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مقدمة

ــا  ــا مبــارًشا بــإدارة تضــارب املصالــح، حيــث يفــرض كالهــام تحديً ترتبــط الترشيعــات الناظمــة لتلّقــي الهدايــا ارتباطً

يواجــه العمــل عــى ضــامن الحكــم الرشــيد ومنــع الفســاد. 

ويبــني هــذا الدليــل املامرســات الجيــدة التــي تُعنــى بتقديــم إطــار مرجعــي عــام يســتند إىل املامرســات التــي ترعاهــا 

منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملامرســات الدوليــة، يف ذات الوقــت الــذي يتضمــن فيــه إشــارات 

وإحــاالت إىل اإلطــار القانــوين الفلســطيني. 

وقــد أعــّد مركــز جنيــف لحوكمــة القطــاع األمنــي هــذا الدليــل بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية 

لــيك تســتخدمه الهيئــة وغريهــا مــن املؤسســات وتحتكــم إليــه يف تعزيــز الرقابــة عــى تلقــي الهدايــا ووضــع حــد لــه 

يف دولــة فلســطني. 

ــة يف أوســاط  ــة ذات الصل ــا عــى مســتوى فهــم القواعــد القانوني ــذي ينظــم تلقــي الهداي ويعتمــد اإلطــار الفعــال ال

ــؤولة.  ــلطات املس ــة والس ــني يف إدارة الدول ــني التنفيذي املوظف

وتتمثــل املســألة الحاســمة بالنســبة لــإدارة العامــة يف إدراك املخاطــر التــي تفرزهــا حــاالت تلقــي الهدايــا عــى الحكــم 

ــري  ــة أن تعتمــد تداب ــح. ويتعــني عــى الدول ــا إىل أوجــه مــن تضــارب مــن املصال ــم به ــي ترتَج ــة الت الرشــيد والطريق

صارمــة تســمح بتحديــد هــذه املخاطــر عــى وجــه الرسعــة ومعالجــة املشــاكل املرتبطــة بهــا. 

ــم  ــا يف تصمي ــة وأدوات لالسرتشــاد به ــادئ توجيهي ــم مب ــل يف تقدي ــك، يكمــن الهــدف املتوخــى مــن هــذا الدلي ولذل

السياســات وتنفيذهــا لــيك يضعهــا القطــاع العــام ومشــاريع األعــامل واملجتمــع املــدين موضــع التطبيــق العمــي بالنظــر 

إىل أن منــع الفســاد ومكافحتــه عــى نحــو فعــال وناجــع يســتدعي التعــاون مــع مختلــف األطــراف الفاعلــة. 

وقــد جــرى إعــداد هــذا الدليــل ضمــن إطــار انطــوى عــى قــدر أوســع مــن التعــاون بــني مركــز جنيــف لحوكمــة القطــاع 

األمنــي وهيئــة مكافحــة الفســاد بغيــة إســناد العمــل عــى االرتقــاء بقــدرات الهيئــة ومنــع الفســاد داخــل املؤسســات 

األمنيــة وغريهــا مــن مؤسســات القطــاع العــام يف الســلطة الفلســطينية. وبذلــك، ميكــن اســتخدام هــذا الدليــل كأداة 

يف تدريــب املوظفــني العاملــني لــدى الجهــات الخاضعــة للنظــام. 
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لمن هذا الدليل؟ 

على من يطبق هذا النظام؟ 
)الخاضعون ألحكام هذا النظام(

 الهــدف مــن نظــام الهدايــا المطبــق فــي فلســطني، 
ت�تمثل األهداف من تطبيق النظام في:

يشــّكل هــذا الدليــل توجيهــات إرشــادية للخاضعــن ألحــكام نظــام الهدايــا رقــم 10 لســنة 2019؛ الــذي نــر يف الجريــدة الرســمية 
ــع بعــض  ــا جــاء يف النظــام م ــث يعكــس م ــق أحــكام النظــام، بحي ــة اإلرشــادية األوىل لتطبي ــر الطبع ــخ 2019/12/26،  ويعت بتاري

التحليــالت، وعــرض مــا تنــص عليــه مدونــة ســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة،  وبعــض الخــرات الدوليــة بهــذا الخصــوص. 

