل لصتتتتال  الجمعيتتتة التصتتتترق متتتتن 

ء  ن ستتتهل بصتتتورة تتماشتتتى متتتع  تتت ا السياستتتة، وتجنتتتب متتتا قتتتد يبتتتدو  نتتت  ستتتلوال يختتتالق  تتت ا تل تتتا
 السياسة ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:

x  ينشتتت  تعتتتارض المصتتتال  متتتثب  فتتتي حالتتتة  ن ع تتتو مجلتتتب اإلدارة  و ع تتتو    لجنتتتة متتتن لجانتتت   و
مصتتتلحة شخصتتتية  و مصتتتلحة     متتتن متتتوظ ي الجمعيتتتة مشتتتاركا  فتتتي  و لتتت  صتتتلة بتتت   نشتتتال،  و لتتت 

تنظيميتتتة  و مهنيتتتة فتتتي    عمتتتل  و نشتتتال قتتتد يتتت ثر بشتتتكل مباشتتتر  و غيتتتر مباشتتتر علتتتى مو تتتوعية 
 قرارات  لال الع و  و الموظق  و على قدرات  في ت دية واجبات  ومسئوليات  تجاا الجمعية.

x  حتتتتد كبتتتتار التن يتتتت يين ينشتتتت  التعتتتتارض فتتتتي المصتتتتال   ي تتتتا  فتتتتي حالتتتتة  ن ع تتتتو مجلتتتتب اإلدارة  و 
يتل تتتى  و يحصتتتل علتتتى مكاستتتب شخصتتتية متتتن    لتتترق آختتتر ستتتواء كتتتان  لتتتال بلري تتتة مباشتتترة  و 

 غير مباشرة مست يدا  من موقعة ومشاركت  في فدارة ش ون الجمعية.
x  قتتد ينشتت  التعتتارض فتتي المصتتال  متتن ختتبل االستتت ادة الماديتتة متتن ختتبل التتدخول فتتي معتتامبت ماديتتة

  و الت جير للجمعية. بالبيع  و الشراء
x  اي تتتا قتتتد ينشتتت  التعتتتارض فتتتي المصتتتال  متتتن ختتتبل تعيتتتين األبنتتتاء  و األقربتتتاء فتتتي الوظتتتائق  و توقيتتتع

 ع ود معهل
x  متتتن فحتتتدى صتتتور تعتتتارض المصتتتال  تكتتتون فتتتي حتتتال ارتبتتتال متتتن يعمتتتل لصتتتال  الجمعيتتتة فتتتي جهتتتة

  خرى ويكون بينها تعامبت مع الجمعية.
x ل عليهتتتتا ع تتتتو مجلتتتتب اإلدارة  و موظتتتتق الجمعيتتتتة متتتتن  مثلتتتتة الهتتتتدايا واإلكراميتتتتات التتتتتي يحصتتتت

 تعارض المصال .
x  االستتتتتثمار  و الملكيتتتتة فتتتتي نشتتتتال تجتتتتار   و منشتتتت ة ت تتتتدل ختتتتدمات  و تستتتتت بل ختتتتدمات حاليتتتتة متتتتن

 الجمعية او تبح  عن التعامل مع الجمعية.
x تتتا للجمعيتتتة، والتتتتي ي تتتا خاص  للتتتع عليهتتتا بحكتتتل ففشتتتاء األستتترار  و فعلتتتاء المعلومتتتات التتتتي تعتبتتتر ملك 

 الع وية  و الوظي ة، ولو بعد ترك  الخدمة.
x  قبتتول  حتتد األقتتارب لهتتدايا متتن  شتتخان  و جهتتات تتعامتتل متتع الجمعيتتة بهتتدق التتت ثير علتتى تصتترفات

 الع و  و الموظق بالجمعية قد ينتج عن  تعارض المصال .
x الب  و  شتتتتياء  ات تستتتلل ع تتتو مجلتتتتب اإلدارة  و الموظتتتق  و  حتتتد  فتتتتراد عائلتتتت  متتتن    جهتتتتة لمبتتت

 قيمة بسبب تعامل تلال الجهة مع الجمعية  و سعيها للتعامل معها.
x  قيتتتال    جهتتتة تتعامتتتل  و تستتتعى للتعامتتتل متتتع الجمعيتتتة بتتتدفع قيمتتتة فتتتواتير مللوبتتتة متتتن الموظتتتق  و

  حد  فراد عائلت .
x هتتترك تعار تتتا  فتتتي ا لمصتتتال  استتتتخدال  صتتتول وممتلكتتتات الجمعيتتتة للمصتتتلحة الشخصتتتية متتتن شتتت ن   ْن ي ظش

