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مقدمة
تشّكل إدارة تضارب املصالح حتدًيا رئيسًيا يواجه احلكم، وال يُستغنى عنها لضمان احلكم الرشيد ومنع الفساد. 

ويبنّي هذا الدليل املمارسات اجليدة من أجل تقدمي إطار مرجعي عام يستند إلى املمارسات التي ترعاها منظمة التعاون والتنمية 
فـي امليدان االقتصادي واملمارسات الدولية، فـي ذات الوقت الذي يتضمن فيه إشارات وإحاالت إلى اإلطار القانوني الفلسطيني. 

وقد أعّد مركز جنيف حلوكمة القطاع األمني هذا الدليل بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لكي تستخدمه الهيئة 
وغيرها من املؤسسات وحتتكم إليه فـي تنفيذ نظام االفصاح عن تضارب املصالح يف دولة فلسطني. 

القانونية ذات الصلة فـي أوساط  القواعد  ينّظم االفصاح عن تضارب املصالح على مستوى فهم  الذي  الفعال  ويعتمد اإلطار 
اخلاضعني لنظام االفصاح عن تضارب املصالح. 

ليس بوسع املرء أن يحّدد جميع أوُجه تضارب املصالح بصورة مسبقة وأن يحظرها ومينعها ببساطة. وعوًضا عن ذلك، ينبغي أن 
تتمثل املسألة احلاسمة بالنسبة للخاضعني للنظام فـي إدراك املخاطر التي يفرزها تضارب املصالح على احلكم الرشيد واعتماد 

تدابير صارمة تسمح بتحديد هذه املخاطر على وجه السرعة ومعاجلة املشاكل املرتبطة بها. 

قبل  من  النظام  تنفيذ  فـي  بها  لالسترشاد  وأدوات  توجيهية  مبادئ  تقدمي  فـي  الدليل  هذا  من  املتوخى  الهدف  يكمن  ولذلك، 
اخلاضعني له بالنظر إلى أن منع الفساد ومكافحته على نحو فعال وناجع يستدعي التعاون مع مختلف األطراف الفاعلة. 

وقد جرى إعداد هذا الدليل ضمن إطار انطوى على قدر أوسع من التعاون بني مركز جنيف حلوكمة القطاع األمني وهيئة مكافحة 
الفساد بغية إسناد العمل على االرتقاء بقدرات الهيئة ومنع الفساد داخل اجلهات اخلاضعة للنظام. 

ملن هذا الدليل؟ 
يشّكل هذا الدليل توجيهات إرشادية للخاضعني ألحكام نظام اإلفصاح عن تضارب املصالح رقم 1 لسنة 2020 الذي نشر فـي 

اجلريدة الرسمية بتاريخ 2020/2/27. ويعتبر الطبعة اإلرشادية األولى لتطبيق أحكام النظام، بحيث يعكس ما جاء فـي النظام مع 
بعض التحليالت، وعرض ما تنص عليه مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة، وبعض اخلبرات الدولية بهذا اخلصوص. 

من جهة أخرى؛ يشّكل هذا الدليل مادة مرجعية ألي لقاء تدريبي أو توعوي حول هذا النظام؛ تنفذه هيئة مكافحة الفساد أو 
اجلهات املعنية بهذا اخلصوص، ويستهدف اجلهات اخلاضعة واألشخاص اخلاضعني. 

الهدف من النظام
تتمثل األهداف من نظام اإلفصاح عن تضارب املصالح يف:

منع تضارب املصالح.. 1

ضبط وحتديد حاالت تضارب املصالح، وحتديد كيفية التعامل معها.. 2

ضمان القيام باإلفصاح عن أي استثمارات أو أموال أو ممتلكات أو منافع؛ تؤدي إلى تضارب فـي املصالح.. 3

حتديد اآللية املتبعة لإلفصاح عن تضارب املصالح من حيث البيانات واملعلومات املتضمنة لعملية اإلفصاح وفق النموذج.. 4

حتديد آليات إزالة تضارب املصالح.. 5

إخضاع اخلاضع للمساءلة فـي حالة عدم قيامه باإلفصاح.. 6
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على من يطبق هذا النظام؟ )اخلاضعون ألحكام هذا النظام(