ــة مكافحــة  ــي أو توعــوي حــول هــذا النظــام؛ تنفــذه هيئ ــة ألي لقــاء تدريب ــل مــادة مرجعي مــن جهــة أخــرى، يشــكل هــذا الدلي
ــن.  ــة واألشــخاص الخاضع ــات الخاضع ــذا الخصــوص، ويســتهدف الجه ــة به ــات املعني الفســاد أو الجه

ضبط وتنظيم تلقي الهدايا. 1

مبعنــى وضــع رشوط وضوابــط وآليــات للتعامــل مــع الهدايــا التــي يتلقاهــا الخاضعــون ألحــكام هــذا النظــام، والهدايــا املســموحة 
والهدايــا املحظــورة، والهدايــا التــي يفــرض أن تســجل وفــق النظــام.

تعزي�ز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام. 2

مــن املؤكــد أن تطبيــق النظــام ســيعزز النزاهــة مــن االمتنــاع عــن تلقــي الهدايــا التــي قــد تشــكل شــبهة فســاد، ومــن املفــرض أن 
يتــم اإلفصــاح عــن الهديــة مــن قبــل الخاضــع لهــذا النظــام كنــوع مــن أنــواع الشــفافية، أمــا املســاءلة فتتحقــق مــن خــالل البــت يف 

قانونيــة الهديــة ومنعهــا عــن املوظــف يف الحــاالت التــي يبينهــا النظــام.

منع تضارب المصالح بني الجهات المختلفة. 3

يعــزز تقديــم الهدايــا تضــارب املصالــح، وقبــول الهدايــا املشــبوهة يــؤدي يف حــاالت كثــرة إىل اتّخــاذ املوظــف قــرارا، أو االمتنــاع عــن 
اتخــاذ قــرار لــه فيــه؛ أو ألحــد أقاربــه أو أصدقائــه، مصلحــة.

الخاضعون 
للنظام

أقارب حتى 
الدرجة 
األولى

الوزراء

الموظفون 
المدنيون 

والعسكري�ون

رؤساء 
وأعضاء 
مجالس 
اإلدارة

موظفو 
المؤسسات 

العامة

موظفو 
المؤسسات 

والشركات التي 
تساهم فيها 

الحكومة
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مفهوم الهدية

الهدايا المحظورة والهدايا المسموحة

تعريف الهدية حسب النظام
أي منفعــة ماديــة أو معنويــة غــر نقديــة يحصــل عليهــا الخاضعــون ألحــكام هــذا النظــام بشــكل مبــارش، أو غــر مبــارش ؛ بحكــم 

وظيفتهــم أو عملهــم.

تحظر المادة )67( من قانون الخدمة المدنية
)الفقــرة 3( عــى املوظــف العــام اســتغالل وظيفتــه وصالحياتــه فيهــا ملنفعــة ذاتيــة، أو ربــح شــخيص أو القبــول مبــارشة أو بالواســطة 

ألي هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة؛ مبناســبة قيامــه بواجبــات وظيفتــه.

توكــد المــادة 12 مــن مدونــة ســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة حــول قبــول أو طلــب 
الهدايــا مــا جــاء فــي النظــام

يحظــر عــى املوظــف قبــول الهدايــا وكل مــا لــه قيمــة ماديــة مبــارشة أو بالواســطة، كــا ومينــع قبــول الهدايا-تحــت أي مســّمى- 	 
التــي مــن شــأنها أن تضعــه يف موضــع الشــبهة.

يف األحــوال التــي يتعــذر فيهــا رفــض الهديــة يف حــال كان رفضهــا يســبّب إحراجــاً أو إهانــة ملرســلها، ويف حــال كانــت ال تتجــاوز 	 
املارســة االجتاعيــة املعتــادة واملجاملــة، ويف حــال قدمــت الهدايــا الرمزيــة التــي متثــل شــعارات الــدول أو املنظــات ورموزهــا 
خــالل الزيــارات الرســمية عــى املوظــف اإلفصــاح عنهــا وإبــالغ املســؤول املبــارش بهــا، وبظــروف تقدميهــا ومــررات عــدم رفضــه لهــا.

لغايات البند أعاله تلتزم الدائرة الحكومية املعنية بفتح سجل خاص تقيد فيه الهدايا املستلمة	 

الهدايا 
المحظورة

الهدايا 
المسموحة

تقــدم 	  هديــة  أي  قبــول 

بحكــم  للنظــام  للخاضعــن 

وظيفتهــم أو عملهــم مــن أي 

بشــكل  ســواء  كانــت،  جهــة 

مبــارش.  غــر  أو  مبــارش 

الهدايا النقدية. 	 

شهادات التقدير.	 

الدروع التذكارية.	 

بطاقات املعايدة والتهنئة.	 

