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للمؤسسة  القانوني  املفهوم  أوالً: 
 العامة:

مرفق  بأنها:  العامة  املؤسسة  تعرف 
ليتوّفر  املعنوية،  الشخصية  ُمنَح  إداري 
واإلداري،  املالي  االستقالل  بعض  له 
مبا يكفل له ممارسة مهامه، والغاية التي 

ُوجد ألجلها على النحو املطلوب.

توافر  ُبّد من  التعريف، فال  ووفقًا لهذا 
في  الرئيسة  األركان  من  مجموعة 
املؤسسة، حتى يتسّنى اعتبارها مؤسسة 
 عامة، وتتلخص هذه األركان مبا يلي:

فاملؤسسة  عام،  مرفق  إدارة  1 .
إدارة  طرق  من  طريقة  العامة 
املرفق العام، وترتبط معه وجودًا 
املؤسسة  وأسلوب  وعدمًا. 
العامة ليس هدفًا بحّد ذاته، وإمنا 
غاية  لتحقيق  وسيلة  مجرد  هو 
املرفق  حترير  وهي  أال  معّينة، 
احلكومي،  الروتني  من  العام 
حني يتبنّي أّن إدارة مرفق معنّي، 
ُفصل  لو  فيما  أفضل  ستكون 
قدرًا  وُمنح  املرفق،  هذا  نشاط 
القانوني  االستقالل  من  معّينًا 

واملالي واإلداري.

االعتبارّية  بالشخصّية  التمتع  2 .
أساٌس  ركٌن  فهي  )املعنوية(، 
املؤسسة  لقيام  وجوهري، 
للمرفق  ميكن  وال  العامة، 
املؤسسة  صفة  يكسب  أن  العام 
معنوّية  بشخصّية  متّتع  إذا  إال 
القوانني  حترص  لهذا  مستقّلة، 
النّص صراحًة، على  عادًة على 
بهذه  العامة  املؤسسات  متّتع 

الشخصية.

العامة  فاملؤسسة  التخّصص،  3 .
تتوّلى إدارة نشاٍط معنّيٍ ومحّدد، 
أو عّدة أنشطٍة متقاربة ومتكاملة، 
العامة  املؤسسات  قوانني  وحتّدد 
أي  املؤسسات،  هذه  تخّصص 
أّنها تبنّي املهام واملسؤوليات التي 
تناط باملؤسسة للقيام بها، وُتظهر 
للجمهور. ويترتب على  أداءها 
ملبدأ  العامة  املؤسسة  خضوع 
النتائج  من  العديد  التخصص، 
عدم  أهّمها:  من  القانونية، 
نشاط  على  اخلروج  مشروعّية 
طائلة  حتت  العامة  املؤسسة 
قبول  جواز  وعدم  البطالن، 
والوصايا،  والهبات  التبّرعات 
تتعارض مع تخّصص  إذا كانت 

املؤسسة.

القانوني  النظام  بتعريف  يتعّلق  وفيما 
الفلسطيني للمؤسسة العامة، فقد اّتسم 
العاّمة  املؤسسة  لفكرة  القانوني  املفهوم 
ورود  عدم  أنتجه  وغموض،  بضبابّية 
تعريٍف محّدد وموّحد للمؤسسة العامة 
في التشريعات الفلسطينية، فعلى سبيل 
املثال، عّرفت املادة )1( من قانون سلطة 
املؤسسة   1997 )لسنة   )2( رقم  النقد 
أو  هيئٍة  أو  سلطٍة  “كل  بأنها:  العامة 
أي جهة عامة أخرى في فلسطني تتمّتع 

بالشخصّية االعتبارية”.

رقم  قانون  من   )1( املادة  أن  جند  بينما   
)5( لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة، 
مفهوم  ضمن  العامة  املؤسسة  أدخلت 
املوازنة  قانون  أما  احلكومية.  الدائرة 

املؤسسات  أهمية  تنامي  ظل  في 
إدارة  في  دورها  وبروز  العامة 
شؤون املجتمع كأحد الوسائل األكثر 
تطوراً ومرونًة وقرباً إلى دميقراطية 
السلطة  اعتماد  إلى  وبالنظر  اإلدارة، 
األسلوب،  لهذا  الفلسطينية  الوطنية 
املؤسسات  من  الكثير  وإنشائها 
من  األسلوب  هذا  رافق  وملا  العامة، 
تخبّط وانحراف عن الغاية واألصول 
تلك  إليها  تستند  أن  يجب  التي 
مرجعيّة  غياب  ظل  في  املؤسسات، 
خاطئ  وفهم  واضحة،  قانونيّة 
العامة  املؤسسات  استقاللية  ملفهوم 
والتقييم  الرقابة  عملية  أعاق  بشكل 
كثيرة  أحياٍن  في  وأسهم  واملساءلة، 
ظاهرة  وتفّشي  اإلدارة،  سوء  في 

الفساد في تلك املؤسسات.
وحرصاً على ُحسن أداء القطاع العام، 
ومحاربة ظاهرة الفساد فيه، وانطالقاً 
من دور مؤسسة أمان )االئتالف من 
تعزيز  في  واملساءلة(  النزاهة  أجل 
العام،  القطاع  في  والشفافية  النزاهة 
في  التقرير  هذا  كتابة  إلى  ُعمد  فقد 
املؤسسات  واقع  لتحليل  محاولة 
العامة، واإلشكاالت التي حتول دون 
أدائها عملها على النحو املطلوب وذلك 
املناسبة  إلى احللول  الوصول  بهدف 

بشأنها.
وعلى ذلك، فقد ُقسم هذا التقرير إلى 
فرعني: ُخّصص األول منهما للحديث 
للمؤسسات  القانوني  الواقع  عن 
التي  اإلشكاالت  الثاني  وبنّي  العامة، 
ُقّدمت  اخلامتة  وفي  عملها.  تواجه 
إلى حلول  الوصول  بهدف  توصيات 
تلك  عمل  تواجه  التي  العقبات  تذلّل 

املؤسسات. 

الفرع األول

الواقع القانوني للمؤسسات العامة املحتويات

اجلزء األول

الفرع األول

أوالً: املفهوم القانوني للمؤسسة العامة
ثانياً: الوضع القانوني للمؤسسات العامة في فلسطني

الفرع الثاني

املعوقات التي تواجه عمل املؤسسات العامة

أوالً: غياب املرجعيّة القانونيّة الواضحة
ثانياً: غياب الفهم الصحيح ملفهوم االستقالل املالي واإلداري

املفهوم القانوني لالستقالل املالي واإلداري: • 
 • الرقابة على املؤسسات العامة وتأثيرها على مفهوم االستقالل املالي واإلداري:

األجسام الرقابية على املؤسسات العامة: • 

خامتة وتوصيات

اجلزء الثاني

القواعد القانونية املوجهة لعمل املؤسسات العامة
(الوزارية وغير الوزارية)

أوال: القواعد اإلدارية

ثانيا:  القواعد املالية

ثالثا: قواعد إدارة املوارد البشرية/ العاملني

رابعا: عالقاتها مبرجعياتها ومبؤسسات الدولة الرسمية

خامسا: عالقاتها اخلارجية مع اجلمهور
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لسنة   )7( رقم  املالية  والشؤون  العامة 
بني  التعريف  في  مّيز  فقد   ،1998
دخول  على  تأسيسًا  العامة  املؤسسات 
من  العامة  املوازنة  ضمن  موازنتها 
العامة  املؤسسات  على  فأطلق  عدمه، 
املوازنة  ضمن  موازنتها  تدخل  التي 
وعّرفها  العامة«  »املؤسسة  اسم  العامة 
على أنها »أّي سلطٍة أو هيئٍة أو مؤسسٍة 
بالشخصّية  تتمّتع  فلسطني،  في  عاّمة 
ضمن  موازنتها  وتدخل  االعتبارّية 
الفلسطينية«.  للسلطة  العامة  املوازنة 
قانون  من  األولى  املادة  أدخلت  وقد 
 1998 لسنة   4 رقم  املدنية  اخلدمة 
الدائرة  ضمن  العامة  املؤسسة  تعريف 
بأنها:  األخيرة  عرفت  عندما  احلكومية 
إدارة  أو  وزارة  أية  احلكومية:  »الدائرة 
جهة  أية  أو  سلطة  أو  عامة  مؤسسة  أو 
املوازنة  ضمن  موازنتها  تكون  أخرى 
أو  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  العامة 

ملحقة بها«.

القانوني للمؤسسات  الوضع  ثانياً: 
العامة في فلسطني:

القانوني  الوضع  خصوصية  إلى  بالنظر 
إنشاء  بعد  مّر  الذي  الفلسطيني 
بثالث  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
رئيس  سيطرة  من  بدءًا  مراحل، 
التشريعّية  الصالحيات  على  السلطة 
بإنشاء  مرورًا  برّمتها،  والتنفيذّية 
إليه  انتقلت  الذي  التشريعي،  املجلس 
الصالحيات التشريعية املتمثلة في إقرار 
القوانني العادية، انتهاًء بصدور القانون 
األساسي وتعديالته، التي نقلت الكثير 
واالختصاصات  الصالحيات  من 
إلى  الوطنية  السلطة  لرئيس  املمنوحة 
مجلس الوزراء، فقد تأّثرت املؤسسات 
الفلسطينية  السلطة  مناطق  في  العامة 
حيث:  من  آنفًا،  املذكورة  باملراحل 

النشأة والتبعّية والتنظيم، وفقًا ملا يلي:

•مؤسسات عامة، نشأت مبوجب  •
مراسيم وقرارات رئاسية، كما 
هو احلال في سلطة جودة البيئة 

وسلطة األراضي.

•مؤسسات عامة، نشأت بحكم  •
قانوني  سند  أي  ودون  الواقع 
الهيئة  في  احلال  هو  كما  لها، 

العامة للبترول.

نشأت  عامة،  •مؤسسات  •
من  مقّرة  قوانني  مبوجب 
هو  كما  التشريعي،  املجلس 
املواصفات  مؤسسة  في  احلال 

واملقاييس وصندوق النفقة.

نشأت  عامة،  •مؤسسات  •
ولوائح  قرارات  مبوجب 
مجلس  عن  صادرة  وأنظمة 
في  احلال  هو  كما  الوزراء، 

هيئة احلج والعمرة.

بأنواع  يتعّلق  وفيما  آخر،  جانب  ومن 
املؤسسات العامة وفقًا للقانون األساسي 
هي:  أنواع،  ثالثة  هناك  فإّن  املعّدل، 
مؤسسات تتبع السلطة التنفيذية )مجلس 
الوزراء(، ومؤسسات تتبع نظامًا خاصًا 
هو  كما  األساسي،  القانون  لها  رسمه 
املالية واإلدارية  الرقابة  احلال في ديوان 
كما  دولة،  ومؤسسات  النقد،  وسلطة 
األعلى  القضاء  مجلس  في  احلال  هو 
واملجلس التشريعي الفلسطيني. ونبنّي 
فيما يلي اإلطار الدستوري الناظم لكّل 

نوع منها:

الناظم  الدستوري  اإلطار   .1
التابعة للسلطة  العامة  للمؤسسات 

التنفيذية (مجلس الوزراء):

الوزراء  ملجلس  االختصاص  ينعقد 

أعمال  على  والرقابة  اإلشراف  في 
للحكومة،  التابعة  العامة  املؤسسات 
مبجلس  املؤسسات  هذه  ُأحلقت  سواء 
بالوزير  ُأحلقت  أو  مباشرة،  الوزراء 

األقرب لطبيعة عمل املؤسسة.
ومبوجب املادة )69( ينعقد االختصاص 

ملجلس الوزراء في:

•إعداد اجلهاز اإلداري، ووضع  •
بجميع  وتزويده  هياكله، 
الوسائل واإلمكانيات الالزمة، 

واإلشراف عليه ومتابعته.
الهيئات  اختصاص  •حتديد  •
والسلطات واملؤسسات التابعة 
للجهاز التنفيذي كافة، وما في 

حكمها.
الهيئات  وإلغاء  •إنشاء  •
وما  والسلطات،  واملؤسسات 
في حكمها من وحدات اجلهاز 
اجلهاز  يشملها  التي  اإلداري 

التنفيذي التابع للحكومة.
الهيئات  هذه  رؤساء  •تعيني  •
شريطة  عليها؛  واإلشراف 
هذه  من  كلٍّ  عمُل  ُينّظَم  أن 

املؤسسات بقانون.