فعليتتتتتا   و محتتتتتتمب ، كاستتتتتت بل  وقتتتتتات دوال الجمعيتتتتتة،  و موظ يهتتتتتا،  و معتتتتتداتها،  و منافعهتتتتتا ل يتتتتتر 
مصتتتال  الجمعيتتتة  و   تتتدافها،  و فستتتاءةش استتتتخدالش المعلومتتتات المتحصتتتلةش متتتن ختتتبل عبقتتتةش الشتتتخنش 

ت لتح يق مكاسب شخصية،  و عائلية،  و مهنية،  و     مصال   خرى  .بالجمعيةش
 

 اللتزاماتا
x 5-1 :على كل من يعمل لصال  الجمعية  ن يلتزل بالتالي 
x اإلقرار على سياسة تعارض المصال  المعتمدة من الجمعية عند االرتبال بالجمعية 



 

x  االلتتتتزال ب تتتيل العدالتتتة والنزا تتتة والمستتت ولية واألمانتتتة وعتتتدل المحابتتتاة  و الواستتتلة  و ت تتتديل مصتتتلحة
 معية.الن ب  و انخرين على مصال  الج

x  عتتتدل االستتتت ادة بشتتتكل غيتتتر قتتتانوني ماديتتتا  و معنويتتتا   تتتو  و    متتتن   لتتت  و صتتتدقائ  ومعارفتتت  متتتن
 خبل  داء عمل  لصال  الجمعية .

x تجنب المشاركة في اتخا  ال رارات التي ت د  لتعارض مصال   و توحي ب لال 
x .تعبئة نمو   الجمعية الخان باإلفصاح عن المصال  سنويا 
x  المباشتتتر عتتتن    حالتتتة تعتتتارض مصتتتال   و شتتتبهة تعتتتارض مصتتتال  لارئتتتة ستتتواء  اإلفصتتتاح لرئيستتت

 كانت مالية  و غير مالية.
x .اإلببغ عن    حالة تعارض مصال  قد تنتج عن   و  ن غيرا ممن يعمل لصال  الجمعية 
x .ت ديل ما يثبت فنهاء حالة تعارض المصال ، في حال وجودا،  و في حال للب الجمعية  لال 

 
 اإلفصاحمتللبات 

x  يتعتتتين علتتتتى  ع تتتتاء مجلتتتب اإلدارة والمستتتت ولين التن يتتتت يين وغيتتتر ل متتتتن المتتتتوظ ين والمتلتتتتوعين
الت يتتتد التتتتال باإلفصتتتاح للجمعيتتتة عتتتن الحتتتاالت التاليتتتة، حيثمتتتا انلبتتتق، والحصتتتول علتتتى مواف تهتتتا فتتتي 

 كل حالة، حيثما اقت ت الحاجة، سواء انلوت على تعارض فعلي  و محتمل للمصال   ل ال:
x تعتتتتين علتتتتى  ع تتتتاء مجلتتتتب اإلدارة والمستتتت ول التن يتتتت   وغيتتتتر ل متتتتن المتتتتوظ ين والمتلتتتتوعين ي

اإلفصتتتتاح عتتتتن  يتتتتة وظتتتتائق يشتتتت لونها،  و ارتبتتتتال شخصتتتتي لهتتتتل متتتتع جمعيتتتتة  و م سستتتتة خارجيتتتتة، 
 سواء كانت داخل المملكة  ل خارجها.

x تلتتتتوعين يتعتتتتين علتتتتى  ع تتتتاء مجلتتتتب اإلدارة والمستتتت ول التن يتتتت   وغيتتتتر ل متتتتن المتتتتوظ ين والم
 اإلفصاح عن  ية حصن ملكية لهل في الم سسات الربحية.

x  يتعتتتتين علتتتتى  ع تتتتاء مجلتتتتب اإلدارة والمستتتت ول التن يتتتت   وغيتتتتر ل متتتتن المتتتتوظ ين والمتلتتتتوعين
اإلفصتتتاح عتتتن  يتتتة وظي تتتة  و مصتتتلحة ماليتتتة  و حصتتتة ملكيتتتة تختتتن    متتتن  فتتتراد  ستتتر ل )الوالتتتدان 

 يتتتتتة جمعيتتتتتات  و م سستتتتتات ربحيتتتتتة تتعامتتتتتل متتتتتع  والزوجتتتتتة الزوجات الزو  واألبناء البنتتتتتات( فتتتتتي
 الجمعية  و تسعى للتعامل معها.

x  يتعتتتتتتين علتتتتتتى كتتتتتتل  ع تتتتتتاء مجلتتتتتتب اإلدارة والمستتتتتت ولين التن يتتتتتت   وغيتتتتتتر ل متتتتتتن المتتتتتتوظ ين
والمتلتتتوعين اإلفصتتتاح للجمعيتتتة والحصتتتول علتتتى مواف تهتتتا علتتتى  يتتتة حالتتتة يمكتتتن  ن تنلتتتو  علتتتى 