املــواد القابلــة للتلــف، مثــل: 	 

الطعــام والزهــور.

الهديــة التــي تقتــي قواعــد 	 

والرتوكــول  املجاملــة  قبــول 

ــة  ــة أو جه ــة أجنبي ــن حكوم م

محليــة أو أجنبيــة، واملقــدرة 

قيمتهــا ب )100( دينــار أردين 

أو أقــل؛ مبــا ال يخــل أو يتعــارض 

ــة. ــات الوظيف ــام بواجب ــع القي م
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ال يجــوز أن يزيــد مجمــوع قيــم الهدايــا التــي يتلقاهــا الخاضــع ألحــكام النظــام مــن عــدة مصــادر عــى )1000( دينــار أردين خــالل 
الســنة الواحــدة.

ــكا  ــار أردين مل ــد عــى )100( دين ــا مبــا يزي ــدرت قيمته ــول« وق ــة والرتوك ــاة لقواعــد املجامل ــا مراع ــم قبوله ــي ت ــة الت ــر الهدي تعت
ــا: ــن بخصوصه ــن التالي ــة باتخــاذ أحــد القراري ــويص اللجن ــة، وت للدول

استخدامها داخل الجهة الخاضعة ألحكام هذا النظام.	 

عرضها يف مكان تخصصه الدولة للهدايا ذات القيمة املعنوية من النواحي الثقافية والراثية والتاريخية والدينية.	 

التــي  للنظــر فــي الهدايــا  لجنــة  النظــام تشــكيل  علــى كل مؤسســة خاضعــة ألحــكام 
اآلتــي: وفــق  النظــام  ألحــكام  الخاضعــون  يتلقاهــا 

تتخذ اللجنة التوصية املناسبة بشأن الهدية التي يتلقاها الخاضع؛ مبا ينسجم مع الهيكل والوصف التنظيمي لكل جهة.. 1

تتكون اللجنة من ثالثة موظفن عى األقل من موظفي اإلدارات العليا لدى الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام.. 2

تنعقد اجتاعات اللجنة وتتخذ توصياتها باإلجاع.. 3

ترفــع اللجنــة توصياتهــا إىل مســؤول املؤسســة التخــاذ القــرار املناســب بشــأنها، خــالل أســبوعن مــن تاريــخ تبلغهــا بتلقــي الخاضــع . 4
ألحــكام هــذا النظــام للهديــة.

لجنة النظر في الهدايا

إجراءات اإلبالغ عن الهدية

خــال أســبوع يجــب علــى متلقــي 
الهديــة إبــاغ رئيســه المباشــر.

ــه مــن الدرجــة  ــا عــن تلقيــه أو أحــد أقارب يجــب عــى املوظــف إبــالغ رئيســه املبــارش خطي
ــة األوىل للهدي

بقيــام  إباغــه  مــن  أســبوع  خــال 
الهديــة بتلقــي  موظفيــه  أحــد 

ــي الخاضــع  ــاً؛ بتلق ــا يف املؤسســة خطي ــة النظــر يف الهداي ــالغ لجن ــارش بإب ــس املب ــوم الرئي يق
ــة.  ألحــكام هــذا النظــام للهدي

 إبــالغ مرجعيتــه اإلداريــة خطيــا خــالل أســبوعن مــن تاريــخ تلقيــه أو خال أسبوعين 
1
يجــب عــى املســؤول

أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األوىل للهديــة« مــن أجــل اتخــاذ القــرار املناســب بخصوصهــا.

)1( المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يتولى رئاسة أي من المؤسسات المدنية أو العسكرية ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمؤسسات العامة والمؤسسات 
والشركات التي تساهم فيها الحكومة.
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يلتــزم املســؤول مبوافــاة هيئــة مكافحــة الفســاد و/أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة و/أو النيابــة العامــة بتقريــر عــن الحــاالت التــي يتــم 
فيهــا مخالفــة أحــكام هــذا النظــام، التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وفــق التريعــات الســارية.