يتعّلق  وفيما  هنا،  اإلشارة  من  بّد  وال 
بالسؤال حول ماهّية املعيار الذي تتحّدد 
على ضوئه املؤسسات التي تتبع اجلهاز 
التنفيذي، فإن اإلجابة على هذا السؤال 
ُوضعت  والتي   63 املادة  في  تكمن 
الوزراء،  مجلس  لعمل  العام  اإلطار 
“مجلس  يلي:  ما  على  نّصت  حيث 
التنفيذّية  األداة  هو  )احلكومة(  الوزراء 
مبسؤولية  تضطلع  التي  العليا  واإلدارّية 
السلطة  تقّره  الذي  البرنامج  وضع 
التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما 
لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات 
األساسي،  القانون  يحددها  تنفيذية 

للتفصيل راجع دراسة احمد أبو دية وجهاد حرب »إشكاليات الفصل بني السلطات في النظام السياسي: السلطة التنفيذية مؤسستا الرئاسة ومجلس الوزراء«، رام الله، االئتالف من  1 .
أجل النزاهة  واملساءلة، 2006.

وذلك إعمااًل لقاعدة اخلاص يقّيد العام. 2 .
لرصد قرارات مجلس الوزراء بهذا اخلصوص، انظر امللحق املرفق بهذه الدراسة. 3 .

وعلى الرغم من محاوالت مجلس الوزراء لتنظيم عمل هذه املؤسسات إال أن القرارات الصادرة عن املجلس بهذا الشأن اّتسمت بالغموض أو عدم الدّقة أحيانًا؛ فعلى سبيل املثال مت استخدام  4 .
مصطلح     » إحلاق« وفي أحيان أخرى مت استخدام مصطلح »دمج« دون حتديد الفرق أو ما املقصود باملصطلحني.

للتفصيل انظر دراسة جهاد حرب »مستقبل اإلصالح السياسي في السلطة الفلسطينية في ظل حكومة حماس«، رام الله، املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، وانظر اجلدول امللحق بهذه  5 .
الدراسة والذي يتضّمن مجموعة من القوانني بحاجة إلى دراسة وتعديل.

واإلدارية  التنفيذية  الصالحيات  تكون 
من اختصاص مجلس الوزراء.” )1(

 68( واملادتني  املادة  هذه  ضوء  وفي 
املشار  األساسي  القانون  من  و69( 
تبعّية  تكون  أن  فاألصل  أعاله؛  إليهما 
إما  الوزراء،  ملجلس  العامة  املؤسسات 
من خالل إحلاقها مبجلس الوزراء مباشرة 
أو بوزير الوزارة األقرب لطبيعة عملها، 
في  خاص  نص  بشأنه  ورد  ما  باستثناء 
ملا  التبعية وفقًا  القانون األساسي فتكون 

مت حتديده بنص املادة.  )2(

إلى  املقام  هذا  في  اإلشارة  وجتدر 
املتعاقبة،  الفلسطينية  احلكومات  قيام 
وضمن إطار عمل اللجنة املعنّية بدراسة 
احلكومية  املؤسسات  وضع  وإصالح 
من  مجموعة  بإصدار  الوزارية؛  غير 

القرارات تضمنت )3(:

إلى  املؤسسات  بعض  •ضّم  •
األقرب  الوزارة  أو  الوزير 
بقاء  مع  عملها،  لطبيعة 
لتلك  املعنوية  الشخصية 

املؤسسات.

املؤسسات  بعض  •دمج  •
لطبيعة  األقرب  بالوزارات 
عملها، بحيث أصبحت جزءًا 
للوزارة  التنظيمي  الهيكل  من 
وصفها  فقدت  وبالتالي 

باعتبارها مؤسسة عامة.

•إلغاء بعض املؤسسات. •

•إنشاء مؤسسات أخرى.   •

آلية  لتوحيد  وسعيًا  ذاته،  السياق  وفي 
املؤسسات،  هذه  عمل  وتنظيم  إدارة 
القرار  الوزراء  مجلس  أصدر  فقد 
بتاريخ  الصادر   )09/19/4( رقم 
ضرورة  متضّمنًا   ،2005/6/28
إنشاء مجلس أمناء/ إدارة لكل مؤسسة 
مدير  تعيني  مع  وزارية،  غير  حكومية 
يكون  بحيث  مؤسسة،  لكل  رئيس  أو 
هذه  أعمال  عن  وُمساءاًل  مسؤواًل 
وزير  أو  الوزراء  رئيس  أمام  املؤسسة 

الوزارة املعنية )4(.

2. اإلطار الدستوري الناظم لبعض 
املؤسسات العامة مبوجب نصوص 

خاصة:

لبعض  األساسي  القانون  تطّرق 
نصوص  خالل  من  العامة  املؤسسات 

خاصة وفقًا للتفصيالت التالية:

سلطة  تنظيم   ،)93( املادة  تضّمنت 
املالية  األوراق  واملصارف وسوق  النقد 
وسائر  والتأمني  الصرافة  وشركات 
املؤسسات املالية من خالل قانون، وقد 
املادة،  هذه  من  الثانية  الفقرة  تضّمنت 
بقرار  النقد  سلطة  محافظ  تعيني  على 
من  تعيينه  على  واملصادقة  الرئيس  من 

قبل املجلس التشريعي.

 ويّتضح من املادة )93(، أن تبعّية سلطة 
النقد هي لرئيس السلطة الوطنية. 

ديوان  إنشاء  على   96 املادة  تضمنت 
املالية واإلدارية مبوجب قانون،  الرقابة 
الديوان  رئيس  تعيني  يتم  بحيث 

مبوجب قرار من رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية، بحيث يقدم رئيس الديوان 
تقريرًا سنويًا أو عند الطلب عن أعماله 
السلطة  رئيس  من  لكل  ومالحظاته 

الوطنية واملجلس التشريعي.

هيئة  إنشاء  على   )31( املادة  تضّمنت 
مستقلة حلقوق اإلنسان مبوجب قانون، 
القانون تشكيلها ومهاّمها  بحيث يحّدد 
واختصاصاتها، على أن تقّدم تقاريرها 
الوطنية  السلطة  رئيس  من:  لكلٍّ 

واملجلس التشريعي الفلسطيني.

العام  الدستوري  اإلطار  ضوء  وفي 
فاألصل  أعاله؛  الوارد  واخلاص 
الهيئات  إنشاء  صالحية  تكون  أن 
وتعيني  وإلغائها  العامة  واملؤسسات 
رؤسائها، وبالتالي تبعّية هذه املؤسسات 
عليها،  والرقابة  اإلشراف  وصالحية 
ملجلس الوزراء، باستثناء ما ورد بشأنه 

نّص خاص في القانون األساسي.

من  كبير  عدد  كون  ضوء  وفي   
املؤسسات العامة قد نشأت قبل صدور 
من  بد  فال  املعّدل،  األساسي  القانون 
هذه  لعمل  الناظمة  القوانني  مراجعة 
مع مضمون  تنسجم  املؤسسات، حتى 
بحيث  وروحه،  األساسي  القانون 
أحكام  مع  التعارض  دائرة  في  تقع  ال 

النصوص املشار إليها أعاله.

مجموعة  مراجعة  ضرورة  إلى  إضافة   
تعديل  بعد  صدرت  التي  القوانني  من 
ومضمون  لتنسجم  األساسي،  القانون 

القواعد الدستورية الواردة فيه.)5(
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3. اإلطاُر الدستوري الناظُم لبعٍض 
بكونها  ُتعرف  التي  املؤسسات  من 
مؤسسات دولة، والتي متّثل سلطات 

مستقلّة:

القانون  من   )100( املادة  تطّرقت 
أعلى  مجلس  إنشاء  إلى  األساسي 
طريقة  القانون  يبنّي  بحيث  للقضاء، 
سير  وقواعد  واختصاصه  تشكيله 
العمل فيه، وُيؤخذ رأيه في مشروعات 
تنّظم أّي شأن من شؤون  التي  القوانني 
النيابة  ذلك  في  مبا  القضائية  السلطة 
من   )108( املادة  ونّصت  كما  العامة، 
النيابة  تشكيل  على  األساسي  القانون 
قانون،  مبوجب  واختصاصاتها  العامة 
في حني تناول الباب الرابع من القانون 
حيث  التشريعية،  السلطة  األساسي، 
تشكيل  منه،   )47( املادة  تناولت 
من  الرغم  وعلى  التشريعي.  املجلس 
والقضائية  التشريعية  السلطتني  كون 
الفصل  ملبدأ  وفقًا  مستقّلتني،  سلطتني 
السلطة  واستقالل  السلطات  بني 
من  مينع  ال  ذلك  أّن  إال  )1(؛  القضائية 
تنظيم  وجوب  على  التأكيد  ضرورة 
عمل هذه املؤسسات مبوجب تشريعات 
وقرارات(  تنظيمّية  ولوائح  )قوانني 
واملساءلة،  املسؤولية  مراكز  توضح 
وذلك إعمااًل للمبدأ الدستوري الوارد 
في املادة السادسة من القانون األساسي 
»مبدأ سيادة  يلي:  ما  تنّص على  والتي 
فلسطني،  في  احلكم  أساس  القانون 
السلطات  جميع  للقانون  وتخضع 
واملؤسسات  والهيئات  واألجهزة 

واألشخاص«.

قيامها  منذ  الفلسطينية  السلطة  أنشأت 
تّتبع  ولم  العامة،  املؤسسات  عشرات 
فبعضها  إنشائها،  في  واحدًا  أسلوبًا 
بها،  خاصة  قوانني  إلى  باالستناد  نشأ 
أعمال  مبوجب  نشأ  اآلخر  وبعضها 
أو  رئاسية  )مراسيم  أخرى  قانونية 

قرارات(. 

