
 

 نموذج لإلفصاح والتصريح عن حاالت قد تتضمن تضارباً في المصالح
 

 
،  وعمالً 2020 أيلول المصالح، المعدّل في تضارببأنني قرأت وفهمت  نظام الجامعة المتعلق ب أصرح____________________أنا
 فانني أصرح بكافة الحاالت التي قد تتضمن تضارباً بين مصالحي الشخصية ومصالح الجامعة االميركية في بيروت ("الجامعة"): به
  

 :حدداذا نعم    ال    نعم  ؟ف أو تعمل حاليا بدوام كامل أو جزئي في شركة او مؤّسسة اخرىظهل أنت مو  .1
  

  ____________________________اوماهية النشاط   ______________________اسم الشركة والمنصب 

 _______________________________________________________ومدته تاريخ بدء المزاولة بالعمل
  

ان الحاالت المصرح بها تعود الى فترة األشهر االثني عشر الماضية و/أو ما أتوّقعه لألشهر االثني عشر المقبلة (يرجى   .2
 :)"إجابة بكلمة "نعمتقديم التفاصيل التي توضح أي 

 
  :حدداذا نعم     ال   نعم  يتلقّى/تلقّى أحد أفراد عائلتك أجراً او راتباً كمسؤول أو موظف في الجامعة؟هل  2.1

  ______________________________________  العالقة___________________________سم    إلا

 ______________________________________________________________________المنصب 

ً تتلقّى أو تلقّيت أنت، وهل يتلقّى أو تلقّى أحد أفراد عائلتك، هل  2.2 من الجامعة لقاء خدمات اواستشارات كمتعاقد  اتعابا
 :حدداذا نعم    ال   نعم  مستقل؟

  ______________________________________  العالقة___________________________سم    إلا

  _______________________________الخدمات_________________________تاريخ ابرام العقد_نوع 

 
تمتلكها أنت، أو يمتلك أحد أفراد عائلتك فيها، أو مؤسسة تمويل تنوي قبول أو قد قبِلت رعاية بحثية من شركة هل  2.3

 :حدداذا نعم    ال   نعم  مصلحة مادية؟
 

  _____________________________لبحثاموضوع ___________________________    سم الشركةإ
  

  ________________________________________________________________المبلغ المتقاضى 
  

تك، مصلحة هل اخترت، كبائع للجامعة أو متعاقد معها، كياناً أو تنوي اختيار كياٍن تملك أنت، أو يملك أحد أفراد عائل  2.4
 :حدداذا نعم    ال   نعم  ؟شخصية أو اقتصادية فيه

  ____________________________________  العالقة___________________________ البائع سمإ

هل أنت أو أحد أفراد عائلتك، مسؤول أو مدير أو أمين أو عضو أو مالك (وحيد أو مع شركاء) أو موظف في كيان  2.5
 :حدداذا نعم    ال   نعم  الجامعة أنها على عالقة أعمال به؟ وهل كان أحدكم كذلك ؟تُعرف 

  
  _______________________________الشخص سمإ ___________________________  الشركة سمإ



  
  _______________________________________________________________________العالقة

  
 أحدكم، مصالح أُخرى قد ينجم عنها تضارب في المصالح؟ هل امتلكت أنت أو أحد أفراد عائلتك، أو هل يمتلك 2.6

 :حدداذا نعم    ال   نعم 
  
  ______________________________العالقة ___________________________  ونوع المصلحة سمإ

  
أو مؤّسسسة لدَّي  أرفق ربطاً الئحة بارتباطاتي بأي شخص (بما فيه أي مسؤول أو موّظف في الجامعة) أو شركة أو منظمة .3

 أسباب لالعتقاد بأن الجامعة على عالقة عمل به/بها.

  الالئحة مرفقة             ال تنطبق 

  أرفق ربطاً الئحة بترتيباتي االستشارية سواء اعتقدت أنها قد تشمل تضارباً محتمالً في المصالح أم ال. .4

  الالئحة مرفقة             ال تنطبق 

 على  اللوائح أعاله سأقوم فوراً باعالم الجامعة خطيا بأي تعديل يطرأ .5
 

 إذا أصبحت على بيّنة أن أي فرد من عائلتي يشارك في أعمال تجارية مع الجامعة، سأُصّرح عن .6
 يوم من تاريخ معرفتي بها. 15عالقتي بالفرد المعني أو األفراد المعنيين وطبيعة هذه األعمال خالل فترة  

 
على مسألة قد يكون لي فيها تضارب في المصالح بسبب البنود  أفهم أنه ال  يحق لي بالمشاركة في أي قرار أو تصويت  .7

 أعاله.
 

 وإنني بموجبه أتقدّم بهذه المعلومات إلى  الجامعة
 

 ________________________________________________االمضاء
 

  _________________________________________________ المنصب
 

 ______________________________________________ الكلية/الدائرة
 

 _________________________________________________ التاريخ
 
 

وباإلضافة إلى ذلك، يُتوقّع من األفراد تعديل تصاريحهم من وقت آلخر مع تغيّر ارتباطاتهم أو مهامهم. وقد ينتج عن عدم 
  تأديبية قد تشمل أو قد تصل إلى حدّ انهاء الخدمة في الجامعة. التصريح عن وجود تضارب في المصالح اتخاذ إجراءات

 

  

 


