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 النسخة األولى  - سياسة تعارض املصالح 

 املصالح تعارض سياسة

 :تمهید - 1

 يعمل شخص كل خصوصية"   عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيريةمؤسسة "  تحترم   1- 1

  أن ترى   املؤسسة  أن  إال اهتمامها، من ليس العمل إطار خارج تصرفات من به يقوم ما وتعد  لصالحها،

  قد غيرها، أو ،مالي او اجتماعية، أنشطة أي ممارسة أثناء  لصالحها يعمل ملن  الشخصية املصالح

 تعرض  معه ينشا د  ق  مما للمؤسسة والنه  أو موضوعيته، مع مباشرة، غير أو مباشرة بصورة تتداخل،

 .املصالح في

 واإلنجاز، واملبادرة والعناية الجماعي العمل و النزاهة في املتمثلة  ومبادئها بقيمها  املؤسسة تؤمن  2- 1

  أن لتفادي  وذلك وحمايتها، القيم  تلك لتعزيز املؤسسة عن الصادرة املصالح تعارض سياسة وتأتي

  واجباته أداء على  املؤسسة  لصالح يعمل شخص ألي  املهنية  أو العائلية، أو الشخصية املصلحة تؤثر

 . املؤسسة حساب على مكاسب على املصالح تلك خالل من يحصل أن  أو ،املؤسسة تجاه

 

 :السياسة وأهداف نطاق - 2

  تحكم التي السعودية  العربية اململكة في بها املعمول  والقوانين التشريعات في جاء بما االخالل عند 1- 2

  األساسية  والالئحة التنفيذية، والئحته األهلية واملؤسسات  الجمعيات ونظام املصالح، تعارض

 . محلها تحل نأ  لها دون  استكماال، السياسة هذه تأتي ،للمؤسسة

مجلس األمناء   أعضاء  ذلك ويشمل  ،املؤسسة لصالح يعمل شخص كل على السياسة  نطبق هذه 2- 2

 .متطوعيها و موظفيها وجميع ،األمناء مجلس من املنبثقة اللجان  وأعضاء ،الفريق التنفيذي وأعضاء

  أي ومصالح السابقة الفقرة في  املذكورين   أنفسهم باألشخاص يتعلق ما املصالح، يشمل تعارض 3- 2

 غيرهم أو األشقاء، الوالدين، األبناء، الزوجة، هؤالء لويشم ، شخصية عالقة لهم تكون  آخر شخص

 . العائلة أفراد من
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  لصالحها العاملين باألشخاص  املؤسسة تربط  التي الوثائق  من يتجزأ ال جزء  السياسة  هذه تعد 3- 2

 و عقود عمل. أ تعيين قرارات  الوثائق تلك كانت سواء

  تعارض تنظم نصوصا هم، غير أو الخارجيين استشارييها مع تبرمها  التي العقود املؤسسة ضمنت 4- 2

 أحكام هذه السياسة. مع  يتفق  بما املصالح

 تعارض أشكال أي من  لصالحها يعمل ومن وسمعتهااملؤسسة    حماية إلى السياسة هذه  تهدف  5- 2

 تنشأ بسبب عدم االفصاح.  قد التي  السلبية املصالح

  تعارض  تنظيم بسياسة الخاصة التنفيذية واإلدارة األمناء مجلس وصالحيات مسئوليات - 3

 :املصالح

 .األمناء ملجلس الرئيسة االختصاصات  أحد املصالح تعارض إدارة 1- 3

 املسائل في للنظر املجلس من املنبثقة لجانه أحد تكليف او محددة لجان  تكوین للمجلس يجوز  2- 3

 . جانلال تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع مصالح تعارض على تنطوي  أن املحتمل من التي

  تعامالت يخص فيما املؤسسة أمناء مجلس قرر  إذا إال مصالح تعارض حالة  في الشخص  يكون  ال 3- 3

 على تنطوي   الحالة  أن املؤسسة في التنفيذيين وكبار املجلس أعضاء تعامالت أو الغير مع  املؤسسة

 . املؤسسة موظفي باقي بخصوص  التنفيذي املدير مع القرار صالحية  وتكون  مصالح، تعارض

  من اإلعفاء - حدة على حالة كل  بشأن - يقرر  أن  التقديرية لسلطته وفقا األمناء  ملجلس يجوز   4- 3