وأمام التنّوع الذي خلق تضاربًا وتناقضًا 
واضحني فيما يتعّلق باملرجعّية القانونية 
عليها  ترّتب  وما  العاّمة،  للمؤسسات 
املؤسسات  فقدت بعض  فقد  آثار،  من 
تّتصف  التي  والّسمات  الشروط  العامة 
النموذجية.  العامة  املؤسسات  بها 
وعلى الرغم من املزايا التي حتّققها إدارة 
املؤسسات  خالل  من  العام،  املرفق 
والتعقيدات  القيود  من  كالتحّرر  العاّمة 
أساليب  واتخاذ  احلكومية،  اإلدارية 
يقوم  الذي  النشاط  طبيعة  توافق  إدارية 
من  للتخفيف  وكذلك  املرفق،  به 
العبء الواقع على كاهل اإلدارة العامة 
عن  ينتج  فقد  ذلك  ومع  احلكومية، 
إنشاء املؤسسات العامة مساوئ معينة، 
استعمال  إساءة  إلى  الغالب  في  ترجع 
وضعف  به،  تتمّتع  الذي  االستقالل 
عن  تنتج  أو  عليها،  املفروضة  الرقابة 
لهذه  املختلفة  األنواع  بني  التنسيق  عدم 
بدون  إنشائها  كثرة  مع  األشخاص 
احلاجة  ملدى  ومعمقة  دقيقة  دراسة 
إليها. وميكننا إجمال اإلشكاالت التي 

تواجه املؤسسات العامة مبا يلي:
القانونّية  املرجعّية  غياب  أوالً: 

الواضحة:
ويتمّثل ذلك باآلتي:

من  للكثير  القانونّية  املرجعية  تعارض 
املؤسسات العامة مع القانون األساسي، 
العامة  املؤسسات  غالبية  أن  جند  حيث 
القائمة تتعارض من حيث النشأة والتبعّية 
القانون  من   )69( املادة  مع  والتنظيم 
سابقًا،  بّينا  وكما  والتي  األساسي، 
غير  العامة  املؤسسات  تبعّية  من  جتعل 
الوزارية إلى مجلس الوزراء، بينما تتبع 
إلى  حاليًا  العامة  املؤسسات  من  الكثير 
ُينّص  أن  دون  الوطنية،  السلطة  رئيس 
القانون األساسي. ومن  في  على ذلك 
جانب آخر فإّن بعض املؤسسات العامة 
تشريعات  مبوجب  تنّظم  الوزارية  غير 
أو  لوائح  أو  رئاسية  )مراسيم  ثانوية 
أنظمة أو قرارات حكومية( على الرغم 
جاء  األساسي  القانون  نّص  أن  من 
واضحًا في هذا اخلصوص عندما نّصت 
املؤسسات  تنظم  أن  على   9/69 مادته 
تشريعًا  وليس  قانون،  مبوجب  العامة 

من درجة أخرى)2(. 

لبعض  القانونية  املرجعية  انعدام 
املؤسسات العامة، حيث جند أن هنالك 
لم  التي  العامة  املؤسسات  من  عددًا 
على  بإنشائها،  املتعّلق  القرار  ينشر 
موازنات  لها  ُخّصصت  أنه  من  الرغم 
للسلطة  العامة  املوازنة  في  مستقّلة 
أن هنالك  )3(. كما  الفلسطينية  الوطنية 

مادة 2. 1 من القانون األساسي:«الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بني السلطات على الوجه املبنّي في القانون األساسي«. 
مادة 97:«السلطة القضائية مستقلة....«

ال بّد من اإلشارة هنا إلى أننا ال نّتفق مع ما ذهب إليه املشّرع الفلسطيني من أن تنظيم املؤسسات العامة يجب أن يكون مبوجب قانون يصدر عن املجلس التشريعي، ونرى أنه كان من األفضل لو جعل  2 .
املشّرع الفلسطيني تنظيم عمل املؤسسات العامة - كما إنشائها - صالحيًة بيد مجلس الوزراء كونه األقدر على وضع القواعد اإلدارية التي تتعّلق بتنظيم وتسيير املرفق العام بعد إنشائه، فهي صالحية 

تنفيذية إدارية يجب أن تكون الكلمة العليا فيها للسلطة التنفيذية ال السلطة التشريعية.
.  معن ادعيس، املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية، منشورات الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، سلسلة تقارير قانونية، رام الله 2003، ص33. 3

لم  رئاسي  بقرار  ُأنشئت  مؤسسات 
هذه  بتنظيم  متعّلقة  أحكام  أية  يتضّمن 

املؤسسات.

القانونّية  املرجعّية  وضوح  عدم 
البشري  للكادر  بالنسبة  واإلدارّية 
حيث  العامة،  املؤسسات  في  العامل 
لتبعية  بالنسبة  واضحة  معايير  توجد  ال 
فالبعض  املؤسسات،  تلك  موظفي 
على  فينطبق  العاّمة،  الوظيفة  إلى  يتبع 
املدنّية،  اخلدمة  قانون  فيها  املوظفني 
اخلاص،  القطاع  يتبع  اآلخر  والبعض 
فينطبق على املوظفني فيها قانون العمل 
يتبع  أنظمة خاّصة، والبعض اآلخر  أو 
نظامًا مشتركًا، فقسم من املوظفني يتبع 
القطاع  يتبع  واآلخر  املدنية،  اخلدمة 

اخلاص.

مسألة  اإلشكالية،  هذه  ضمن  ويندرج 
تعيني رؤساء تلك املؤسسات وموظفي 
ما  غالبًا  والذي  فيها،  العليا  الفئات 
تستند  رئاسية  مراسيم  مبوجب  يكون 
الفلسطيني،  املدنّية  اخلدمة  قانون  إلى 
إاّل أنها تخالف القانون األساسي الذي 
منه،   9/69 املادة  مبوجب  يجعل، 
تعيني هذه الفئة من املوظفني اختصاصًا 
ملجلس الوزراء وليس لرئيس السلطة.

الصحـيـــح  الفهـــم  غـيــــاب  ثانياً: 
ملـفهـــوم االستقالل املالي واإلداري:

سلبًا  أّثرت  التي  العوامل  أهم  من  إن 
العامة،  املؤسسات  أداء  ُحسن  على 
املالي  لالستقالل  اخلاطئ  الفهم  هو 
ومضمونه،  مداه  حيث  من  واإلداري 
املؤسسات  هذه  من  الكثير  فهم  حيث 
املطلق  التفرد  هو  االستقالل  معنى  أن 
أي  دون  املؤسسة  هذه  إدارة  سلطة  في 
رقيب أو معقب، وأن مفهوم االستقالل 
هما  الرقابة،  ومفهوم  واإلداري  املالي 

ينفي  متعارضان  متناقضان  مفهومان 
أحدهما اآلخر، ومّما عّزز من هذا الفهم 
التي  اجلهات  ليشمل  امتّد  أنه  اخلاطئ، 
بها أن متارس دورًا رقابيًا على  يفترض 
جانب  ومن  املؤسسات،  تلك  عمل 
الذي أوضحناه سابقًا  فإّن اخللل  آخر، 
فيما يتعّلق باملرجعّية القانونّية خصوصًا 
رئاسة  إلى  املؤسسات  تلك  تبعّية  جلهة 
وفقًا  تخرج  والتي  الوطنية،  السلطة 
الفلسطيني  والسياسي  القانوني  للنظام 
عن رقابة املجلس التشريعي الفلسطيني 
غطاًء  أّمن  احلكومية،  األجهزة  ورقابة 
أية  من  وراءه  املؤسسات حتتجب  لتلك 
رقابة مُتارس عليها بدعوى أنها تقّيد من 

استقاللها. 

ملفهوم  السليم  املعنى  ولتوضيح 
االستقالل املالي واإلداري الذي يجب 
أن تتمّتع به املؤسسات العاّمة ال بّد من 
املوازنة بينه وبني مفهوم الرقابة وحتديد 
اآلخر،  على  منهما  كّل  وتأثير  مداهما 
ولذلك يتوّجب علينا في البداية التعريف 
ثّم  ومن  واإلداري  املالي  باالستقالل 
وخصوصيته  الرقابة  ملفهوم  التعّرض 
في األنظمة الالمركزية التي تقوم عليها 

فكرة املؤسسة العامة.

املالي   لالستقالل  القانوني  املفهوم   .1
واإلداري:

بفكرة  االستقالل  فكرة  ترتبط 
امُلشّرع  الالمركزية املرفقية، حيث يجد 
أن  الضروري  من  أنه  كثيرة  أحيان  في 
واملصالح  واملرافق  املشاريع  بعض  مينح 
من  وقدرًا  املعنوية،  الشخصية  العامة 
مع  املركزية  اإلدارة  عن  االستقالل 
منح  يعكس  لذا  إلشرافها،  خضوعها 
الرغبة  العامة،  للمؤسسات  االستقالل 

في إنشاء منظمة إدارية قادرة على إنتاج 
عام  نفع  على  تنطوي  خدمة  وتقدمي 
عن  وبعيدًا  ومتكامل،  مستقل  بشكل 

الروتني احلكومي. 

نشاطًا  املرفقية  الالمركزية  ومتارس 
هو  كما  متجانسة،  أنشطة  أو  واحدًا 
الهيئات واملؤسسات العامة،  احلال في 
التي  احمللّية  الالمركزية  عكس  على 
تدير العديد من املرافق أو األنشطة غير 
األسلوب  هذا  يستند  وال  املتجانسة. 
فكرة  هي  إمنا  الدميقراطية،  فكرة  على 
املرفق  إدارة  وحسن  بكفاءة  تّتصل  فّنية 

العام. 

االستقالل  مفهوم  أن  إلى  هنا  ونشير 
بحيث  نسبيًا،  يكون  أن  يجب 
مؤسسة  من  االستقاللية  هذه  تختلف 
للغاية  وفقًا  أخرى،  مؤسسة  إلى 
املؤسسة،  هذه  إنشاء  من  والهدف 
وضرورة  عملها  بني  ما  العالقة  ومدى 
أن  يجوز  ال  فمثاًل  باستقالل،  ممارسته 
جلنة  بها  تتمّتع  التي  االستقاللية  تكون 
لالستقاللية  مماثلة  املركزية  االنتخابات 
التي يجب أن تتمّتع بها سلطة األراضي 
واملقاييس،  املواصفات  مؤسسة  أو 
االنتخابات  جلنة  استقاللّية  أن  كون 
لضمان  وملّح،  مطلوب  أمر  املركزّية 
يكون  ال  بينما  وحيادّيته،  أدائها  نزاهة 
لسلطة  بالنسبة  مطلوبًا  االستقالل  هذا 
لها  يضمن  الذي  بالقدر  إال  األراضي 

املهنية واملرونة في عملها.

واإلداري،  املالي  االستقالل  يعني  وال 
اخلروج عن القوانني واألنظمة واللوائح 
لعمل  الناظمة  العامة  واإلدارية  املالية 
املؤسسات العامة بشكل عام، بل على 
هو  باالستقالل  فاملقصود  العكس، 
تنفيذ  في  الكافية  املرونة  على  احلصول 
في  املؤسسات  تلك  وواجبات  مهام 

الفرع الثاني

املعــوقـــــــــــات الــتـــــي تواجــــــه عــمــــــل املؤسسات العامة
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ضوء هذه القوانني )1(.

