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 نظرة متعمقة على تضارب املصالح والواجبات
 

في محاضراتي العامة ودوراتي التدريبية في الحوكمة املؤسسية أسأل الحضور السؤال األساس ي التالي: ما السبب الرئيس ي لفشل نظرية 

والذي كان السبب في نشأة أطر الحوكمة املؤسسية املختلفة؟ وبعد االستماع إلجابات الحضور؛ أخبرهم  (Agency Theoryالوكالة )

بين أصحاب املصالح وعلى رأسهم أعضاء الجمعية  (Conflict of Interest) (1)بأن الجواب هو: الفشل في حل مشكلة تضارب املصالح

نتيجة وجود اختالف بين أهداف وأولويات وأفضليات كل طرف والتي قد ينتج  العمومية )املالك(، ومجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية

  .رمشكلة تحمل املخاط، و مشكلة عدم تماثل املعلومات، و مشكلة االختيار املعاكس عنها مشاكل كثيرة مثل:

 

أنتقل إلى السؤال الثاني: ما هو الهدف الرئيس ي ألي نظام أو إطار للحوكمة؟ وبعد االستماع  السؤال السابق بعد مناقشة جواب

 تكامل مصالح جميع أصحاب املصالح.تحقيق إلجابات الحضور؛ أخبرهم بأن الجواب هو: 

 

 التالي:من خالل متابعتي للعديد من أنظمة ولوائح الحوكمة في عدة دول عربية الحظت 

 .عدم وضع تعريف واضح وبسيط لتضارب املصالح (1

التفريق بينهما  في اعتقادي يجب (.Conflict of Dutiesعدم التفريق بين تضارب املصالح وتضارب الوظائف أو الصالحيات ) (2

" Ethics  The Free Dictionary and Businessفي " كل منهما مختلفة. يعرف تضارب املصالح (2)ألن طريقة إدارة مخاطر

باملوقف الذي يكون فيه الفرد أو املؤسسة بحالة يمكن من خاللها استغالل سلطته أو صالحياته ملنفعة شخصية أو ملنفعة 

 American University Law Review and the Journal of Philosophy, Science في "ف ، ويعرف تضارب الوظائاملؤسسة

d Law an " ر من نتيجة عمله مع أكثباملوقف الذي يكون فيه للفرد تضارب في واجباته القانونية واألخالقية املختلفة

 بأنه(3)طرف
ً
، بحيث يكون لهذا األخير مصالح موظفوجود تعارض بين الواجب العام واملصلحة الخاصة لل" ، ويعرف أيضا

 ن األحيانم في رأيي أنه في كثير ".والتي ستؤثر على نحو غير مالئم في أداء واجباته ومسؤولياتهخاصة في محيطه الخاص، 

ل املثال املوقف كال التضاربين، فعلى سبي نفس يصعب التفريق بين هذين النوعين من التضارب، وفي أحيان أخرى قد يجمع

يقدم لهم نفس الخدمة، وكل منهم يريد انهاء أعماله قبل موعد تسليم  قد يكون لخبير اكتواري أكثر من عميل متنافس

ا الخبير رفع رسوم خدماته على العمالء الذين ال يتعاونون معه بشكل مالئم (، ويقرر هذتضارب الوظائفالبيانات املالية )

 )تضارب مصالح(.  

والتركيز فقط على حاالت تضارب املصالح  ،(Perceivedلكيفية التعامل مع حاالت تضارب املصالح املتصورة ) عدم التطرق  (3

  .(4)(Potential(، واملحتملة )Actualالفعلية )

-Nonغير املالية ) تضارب املصالح(، وقلة التركيز على Financial interestsاملالية ) تضارب املصالحالتركيز أكثر على  (4

financial interestsأو الكراهية ( مثل الصداقة والعداوة. 

األنشطة. في اعتقادي يجب إعطاء أمثلة لحاالت مع طبيعة  تتناسب تضارب املصالحتقديم أمثلة توضيحية لحاالت عدم  (5

تضارب  لحاالتأمثلة الشركات املساهمة العامة، و  ب املصالح في الشركات املساهمة العامة في الئحة أو نظام حوكمةتضار 

 . القطاع الحكومي، وهكذا املصالح في املؤسسات والهيئات الحكومية في الئحة أو نظام حوكمة

                                                             
 يطلق عليها تعارض املصالح.( في بعض الدول العربية 1)

ضمن  كل منهال ومن ثم عمل االستجابات املناسبة ذات الصلة التعامل مع املخاطر  ترتيب أولوياتتقييم و و : عملية تحديد "إدارة املخاطر( املقصود ِبـ "2)

 املستوى املقبول للمخاطر.