 الشخص نشاطات سياق  في آلخر  حين من عرضا  ينشأ قد الذي املصالح تعارض عند املسئولية

  أو مالية بمصالح يتعلق ما سواء الجماعة، مع عمله سياق  ينشأ قد الذي أو املعتادة، وقراراته

 .  املؤسسةبما يتوافق مع مصالح  أكمل على التصرف  في بواجبه القيام عن تعيقه بمصالح

 بتصحيح املتعارضة املصلحة صاحب يلتزم مصالح، تعارض  الحالة أن  األمناء  مجلس يقرر  عندما 5- 3

 .لذلك املنظمة االجراءات واتباع  األمناء مجلس يقررها  التي االجراءات بجميع و  وضعة
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  القضايا  ورفع السياسة، هذه مخالفي على الجزاءات إيقاع صالحية أمناء املؤسسة  ملجلس 6- 3

 . بها العالقة ذوي  جميع التزام عدم عن تنجم قد التي باألضرار  املطالبة والحقوقية الجنائية

  األنظمة مع ذلك  يتعارض  ال أن  على السياسة هذه  أحكام  تفسير في املخول  هو األمناء  مجلس 7- 3

 .املشرفة الجهات  وأنظمة للمؤسسة األساسية الالئحة و السارية 

 . اإلبالغ تاريخ من نافذة وتكون   املؤسسة موظفي جميع  ويبلغ السياسة، هذه األمناء مجلس يعتمد 8- 3

  الالزمة التعديالت وإجراء بموجبها والعمل السياسة هذه تنفيذ من التأكد  األمناء مجلس يتولى 9- 3

 .عليها

 

 :املصالح تعارض حاالت -  4

 أو  مباشلللر  بشلللكل سلللواء  يتعلق  نشلللا  أي في  ؤسلللسلللة  امل  لصلللالح يعمل  شلللخصل مصللللحة  وجود  يعني 1- 4

 عندما املصللللالح  تعارض  ينشللللا قد  ولكن.  الطرفين  بين املصللللالح  في  رضاقيام تع  ،باملؤسللللسللللة مباشللللر  غير

 او  يبدي أن  املؤسللسللة    لصللالح يعمل ممن يطلب
ً
  ، املؤسللسللة   ملصلللحة بتصللرف  القيام وا قرارا، تخذي رايا

 أو ه،ؤ إبدا  منه  املطلوببالراي   غير أو  مباشللللللللللر بشللللللللللكل  تتعلق مصلللللللللللحة إما  الوقت  نفس  في  لديه  وتكون 

يتعلق    الراي املؤسلللللللللسلللللللللة    غير آخر  طرف  تجاه  التزام  لديه  يكون   أن أو اتخاذه، منه  املطلوب  بالتصلللللللللرف

 السللللللللتعمال  وإسللللللللاءة للسللللللللرية،  انتهاك على املصللللللللالح  تعارض حاالت  تنطوي  إذ. فالتصللللللللر  أو القرار  بهذا

 .للمؤسسة   للوالء وزعزعة  شخصية، وتحقيق مكاسب

 جميع تغطي  ال بالضللللللللرورة  أنها إال املواقف من  لعدد  سلللللللللوكية  ملعایير  امثلة تضللللللللع  ةسللللللللياسلللللللل هذه ال 2- 4

  تلقاء   من  التصلللللللللرف  املؤسلللللللللسلللللللللة لصلللللللللالح يعمل  من كل على  حدوثها ويتحتم  ،املحتملة  األخری  املواقف

وتجنب ما قد يبدو أنه سللللوك يخالف هذه السلللياسلللة ومن   السلللياسلللة هذه مع  تتماشللل    بصلللورة  أنفسلللهم

 الت التعارض ما يلي :امثلة على حاأل 
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 أي أو  لجانه  من لجنة  أي  عضللو أو  األمناء مجلس  عضللو  أن  حالة في مثال املصللالح  عارضينشللأ ت •

 في  موظفي من
ً
 أو تنظيمية مصللللحة أو  شلللخصلللية مصللللحة  له أو  نشلللا ،  بأي صللللةأوله  مشلللاركا