موظفو املؤسسات العامة 
واملؤسسات والشركات 

التي تساهم فيها 
احلكومة

اخلاضعون 
للنظام

رؤساء األجهزة األمنية

اخلاضعون املشمولون 
فـي قاننون خدمة قوى 

األمن

اخلاضعون املشمولون 
فـي قانون اخلدمة 

املدنية

رؤساء وأعضاء 
مجالس اإلدارة 
والهيئات احمللية

الوزراء ورؤساء الدوائر 
احلكومية

موظفو الهيئات 
والنقابات واجلمعيات 

ومن فـي حكمهم

األشخاص ذوو 
صله باخلاضعون

أي شخص طبيعي تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة1. 1

أي شخص تربطه بهم:. 2

عالقة عمل أو قرابة خارج نطاق الوظيفة أو وساطة أو وكالة أو نيابة.أ. 
مصلحة مادية أو معنوية للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه. ب. 

1 الدرجة األولى: األب–األم - األبناء
الدرجة الثانية: اجلدة، األخ، األخت، ابن االبن

الدرجة الثالثة: األعمام، العمات، األخوال، اخلاالت، أبناء االخ، أبناء األخت.
الدرجة الرابعة: أبناء العم، أبناء العمة، أبناء األخوال، أبناء اخلاالت
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مفهوم تضارب املصالح:
حسب نظام اإلفصاح عن تضارب املصالح: هو الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار اخلاضع مبصلحة 
شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً، أو أحد أقاربه أو أصدقائه املقربني، أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات 

شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار.

تعّرف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد2 تضارب املصالح على الوجه اآلتي: »ال يجوز للموظفني العموميني استغالل سلطتهم 
الرسمية خلدمة مصاحلهم اخلاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو املالية على نحو غير سليم، وال يجوز لهم الدخول فـي أي 
صفقة أو احلصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم أي مصلحة مالية أو جتارية، أو أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض 

ومقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها«. 

وتعّرف اتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية3تضارب املصالح على أنه »تضارب بني الواجبات العامة واملصالح اخلاصة 
ملسؤول عمومي؛ بحيث يكون فيه للمسؤول العمومي مصالح ذات طابع خاص ميكنها أن تؤثر على نحو غير سليم على أداء واجباته 

ومسؤولياته الرسمية«. 

ونظام تضارب املصالح يأتي انسجاما مع- والتزاما ب- الفقرة )4( من املادة 7 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد4: »تسعى 
كل دولة طرف؛ وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصالح«

اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد5:»تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ  ويف فقرة )5( من املادة )8( من 
املعنية عن أشياء؛ منها  العموميني بأن يفصحوا للسلطات  تلزم املوظفني  إلى وضع تدابير ونظم  الداخلي،  لقانونها  األساسية 
ما لهم من أنشطة خارجية وعمل واستثمارات وموجودات وهبات ومنافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب فـي املصالح مع مهامهم 

كموظفني عموميني.«

تؤكد املادة 12 من مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة الوظيفة حول تضارب املصالح ما جاء فـي النظام:

إن الوظيفة التي يعمل بها املوظف أمانة بني يديه يتوجب عليه أن يوليها كل اهتمام ورعاية، وأن يبذل كل جهد ممكن للقيام بها 
على الوجه األكمل، وعليه أن يغلّب مصلحة العمل على أي مصلحة خاصة له حال تقاطعها مع مصلحة العمل، ولضمان ذلك 

وجتنب مخالفته؛ فعلى املوظف مراعاة ما يأتي6:

االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بني املصلحة الشخصية . 1
للموظف من جهة، ومسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى.

تفضيلية . 2 معاملة  إلى  يؤدي  أن  أو ميكن  ملهامه،  واملتجرد  املوضوعي  أدائه  مع  يتناسب  ال  نشاط  بأي  القيام  عن  االمتناع 
ألشخاص طبيعيني أو اعتباريني فـي تعامالتهم مع الدائرة احلكومية، أو يسيء لسمعتها وميس بثقة املواطنني فيها.