املقصود  نحدد  أن  أردنا  ما  وإذا 
أن  فيمكننا  املذكورة  باالستقاللية 

نحددها باآلتي )2(:

كافة  وإجراء  بالتعاقد  •القيام  •
من  التي  واألعمال  التصرفات 
الذي  الغرض  حتقيق  شأنها 

ُأنشئت املؤسسة ألجله.
الالزمة  الداخلية  اللوائح  •وضع  •
لتنظيم عملها واملتضمنة للقواعد 
إدارتها  في  اتباعها  الواجب 
وحساباتها وإدارة أموالها، على 
القانون  إطار  في  ذلك  يكون  أن 
نشأت  الذي  للقرار  ووفقًا 

املؤسسة مبوجبه.
ميزانيتها  العاّمة  للمؤسسة  •يكون  •
اخلاصة، ويحدد السند القانوني 
الذي نشأت مبوجبه القواعد التي 

حتكم هذه املوازنة.
العامة  املؤسسة  أموال  •تعتبر  •
أموااًل عاّمة جتري عليها القواعد 
باألموال  املتعّلقة  واألحكام 
العاّمة، ما لم ُينّص على خالف 
الصادرة  القرارات  في  ذلك 

بإنشاء هذه املؤسسات. 
وعمال  موظفي  على  •تسري  •
املؤسسات العامة أحكام القوانني 
املتعلقة بالوظائف العامة فيما لم 
يرد بشأنه نّص خاّص في القرار 

الصادر بإنشاء املؤسسة.
للمؤسسات  القانوني  فاالستقالل 

والتصّرف،  التعاقد  أهلّية  يعني  العامة 
واكتساب احلقوق، وحتّمل االلتزامات، 
ويتمّتع  إرادتها  عن  يعّبر  نائب  ووجود 
دون  القرارات  واتخاذ  التقاضي  بحق 
جهة  من  عليها  املصادقة  إلى  احلاجة 

رئاسية أعلى.

يكون  أن  يعني  املالي،  واالستقالل 
الذاتّية بحيث  املالية  للمؤسسة مواردها 
ذلك  ويتحّقق  نفقاتها،  لتمويل  تكفي 
جانبّي  تتضّمن  خاّصة  موازنة  بوجود 
وفقًا  املعّدة  والنفقات  اإليرادات 
من  بّد  وال  العامة،  احملاسبية  للقواعد 
االستقالل  مقتضيات  أن  إلى  اإلشارة 
املؤسسة  تعمل  أن  تستوجب  املالي، 
في  املالي  التوازن  حتقيق  على  العامة 

موازنتها املالية.

عن  تعجز  التي  العاّمة  فاملؤسسات   
حتقيق هذا التوازن املالي، تضّطر لطلب 
مّما  عجزها  لتغطية  احلكومية  املعونات 

يهّدد استقالل هذه املؤسسات )3( . 

تستقّل  أن  يعني  واالستقالل اإلداري، 
املؤسسة العامة بإدارة شؤونها الداخلية، 
سواء فيما يتعّلق بأنظمة العمل الداخلية 
لديها،  املوظفني  بشؤون  يتعّلق  فيما  أو 
املوظفون  هؤالء  يتبع  عندما  خصوصًا 

إلى نظام خاص بهم. 

العامة  املؤسسات  على  الرقابة   .2
املالي  االستقالل  مفهوم  على  وتأثيرها 

واإلداري:

االستقالل  العامة  املؤسسات  منح  إن 
ممالك  أنها  يعني  ال  واإلداري،  املالي 
عليها،  الرقابة  من  ُمحّصنة  مستقّلة 
بشكل  املؤسسات  هذه  تخضع  حيث 

عام إلى األنظمة والقوانني العامة املتعّلقة 
أداء  ُحسن  على  واإلشراف  بالرقابة 
الدولة بأجهزتها املركزّية والالمركزّية، 
وجتدر اإلشارة والتركيز في هذا املقام، 
أن  وهي  األهمية،  غاية  في  نقطة  على 
املالي  »االستقالل  مصطلح  فهم  سوء 
قلب  العامة«  للمؤسسات  واإلداري 
خصب  مرتع  إلى  ليتحّول  موازينه 
وممارسة  العام  املال  على  لالعتداء 
الفساد، حيث أخذت االستقاللية تنحو 
منحًى خطرًا، أدت إلى منزلقات كثيرة 
القوانني،  ومخالفة  العام  املال  لنهب 
الفساد  استشراء  إلى  أّدى  الذي  األمر 
مبدأ  وتطبيق  الفاعلة  الرقابة  وغياب 

الثواب والعقاب.

التي  الّرقابة  أن  على  الفقهاء  أجمع  وقد 
تختلف  العاّمة  املؤسسات  على  مُتارس 
عن  منها،  والهدف  وآليتها  بطبيعتها 
األجهزة  على  مُتارس  التي  الرقابة 
املركزية، وذلك بحكم االستقالل الذي 
يجب أن تتمّتع به هذه املؤسسات، حيث 
تفرض على األجهزة املركزية رقابة إدارية 
للرئيس  ما  إلى  تستند  مباشرة،  رئاسية 
اإلداري من صالحيات وسلطات، في 
عليهم،  واإلشراف  مرؤوسيه،  توجيه 
والذي  اإلداري،  الهرم  تدّرج  إطار  في 
إليهم  األوامر  إصدار  مبقتضاه  ميكن 
عن  فضاًل  أعمالهم،  وتعديل  وإلغاء 
بينما  العمل أحيانًا،  احللول محّلهم في 
وصايا  العامة  املؤسسات  على  تفرض 
الرقابة  عن  بطبيعتها  تختلف  إدارية 

الرئاسية وفقًا لآلتي )4( :

على  استثناًء  اإلدارية  الوصايا  تعتبر 
ال  أنها  يعني  وهذا  العام،  األصل 
بناء  إال  ممارستها،  ميكن  وال  تفترض 

على نّص قانوني يقّررها صراحًة، وال 
وأي  النص،  هذا  حدود  في  إال  تعمل 
إلى  يؤّدي  النص،  حدود  على  خروج 
وكذلك  الوصايا،  جهة  عمل  بطالن 
الوصايا  جهة  مارست  ما  إذا  األمر، 
أن  ذلك  قانوني،  نّص  دون  رقابتها 
نص  دون  اإلدارية  الوصاية  افتراض 
إلى  يؤدي  صراحًة،  يقّررها  قانوني 
الالمركزية  األجهزة  أعمال  سير  عرقلة 
تطبيقًا  ذلك  وكّل  استقاللها،  ويهدم 
اإلداري  القضاء  في  استقرت  لقاعدة 
وال  نّص  دون  وصاية  ال  »أن  مؤداها: 

وصاية أزيد من النصوص«.

 أّما الرقابة الرئاسية؛ فهي من مقومات 
التنظيم اإلداري املركزي وتعتبر إحدى 
سلطة  فإن  لذلك  التنظيم،  هذا  دعائم 
الرقابة اإلدارية الرئاسية سلطة مفترضة 
نّص  إلى  حتتاج  وال  القانون  بحكم 
للمبادئ  وفقًا  مقّررة  فهي  يقّررها، 
القانون  ينّص  لم  لو  حتى  العامة، 

صراحًة على ذلك.

إطار  في  املركزية  السلطات  متلك  ال 
أو  أوامر  توجيه  اإلدارية  الوصاية 
تعليمات ُملزمة على الهيئات الالمركزية 
توجيه  أن  ذلك  لوصايتها،  اخلاضعة 
سمات  من  الطاعة  وواجب  األوامر 
الرئاسي،  والتدّرج  اإلدارية  التبعية 
وهذا ما ال يّتفق مع االستقالل اإلداري 
أساسيًا  عنصرًا  يعتبر  الذي  واملالي، 
اإلدارات  وجود  عناصر  من  وهامًا 

املركزية.

متتاز الرقابة الرئاسية بأنها رقابة داخلية، 
في حني أن الوصايا اإلدارية متثل رقابة 
خارجية، نظرًا الستقالل املرافق العامة 
اإلدارية  بالوصاية  املشمولة  الالمركزية 
عن جهة الرقابة عليها، ونتيجًة لذلك، 
أخّف  اإلدارية  الوصايا  وسائل  تكون 

من وسائل الرقابة الرئاسية.

بالشمول  الرئاسية  الرقابة  متتاز 
الوصايا  أّن  حني  في  واالستمرارية، 
تّتصف  العكس من ذلك  اإلدارية على 

باالنحسار واجلزئّية والعرضّية.

أعمالها  متارس  الالمركزّية  الهيئات  إن 
عاّم  معنوّي  لشخص  ممّثلًة  بصفتها 
هذه  أّن  عليه  يترّتب  مّما  مستقّل، 
األعمال ُتنسب إليها وتتحّمل املسؤولية 
الرقابة  أو  الوصايا  من  بالرغم  عنها، 
هنا  ومن  املركزية،  السلطة  من  عليها 
إدارية  قرارات  صورة  في  الرقابة  فإن 
سواء  الطعن،  طرق  ملختلف  تخضع 
كان منها التظلم بالطرق اإلدارية أو عن 
القضاء  أمام  باإللغاء  بها  الطعن  طريق 

اإلداري.

ومن جانب آخر فإن املؤسسات العامة، 
ممثلًة  باعتبارها  ابتداًء  تتصّرف  أّنها  ومبا 
أعمالها  فإن  مستقّل،  معنوي  لشخص 
املسؤولية  وتتحّمل  إليها،  تنسب 
عنها، حتى ولو أجرت السلطة املركزّية 
قرار  فإّن  ذلك،  وعلى  عليها،  رقابتها 
عن  الصلة  ُمنبّت  يكون  املركزية  اجلهة 
أن  هذا  على  وينبني  الوصائي،  القرار 
إليها،  ُتنسب  املؤسسات  هذه  أعمال 
حتى لو صادقت عليها سلطة الوصايا، 
واملسؤولية التقصيرية عن هذه األعمال 
سلطات  ال  العاّمة  املؤسسات  تتحّملها 
هذه  حّق  من  أّن  كما  الوصاية، 
املؤسسات أن تعدل عن قراراتها، فيما 

إذا رأت مالءمة ذلك.

تكون  التي  الرقابة  أن  من  الرغم  وعلى 
بعني  تأخذ  إدارية،  وصايا  شكل  على 
العامة،  املؤسسات  استقاللية  االعتبار 
الذي  اليسير  بالنزر  إال  بها  متس  فال 
املؤسسات  تلك  انحراف  عدم  يضمن 
دورًا  الرقابة  لهذه  أّن  إال  أهدافها،  عن 
عن  الناجت  االنحراف  ضبط  في  بارزًا 

سوء فهم املقصود من االستقالل املالي 
األساليب  خالل  من  وذلك  واإلداري 
واملتمّثلة  الرقابة  هذه  بها  مُتارس  التي 

باآلتي:

ومتارس  األشخاص:  على  الرقابة 
تعيني  سلطة  صورتني،  خالل  من 
حيث  العامة،  املؤسسة  على  القائمني 
متارس السلطة املركزية دورًا رقابيًا على 
بتعيني  حّقها  خالل  من  العامة  املؤسسة 
يستند  حّق  وهو  فيها،  املوظفني  كبار 
 69 املادة  إلى  الفلسطينية  احلالة  في 
من  جتعل  التي  األساسي،  القانون  من 
الوزراء صاحب الصالحية في  مجلس 
تعيني رؤساء تلك املؤسسات، واستنادًا 
إلى املبدأ اإلداري بأن صاحب الصالحية 
بالتعيني هو صاحب الصالحية بالعزل، 
هو  املؤسسة  رئيس  أن  اعتبار  وعلى 
من  أو  الوزراء  مجلس  أمام  مسؤول 
فإن  املختص(،  )الوزير  املجلس  ينيبه 
ملجلس الوزراء دورًا رقابيًا وبارزًا على 
الصورة  وأّما  املؤسسة.  أداء  ُحسن 
التي  الرقابة  فهي  الرقابة،  لهذه  الثانية 
عندما  الوظيفي،  الكادر  على  مُتارس 
يتبع هذا الكادر للقطاع العام، فيخضع 
املدنية،  اخلدمة  قانون  ألحكام  بالتالي 
ورقابة  العام  املوظفني  ديوان  وإشراف 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 

بها  وُيقصد  األعمال:  على  الرقابة 
على  املركزية  األجهزة  قبل  من  الرقابة 
حيث  من  العامة  املؤسسات  تصّرفات 
يجوز  فمثاًل  واملالءمة.  املشروعّية 
لسلطة الرقابة على املؤسسات العامة أن 
يصدر  تصّرف  أّي  بطالن  بنفسها  ُتعلن 
يخالف  كان  إذا  املؤسسات،  تلك  عن 
بشكل واضح وصريح نّص القانون)1(، 
أوسع  نطاقًا  الصورة  هذه  تأخذ  وقد 
حّق  املركزّية  السلطات  متنح  عندما  انظر اجلزء الثاني من الدراسة واملتعلق بالقوانني واألنظمة الناظمة للشؤون املالية واإلدارية للمؤسسات العامة. 1 .