 ذلك قرارات  موضلللوعية على  مباشلللر غير أو  مباشلللر بشلللكل  يؤثر  قد  نشلللا  أو  عمل  أي في  مهنية

 .املؤسسةواجابته ومسؤولياته تجاه   تأدية  في قدراته على أو  املوظف أو  العضو

  التنفيذيين   كبار أحد أو  األمناء  مجلس  عضللللللللللو أن  حالة في  أيضللللللللللا املصللللللللللالح  في  التعارض  ينشللللللللللأ •

 أو  مباشلللرة بطريقة  ذلك  كان سلللواء آخر طرف أي من  شلللخصلللية مکاسلللب على يحصلللل أو  يتلقى

   .املؤسسةفي إدارة شؤون    ومشاركته  موقعة من مستفيدا مباشرة  غير

 معامالت  في الدخول  خالل من  املادية االسلللللللللتفادة خالل  من املصلللللللللالح في  التعارض ينشلللللللللأ قد  و  •

 .  للمؤسسة  التأجير أو  الشراء أو  بالبيع  مادية

 توقيع  أو  الوظائف في  األقرباء أو  األبناء  تعيين خالل  من املصللللللللالح  في  التعارض  ينشللللللللا قد  يضللللللللاأ •

 .معهم عقود

 جهة  في  املؤسللللللللسللللللللة لصللللللللالح يعمل  من  ارتبا  حال  في تكون  املصللللللللالح  تعارض ور صلللللللل  إحدى  من  •

 .املؤسسة مع  تعامالت  بينها  ويكون  أخرى 

  تعارض  أمثلة  من  املؤسللللللللللسللللللللللة موظف عليها  يحصللللللللللل التيو   غير االعتيادية  واإلكراميات  الهدايا  •

 .املصالح

 من  حالية خدمات تسلللللتقبل أو خدمات  تقدم منشلللللأة أو تجاري   نشلللللا   في  امللكية أو  االسلللللتثمار •

 بدون اإلفصاح عند اإللتحاق باملؤسسة.  املؤسسة مع  التعامل عن  تبحث او  املؤسسة

 بحكم عليها  يطلع والتي للمؤسللللسللللة،  خاصللللا ملكا  تعتبر  التي  املعلومات إعطاء أو األسللللرار  إفشللللاء •

 ولو بعد تركه الخدمة.  الوظيفة أو  العضوية

 على  التلأثير  بهلدف  املؤسلللللللللللللسلللللللللللللة  مع  تتعلاملل  جهلات  أو  أشلللللللللللللخلاص  من  لهلدايلا  األقلارب  أحلد  قبول   •

 .املصالح  تعارض  عنه ينتج قد مماباملؤسسة   املوظف  العضو  تصرفات

 ذات  أشلللللللياء أو  ملبالغ جهة  أي من  عائلته  أفراد أحد أو املوظف أو  األمناء مجلس  عضلللللللو  تسللللللللم •

 .معها  للتعامل  سعيها أو  املؤسسة مع  الجهة تلك  تعامل بسبب قيمة
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 في  تعارضللللا  هرظي  أن  شللللأنه من  الشللللخصللللية  لمصلللللحةل  املؤسللللسللللة و ممتلكات  أصللللول   اسللللتخدام •

   املصلللللللللللللالح
ً
   او  فعليلا

ً
 أو  معلداتهلا،  أو  موظفيهلا،  أو  ،املؤسلللللللللللللسلللللللللللللة  دوام  أوقلات  اللکلاسلللللللللللللتغ  محتمال

 خالل من  املتحصللة  املعلومات  اسلتخدام  إسلاءة أو أهدافها، أو  املؤسلسلة مصلالح  لغير  منافعها

  مصلللللالح  أيأو عائلية أو مهنية أو  شلللللخصلللللية، مكاسلللللب لتحقيق  ؛املؤسلللللسلللللةب  الشلللللخص عالقة

 .أخرى 

 

 :االلتزامات - 5

   : بالتالي يلتزم أن  املؤسسة لصالح  يعمل من كل على  1 - 5

 . باملؤسسة االرتبا   عنداملؤسسة  من املعتمدة املصالح تعارض سياسة على اإلقرار •

 أو الواسطة أو املحاباة وعدم ةنواألما واملسؤولية واملوضوعية والنزاهة العدالة  بقيم االلتزام   •