عدم استخدام وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة ملصلحة خاصة.. 3

2 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf

3  http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf

4  https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf

5  https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf

6 ديوان املوظفني العام: مدونة السلوك واخالقيات الوظيفة العامة، الفصل الثالث، املادة رقم 11(. رام اهلل، فلسطني، السنة 2012.
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عدم قبول وظيفة حتتمل وجود تضارب للمصالح لدى أي جهة لها تعامالت رسمية هامة مع الدائرة احلكومية التي يعمل بها . 4
إال مبوجب موافقة خطية من رئيس الدائرة احلكومية للتأكد من عدم وجود تضارب للمصالح.

التضارب احلقيقي: تقع حالة حقيقية من حاالت تضارب املصالح عندما ينشأ تضارب بني الواجب 

أداء  املوظف يف  ذلك  نحو غير سليم على  تؤثر على  لدى موظف، بحيث  واملصالح اخلاصة  العام 
الواجبات املعهودة إليه. 

التضارب الظاهري: مصلحة خاصة لدى املسؤول العمومي، حيث يظهر أنها قد تؤثر تأثيًرا سلبًيا 

على أدائه. 
التضارب احملتمل: يشير إلى احلالة التي يكون فيها للموظف العمومي مصلحة خاصة قد ينشأ عنها 

تضارب يف املصالح إذا كان من احملتمل أن يشارك ذلك املوظف يف املسؤوليات الرسمية محل النظر 
يف املستقبل.
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يلتزم اخلاضع بالواجبات واحملظورات اآلتية:

االمتناع عن مزاولة أي أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه قيام التضارب املباشر أو غير املباشر بني 
املصالح الشخصية من جهة، وبني املسؤوليات الوظيفية أو ما يتصل بأعمال الوظيفة من جهة أخرى.

التجرد واملوضوعية فـي أداء مهام العمل دون انحياز أو معاملة مميزة ألشخاص طبيعيني أو اعتباريني 
فـي تعامالتهم مع جهة العمل، أو مبا يسيء لسمعتها.

عدم قبول الهدايا أو اخلدمات من أي شخص متى كان من شأنها ان تضع عليه أي التزام، أو أن يكون 
لها تأثير مباشر أو غير مباشر؛ على موضوعيته وحياديته فـي تنفيذ مهامه الوظيفية، أو من شأنها 

التأثير على قراراته، أو قد تفرض عليه التزامًا ما لقاء قبولها.

التنحي فورًا عن املشاركة بأي صورة فـي إجراء أو قرار؛ من شأنه أن يفضي إلى قيام حالة من حاالت 
تضارب املصالح املباشر بعد ثبوتها بقرار من املسؤول املختص.

االمتناع عن إفشاء أو استخدام أي معلومات مت احلصول عليها فـي سياق القيام بواجبات املنصب، 
حتى بعد انتهاء خدمته.

اإلفصاح عن تضارب املصالح عن كل حالة احتمال أن ينشأ عنها حالة تضارب مصالح على النموذج 
املخصص لذلك. 

عدم الترويج ألي منتج أو خدمة بأي شكل من األشكال، ما لم تكن تشكل جزءًا من مهام عمله.

االمتناع

التجرد 
واملوضوعية

عدم قبول

التنحي

عدم املشاركة

اإلفصاح

عدم الترويج

االمتناع عن إفشاء أو استخدام أي معلومات مت احلصول عليها فـي سياق القيام بواجبات املنصب، 
حتى بعد انتهاء خدمته.

االمتناع
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أنواع تضارب املصالح: 
 تضارب املصالح نوعان:

التضارب املباشر
كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق لو منفعة أو مصلحة للجهة التي يعمل لديها اخلاضع

حاالت التضارب املباشر

مباشر  ضرر  ترتب  إذا 
للمصلحة العامة، أو الوظيفة 

العامة

إذا حتققت له أو ألي من األشخاص 
مصلحة  أو  منفعة  الصلة  ذوي 
أو  قيامه  خالل  معنوية،  أو  مادية 
من  عمل  بأي  القيام  عن  امتناعه 
أعمال وظيفته التي يشغلها منفرداً 

أو باالشتراك مع آخرين.