 (.wearing more than one hat( يطلق أحيانا على من في هذا املوقف: البس أكثر من طاقية )3)

 تضارب املصالح في الظاهر ) تضارب املصالح املتصورة على  قأن يطل( يمكن 4)
ً
 (.In Appearanceأيضا
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 وغير املبررة.حاالت تضارب املصالح املبررة كيفية التعامل عدم وضع ضوابط لتوضيح  (6

التركيز بشكل أكبر على حاالت تضارب املصالح لدى أعضاء اإلدارة العليا في املؤسسة، مع أن تضارب املصالح في املستويات  (7

ولدى األطراف الخارجية التي تتعامل مع املؤسسة )مثل املستشارين، واملحامين، واملوردين، وغيرهم( والدنيا  ىاإلدارة الوسط

 وق
ً
 د يكون تأثيرها مجتمعة أكبر.أكثر تكرارا

الجهات الرقابية الخارجية  كافة لدى العاملين في والواجبات لتضارب املصالحال من قريب وال من بعيد  عدم التطرق  (8

 التركيز على استقاللية مراجع الحسابات الخارجي. تم فقطي والداخلية.

 

 تم سرده أعاله: ما ي الجدول التالي أمثلة علىف

 تضارب الواجبات تضارب املصالح

  غير مالي مالي 

عضو مجلس إدارة هو شريك في  فعلي

مؤسسة أخرى تقدم خدمات 

 للمؤسسة

عضو مجلس السابق ل شريكال

اإلدارة يملك مؤسسة أخرى تقدم 

 خدمات للمؤسسة

أعضاء مجلس اإلدارة هو أحد 

ممثل العاملين في املؤسسة في 

املجلس، وينوي املجلس مناقشة 

 خطط تقاعد العاملين في املؤسسة

عضو مجلس اإلدارة يملك أسهم في  محتمل

 شركة تنافس املؤسسة في خدماتها

صديق أحد أعضاء مجلس اإلدارة 

يعمل كمدير تنفيذي في نفس 

املؤسسة وهو مرشح لشغل 

الرئيس التنفيذي )يتم منصب 

 تعيينه من قبل املجلس(

أحد أعضاء مجلس اإلدارة هو 

مسؤول كبير في البلدية، وتنوي 

املؤسسة استخراج تصاريح من 

 البلدية

أحد أعضاء مجلس اإلدارة معروف  متصور 

في مجتمع األعمال أنه شريك في 

شركة تقدم خدمات للمؤسسة، 

ولكن قبل قبوله عضوية املجلس 

 راكته في هذه الشركة أنهى ش

ابن عم أحد أعضاء مجلس 

اإلدارة )العالقة بينهما ضعيفة( 

معروف بنشاطه املجتمعي ضد 

 أنشطة املؤسسة

أحد أعضاء مجلس اإلدارة هو 

 في الحكومةكبير مسؤول 

 

املؤسسات  والوظائف، وأوص ي مختلفإدارة مخاطر تضارب املصالح في النهاية أوص ي الجهات التشريعية والتنظيمية التركيز أكثر على 

 بالتالي:

: إعداد واعتماد السياسات التالية التي تدعم منظومة إدارة
ً
 مخاطر تضارب املصالح والوظائف: أوال

 .سياسة تضارب املصالح (1

 .تنظيم العالقة مع أصحاب املصالحسياسة  (2

 .سياسة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة (3

 .والسلوك املنهي أخالقيات العملسياسة  (4

 .سياسة اإلبالغ عن املخالفات (5

 
ً
 أمثلة عملية ذات صلة ببيئة عمل املؤسسة الخارجية والداخلية.السياسات تضمين : ثانيا
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: إعداد واستخدام نماذج خاصة لإلقرار بوجود أو عدم وجود أي تضارب في املصالح والوظائف لكافة املستويات اإلدارية، وتجديد 
ً
ثالثا

 على األقل مرة كل سنة.اإلقرار 

: رفع مستوى الشفافية لتجنب تضارب املصالح أو الواجبات املتصور.
ً
 رابعا

: عمل تدريب لجميع املعنيين عن كيفية إدارة مخاطر 
ً
 ملية وواقعيةلة عوأمث تسيناريوهامع طرح  تضارب في املصالح والوظائفخامسا

 .وذات صلة وثيقة بطبيعة عمل املؤسسة


