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وتم تكليف األمين العام حسين سعيد   أقر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف سياسة تعارض المصالح 
أو افصاح األعضاء ويتم العمل بها من جميع الموظفين   الصياد بمتابعة تنفيذ ومراقبة سياسية تعارض المصالح

 .. والتوقيع على ذلك  واعضاء مجلس االدارة والمجلس العمومي 
 : وهي كما يلي

 
 دليل سياسة تعارض املصاحل

األعضاء   افصاح  أو  المصالح  تعارض  سياسية  ومراقبة  تنفيذ  بمتابعة  الصياد  سعيد  حسين  العام  األمين  تكليف  يتم 
 موظفي الجمعية والمتطوعين عن حاالت تعارض المصالح وكذلك كتابة االقرارات كالتالي: 
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 بعفيف كاآلتي: يتم تطبيق قواعد تضارب المصالح لدى جمعية البر الخيرية  

ينشأ تضارب المصالح عندما يكون الشخص المشارك في اتخاذ القرار في مجلس إدارة الجمعية له مصلحة   -1

 شخصية سواء أو مهنية تتعارض مع مصالح الجمعية. 

ال يجوز لمنسوبي الجمعية تقديم مصلحة شخصية أياً كانت على مصلحة الجمعية، كما ال يجوز استخدام اسم   -2

 ية في أي منفعة خاصة. الجمع

 ال يجوز ألي أحد من منسوبي الجمعية أخذ هدايا أو هبات واتعاب نظير تقديمة خدمة في مجال عمل الجمعية.  -3

ال يجوز إجراء المعامالت التي قد تسفر عن منافع اقتصادية لمنسوبي الجمعية بسبب ملكية أو مصلحة نفعية في   -4

 في اإلعالن واإلفصاح عن ذلك وموافقة مجلس إدارة الجمعية على ذلك. كيان تجاري او عقارات وغيرها إال 

االلكترونية    -5 الموقع  وتنشر عبر  تاريخه  بها من  للعمل  الموظفين  ويبلغ جميع  الالئحة  اإلدارة هذه  يعتمد مجلس 

 للجمعية. 
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/   اقر انا ……………………………………………………………………….. بصفتي منسوب 

عضو مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بعفيف. بأني لدي تعارض مصالح حسب ما هو مفصل ادناه واني قد تقدمت 

 بهذا االفصاح إبراء للذمة. 

 اسم الشخص: 

 نوع المصلحة: 

 صلة القرابة: 

 احتمال تضارب المصالح: 

 طريقة عالج تضارب المصالح 
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 ت. حجب التصويت للمذكور أعاله )…( تم حجب التصوي -1

 

 رئيس مجلس إدارة

 جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف 

 

 نموذج اقرار  -3

 

 إقـــــــــــــــرار 

 

اقر انا…………………………………………….. بصفتي  

……………………………………. بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بجمعية البر  

هد بعدم الحصول على أي مكاسب او ارباح شخصية  الخيرية بمحافظة عفيف وبناء عليه أوافق والتزم بما فيها واتع

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف بالجمعية وبعدم استخدام أي  

معلومات تخص الجمعية أو اصولها أو مواردها ألغراض شخصية أو اقاربي أو اصدقائي أو استغاللها ألي منفعة  

 اخرى. 

 لتوقيع. وعلى هذا جرى ا

 

 االسم: 

 التوقيع: 

 التاريخ: 

 رئيس مجلس إدارة

 جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف 

 

 وعليه تم اطالع جميع األعضاء والموظفين على سياسة تعارض المصالح والعمل بما ذكر فيها والتوقيع على ذلك