محمد عبد الباسط، القانون اإلداري - تنظيم اإلدارة - نشاط اإلدارة - وسائل اإلدارة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  2 .
. علي شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 2003، ص180. 3

. .حمدي القبيالت، الرقابة اإلدارية واملالية على األجهزة احلكومية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان، ص75. 4  جورج فودال وبيار دلفولفيه، القانون اإلداري، اجلزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع / بيروت، الطبعة األولى 2001، ص307. 1
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املؤسسات  أعمال  بعض  على  املصادقة 
العامة وتصبح شرطًا لنفاذها.

املؤسسات  على  الرقابية  األجسام   .3
العامة:

خالل  من  وذلك  الوزراء:  مجلس 
له  منحها  التي  اإلشرافية  السلطة 
املؤسسات  على  األساسي  القانون 
نّصت  التي   68 املادة  مبوجب  العامة 
فقرتها اخلامسة على أّن من صالحيات 
على  »اإلشراف  الوزراء  مجلس  رئيس 
العامة  واملؤسسات  الوزراء  أعمال 
التي   69 واملادة  للحكومة«.  التابعة 
من  أن  على  منها  9/ب  الفقرة  نّصت 
»تعيني  الوزراء  مجلس  صالحيات 
رؤساء الهيئات واملؤسسات واإلشراف 

عليها وفقًا ألحكام القانون«.

وذلك  الفلسطيني:  التشريعي  املجلس 
ميارسه  الذي  الرقابي  الدور  خالل  من 
على السلطة التنفيذية بأجهزتها املركزية 
وغير املركزية، ومن ضمنها املؤسسات 
التشريعي  املجلس  ميارس  وقد  العامة، 
بشكل  املؤسسات  تلك  على  رقابته 
استخدام  خالل  من  وذلك  مباشر، 
في  قانونًا،  له  املتاحة  الرقابية  الوسائل 
العامة  املؤسسة  على  القائمني  مواجهة 
ومساءلته  املؤسسة  رئيس  كاستدعاء 
واستجوابه، حيث نّصت الفقرة األولى 
من املادة 56 من القانون األساسي على 
أن لكل عضو من أعضاء املجلس احلّق 
في: »التقّدم إلى السلطة التنفيذّية بكل 
الالزمة  واملشروعة  الضرورية  الطلبات 

لتمكينه من ممارسة مهاّمه النيابّية«.

 ونّصت الفقرة الثالثة من املادة املذكورة 
أن لكل عضو احلق في: »توجيه األسئلة 
واالستجوابات إلى احلكومة أو إلى أحد 
الوزراء، وَمن في ُحكمهم، وال يجوز 

مناقشة االستجواب إال بعد مرور سبعة 
إليه  املوّجه  قبل  إذا  إال  تقدميه  من  أيام 
أو  واملناقشة حااًل،  الرّد  االستجواب، 
في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا 
األجل، في حالة االستعجال إلى ثالثة 

أيام مبوافقة رئيس السلطة الوطنية«)1(.

 كما وميكن للمجلس أن ميارس رقابته 
من خالل تشكيل جلان تقّصي احلقائق، 
بحق املؤسسة أو القائمني عليها، حيث 
األساسي  القانون  من   58 املادة  نّصت 

على أن:

خاصة،  جلنة  يكّون  أن  »للمجلس   
أجل  من  جلانه،  إحدى  يكّلف  أو 
أو  عام،  أمر  أي  في  احلقائق  تقّصي 
وأخيرًا  العامة«.  اإلدارات  إحدى  في 
على  رقابته  ميارس  أن  للمجلس  فإن 
خالل  من  مباشرة،  العامة  املؤسسات 
تعيني  على  مصادقته  سحب  في  حّقه 
رئيس املؤسسة في احلاالت التي يكون 
تعيني  على  املصادقة  املجلس  حّق  من 

رئيس املؤسسة العامة. 

على  للمجلس  املباشرة  غير  الرقابة  أما 
خالل  من  فتكون  العامة،  املؤسسات 
باّتخاذ  وإلزامها  احلكومة  على  رقابته 
أو  املؤسسة  بحق  معّينة  إجراءات 

القائمني عليها.

يتعّلق  فيما  وذلك  املالية،  وزارة 
العامة،  للمؤسسات  املالية  بالشؤون 
القانونية  النصوص  من  عدد  فهناك 
الواردة في قانون رقم )7( لسنة 1998 
والشؤون  العامة  املوازنة  تنظيم  بشأن 
املؤسسات  على  تفرض  التي  املالية، 
يتعّلق  فيما  بأحكامه،  االلتزام  العامة 
اخلتامّية  واحلسابات  موازناتها  بإعداد 
واألصول  الدين  وإدارة  املوازنة  وتنفيذ 

والتدقيق.

 22 املادة  النصوص  هذه  من  ونذكر 
التقّيد  العامة  املؤسسات  ألزمت  التي 
وزارة  في  املوازنة  دائرة  بتعليمات 
املالية بنّصها على أنه: »على الوزارات 
واملؤسسات  العامة  واملؤسسات 
تضعها  التي  بالتعليمات  التام  التقّيد 
قانون  مشروع  إلعداد  املوازنة  دائرة 
جدول  نظام  ومشروع  العامة،  املوازنة 
تعليمات  وأية  الوظائف  تشكيالت 
من  العامة  املوازنة  دائرة  لتمكني  أخرى 
القيام مبهامها على أكمل وجه«. واملادة 
اعتبرت  التي  ذاته،  القانون  من   23
عن  »مسؤولة  العامة  املؤسسات  أن 
واملعلومات  والبيانات  األرقام  صحة 
لدائرة  قبلها  من  املقّدمة  واجلداول 
هذا  من   24 املادة  وأوجبت  املوازنة«. 
»تزويد  العاّمة  املؤسسات  على  القانون 
البيانات  بجميع  العامة  املوازنة  دائرة 
واإليضاحات  واجلداول  واملعلومات 

التي تطلبها دون تأخير«.

على  القانون  من   46 املادة  وأوجبت 
جميع املؤسسات العامة »تزويد الوزارة 
يتضّمن  تفصيلي  ببيان  املوازنة  ودائرة 
اإلنفاق الشهري الفعلي من مخّصصاتها 
تعّدها  التي  النماذج  وفق  املعتمدة، 
الوزارة وكذلك املوقف املالي لإليرادات 
واملنح واملقبوضات الفعلية، وذلك في 
األول  األسبوع  نهاية  يتجاوز  ال  موعد 

من الشهر التالي«.  

املالية  وزارة  رقابة  إطار  ضمن  ويندرج 
في  املوظفني  تعيني  على  الرقابة  أيضًا، 
املادة  فرضت  حيث  املؤسسات،  تلك 
 )60( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من   2
االعتمادات  مبعاجلة  2004م  لسنة 

على الرغم من عدم تشكيل هذه الهيئة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، إال أن دورها املهم الذي ميكن أن تلعبه في الرقابة على نزاهة املؤسسات العامة عند تشكيلها يحّتم علينا ذكرها كجهاز رقابي  1 .
له غطاؤه القانوني.

القطاع  لوظائف  املالية  اإلحداثات   -
ومن  احلكومية  الدوائر  على  العام، 
مع  تنّسق  أن  العامة  املؤسسات  ضمنها 
أي  بشأن  مسبق  بشكل  املالية  وزارة 

تعيينات - إحداثيات جديدة فيها.
 

حيث  واإلدارية:  املالية  الرقابة  ديوان 
مبوجب  العامة  املؤسسات  تخضع 
واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قانون 
الديوان،  لرقابة   2004 لسنة   15 رقم 
استغالل  ُحسن  من  للتحّقق  ولذلك 
السياسات  وتطوير  العام،  املال 
األداء،  وحتسني  اإلدارية  واإلجراءات 
القانون  هذا  من   31 املادة  نّصت  فقد 
على أن تخضع املؤسسات العامة لرقابة 
من  السابعة  الفقرة  فنّصت  الديوان، 
أّن من ضمن اجلهات  املادة، على  هذه 
“الهيئات  الديوان:  لرقابة  التي تخضع 
والنقابات  واألهلّية  العاّمة  واملؤسسات 
واجلمعيات واالحتادات بجميع أنواعها 
ومستوياتها وَمن في حكمها”. وال بّد 
من اإلشارة هنا إلى انه وحتى مؤسسات 
الدولة غير اخلاضعة للسلطة التنفيذية؛ 
التي  واملؤسسات  التشريعي  كاملجلس 
هذا  لرقابة  تخضع  السلطة  لرئيس  تتبع 
الديوان، حيث أخضعت الفقرة األولى 
لرقابة  املؤسسات  هذه   23 املادة  من 
الديوان، بنّصها على أن مّمن يخضعون 
الوطنية  السلطة  “رئاسة  الديوان  لرقابة 
بّينت  وقد  لها”.  التابعة  واملؤسسات 
املادة  من  والثامنة  السابعة  الفقرتان 
املذكورة أن الديوان ميارس الرقابة على 

املؤسسات العامة وذلك من خالل:

بالرقابة  اخلاصة  السياسات  “تنفيذ   
الشفافية  تعزيز  يضمن  مبا  والتفتيش 
أعمال  في  والوضوح  واملصداقية 
العامة  والهيئات  واملؤسسات  احلكومة 
وحتّري  وبحث  حكمها.  في  ومن 
مبا  واإلنتاج  العمل  في  القصور  أسباب 

في ذلك الكشف عن عيوب الُنظم املالية 
واإلدارية والفنية التي تعرقل سير أعمال 
العامة  واملؤسسات  واألجهزة  احلكومة 

واقتراح وسائل تالفيها ومعاجلتها«.

املشروع)1(:  الكسب غير  هيئة مكافحة 
حال  الهيئة،  هذه  متارس  حيث 
في  األشخاص  على  رقابة  وجودها، 
للمادة  وفقًا  تشمل  العامة  املؤسسات 
املشروع  غير  الكسب  قانون  من   2
املوظفني   ،2005 لسنة   )1( رقم 
من  املدنية  اخلدمة  لقانون  اخلاضعني 
والثانية،  واألولى  اخلاصة  الفئات: 
ومسؤولي وأعضاء اجلهات التي تتلّقى 
موازناتها أو أي دعم من املوازنة العامة 
للدولة. وتهدف رقابة هذه اجلهة على 
نزاهة  ضمان  إلى  العامة  املؤسسات 
القائمني عليها من موظفني ومسؤولني، 
نتيجة  مالية  منافع  بعدم حصولهم على 
نتيجة  أو  الصفة  أو  الوظيفة  استغاللهم 
سلوك مخالف لنص قانوني أو لآلداب 

العامة أو بأية طريقة غير مشروعة.