 .  ؤسسة  امل  مصالح على األخرين أو النفس مصلحة تقديم

 معنوي  أو ماديا قانوني غير بشكل االستفادة عدم  •
ً
 أي أو هو ا

ً
  من ومعارفه وأصدقائه أهله من ا

 . املؤسسة لصالح عمله أداء خالل

 او توحي بذلك. مصالح  تعارضل  تؤدي  التي القرارات  اتخاذ  في  املشاركة تجنب •

   املصالح عن  باإلفصاح الخاص  املؤسسة نموذج  تعبئة  •
ً
 .سنويا

 سللللواء  طارئة مصللللالح  تعارض شللللبهة أو مصللللالح  تعارض  حالة أي  عن  املباشللللر لرئيسلللله اإلفصللللاح •

 مالية. غير  أو مالية  كانت

 .املؤسسة لصالح يعمل ممن  غيره  عن أو عنه تنتج قد مصالح  تعارض  حالة  أي عن  اإلبالغ •

 .ذلك  ؤسسةامل طلب حال  في أو وجوده، حال في ،املصالح  تعارض  حالة  انهاء يثبت  ما تقديم •
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 :اإلفصاح متطلبات - 6

 التقيد  واملتطوعين  املوظفين من  وغيرهم  التنفيذيين  واملسلللؤولين  األمناء مجلس  أعضلللاء على  يتعين  6-  ا

 حالة،  كل في  موافقتها على والحصلللللول   انطبق،  حيثما  التالية، الحاالت  عن للمؤسلللللسلللللة  باإلفصلللللاح  التام

 . ام ال للمصالح محتمل أو  فعلي  تعارض  لىع  انطوت سواء الحاجة، اقتضت حيثما

 عن  اإلفصلاح واملتطوعين  املوظفين  من وغيرهم  التنفيذي واملدير  مناءاأل  مجلس  أعضلاء على  يتعين ❖

 داخل كانت  سللواء  خارجية،  مؤسللسللة أو  املؤسللسللة مع  لهم يشللخ لل   ارتبا  أو يشللعلوا،  وظائف  أية

 .خارجها  أم  اململكة

 اإلفصلللللللللللللاح  واملتطوعين  املوظفين  من  وغيرهم  التنفيلذي  وامللدير  األمنلاء  مجلس  أعضلللللللللللللاء  على  يتعين  ❖

ملكيلة لهم في املؤسلللللللللللللسللللللللللللللات الربحيلة التي تتعلاملل أو من املحتملل ان تتعلاملل مع   حصلللللللللللللص  أيلة  عن

 .  املؤسسة

 عن  اإلفصلاح واملتطوعين  املوظفين  من وغيرهم  التنفيذي واملدير  األمناء مجلس  أعضلاء على  يتعين ❖

  والزوجللة  الوالللدان)أسلللللللللللللرهم  أفراد  من  أي  تخص  ملكيللة  حصللللللللللللللة  أو  مللاليللة  مصللللللللللللللحللة  أو  وظيفللة  أيللة

  تسلل ى  أو  املؤسللسللة مع  تتعامل  ربحية  مؤسللسللات أو  جمعيات  أية في(  البنات  واألبناء الزوج الزوجات

 .  معها  للتعامل

  واملتطوعين   املوظفين  من  وغيرهم  التنفيلللذي  واملسلللللللللللللؤولين  األمنلللاء  مجلس  أعضللللللللللللللللاء  كلللل  على  يتعين ❖

  محظور   تعارض على تنطوي   أن  يمكن  حالة  أية على  موافقتها على  والحصللللول   للمؤسللللسللللة اإلفصللللاح

 واتخاذ  املؤسسة إدارة مجلس قبل من والتقييم  للمراجعة الحاالت هذه جميع وتخضع.  املصالح في

 أو أخرى   إدارة في وظيفة  إلى أو  املؤسللللللسللللللة في  رئاسللللللية وظيفة  إلى املوظف  انتقال عند. ذلك  في القرار

 إعللادة  املوظف  على  يتعين  ريمللا  املصللللللللللللللالح،  في  تعللارض  على  تنطوي   ربمللا  التي  الوظللائف  من  ذلللك  غير