مصلحة  أو  منفعة  له  حتققت  إذا 
بدور  قيامه  معنوية خالل  أو  مادية 
أو  الكفيل  أو  الوكيل  أو  الوسيط 
منشأة  أو  شركة  ألي  االستشاري 

خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله

املنفعة: الفائدة املتحققة للخاضع أو األشخاص ذوي الصلة به، أًيا كانت صورتها ،سواء أكن بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

املصلحة املادية: املصلحة التي تتضمن كسباً أو خسارة مالية فعلية أو محتملة تؤثر على قرار اخلاضع.

املصلحة املعنوية: كل عالقة تنشأ عنها مصلحة خاصة له، وملن تربطه بهم صلة، وتؤدي إلى التأثير على قراره.

مثال توضيحي )احلالتان األولى والثانية(: 

موظف يعمل فـي قسم التخمني لدى دائرة األراضي قام بتخمني قطعة أرض تعود ألحد أقاربه بأقل من سعر السوق، وبالتالي 
خفض من قيمة رسوم التخمني املفروضة على هذه القطعة، حيث حقق مصلحة لقريبة، وأحلق الضرر بإيرادات الدولة

مثال توضيحي )احلالة الثالثة(:

 موظف يعمل لدى دائرة الضريبة ويعمل أيضا مستشارا ضريبيا لدى إحدى الشركات، حيث قام بتقدمي استشارة ضريبية 
ما أدى إلى خفض قيمة الضريبة املستحقة على الشركة، وبذا يكون قد حقق منفعة للشركة، وأحلق ضررا بإيرادات الدولة.

التضارب غير املباشر
كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة للجهة التي يعمل لديها اخلاضع

حاالت التضارب غير املباشر

إذا كان له أو ألي من األشخاص ذوي الصلة حصة فـي 
أي شركة أو منشأة أو عمل أو نشاط يتصل بأعمال 
وظيفته، وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجراء دون أن 
يحصل على منفعة، أو يحتمل وقوع ضرر للمصلحة 

العامة أو الوظيفة العامة. 

أو  الكفيل  أو  الوكيل  أو  الوسيط  بدور  قام  إذا 
االستشاري ألي شركة او منشأة خاصة يتصل نشاطها 
بجهة عمله، دون أن يحصل على منفعة يحتمل وقوع 

ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.
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مثال توضيحي على التضارب غير املباشر: 
قيام عضو هيئة محلية بالتصويت لصالح شراء قطعة أرض لصالح الهيئة احمللية وبحيث يكون فـي الوقت ذاته شريكا . 1

فـي ملكية قطعة األرض، ففي هذه احلالة يوجد احتمال ألْن يصوت ملا يحقق مصلحته ويعود باملنفعة عليه. 

وجود أحد األقارب أو الزوجني فـي الدائرة احلكومية ذاتها ميكن أن يؤدي إلى تضارب محتمل فـي املصالح. 2

متى يجب اإلفصاح عن تضارب املصالح؟

يتم اإلفصاح عن تضارب املصالح فور اكتشاف وجوده من قبل اخلاضع إلى املسؤول املختص7.

اللجنة املختصة لدى اجلهة اخلاضعة:

يتم اإلفصاح عن تضارب املصالح من خالل هذه اللجنة املختصة. 1

تتشكل بقرار من املسؤول املختص. 2

تتكون اللجنة من ثالثة موظفني من موظفي الفئة العليا أو األولى أو ما يوازيهم فـي اجلهة اخلاضعة. 3

تتولى هذه اللجنة االطالع على اإلفصاح الوارد فـي النموذج املقدم من اخلاضع  ودراسته. 4

تصدر توصياتها بأغلبية األعضاء. 5

ترفع اللجنة توصياتها إلى املسؤول املختص خالل )14( يوماً من تاريخ إحالة النموذج إليها.. 6

خطوات اإلفصاح

يقوم اخلاضع باإلفصاح عن وجود حالة تضارب املصالح على النموذج املعد من هيئة مكافحة الفساد، 
ويرفع إلى مسؤوله املباشر )املشرف إداريا على اخلاضع( الذي يحيله مباشرة إلى  املسؤول املختص

فور اكتشاف 
تضارب املصالح

يقوم املسؤول املختص بإحالة النموذج إلى اللجنة املختصة خالل )7( أيام.
خالل 7 أيام

تقوم اللجنة باالطالع ودراسة اإلفصاح الوارد فـي النموذج، وتدقيقه، والتحقق من كافة املعلومات الواردة 
فيه، واستدعاء اخلاضع إذا لزم األمر.