الحتتتاالت للمراجعتتتة والت يتتتيل متتتن قبتتتل مجلتتتب  تعتتتارض محظتتتور فتتتي المصتتتال . وتخ تتتع جميتتتع  تتت ا
فدارة الجمعيتتتة واتختتتا  ال تتترار فتتتي  لتتتال. عنتتتد انت تتتال الموظتتتق فلتتتى وظي تتتة رئاستتتية فتتتي الجمعيتتتة  و 
فلتتتتى وظي تتتتة فتتتتي فدارة  ختتتترى  و غيتتتتر  لتتتتال متتتتن الوظتتتتائق التتتتتي ربمتتتتا تنلتتتتو  علتتتتى تعتتتتارض فتتتتي 

مصتتتتال  و خبقيتتتتات العمتتتتل المصتتتتال ، ربمتتتتا يتعتتتتين علتتتتى الموظتتتتق فعتتتتادة تعبئتتتتة نمتتتتو   تعتتتتارض ال
يومتتتا متتتن ت ييتتتر الوظي تتتة. كمتتتا ت تتتع علتتتى عتتتاتق التتترئيب المباشتتتر  30وبيتتتان اإلفصتتتاح فتتتي غ تتتون 

 للموظق مس ولية الت كد من قيال الموظق بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تال.
x  ض الت صتتتتتير فتتتتتي اإلفصتتتتتاح عتتتتتن  تتتتت ا المصتتتتتال  والحصتتتتتول علتتتتتى مواف تتتتتة الجمعيتتتتتة عليهتتتتتا يعتتتتترص

التن يتتتت   وغيتتتترا متتتتن المتتتتوظ ين والمتلتتتتوعين ل جتتتتراءات الت ديبيتتتتة لب تتتتا لنظتتتتال العمتتتتل المستتتت ول 
 والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية والبئحة األساسية في الجمعية.

 
 
 



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 

 ت ارير تعارض المصال 
x ____________ تودج جميع نما   ففصاح  ع اء مجلب اإلدارة لدى لجنة 
x    ففصاح موظ ي  و متلوعي الجمعية لدى اإلدارة ____________تودج جميع نما 
x  ي  تتتدل مراجتتتع حستتتابات الجمعيتتتة الختتتارجي ت ريتتترا  خاصتتتا  باألعمتتتال والع تتتود المبرمتتتة لصتتتال  الجمعيتتتة

والتتتتي تنلتتتو  علتتتى مصتتتلحة مباشتتترة  و غيتتتر مباشتتترة لع تتتو المجلتتتب، حتتتال للتتتبش رئتتتيبش مجلتتتب 
 ألداء الجمعية ال   ي دم  للجمعية العمومية.اإلدارة، وي  من  لال مع ت ريرا السنو  

x   تتتت ت صتتتتدر اإلدارة المخولتتتتة بالمراجعتتتتة الداخليتتتتة ت ريتتتترا  ستتتتنويا  ي عتتتترض علتتتتى مجلتتتتب اإلدارة ي و ص
ت اصتتتيل األعمتتتتال  و الع تتتود التتتتتي انلتتتوت علتتتتى مصتتتلحة لمتتتتوظ ي الجمعيتتتة وف تتتتا  لنمتتتا   اإلفصتتتتاح 

 المودعة لديها.

ال يتجتتتتز  متتتتن الوثتتتتائق التتتتتي تتتتتربل الجمعيتتتتة باألشتتتتخان العتتتتاملين  حيتتتت  فنصش  تتتت ا السياستتتتة ت عتتتتد جتتتتزءا  
 لصالحها، فإن  ال يجوز مخال ةك  حكامها وااللتزامات الواردة بها.

 

 تعهد وفقرار
 

 .....................................وبص تي  .............................................. قر و تعهد  نا  
، وبنتتتاء عليتتت   وافتتتق و قتتتر ”استتتل الجمعيتتتة“ت علتتتى سياستتتة تعتتتارض المصتتتال  الخاصتتتة بتتتـ بتتت نني قتتتد اللعتتت

 و لتزل بما فيها و تعهد
بعتتتدل الحصتتتول علتتتى    مكاستتتب  و  ربتتتاح شخصتتتية بلري تتتة مباشتتترة  و مباشتتترة مستتتت يدا متتتن متتتوقعي 

 كع و مجلب فدارة  و موظق في
ها  و موارد تتتا ألغرا تتتي الشخصتتتية  و الجمعيتتتة وبعتتتدل استتتتخدال    معلومتتتات تختتتن الجمعيتتتة  و  صتتتول

  قاربي  و  صدقائي  و
 است بلها أل  من عة  خرى.

 
 ……………………………………………..التوقيع 
  ـ…… ….. ……….. التاري  
 ل…… ….. ……….. الموافق 
 (: نمو   ففصاح مصلحة1ملحق )

 
 *مرفق نمو   سياسة تعارض المصال  للجمعيات األ لية

 

 

 