من  وذلك  العام:  املوظفني  ديوان 
الوظيفي  الكادر  على  إشرافه  خالل 
كانوا  ما  إذا  العامة  للمؤسسات 

يخضعون لقانون اخلدمة املدنية. 

خامتة وتوصيات

يتبنّي لنا من خالل هذا التقرير، أن واقع 
يشوبه  فلسطني،  في  العامة  املؤسسات 
والضبابّية،  اخللل  جوانبه  بعض  في 
قانونّية  إشكاالت  عن  نتجت  التي 
املرجعّية  في  الوضوح  غياب  في  متّثلت 
والتبعّية  اإلنشاء  حيث  من  القانونّية، 
والتنظيم، إضافة إلى إشكاالٍت عملّية 
به  وقعت  الذي  التخّبط  في  متّثلت 
لتلك  إنشائها  عند  الفلسطينية  السلطة 
السليم  الفهم  وغياب  املؤسسات، 

واإلداري،  املالي  االستقالل  ملصطلح 
هذا  أن  املؤسسات  تلك  واعتقاد 
وحصانة  منأى  في  يجعلها  االستقالل 
وتصّرفاتها،  أعمالها  على  الرقابة  من 
ليشمل  اخلاطئ،  االعتقاد  هذا  واّتساع 
أن  املفترض  من  التي  العليا  اجلهات 
وتراقب  املؤسسات  تلك  على  ُتشرف 

أداءها.

وعليه نوصي باآلتي:

االستقالل  مفهوم  أن  على  التأكيد  1 .
املالي واإلداري ومفهوم الرقابة، هما 
متناقضني،  غير  متكامالن  مفهومان 
وأن  اآلخر،  أحدهما  ينفي  وال 
واإلداري  املالي  االستقالل  منح 
للمؤسسات العامة ال يجعلها خارج 
من  صورًا  هناك  وأن  الرقابة،  إطار 
مُتارس  أن  يجب  اإلدارية،  الرقابة 
كانت  سواًء  املؤسسات،  تلك  على 
رقابة  أو  األشخاص،  على  رقابة 
على  رقابة  أو  األعمال،  على 
املؤسسات،  لتلك  املالية  الشؤون 
وأن هناك أجسامًا رقابّية رسمّية، لها 
تتمّثل  الرقابة،  احلق في ممارسة هذه 
الوزراء،  )مجلس  من:  كل  في 
املالية،  وزارة  التشريعي،  املجلس 
هيئة  واإلدارية،  املالية  الرقابة  ديوان 
املشروع،  غير  الكسب  مكافحة 

ديوان املوظفني العام(.
االستقالل  مفهوم  أن  على  التأكيد    2 .
نسبي،  مفهوم  هو  واإلداري  املالي 
وفقًا  ألخرى  مؤسسة  من  يختلف 
االستقالل  هذا  إلى  املؤسسة  حلاجة 
في ممارستها ألعمالها ومهامها، وهنا 
باحلسبان  األخذ  الضرورة  من  فإنه 
املالي  االستقالل  حدود  تقرير  عند 
النظر  املؤسسات،  لتلك  واإلداري 
إلى واقع كّل مؤسسة على حدة، من 
منحها  يجب  التي  اخلصوصية  حيث 

نّصت املادة 57. 1 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني على انه: »للجان من خالل رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعّلق 
باملوضوعات املطروحة عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها«.
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حيث  من  أو  فيها،  البشري  للكادر 
ومنحها  املالي،  وضعها  خصوصّية 
هامش تصّرف أكبر في هذا اجلانب، 

مع ممارسة رقابة مالّية الحقة عليها.

ضرورة أن ُتعالج التشريعات املنشئة  3 .
واملنّظمة لعمل املؤسسة العامة، كاّفة 
والغاية  بإنشائها،  املتعّلقة  األحكام 
واختصاصاتها  ومهاّمها  منها، 
احلكومية  املؤسسات  مع  وعالقاتها 
املالية  الرقابة  وآليات  الصلة،  ذات 
واجلهة  تصّرفاتها  على  واإلدارية 
عليها،  اإلدارية  الوصايا  متلك  التي 
املتعلقة  والتفاصيل  وهيكليتها 
تبعّيته  حيث  من  الوظيفي  بكادرها 

وأنظمته اخلاصة.
تصويب الوضع القانوني للمؤسسات  4 .
القانون  مع  يّتفق  مبا  القائمة  العاّمة 
األساسي، من حيث ضرورة إتباعها 
في  النظر  وإعادة  الوزراء،  ملجلس 
املؤسسات  تلك  رؤساء  تعيينات 
والقائمني عليها، وجعل هذا التعيني 
على  الوزراء،  ملجلس  اختصاصًا 
على  القائمني  اختيار  عند  ُيراعى  أن 
جلنة  ِقبل  من  يتم  أن  املؤسسة،  تلك 
املهنّية  اعتبارات  ُتراعي  ُعليا  وطنية 
وااللتزام  التعيني.  في  واحليادّية 
فيما  األساسي،  القانون  بأحكام 
يتعّلق بإنشاء مؤسسات عامة جديدة 

وتبعّيتها وتعيني رؤسائها.
املؤسسات  بعض  في  النظر  إعادة  5 .
أهمية  حيث:  من  القائمة،  العامة 
مع  دمجها  وإمكانّية  وجودها، 
ومن  العالقة،  ذات  الوزارات 
إنشاء  في  التسّرع  عدم  آخر  جانب 
أّية مؤسسات عامة جديدة، وإجراء 
احلاجة  ظهور  عند  معّمقة  دراسات 
جدوى  ملدى  عام  مرفق  إلدارة 
وأهمّية إدارة هذا املرفق، عن طريق 

مؤسسة عاّمة جديدة.
عمل  تنظيم  وجوب  على  التأكيد  6 .

مرفـــــق

القواعد القانونية املوجهة لعمل املؤسسات العامة
)الوزارية وغير الوزارية(

إعداد: الباحث: عصام غرايبة

إشراف: د. عزمي الشعيبي- مفوض عام مكافحة الفساد-أمان

تشرين ثاني 2007

باعتبارها  توصف  التي  املؤسسات 
القضاء  كمجلس  دولة،  مؤسسات 
التشريعي،  واملجلس  األعلى، 
املركزّية، مبوجب  االنتخابات  وجلنة 
تنظيمية  ولوائح  )قوانني  تشريعات 
املسؤولية  مراكز  توّضح  وقرارات( 
للمبدأ  إعمااًل  وذلك  واملساءلة، 
السادسة  املادة  في  الوارد  الدستوري 
والتي  األساسي،  القانون  من 
سيادة  “مبدأ  يلي:  ما  على  تنّص 
فلسطني،  في  احلكم  أساس  القانون 
السلطات  جميع  للقانون  وتخضع 
واملؤسسات  والهيئات  واألجهزة 

واألشخاص”. 
واملساءلة  احملاسبة  مفاهيم  تعزيز  7 .
وإدارة  إنشاء  في  والنزاهة  والشفافّية 

املؤسسات العامة من خالل:

العاّمة  املؤسسة  تبعّية  •حتديد  •
والقائمني عليها، وتوفير األرضّية 
القانونّية لعمل املؤسسات العاّمة، 
خضوع  يضمن  الذي  األمر 
هذه  يتوّلون  الذين  املوظفني 
القانونية  للمساءلة  املؤسسات 
نتائج  عن  واألخالقية  واإلدارية 

أعمالهم.
•اعتماد مبدأ الشفافّية والوضوح،  •
أعمال  عن  دورية  تقارير  وتقدمي 
العامة  املؤسسة  جناعة  ومدى 
وضمان  أعمالها،  تنفيذ  في 
على  احلصول  في  املواطنني  حق 
هذه  عن  الالزمة  املعلومات 
يضمن  الذي  بالقدر  املؤسسات، 
التأكد من أن عمل هذه املؤسسات 
ومع  الدميقراطية  القيم  مع  يّتفق 
تعريف القانون لوظائف املؤسسة 

ومهامها.
•حتديد ووضوح وعلنّية اإلجراءات  •
التي  واإلدارية  املالية  والقواعد 
العامة،  املؤسسات  عمل  حتكم 
وأهداف  غايات  مراعاة  مع 
وطبيعة عمل كل مؤسسة. إضافًة 

املتعّلقة  القيم  منظومة  تعزيز  إلى 
واإلخالص  واألمانة  بالصدق 
هذه  وإدارة  عمل  في  واملهنّية 

املؤسسات.

8- تطوير الرقابة الفاعلة على املؤسسات 
العامة وذلك من خالل اآلتي:

لعمل  القانونية  األرضية  •توفير  •
املؤسسات العامة، بحيث يتم العمل 
وبالتنسيق مع اجلهات التشريعية، على 
حتديد القوانني واألنظمة والتعليمات 
لكل املمارسات املالية واإلدارية، ومبا 
الشخصّية  االجتهادات  حجم  يقّلل 
التي تعتبر أهم مدخل للغش والفساد 
العقوبات  وتشديد  ناحية،  من 
املفروضة على جرائم الغش والفساد 

من ناحية أخرى.
واملساءلة،  احملاسبة  وسائل  •تفعيل  •
واحملاسبة  املساءلة  أن  إلى  فبالنظر 
مساءلة  على  القدرة  تعني  احلقيقية 
مستوياتهم  اختالف  على  املسؤولني 
منهم  والطلب  وعقابًا،  ثوابًا 
مسؤولية  وحتّمل  قراراتهم،  تفسير 
بسبب  متييز  أي  دون  أعمالهم، 
ُتسهم بشكل  بذلك  فهي  مناصبهم، 
والفساد،  الغش  مكافحة  في  فاعل 
وفي هذا اإلطار تعمل أجهزة الرقابة 
احمُلاسبة  مبدأ  تدعيم  على  العليا 
إلقرار  السعي  خالل  من  وامُلساءلة، 
العقوبات،  وحتديد  القوانني، 
التي  القانونية  اإلجراءات  وتطبيق 
كافة  على  واملعاقبة  املكافأة  تضمن 

املستويات.
الرقابة،  وأساليب  وسائل  •حتديث  •
في  امُلتالحقة  التطّورات  أّن  ذلك 
التقنيات  واستخدام  األعمال  بيئة 
تستدعي  املعلومات  وثورة  احلديثة، 
املمارسة  وأساليب  أدوات  تطوير 
البرمجيات  واستخدام  الرقابية، 
التحليلية  الرقابة  ووسائل  احلديثة 

واألساليب الكمّية احلديثة.
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متــهــيــــد

بتوجيه  العالقة  ذات  القوانني  أهم  مراجعة  ضوء  على 
القوانني ذات  عمل الوزارات املختلفة، مت حتديد أهم مواد 
العالقة باجلوانب اإلدارية، املالية، إدارة املوارد البشرية/ 
الدولة  ومبؤسسات  مبرجعياتها  عالقاتها  العاملني، 
الرسمية، وعالقاتها اخلارجية باجلمهور، وقد شملت هذه 

املراجعة القوانني الواردة أدناه:

الترقيم في  إلى 8. واستخدم هذا   وقد مت ترقيمها من 1 
املذكور  املواد  نص  ففي  املذكوره،  املواد  مرجعية  لتحديد 
رقم  القوس  خارج  ويليه  املادة  رقم  قوسني  بني  جتد 