خالل 14 يوما

يقوم املسؤول / املؤسسة بإصدار قراره بناًء على توصية اللجنة خالل )48( ساعة.
خالل 48 

ساعة

يتم وضع النموذج داخل مغلف مبني عليه بيانات اخلاضع، ويسلم للشؤون اإلدارية فـي املؤسسة، لتقوم بدورها بتسليم اخلاضع 
إيصاال فيه تاريخ التسليم واسم املستلم ،ويحفظ النموذج فـي سجل خاص لدى الشؤون اإلدارية

يجب أن تتوافر لدى اجلهة التي يعمل لديها اخلاضع مناذج لإلفصاح واإليصاالت واملغلفات، وسجل خاص باإلفصاح. �
تعتبر البيانات الواردة فـي النموذج وما ارتبط به مستندات ومعلومات سرية. �
يحظر على كل من اطلع على النموذج إفشاء هذه البيانات. �

7 املسؤول املختص: رئيس اجلهة التي يتبع لها اخلاضع للنظام
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تتخذ اللجنة إحدى التوصيات اآلتية:

أواًل

وجود  حال  يف  فورأ،  التنحي 
حالة تضارب مصالح مباشر.

 )7( خالل  التضارب  حالة  إزالة 
أيام من تاريخ صدور قرار املسؤول 
املختص، وعدم اتخاذ اخلاضع ألي 
باملهمة محل  يتعلق  أو إجراء  قرار 
هذه  خالل  املصالح  تضارب  حالة 
الفترة، يف حال وجود حالة تضارب 

مصالح غير مباشر.

إبقاء احلال على ما هو عليه، 
تضارب  وجود  عدم  حالة  يف 

مصالح.

ثالثًاثانيًا

يف حال أقرت اللجنة وجود حالة تضارب املصالح، ماذا يتوجب على اخلاضع القيام به إلزالة 
حالة تضارب املصالح؟؟

يجب على اخلاضع االلتزام بقرار املسؤول املختص على النحو اآلتي:

إزالة حالة تضارب املصالح من خالل التنحي عن املهمة أو املنصب أو الوظيفة العامة، أو التخلي عن . 1
املصلحة املادية أو املعنوية، واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.

إبالغ اللجنة املختصة مبا قام به من إجراءات إلزالة تضارب املصالح.. 2

إذا لم يقم اخلاضع بإزالة حالة تضارب املصالح التي أفصح عنها، تتم إحالة امللف إلى 
هيئة مكافحة الفساد.

عدم اإلفصاح عن تضارب املصالح يعد أحد جرائم الفساد التي نص عليها القانون

املصالح . 1 تضارب  عن  اإلفصاح  عدم  عن  حالة  بوجود  تتعلق  وثائق  أو  جدية  معلومات  ميلك  من  كل 
باعتبارها أحد جرائم الفساد وفقا ألحكام املادة )1/ 12( من قانون مكافحة الفساد، عليه أن يقدم بالغا 

أو شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد.

إذا كان املبلغ أو املشتكي8 موظفاً، فال يجوز أن يكون البالغ أو الشكوى التي تقدم بها سبباً التخاذ أي . 2
إجراءات تخل مبكانته الوظيفية.

8 املبلغ او املشتكي: الشخص الذي يقوم بتقدمي شكوى أو بالغ عن أي من حاالت عدم اإلفصاح عن تضارب 
املصالح.
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تتولى الهيئة توفير احلماية الوظيفية والشخصية والقانونية الالزمة للموظف املشتكي أو املبلّغ؛ وفق أحكام التشريعات ذات . 3
العالقة.

