
 

 
 وثيقة عدم تضارب المصالح.

 مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية "شمس"

 مبدأ  )منع تضارب المصالح( :

يبرز تضارب المصالح عندما يصبح شخص او مجموعة من األشخاص في موقع قوة او مسؤولية او 
 عشيرته، ذلك من أجل المنفعة الشخصية، منفعة عائلته، صالحية في المؤسسة من شأنها أن تخوله إستغالل

بالتأكيد من  المؤسسةقوم تاصدقائه او حزبه او مؤسسات اخرى له عالقة بها. وللحؤول دون ذلك يجب ان 
 جميعالكاملة في  والنزاهة الشفافيةجوهرها وجود اجراءات صارمة، كما أن على الموظفين اتباع سياسة 

 الحاالت.

اإلفصاح عن جميع المصالح المالية او الشخصية عند العاملين بالمؤسسة الموظفين يجب على جميع 
مناقشة اي امر له عالقة بذلك وكما يجب على كل منهم اإلفصاح عن طبيعة تلك المصالح وأن ينسحب من 

 ي عملية إتخاذ القراراي عملية اتخاذ قرار بهذا الشأن إال في حال وجود استثناء خاص يمكنه من اإلشتراك ف
 . بعد االفصاح للجنة عن طبيعة تلك المصالح 

وجميع القوانين  2000( لعام 1رقم )الخيرية الجمعيات لتزام بقانون إلا همعليفي المؤسسة ان جميع العاملين 
النافذة من اجل الوصول الى مرحلة متقدمة من النزاهة والشفافية في العمل االهلي، ولقد وضع قانون 

منع اعضاء مجلس اإلدارة من الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة  مثال دارةاإلعلى مجلس  ضوابطالجمعيات 
ضاء  في مجلس اإلدارة تربط بينهم قرابة ( وكذلك منع من وجود اع20والعمل لصالح المؤسسة بأجر ) مادة 

 .(16من الدرجتين األولى والثانية )مادة 



 ب: التزمبالمؤسسة  /ةالموظفالموقع اسمي ادناه بناء على ما تقدم فانا 

ضمن ذلك ت، ويلخدمات نتيجة عضوية مجلس اإلدارةعدم جواز اكتساب اي إمتيازات في ا .1
 مدفوعة األجر. األبحاث والتدريب واإلستشارات

يمنع على رئيس واعضاء مجلس االدارة تقاضي اي اموال بشكل مباشر او غير مباشر من   .2
 المؤسسة.

ال يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العامة او الجمعية العمومية او مجلس األمناء والعمل في  .3
ث ال يبح المؤسسة بوظيفة مدير عام. كما ويجب تقيد هذه العضوية للموظفيين في المؤسسة

يشاركوا في انتخاب مجلس اإلدارة أو التصويت على أي قرارات تمس مصالحهم مثل الرواتب 
  شابه ذلك. واإلمتيازات او ما

منع اشغال عضوية مجلس اإلدارة من اي عضو تربطه/ا بالمدير/ة العام/ة قرابة من الدرجتين  .4
 األولى والثانية او عالقات مصاهرة.

منع اشغال وظائف رقابية  أو اشرافية من اقارب الدرجتين األولى والثانية او عالقات مصاهرة،  .5
أن يكون احد كذلك يمنع ويشمل ذلك المدير/ة العام/ة والمدير/ة المالي/ة والوظائف الرقابية، و 

ية او المدراء مديرًا على او تحت ادارته احد األقارب او األصهار من الدرجتين األولى والثان
 الشركاء في عمل خاص.

منع تبادل المواقع اإلشرافية بين المؤسسات المختلفة في الحاالت التي يكون فيها تضارب  .6
 المصالح واردًا.

او زوجة  تربط بينهم قرابة من الدرجتين األولى والثانيةالمؤسسة في موظفين عاملين منع وجود ي .7
مور من تاريخ األوزوج. واذا كانوا عاملين في المؤسسة قبل الزواج فعليهم خالل سنة تصحيح 

 الزواج.



 30ن قبول اي هدية تزيد قيمتها عن على رئيس واعضاء مجلس االدارة والموظفين االمتناع ع .8
 ودوره بالجمعية. هدوالر وذلك مقابل خدمات

مشتريات بضائع/شراء اي   عنمتناع اإلؤسسة عليهم اعضاء لجان المشتريات من موظفي الم .9
مع  قرابة من الدرجتين األولى والثانية او عالقات مصاهرةاو خدمات من اشخاص لديهم 

 .اعضاء لجنة المشتريات

عالن للجنة اذا كان احد المتقدمين إللجان المشتريات اعضاء في األعلى جميع الموظفين  .10
زوج / او زوجة الدرجتين األولى والثانية او عالقات مصاهرةللعطاء تربطة عالقة قرابة من 

 .، وتوثيق ذلك بالمحضرالعضو، وعليه الخروج من الجلسة وعدم المشاركة باتخاذ القرار

عالن للجنة اذا كان احد المتقدمين اإلفي لجان التوظيف عضاء ألالموظفين اعلى جميع  .11
او زوجة/زوج  والثانية او عالقات مصاهرة الدرجتين األولىعالقة قرابة من  هللوظيفة تربط

 .، وتوثيق ذلك بالمحضرالعضو، وعليه الخروج من الجلسة وعدم المشاركة باتخاذ القرار

ن يوبين احد المتقدم هنيعدم اعالن عضو اللجنة عن عالقة القرابة او المصاهرة الموجودة ب .12
جراءات المناسبة اإلالمؤسسة اتخاذ بنزاهة عمل المؤسسة. وعلى  خطيراً  اً تعتبر مساو الموردين 

 ضد عضو اللجنة.

لى معرفة تامة بهذه دارة وجميع الموظفين عاإلان جميع اعضاء مجلس ومن أجل ضمان  .31
التوقيع على  دارة والموظفين عامةاإلرئيس واعضاء مجلس  يطلب من الجميع السياسات فانه

 هذه الوثيقة بعد قرائتها والموافقة عليها.

     االسم:_____________________

 التوقيع:____________________

 2008مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية باالستناد الى  ،وأمان يدةدالرؤية الج ،من قبل الفريق الفني للشهادة تم تطوير هذه الوثيقة


