وثيقة عدم تضارب املصاحل
إن الوظيفة اليت يعمل بها املوظف هي أمانة بني يديه يتوجب عليه أن يوليها كل اهتمام ورعاية وأن يبذل كل جهد ممكن للقيام بها على الوجه
األكمل ،وعليه أن يغلب مصلحة العمل على أي مصلحة خاصة له حال تقاطعها مع مصلحة العمل ،وتلتزم اجلمعية مبتابعة ما يلي:
•

عدم جواز اكتساب أي امتيازات نتيجة عضوية جملس اإلدارة ،ويدخل ذلك األحباث والتدريب واالستشارات مدفوعة األجر.

•

منع أعضاء جملس اإلدارة من اجلمع بني عضوية اجمللس والعمل يف اجلمعية بأجر.

•

منع وجود أعضاء يف جملس اإلدارة تربط بينهم قرابة من الدرجتني األوىل والثانية.

•

منع إشغال عضوية جملس اإلدارة من أي عضو تربطه باملدير العام قرابة من الدرجتني األوىل والثانية ،أو عالقات مصاهرة.

•

منع إشغال وظائف رقابية أو إشرافية من أقارب الدرجتني األوىل والثانية أو عالقات املصاهرة ،وأن يكون أحدهم مديرًا على أو حتت إدارة أحد
األقارب أو األصهار من الدرجتني األوىل والثانية أو الشركاء يف أي عمل خاص.
•

منع تبادل املواقع اإلشرافية بني املؤسسات املختلفة يف احلاالت اليت يكون فيها تقارب املصاحل واردًا.

•

االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إىل نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو حمتمل بني مصلحته الشخصية من جهة ومسؤولياته
ومهامه الوظيفية من جهة أخرى.

•

عدم استخدام املوظف لوظيفته بصورة مباشرة أو غري مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة ملصلحة خاصة.

•

جيب على املوظف إعالم رئيسه املباشر خطيًّا وبشكل فوري يف حال تضارب مصاحله مع أي شخص طبيعي أو اعتباري يف تعامالته مع اجلمعية.

•

جيب إعالم اإلدارة أو جملس اإلدارة عن أي تعارض يف املصاحل قد ينشأ أثناء شغل املوظف لوظيفته ،حبيث ال جيوز أن تكون له مصلحة
مباشرة أو غري مباشرة يف اتفاقيات أو مناقصات أو عقود خارجية أو يف قرارات تعيني أو تقييم أو ترقية.

•

جيب على املوظف أن يفصح جمللس اإلدارة وبالقدر الذي يقتضيه منصبه عن أعماله اخلاصة ومصاحله التجارية واملالية أو ما يقوم به من
أنشطة لتحقيق كسب مالي قد ينشأ عنها تضارب حمتمل يف املصاحل.

•

عدم قبول أي وظيفة حتتمل وجود تضارب املصاحل لدى أي جهة أخرى إال مبوجب موافقة خطية من رئيس جملس اإلدارة للتأكد من عدم
وجود تضارب املصاحل.

عدم مجع عضو جملس اإلدارة أو املوظف بني العمل يف اجلمعية وعمله يف جهات متويلية أو استشارية هلا عالقة مبجال عمل اجلمعية.

•
•

عدم تقديم أعضاء جملس اإلدارة أو املوظفني يف اجلمعية أي خدمات بأجر أو توريدات أو تنفيذ أشغال لصاحل اجلمعية من خالل شركات أو
مصاحل هلم ،أو هم شركاء فيها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

•

مينع منعًا باتًا قبول التمويل املشروط.

•

ومن أجل ضمان التأكد من ذلك ،جيب على كل عضو جملس إدارة واملدير العام ونائبه ومديري الدوائر والفروع واملوظفون عامة االطالع على
هذه الوثيقة وفهم ما فيها والتوقيع عليها.

تعهد
بعد اطالعي على وثيقة عدم تضارب املصاحل ،وفهمي ملا جاء فيها ،أقر بالتزامي مبا جاء فيها ،طالبًا العون من اهلل سبحانه ،راجيًا منه التوفيق
والسداد واهلدى والرشاد واإلخالص والقبول ،فهو الرقيب واحلسيب والشهيد.
كما إنين على وعي تام بأن اإلخالل مبا جاء يف هذه الوثيقة ،يتيح جمللس اإلدارة واإلدارة العامة مراجعيت فيه ،واختاذ اإلجراءات اليت يرونها
مناسبة يف حقي ،واليت بها يستقيم العمل ويصلح اخللل ،وعلى ذلك أوقع حسب األصول.
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