على املسؤول املختص إبالغ الهيئة فـي حال عدم إفصاح اخلاضع عن تضارب املصالح.. 4

مسؤولية هيئة مكافحة الفساد

تتولى الهيئة القيام بإجراءات البحث واالستدالل والتحقيقات األولية فـي احلاالت اآلتية:

البالغات والشكاوى التي تردها بخصوص عدم اإلفصاح عن تضارب املصالح.. 1

عدم قيام اخلاضع بإزالة حالة تضارب املصالح.. 2

حاالت وأمثلة واقعية: 

احلالة األولى 

أنت مسؤول رفيع املستوى فـي وزارة ما، وتضطر أحيانا لتأدية بعض األعمال اخلاصة بالوزارة من البيت، يعرض عليك صاحب 
شركة تختص بالعمل بأجهزة احلاسوب؛ استخدام جهاز حاسوب محمول الستخدامه لغايات العمل من املنزل ودون مقابل، وتقبل 

أنت بهذا العرض، ومع مرور الوقت، غدا هذا الشخص من أصدقائك املقربني.

وحيث إنك عضو فـي جلنة املشتريات فـي الوزارة وحتتاج الوزارة شراء عدد من أجهزةا حلاسوب؛ يقوم صاحب هذه الشركة 
باملشاركة فـي العطاءات املقدمة لشراء أجهزة احلاسوب.

احلالة الثانية: 

يعمل أحد املوظفني فـي الصباح فـي مختبر تابع للقطاع العام، ويعمل فـي املساء فـي مختبر تابع للقطاع اخلاص حيث قد يكون 
الراتب الذي يحصل عليه أعلى. 

ع هذا املوظف الزبائن على الذهاب إلى املختبر التابع للقطاع اخلاص بدالً من املختبر التابع للقطاع العام ليؤّمن عمله  قد يُشجِّ
فـي ذلك املختبر.

سؤال: هل هذا شكل من أشكال تضارب املصالح؟

اإلجابة: نعم، فالدور املنوط بك فـي جلنة املشتريات املعنية بعقود اخلدمات قد يفضي إلى 
تضارب خطير فـي املصالح. 

وفضاًل عن ذلك، تكمن مشكلة فـي املظاهر، إذ تظهر فـي مظهر تبدو معه بأنك تكسب مزية 
شخصية من وظيفتك الرسمية.
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يقدم االفصاح من قبل االشخاص اخلاضعني ألحكام النظام وفق التعليمات اآلتية:

حترر بيانات النموذج باللغة العربية ويراعى أثناء تعبئة البيانات عدم احملو أو الكشط أو الشطب، ويدون  اخلاضع يف نهاية . 1
كل صفحة اسمه الرباعي وتوقيعه والتاريخ.

يلتزم اخلاضع باإلفصاح عن إحدى حاالت تضارب املصالح املباشر وغير املباشر فور اكتشاف هذه احلالة إلى مسؤوله املباشر.. 2

 يتم وضع النموذج داخل مغلف مغلق مبني عليه بيانات اخلاضع ويسلم النموذج إلى الشؤون اإلدارية التي تقوم بدورها بتسليم . 3
املوظف إيصاالً يدون فيه تاريخ التسليم واسم املستلم.

يعتبر من األشخاص ذوي الصلة باخلاضع كل من اآلتي:. 4
أي شخص طبيعي تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة.أ. 
 أي شخص تربطه بهم:ب. 

عالقة عمل أو قرابة خارج نطاق الوظيفة او وساطة او وكالة او نيابة. �

مصلحة مادية او معنوية للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه. �

تعتبر البيانات الواردة يف النموذج وما اربتط به من مستندات معلومات سرية. 5

يحظر على كل من اطلع على النوذج افشاء البيانات.. 6

يكون املوظف يف حالة التضارب املباشر يف اي من احلاالت اآلتية:. 7
إذا ترتب ضرر مباشر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.أ. 
إذا حتققت له أو ألي من األشخاص ذوي الصلة، منفعة أو مصلحة مادية أو معنوية من خالل قيامه او امتناعه عن ب. 

القيامبأي عمل من اعمال وظيفته التي يشغلها منفردا او باالشتراك مع آخرين.
إذا حتققت له منفعة او مصلحة مادية او معنوية من خالل قيامه بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او االستشاري ألي ج. 

شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.

يكون املوظف يف حالة التضارب غير مباشر:. 8
إذا كان له أو ألي من األشخاص ذوي الصلة حصة يف أي شركة او منشأة أو عمل أو نشاطيتصل بأعمال وظيفته وشارك أ. 