القانون حسب الترقيم التالي:  
قانون رقم )7( لسنة 1998. 1 م بشأن تنظيم املوازنة 

العامة والشئون املالية

النظام  الوزراء رقم )43( لسنة  2005. 2 قرار مجلس 
املالي للوزارات واملؤسسات العامة 

( لسنة  قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15. 3
2004

م قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005. 4

اللوازم  بشأن  م   5 .1998 لسنة   )9( رقم  5قانون 
العامة

م قانون حماية املستهلك رقم )21( لسنة 2005. 6

م بإصدار قانون اخلدمة  قانون رقم ) 4 ( لسنة 1998. 7
املدنية

م بالالئحة  قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005. 8
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 

املعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م

قانون رقم )6( لسنة 1999. 9 بشأن العطاءات لألشغال 
احلكومية

 10 .2005 لسنة   )376( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
حول  واالندماج  التكامل  وثيقة  على  باملصادقة 

املوازنة  إعداد  وإجراءات  املدى  املتوسط  التخطيط 
للسلطة الوطنية الفلسطينية

القانون األساسي املعدل لسنة 2003. 11

أوال: القواعد اإلدارية

األهداف والسياسة العامة

العامة  للمؤسسة  العامة  والسياسة  العامة  األهداف  إن 
التي  الوزير  وصالحيات  اختصاصات  من  هي  الوزارية 
التفصيلية  التقارير  الوزير  ويقدم  الوزراء.  مجلس  يقرها 
للوزارة  التابعة  العامة  واملؤسسات  وزارته  نشاطات  عن 
القانونية  القواعد  من  مبني  هو  كما  الوزراء.  مجلس  إلى 

التالية:

 	يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه اخلصوص
مبا يأتي )71(11:

 • على• واإلشراف  لوزارته  العامة  السياسة  اقتراح 
تنفيذها بعد إقرارها.

 • وإصدار• وزارته  في  العمل  سير  على  اإلشراف 
التعليمات الالزمة لذلك.

 • املقررة• االعتمادات  ضمن  العامة  املوازنة  تنفيذ 
لوزارته.

 • بوزارته• اخلاصة  القوانني  مشروعات  إعداد 
وتقدميها ملجلس الوزراء.

 • وكيل• إلى  سلطاته  بعض  تفويض  للوزير  يجوز 
في  العليا  اإلدارة  موظفي  من  غيره  أو  الوزارة، 

وزارته، في حدود القانون.

تقارير  الوزراء  مجلس  إلى  يقدم  أن   	وزير كل  على 
وخططها  وسياساتها  وزارته  نشاطات  عن  تفصيلية 
ومنجزاتها مقارنة باألهداف احملددة للوزارة في إطار 
وتوصياتها  مقترحاتها  عن  وكذلك  العامة،  اخلطة 
التقارير  هذه  وتقدم  املستقبل.  في  سياستها  بشأن 
يكون  بحيث  أشهر  ثالثة  كل  منتظم  دوري  بشكل 
مجلس الوزراء على إطالع واف بسياسات كل وزارة 

ونشاطاتها. )72(11

مهام التخطيط

العمل  وآليات  قواعد  ينظم  قانون  يوجد  ال  عام  بشكل 

اإلداري في الهيئات العامة في احلالة الفلسطينية، مبعني 
واخلطوات  والرقابة،  والقيادة  والتنظيم  التخطيط  قواعد 
على هذا الطريق ما زالت في املراحل التجريبية. فالقواعد 
التي تربط التخطيط باملوازنة على املدي املتوسط، ما زالت 
تقتصر على إقرار التوجه العام. وميكن اعتبار بالغ املوازنة 
التخطيط  الغالب علية هو وثيقة  املالي  الطابع  العامة رغم 
على املستوي السنوي. فاملوازنة تعكس إنفاقات املؤسسة 
للعام  التطويرية  واملشاريع  اجلارية  األنشطة  على  العامة 

لسنة مقبلة. كما يتضح من القواعد التالية:
	املصادقة على وثيقة التكامل واالندماج حول التخطيط 
للسلطة  املوازنة  إعداد  وإجراءات  املدى  املتوسط 

الوطنية الفلسطينية )1( 10
قيادة  مبسؤولية  واملالية  التخطيط  وزارتي   	تكليف
التجريبية  التنفيذ  الفني الالزم ملرحلة  العمل  وتيسير 

.10)3(
اإليرادات  	 العامة على تقديرات املوازنة  يتضمن بالغ 
والنفقات لكل بند رئيس من هيكل املوازنة، وتقديرات 
الرواتب،  تقديرات  جديدة،  ملقترحات  اإليرادات 
للدائرة،  التنظيمي  والهيكل  الوظائف  تشكيالت 
احلكومية  املركبات  والتشغيلية،  اجلارية  النفقات 
الهواتف األرضية والنقالة، السلع  وأرقام اشتراكات 
التطويرية  للمشاريع  التمويل  خالصة  الرأسمالية، 
اجلديدة  التطويرية  املشاريع  وتفاصيل  اجلارية 

.2)16(

املهام التنظيمية والهيكل التنظيمي

على الدوائر احلكومية التعريف بأهدافها، وحتدد أساليب 
حتقيقها، وتضع هيكلها التنظيمي، وتوفر املناخ الضروري 
للموظفني من اجل أداء مهامه، وعليها أن تقوم بتوجيههم 

وتدريبهم. كما هو مبني من القواعد التالية:
: 	7) 4 ( على الدوائر احلكومية القيام مبا يلي

• املوكولة  أن حتدد أساليب حتقيق األهداف واملهام•
الكفيلة  الوسائل  بكفاءة وفعالية وأن تعتمد  إليها 

بتعريف املوظفني واملواطنني بأهدافها ومهامها.
بتقسيماته  التنظيمي  لهيكلها  مشروعاً  تضع  •أن  •
ويصدر  منها  كل  اختصاصات  فيه  محدداً 

باعتماده قرار من مجلس الوزراء.

•أن تضع جدوالً لوظائفها مرفقاً به بطاقة وصف  •
ومسؤولياتها  واجباتها  به  محدداً  وظيفة  لكل 
وشروط شغلها وتصنيفها وترتيبها وفقاً للفئات 
بقانون  امللحق   )  1  ( رقم  اجلدول  في  الواردة 
الوزراء  مجلس  إلى  يقدم  أن  على  املدينة  خلدمة 

إلصدار القرار بشأنه.
الواردة  الوظائف  من  السنوية  حاجتها  حتدد  •أن  •
املوازنة  املعتمد إلدراجها في  في جدول وظائفها 

العامة.
للموظف   • الضرورية• العمل  وسائل  توفر  أن 
أدائه لواجباته مع مراعاة االقتصاد في  لتحسني 

النفقات واحلرص على أموال الدولة.
حتت التجربة  • أن تقوم بتوجيه املوظف املعني لديها •
ومهامها،  وأهدافها  الدائرة  جهاز  على  لتعريفه 
بها  اخلاصة  والتشريعات  اإلداري،  وتنظيمها 
مهام  على  وإيقافه  املدنية،  اخلدمة  وبشؤون 
وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداتها 

اإلدارية املختلفة.

الرقابة اإلدارية

مالحظات  على  الرقابة  في  العامة  املؤسسة  نظام  يعتمد 
ديوان الرقابة املالية واالدارية حول األداء العام للمؤسسة، 
الفردي،  لألداء  السنوية  املباشرين  الرؤساء  وتقارير 
اإلنفاق  ومفوض  املالية،  للمخالفات  املاليني  واملدققني 
ملراقبة حاالت االختالس والسرقة والتبديد. كما مبني من 

القواعد التالية:

كفاية  بتقدير  السنوي  التقرير  املباشر   • الرئيس• يعد 
األداء ملوظفيه على النموذج املخصص لذلك ويعتمد 
به  ويدون  املختص  احلكومية  الدائرة  رئيس  من 
كفاية  وتقدر  ونشاطه،  وسلوكه  املوظف  كفاءة 
النموذج،  في  املدونة  الدرجات  حسب  املوظف 
لواجباته  إجنازه  املوظف  عمل  تقييم  في  ويراعى 
الوظيفة  شاغر  من  املنتظرة  املستويات  ضوء  على 
املواظبة  حيث  من  عمله  أساليب  وتقييم  نوعاً،  كماً 
والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي متارس 

في ظلها صالحياته ويتخذ قراراته)41(8.
إبالغ  كافة  املالية  املراكز   • في• املاليني  املدققني  على 
الديوان بجميع احلاالت التي يتضمن الصرف فيها 
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أسبوعان  أقصاها  مدة  خالل  وذلك  مالية،  مخالفة 
من تاريخ وقوعه)35(3.

• وجميع  على مفوضي اإلنفاق في املراكز املالية كافة•
إبالغه  الديوان  لرقابة  اخلاضعة  األخرى  اجلهات 
االختالس،  وقائع  من  اجلهات  هذه  في  يقع  مبا 
أو  احلريق،  أو  اإلتالف،  أو  التبديد،  أو  السرقة،  أو 
وعليهم  اكتشافها،  يوم  حكمها،  في  وما  اإلهمال، 
أيضا أن يوافوا الديون بالقرارات الصادرة بشأنها 
فور صدورها؛ موافاة الديوان بالبيانات واملؤشرات 
الالزمة ملتابعة تنفيذ خطة تقومي األداء، طبقا للنظم 
مالحظات  على  الرد  الديوان؛  يعدها  التي  والنماذج 
اجلهات  هذه  إبالغ  تاريخ  من  شهر  خالل  الديوان 
واألنظمة  القوانني  بجميع  الديوان  تزويد  بها؛ 
واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه 

اجلهات. مادة )36(3.
•على اجلهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية  •
الوطنية طرفا أو شريكا فيها موافاة  تكون السلطة 
الديوان بصورة عن العقود واالتفاقيات واملناقصات 
لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديالت تطرأ 

عليها أثناء تنفيذ املشروع )37(3.

ثانيا:  القواعد املالية

املوازنة العامة

تعتبر املوازنة العامة لكل مؤسسة عامة هي اإلطار املنظم 
لإلنفاق، وال يجوز اإلنفاق فيما لم يرد في املوازنة، كما هو 

وارد في القواعد التالية:  
العامة  املوازنة  بقانون  	 االلتزام الدوائر  جميع  على 
املوازنة  قانون  في  املقرة  املبالغ  وتعتبر  السنوي، 
بإنفاقها و/أو  املسموح  للمبالغ  العامة احلد األقصى 

االلتزام بها للسنة املالية اجلارية )50(2.
لها  يرصد  لم   	نفقة أية  على  الصرف  يجوز  ال 
يجوز  ال  كما  العامة،  املوازنة  قانون  في  مخصصات 
استخدام املخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من 

أجلها)4-53(2.
أو إضافة  	 إذا لزم أي تعديل على قانون املوازنة العامة
بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة، يجب 
إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى 
القانون  للمصادقة عليها وإصدار  التشريعي  املجلس 

بها )54(2.

جهات  لدعم  العامة   	املوازنة في  بنود  تخصيص  عند 
وقيمته  للدعم  املتلقية  اجلهات  حتدد  حكومية،  غير 
توصية  على  بناًء  املالية  وزير  يصدره  قرار  مبوجب 
جلنة يشكلها لهذا الغرض متثل فيها الدائرة املختصة 
تكون  وعندما  دعمه)3-67(2.  املطلوب  بالنشاط 
أو  نشاط  متويل  في  للمساهمة  املطلوب  الدعم  أموال 
يتم  ثالثة )جامعة، مشفى..(  نفقة منفذ من قبل جهة 

حتويل األموال مباشرة للجهة املنفذة)6-67(2.