بالغ هيئة مكافحة الفساد

قدمت دون طلب - هل الهدية قدمت دون طلب ومل أطلبها أنا؟ 	 

االستقاللية - هل يؤثر قبولك للهدية عى استقالليتك يف أداء مهامك الوظيفية؟ 	 

الحريــة - إذا قبلــُت الهديــة، هــل أنــت مقيــد يف أداء مهامــك الوظيفيــة؟ وهــل ســتبقى حــرا مــن أي التــزام مُيــى عليــك أن تفعــل 	 
شــيئًا يف املقابــل لصالــح الشــخص مقــّدم الهديــة، أو لصالــح أرستــه أو أصدقائــه أو معارفــه؟ 

الشــفافية - هنــت مســتعد لإلفصــاح عــن هــذه الهديــة ومصدرهــا- عــى نحــو يتســم بالشــفافية- ملؤسســتك ومراجعيهــا، وألي 	 
مــن زمالئــك يف العمــل ولوســائل اإلعــالم والجمهــور بعمومهــم؟ 

هل هناك سياسة يف املؤسسة للتعامل مع تضارب املصالح الذي ينشأ عن الهدايا أو املنافع بأشكالها التقليدية والجديدة؟ 	 

هــل تعتمــد املؤسســة إجــراءات إداريــة راســخة للرقابــة عــى الهدايــا، مثــل تعريــف الهدايــا التــي ميكــن قبولهــا وتلــك التــي ال ميكــن 	 
قبولهــا، وقبــول أنــواع محــددة مــن الهدايــا بالنيابــة عــن املؤسســة، والتــرف يف الهدايــا غــر املقبولــة أو إعادتهــا، وتقديــم اإلرشــادات 

ملتلقــي الهدايــا حــول الطريقــة املتبعــة يف رفضهــا، واإلعــالن عــن الهدايــا املعتــرة التــي تُعــرض عــى املســؤولن أو التــي يتلقونهــا؟ 

مبادئ وأخالقيات عند التفكري في قبول الهدية 2

مبادئ وأخالقيات عند عرض الهدية 3

 https://www.oecd.org/fr/corruption/keyoecdanti-corruptiondocuments.htm 2( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf )3(

تقــدَّم للموظفــني بصفتهــم  التــي  ت�ثــري الهدايــا  أن  ينبغــي 
الرســمية التســاؤالت عمــا إذا كانــت ثمــة عالقــة قائمــة بــني 
مقــدم الهديــة ومتلقيهــا، والتــي تشــكل خطــًرا حقيقًيــا علــى 

نزاهــة الموظــف أو نزاهــة المؤسســة التــي يعمــل بهــا

ال ينحصــر األمــر فــي قيمــة الهديــة، بــل ت�كمــن المســألة فــي طريقــة 
الهديــة  بــني مقــّدم  الفعليــة أو المفرتضــة  العالقــة  التعامــل مــع 

ومتلقيهــا، وهــذا هــو مــا يســتحوذ علــى أكــر قــدر مــن األهميــة.
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أمثلة واقعية

عندما تصبح الهدية مزية غري مستحقة
تعــرض رشكــة مــا عــى زبائنهــا هدايــا رمزيــة بشــك اعتيــادي باعتبــار ذلــك جانبًــا مــن العالقــات االجتاعيــة الطبيعيــة التــي تقيمهــا مــع 

هــؤالء الزبائــن. ومــن األمثلــة عــى ذلــك؛ الهدايــا التــي تقدمهــا الركــة مبناســبة رأس الســنة امليالديــة.

قــد ينظــر الــرأي العــام أو الســلطات القانونيــة إىل عــرض مزيــة ماديــة عــى زبــون مــن الزبائــن، كمحاولــة لتقديــم مزيــة غــر مســتحقة، 
مبعنــى فعــل مــن أفعــال الفســاد. وقــد تكــون هــذه الهدايــا عبــارة عــن ســاعات فاخــرة أو رحــالت جويــة.

عندما ت�كون الدعوة معرضة ألن تصبح مزية غري مستحقة
يف دولــة مــا، قامــت رشكــة استكشــاف غــاز بــراء تذكــرة عــودة بالطائــرة ألحــد وزراء الطاقــة يف دولــة أخــرى، والهــدف مــن هــذه املزيــة 

هــو تجديــد عقــد الركــة. 

تــم اكتشــاف املزيــة مــن خــالل تحقيــق أجرتــه وزارة املاليــة يف الدولــة املقيمــة بهــا الركــة حــول التهــرب الرضيبــي، وذلــك بنــاًء عــى 
معلومــات قدمهــا نائــب رئيــس رشكــة استكشــاف الغــاز مبحادثــة هاتفيــة مســجلة.

تم إنزال عقوبة بالسجن والغرامة املالية للمتورطن يف هذه الجرمية.