فيما اتخذ بشأنها من اجراء دون ان يحصل على منفعة او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.
 إذا قام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او االستشاري ألي شركة او منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله دون ان ب. 

يحصل على منفعة او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.

منوذج االفصاح عن تضارب املصالح

املرفقات
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اقرار وتعهد االلتزام

أنا املوقع أدناه اقر بأنني قرأت هذا النموذج بتمعن وفهمت محتواه، وإنني أتعهد بأن التزم مبضمونه وباإلفصاح عن اي حالة من 
حالت تضارب املصالح املشار إليها أعاله تظهر اثناء قيامي بعملي واداء واجباتي، وعليه اوقع.

األسم:...................................................          التوقيع:.........................................................



منوذج اإلفصاح عن تضارب املصالح

   أواًل: بيانات الشخص اخلاضع

االسم الرباعي ) حسب الهوية الشخصية(

اجلنسية

اجلنس
العمر

أنثى ذكر 

رقم الهوية

العنوان ) محافظة، مدينة او بلدة ، حي(

البريد اإللكتروني

هاتف العمل

الهاتف الشخصي / احملمول

جهة العمل ) وزارة او مؤسسة ، مديرية، دائرة(

الوظيفة أو الصفة التي يشغلها

الرقم الوظيفي

تاريخ البدء بالعمل أو الصفة

        اسم الشخص اخلاضع                             توقيعه                                   التاريخ
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ثانيًا: بيانات األشخاص ذوو الصلة )الشخص الطبيعي(

االسم الرباعي ) حسب الهوية الشخصية(

اجلنسية

اجلنس
العمر

أنثى ذكر 

رقم الهوية

العنوان ) محافظة، مدينة او بلدة ، حي(

البريد اإللكتروني

الهاتف الشخصي / احملمول

جهة العمل

مكان العمل

الصفة الوظيفية

نوع الرابطة

رابطة 
زوجية

قرابة حتى 
الدرجة 
الرابعة

مصاهرة 
حتى الدرجة 

الرابعة

عالقة عمل )وساطة، 
وكالة، نيابة، كفالة، 

استشاري(

مصلحة 
مادية أو 
معنوية

تفاصيل الرابطة

        اسم الشخص اخلاضع                             توقيعه                                   التاريخ
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ثالثا: بيانات األشخاص ذوو الصلة )الشخص االعتباري(

اسم الشخص االعتباري

طبيعه العمل

او  مدينة  محافظة،   ( العنوان 
بلدة، حي(

رقم التسجيل أو املشتغل املرخص

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

نوع العالقة

ملكية 
شخصية

شراكة/ 
مساهمة

مصلحة استشارينيابةوكالةوساطةكفالة
مادية 

أو معنوية

اخرى

تفاصيل العالقة

ارفاق الوثائق التي تثبت نوع العالقة ) شهادة تسجيل او كفالة ، عقد استشاري ،......(

        اسم الشخص اخلاضع                            توقيعه                                   التاريخ
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رابعا: بيانات اإلفصاح عن تضارب املصالح 

نوع التضارب
تضارب غير مباشرتضارب مباشر

تاريخ التحقق

املستفيد من التضارب
الشخص ذوو الصلة ) الطبيعي ، االعتباري(الشخص اخلاضع

وصف التضارب
مصلحة معنويةمصلحة ماديةمنفعة

وصف املنفعة أو املصلحة 
املادية أو املعنوية

وصف العمل الذي حتقق 
بسببه املنفعة او املصلحة 

املادية او املعنوية

        اسم الشخص اخلاضع                            توقيعه                                   التاريخ
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خامسا: اللجنة وتوصياتها

مالحظات اللجنة

التوصيات املتخذة
بقاء احلال على ما هو عليهإزالة حالة التضاربالتنحي فوراً

تاريخ صدور التوصيات

عضو اللجنةعضو اللجنةعضو اللجنةاسماء أعضاء اللجنة

تواقيع االعضاء

سادسا: املسؤول املختص

القرار

تاريح القرار

اسم املسؤول املختص

توقيعه
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قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م بنظام اإلفصاح عن تضارب املصالح
نشر فـي العدد )164( من مجلة الوقائع الفلسطينية، تاريخ النشر 2020/02/27، الصفحات )44-39(
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