  تغيير  من  يوما 30  غضلللللللللللللون  في  اإلفصلللللللللللللاح  وبيان  العمل  وأخالقيات  املصلللللللللللللالح  تعارض  نموذج  تعبئة

  بتعبئة  املوظف  قيام من  التأكد  مسللللللللللؤولية للموظف  املباشللللللللللر الرئيس عاتق على  تقع كما.  الوظيفة

 .تام نحو على  اإلفصاح استمارة



 النسخة األولى  - سياسة تعارض املصالح 

  املدير  عليها  املؤسللللللللسللللللللة  موافقة  على  والحصللللللللول   املصللللللللالح هذه عن اإلفصللللللللاح  في  التقصللللللللير يعرض 2- 6

 االجتماعية والتنمية  العمل لنظام  طبقا  التأديبية  لإلجراءات واملتطوعين  املوظفين  من  وغيره التنفيذي

 .املؤسسة  في  األساسية والالئحة  السعودية  العربية  اململكة في

 

 :املصالح  تعارض  تقارير    - 7

 .التنفيذية  اللجنة لدى اإلمناء مجلس  أعضاء إفصاح  نتائج جميع  تودع 1- 7

  املؤسلللسلللة  محاسلللب)   املالية  اإلدارة لدى  املؤسلللسلللة  متطوعي أو موظفي  إفصلللاح  نماذج  جميع  تودع 2- 7 

). 

  الخارجي  املؤسلللسلللة  حسلللابات مراجع  يتم 3- 7 
ً
  املؤسلللسلللة   لصلللالح  املبرمة  والعقود باألعمال  خاصلللة  تقريرا

  ، األمناء  مجلس رئيس طلب حال  املجلس،  لعضلللللللو مباشلللللللرة  غير أو مباشلللللللرة مصللللللللحة على  تنطوي  والتي

 .اإلدارة التنفيذية ملجلس األمناء قدمهت الذي  املؤسسة  ألداء  السنوي  تقرير مع ذلك  ويضمن

  تفاصيل   يوضح  األمناء  مجلس  على  يعرض سنويا  تقريرا  الداخلية  باملراجعة  املخولة  اإلدارة  تصدر  4- 7 

 .لديها  املودعة اإلفصاح  لنماذج وفقا  املؤسسة    موظفين مصلحة على  انطوت  التي  العقود أو األعمال

  العاملين   باألشلللللللللللخاص  املؤسلللللللللللسلللللللللللة  تربط التي  الوثائق من  يتجزأ ال  جزء  تعد  السلللللللللللياسلللللللللللة  هذه إن حيث

 .بها الواردة  وااللتزامات  أحكامها مخالفة يجوز   ال  فإنه  لصالحها،
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إقرار  تعهد  -  8   و

 ..................................................وبصفتي  ...........................................................  أنا  وأتعهد أقر

عبدالرحمن بن صلللللللللالح  مؤسلللللللللسلللللللللة  "  ب  الخاصلللللللللة  املصلللللللللالح  تعارض  سلللللللللياسلللللللللة على أطلعت قد  بأنني 

 أي  على  الحصلللللللللللللول   بعلدم  وأتعهلد  فيهلا  بملا  وألتزم  وأقر  أوافق  عليله  وبنلاء  ،"  الراجحي وعلائلتله الخيريلة

  مجلس  كعضلللللو  موق ي من مسلللللتفيدا مباشلللللرةغير  أو مباشلللللرة بطريقة  شلللللخصلللللية أرباح أو مكاسلللللب

 مواردها أو  أصللولها أو  املؤسللسللة تخص  معلومات  أي اسللتخدام  وبعدم  املؤسللسللة في موظف أو  إدارة

 .أخرى   منفعة ألي  استغاللها أو  أصدقائي أو  أقاربي أو  الشخصية  ألغراض ي

 .........................................  التوقيع

 هل......./....../....  التاريخ

 م......./....../.... املوافق
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 مصلحة افصاح نموذج ( 1) ملحق

املؤسسة   مع تتعامل غير ربحية او ربحية  مؤسسة  او مؤسسة  أي  في مالية  مصلحة أي تملك هل - 1

 ؟

o نعم 

o ال 

او   ربحيةغير   مؤسللللللسللللللة أو مؤسللللللسللللللة أي  في  مالية مصلللللللحة أي  عائلتك أفراد من فرد  أي يملك هل - 2