يف دولــة مــا قدمــت إحــدى الــركات املتقدمــة للفــوز بعطــاء توريــد مناظــر حراريــة بقيمــة 12.9 مليــون دوالر ملديريــن يعمــالن يف جهــة 
ــة مــن خــالل  ــم اإلبــالغ عــن الهدي ــة حــول العــامل”. ت ــة أخــرى،5 ســاعات فاخــرة )بقيمــة 7,000 دوالر الواحــدة( و”رحل رســمية يف دول
طــرف ثالــث كان قــد اكتشــف وصــوالت دفــع بالســاعات الفاخــرة قبــل قيــام املســتفيدين باإلبــالغ عنهــا، وتــم إنــزال عقوبــات عــى الركــة 

واملديريــن اللذيــن تلقيــا الهدايــا مببلــغ زاد عــن 10 مليــون دوالر.

لقــد تلقــى املديــران تدريبــا عــى االلتــزام بقانــون مكافحــة الفســاد، وجــرى إطالعهــا تحديــًدا عــى أن الســاعات والرحــالت ممنوعــة. 
وكانــت الجهــة التــي يعمــل فيهــا املديــران تعتمــد سياســة بشــأن الهدايــا، ولكــن هــذه السياســة مل تكــن تخضــع للرقابــة. ولــذا؛ اعتُــرت 
الهدايــا التــي تلقاهــا املديــران مــن الركــة فعــاًل مــن أفعــال الفســاد. وكانــت سياســة الهدايــا التــي تتبناهــا الجهــة التــي يعمــالن فيهــا 

واضحــة يف نصهــا عــى عــدم جــواز تلقــي الهدايــا.

https://www.dakaractu.com/Moustapha-Niasse-cite-dans-un-gigantesque-scandale-de-corruption-au-Burundi-et-en-Republique-Democratique-du-Con-
go_a102864.html
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تقوم كل جهة خاضعة ألحكام هذا النظام بإعداد سجل خاص بالهدايا وفقًا للنموذج أدناه.

سجل الهدايا

اسم متلقي الهدّية

تاريخ تلقي الهدّية

)الجهــة،  الهديــة  مقــدم  عــن  معلومــات 
الحــال لمقتضــى  وفقــا  الدولــة(  الشــركة، 

سبب تقديم الهدية )اجتماع، زيارة، رعاية(

وصــف الهديــة )ذكــر بلــد الصنــع والشــركة 
المصنعــة، ومــا ماثــل ذلــك مــن أوصــاف

صورة فوتوغرافية للهدية

التوصية والقرار الصادر بخصوص الهدية

نموذج سجل الهدايا
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21 الرقم المرجعي:2019-12-162ديوان الفتوى والتشريع

2019/12/26 162العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م
بنظام الهدايا 

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه، 

وبعد االطالع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته،
واالطالع على أحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005م،

وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2012م، بشأن مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة،
وبناًء على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/08/19م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا النظام اآلتي:
مادة )1(
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.
ورؤساء  العسكرية  أو  المدنية  المؤسسات  من  أي  رئاسة  يتولى  الذي  الطبيعي  الشخص  المسؤول: 

وأعضاء مجالس اإلدارة والمؤسسات العامة والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة.
اللجنة: لجنة الهدايا المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الموظف: كل شخص طبيعي معين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت 
الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة 

أو مسماها، أو أي موظف آخر في مؤسسة أو مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة.
الهدية: أي منفعة مادية أو معنوية غير نقدية يحصل عليها الخاضعون ألحكام هذا النظام بشكل مباشر 

أو غير مباشر بحكم وظيفتهم أو عملهم. 
السجل: السجل الرسمي الذي تدون فيه الهدايا التي يتلقاها الخاضعون ألحكام هذا النظام.

مادة )2(
أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى تحقيق اآلتي:
ضبط وتنظيم تلقي الهدايا.. 1
تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام.. 2
منع تضار	 المصالح بين الجهات المختلفة.. 3
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2019/12/26 162العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )3(
الخاضعون ألحكام هذا النظام

يخضع ألحكام هذا النظام:
وموظفو . 1 اإلدارة،  مجالس  وأعضاء  ورؤساء  والعسكريون،  المدنيون  والموظفون  الوزراء، 

المؤسسات العامة والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة.
األقار	 حتى الدرجة األولى لألشخاص المحددين في الفقرة )1( من هذه المادة.. 2

مادة )4(
حظر قبول الهدية 

أو عملهم . 1 بحكم وظيفتهم  لهم  تقدم  هدية  أي  قبول  النظام،  هذا  الخاضعين ألحكام  يُحظر على 
من أي جهة كانت، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، خالفاً ألحكام هذا النظام.

ال يجوز قبول الهدايا النقدية بأي حال من األحوال.. 2

مادة )5(
االستثناءات على حظر قبول الهدية

تستثنى الهدايا التالية من الخضوع ألحكام هذا النظام: . 1
شهادات التقدير.أ. 
الدروع التذكارية.	. 
بطاقات المعايدة والتهنئة.ج. 
المواد القابلة للتلف، مثل الطعام والزهور.د. 

محلية  جهة  أو  أجنبية  حكومة  من  قبولها  والبرتوكول  المجاملة  قواعد  تقتضي  التي  الهدية  هـ. 
أو أجنبية، والمقدرة قيمتها بـ )100( دينار أردني أو أقل، بما ال يخل أو يتعارض مع القيام 

بواجبات الوظيفة.
ال يجوز أن يزيد مجموع قيم الهدايا التي يتلقاها الخاضع ألحكام هذا النظام من عدة مصادر . 2

على )1000( دينار أردني خالل السنة الواحدة.

مادة )6(
اللجنة 

الهدايا التي يتلقاها الخاضعون . 1 تشكل لدى الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام لجنة للنظر في 
ألحكام هذا النظام التخاذ التوصية المناسبة بشأنها، بما ينسجم مع الهيكل والوصف التنظيمي 

لكل جهة.
تتكون اللجنة من ثالثة موظفين على األقل من موظفي اإلدارات العليا لدى الجهات الخاضعة . 2

ألحكام هذا النظام.
 تنعقد اجتماعات اللجنة وتتخذ توصياتها باإلجماع.3. 

تاريخ . 4 المناسب بشأنها، خالل أسبوعين من  القرار  المسؤول التخاذ  إلى  اللجنة توصياتها  ترفع 
تبلغها بتلقي الخاضع ألحكام هذا النظام للهدية.
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مادة )7(
اإلبالغ عن الهدية

تتمثل إجراءات اإلبالغ عن تلقي الموظف للهدية باآلتي:. 1
الدرجة األولى أ.  أقاربه من  تلقيه أو أحد  المباشر خطياً عن  الموظف إبالغ رئيسه  يجب على 

للهدية، خالل أسبوع من تاريخ تلقيها.
يقوم الرئيس المباشر بإبالغ اللجنة خطياً، بتلقي الخاضع ألحكام هذا النظام للهدية خالل أسبوع 	. 

من تاريخ تبلغه.
يجب على المسؤول إبالغ مرجعيته اإلدارية خطياً خالل أسبوعين من تاريخ تلقيه أو أحد أقاربه . 2

من الدرجة األولى للهدية، من أجل اتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

مادة )8(
تقييم الهدية

تختص اللجنة بتقييم الهدية من الناحيتين المادية والمعنوية.. 1
يزيد . 2 بما  قيمتها  وقدرت  والبرتوكول،  المجاملة  لقواعد  مراعاة  قبولها  تم  التي  الهدية  تعتبر 

على )100( دينار أدرني، ملكاً للدولة، وتوصي اللجنة باتخاذ أحد القرارين التاليين بخصوصها:
استخدامها داخل الجهة الخاضعة ألحكام هذا النظام.أ. 
عرضها في مكان تخصصه الدولة للهدايا ذات القيمة المعنوية من النواحي الثقافية والتراثية 	. 

والتاريخية والدينية.

مادة )9(
السجل 

تقوم كل جهة خاضعة ألحكام هذا النظام بإعداد سجل وفقاً للنموذج المرفق بهذا النظام. . 1
يجب أن يحتوي السجل على البيانات اآلتية:. 2

اسم متلقي الهدية.أ. 
تاريخ تلقي الهدية.	. 
الجهة المانحة للهدية.ج. 
سبب تقديم الهدية.د. 

هـ.  وصف الهدية.
و.  صورة فوتوغرافية للهدية.

ز.  القيمة المقدرة للهدية.
ح.  التوصية والقرار المتخذ بشأن الهدية.

مادة )10(
تقرير المخالفات

العامة  النيابة  المالية واإلدارية و/أو  الرقابة  ديوان  الفساد و/أو  بموافاة هيئة مكافحة  المسؤول  يلتزم 
وفق  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  النظام،  هذا  أحكام  مخالفة  فيها  يتم  التي  الحاالت  عن  بتقرير 

السارية. التشريعات 
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مادة )11(
اإللغاء

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12(
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2019/08/19 ميالدية
                    الموافق: 18/ذو الحجة/1440 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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