 ؟املؤسسة   مع  تتعاملربحية  

o نعم 

o ال 

 

  التفاصللللللللللللليل  عن اإلفصلللللللللللللاح عليك يجب  فأنه  السلللللللللللللابقة،  األسلللللللللللللئلة من  أي على  بنعم اإلجابة  حالة  في - 3

 أي قبل  من أو قبلك من  تجارية أعمال أي  في  مالية مصللللللللللحة  وجود أو تجاري   عمل  أي بتملك  الخاصلللللللللة

 عائلتك  أفراد من

    تاريخ اإلصدار امليالد  تاريخ اإلصدار الهجري     

اسم  

 النشا  

نوع 

 النشا  
 املدينة 

رقم السجل او  

 رخصة العمل 
 السنة  الشهر  اليوم  السنة  الشهر  اليوم 

هل حصلت 

على موافقة  

 املؤسسة  

هل تربط الركة 

 املؤسسة  بعالقة مع 

املصلحة املالية 

 اإلجمالية )%( 

             

 

 في  تشارك أو  (أخرى  جهة  أي أو لجنة  أو إدارة مجلس في عضو منصب )مثل منصبا دلتتق له4

 املؤسسة   غير أخرى   جهة أي لدي عضوية لديك أو أنشطة أو أعمال

o نعم 

o ال 
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  منصلللللللللللللبلا   (والبنلات  األبنلاء  /الزوج/  الزوجلات/  الزوجلة  /الواللدان)  أسلللللللللللللرتلك  أفراد  من  أي  يتقللد  هلل  - 2

 أو  أنشللللللللطة أو  أعمال  في يشللللللللارك أو  (أخرى   جهة أي أو  لجنة أو إدارة مجلس في عضللللللللو منصللللللللب مثل)

 ؟املؤسسة   غير أخرى   جهة  أي في  عضوية  لديه

o نعم 

o ال 

 

  الخاصللة  التفاصلليل  عن اإلفصللاح عليك يجب  فانه  السللابقة، األسللئلة  من أي على  بنعم  اإلجابة  في حالة

 القطاع أو  الحكومة ،املؤسلللللللللسلللللللللة   شلللللللللركاء مع)   خارجية عمال أ  في املشلللللللللاركة أو  /و  منصلللللللللب أي  بشلللللللللغل

 الخاص( من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

 

 سياسة تعارض املصالح

اسلللللللللللللللللللللللم  

 الجهة

نلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوع 

 الجهة

بللعللالقلللللللة  املدينة الللجللهلللللللة  تللربللط  هلللللللل 

  املؤسسة عمل مع 

علللللللللللللللى   حصللللللللللللللللللللللللللللت  هلللللللل 

  املؤسسة موافقة 

صلللللللللللللللللللللللاحللللللللللب 

 املنصب

هلللل تحصلللللللللللللللللت على مكلللاسللللللللللللللللب ملللاليلللة نظير   املنصب

 توليك هذا املنصب؟
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و لها صللللللللللة حالية أو  املؤسلللللللللسلللللللللة  هل قدمت لك أو ألي من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج    - 7          

 سواء قبلتها ام لم تقبلها؟  ة  باملؤسسمستقبلية  

o نعم 

o ال 

في حالة اإلجابة بنعم على السللللللللللؤال السللللللللللابق فإنه يجب عليك اإلفصللللللللللاح عن تفاصلللللللللليل الهدية عند  - 8

 قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك 

 

أقر أنا املوقع أدناه انا جميع املعلومات أعاله محدثة و صللللللللحيحة و متماشللللللللية مع سللللللللياسللللللللة تعرض  ❖

   املؤسسة  املصالح من  

 

 االسم :

 املسم  الوظيفي :  

 التاريخ :  

 التوقيع : 

     تاريخ اإلصدار امليالد تاريخ اإلصدار الهجري   

اسم مقدم 

 الهدية  

 الجهة

 
 السنة  الشهر  اليوم السنة  الشهر اليوم 

هل قبلت 

 الهدية  

هل تربط الجهة بعالقة عمل  

 مع املؤسسة   
 نوع الهدية  

قيمة الهدية  

 
ً
 تقديريا

            