حساب اخلزينة العامة املوحد

ويعتبر  وإنفاقاتها.  املؤسسة  إيرادات  بني  عالقة  يوجد  ال 
في  األساس  حجر  هو  املوحد  العامة  اخلزينة  حساب 
إدارة املال العام. فإلى هذا احلساب حتول كافة اإليرادات 
ومصادر الدخل للمؤسسة العامة سواء الناجتة عن نشاط 
املؤسسة أو املنح. ويدار هذا احلساب من قبل وزارة املالية. 

وفيما يلي اهم قواعد حساب اخلزينة العام:

التجارية  النشاطات  عن  الناجتة  األرباح  	حتول 
اإليرادات  إلى حساب  الوطنية  للسلطة  واالستثمارية 
اقتطاع  اخلطية  املالية  وزير  مبوافقة  ويجوز  العام. 
املخصصات الالزمة لتلك النشاطات من األرباح قبل 

حتويلها )مادة 25(2.
يتم	 قيد املنح واملساعدات والهبات والتبرعات النقدية في 
استثناء خاص  يكن هناك  لم  ما  العام  اإليرادات  حساب 
ذلك  يخالف  قانون  بعقد  أو  دولية  اتفاقية  أو  بقانون 

.2)5-49(
والهبات  واملساعدات  املنح  	 الوزارة إلى  حتول 
الغير  من  دائرة  ألية  تقدم  التي  النقدية  والتبرعات 
أو  مؤسسات  أو  حكومات  مع  اتفاقيات  مبقتضى 
هيئات خارجية وتقيد كأمانة لدى الوزارة باسم تلك 
الدائرة وتخضع في طريقة وإجراءات قبضها وقيدها 
أجلها  الغاية املخصصة من  ومراقبتها وصرفها على 

ألحكام هذا النظام)6-49(2.
املفقودة  اللوازم  قيمة   	من حتصيله  مت  ما  قيد  يجري 
إذا مت  العامة  املباعة  حلساب اخلزينة  أو  الفائضة  أو 
ضمن  موازنتها  مدرجة  دائرة  أية  قبل  من  حتصيلها 
إيرادات  حلساب  قيدها  يجري  كما  املوازنة.  قانون 
دائرة ذات استقالل  إذا مت حتصيلها من قبل  الدائرة 

مالي )50(5.

إدارة احلسابات

تقوم إدارة حسابات املؤسسة العامة على األساس النقدي 

بدال من أساس االستحقاق، الفصل مابني مهمات القبض 
والصرف والتسجيل، وفرض سقوف على األرصدة التي 
ميكن للمؤسسة االحتفاظ بها، وقيد املقبوضات بسندات 

وقسائم محدد سلفا. كما هو مبني في القواعد التالية:  
  في	 النقدي  األساس  باستخدام  الدوائر  تقوم 
قيد إيراداتها املقبوضة ونفقاتها املصروفة وفقاً 
لهيكل تصنيف احلسابات للسنة اجلارية املعتمد. 
وحتول إيراداتها إلى حساب اخلزينة املوحد وال 
النفقات  صرف  في  اإليرادات  استخدام  يجوز 

)مادة 3(2.

  مهام	 بني  الفصل  مراعاة  الدائرة  على  يتوجب 
املختلفة  بالطرق  وحتصيله  القبض  أمر  إصدار 
إلى  وترحيله  اليومية  سجل  في  وتسجيله 
حسابات األستاذ املساعدة في السجالت اليدوية 

وإجراء املطابقات البنكية. مادة )43(2.

  يحدد وزير املالية بناًء على تنسيب الوزير املختص	
احلد األعلى الذي ميكن للموظف املالي االحتفاظ 
ذات  واألوراق  احملصلة  النقدية  األرصدة  من  به 

القيمة املالية. مادة 44(2. 

  بدفاتر	 وسنوية  شهرية  كشوفاًت  الدائرة  تنظم 
املستعملة  والقسائم  والرخص  القبض  سندات 
في الفروع وترسل بكتاب رسمي إلى مدير عام 

الشؤون املالية )ماده 8(2. 

إدارة مشتريات اللوازم

إليه  حتتاج  ما  شراء  اين؟؟  العامة  اللوازم  دائرة  تتولها 
املراد  اللوازم  القيمة  جتاوزت  وإذا  اللوازم،  من  الدوائر 
مبستند  الطلب  يعزز  أمريكي  دوالر   )10،000( شراؤها 
التزام صادر عن دائرة املوازنة، وال يجوز ألي دائرة لوازم 
أو  العامة  اللوازم  دائرة  في  املتوفر  اللوازم  بشراء  القيام 
تخطط الدائرة لشرائها، ويعتبر أسلوب العطاء هو األمثل 
للقيام مبشتريات اللوازم. ويتولي وكيل الوزارة مسؤولية 
وحدة  ذلك  في  يساعد  دائرة  في  اللوازم  على  اإلشراف 
كما هو مبني في  اللوازم.  إدارية متسك بسجل وبطاقات 

القواعد التالية:  
  من بني املهمات التي تتولها دائرة اللوازم العامة	
وحفظ  اللوازم  من  الدوائر  إليه  حتتاج  ما  شراء 
أية  لدى  الفائضة  واللوازم  املشتركة  اللوازم 

دائرة وتخزينها في املستودعات املركزية، إجراء 
اللوازم  الدوائر، وحفظ قيود  لدى  للوازم  اجلرد 

املعمرة )3(5.

  دوالر	  )3000( على  قيمتها  تزيد  التي  اللوازم 
أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة تكون مبوجب 
طلب شراء مرفقاً بطلب التزام مالي موقع من وكيل 
الوزارة أو من يفوضه خطيا، وإذا جتاوزت القيمة 
دوالر   )10000( شراؤها  املراد  للوازم  املقدرة 
التزام  ومستند  شراء  بإذن  الطلب  يعزز  أمريكي 

صادر ومصدق عن دائرة املوازنة )5(5. 

  إجراء	 من  أي  اتخاذ  لوازم  دائرة  ألي  يجوز  ال 
اللوازم  دائرة  لدى  متوافرة  كانت  إذا  الشراء 
عن  العامة  اللوازم  دائرة  أعلنت  إذا  أو  العامة، 
رغبتها في شراء نفس اللوازم مبوجب عطاء، أو 
إذا أبرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم، 
من  طلبت  قد  العامة  اللوازم  دائرة  كانت  إذا  أو 
الفصلية  أو  السنوية  بحاجاتها  تزويدها  الدوائر 

من تلك اللوازم )8(5. 

  تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز	
شراء اللوازم بإحدى الطريقتني التاليتني)12(5 :

قيمةأ-   كانت  إذا  وذلك  عروض  استدراج 
اللوازم املراد شراؤها ال تزيد على )5000( 
دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة، أو إذا 
من  كاف  عدد  املطروح  للعطاء  يتقدم  لم 

العروض.

معب-   بالتفاوض  للوازم  املباشر  الشراء 
املوردين إذا كانت اللوازم مطلوبة ملواجهة 
بالقيام  تسمح  ال  طارئة  عامة  حالة 
بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض، 
أو إذا كانت اللوازم املراد شراؤها ال تتوافر 
لدى أكثر من مصدر واحد، أو شراء مواد 
مياثلها،  وما  واملخطوطات  كاألفالم  علمية 
عروض  استدراج  مت  أو  عطاء  طرح  إذا  أو 
ولم يكن باملستطاع احلصول على عروض 

مناسبة.

  إلحدى	 خاصــة  لــــوازم  عطـاء  أي  طرح  عند 
العطاءات  جلنة  في  يشترك   الدوائر 
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كبار  من  عضوان  العطاء  في  تنظر  التي  املركزية 
موظفي الدائرة يسميهما الوزير املختص. )14(5.

  املتعلقة	 املركزية  العطاءات  اللجنة  قرارات  تصدق 
بشراء لوازم خاصة من الوزير املختص. )15-ب(5.

  فرعية	 جلان  املختص  الوزير  من  بقرار  تشكل 
فنية متخصصة من الدائرة يشارك في عضويتها 
عضو من دائرة اللوازم العامة يعينه رئيس جلنة 
األعمال  في  اللجنة  ملساعدة  املركزية  العطاءات 
اللوازم  املكلفة بها مبوجب أحكام قانون  واملهام 

العامة. )15-ج(5.

  اإلشراف	 عن  مسؤوالً  الوزارة  وكيل  يكون 
ومراقبتها بدائرته  اخلاصة  اللوازم   على 
حلفظها  الالزمة  والترتيبات  اإلجراءات  واتخاذ 
في  واستعمالها  منها  واالستفادة  وتنظيمها 
األغراض املقررة لها )23(5. وتنشأ في كل دائرة 
وحفظ  تنظيم  عن  مسؤولة  تكون  إدارية  وحدة 
واستعمالها  منها  االستفادة  وسالمة  اللوازم 
هذا  وأحكام  يتفق  مبا  لها  املقررة  األغراض  في 

القانون)24(5.

  متسك كل دائرة السجالت والبطاقات ملستودعات	
اللوازم اخلاصة بها وفق النظم واألساليب املتبعة 

في إدارة املستودعات اخلاصة باللوازم)34(5.

تنفيذ األشغال العامة

تنفذ األشغال واخلدمات  العامة عن طريق العطاءات العامة، 
استدراج العروض، التعاقد املباشر في األحوال االستثنائية، 
أو التنفيذ املباشر.وفي حال تشكل جلان العطاءات ويشارك 
مندوب عن هيئة الرقابة العامة في اجتماعاتها. وال يقبل أي 
عطاء يرد بعد املوعد املجدد إلغالق صندوق العطاءات كما 
يحضر التعاقد مع املقاولني غير املرخصني. يفتح صندوق 
ويقوم  العطاء،  جلنة  بانعقاد  احملدد  موعده  في  العطاءات 
اعضائها بالتوقيع على كل ورقة من أوراق العطاء ويقوم 
جميع أعضاء اللجنة ورئيسها بالتوقيع على محضر اللجنة 

كما هو مبني في القواعد التالية:  

  بإحدى	 العامة  الفنية  واخلدمات  األشغال  تنفذ 
استدراج  العامة،  العطاءات  التالية:  الطرق 

املستشارين  أو  املقاولني  من  لعدد  العروض 
في  املباشر  التعاقد  ثالث،  عن  عددهم  يقل  ال 
األحوال اخلاصة أو االستثنائية العاجلة، والتنفيذ 

املباشر)4(9.

  محضر	 تدوين  العطاءات  جلان  على  يتعني 
تقرير  وتنظيم  جلساتها  من  جلسة  لكل 
وأعضاؤها  رئيسها  يوقعه  بتوصياتها 
امللف  في  منها  نسخة  ويحفظ  احلاضرون 
هيئة  عن  مندوب  يشارك  بالعطاء،  اخلاص 
العطاءات  جلان  اجتماعات  في  العامة  الرقابة 
القانون بصفة مراقب.  املنصوص عليها في هذا 
العالقة  ذات  الدائرة  ممثل  استبدال  يجوز  وال 
العطاءات   جلان  من  أي  على  املعروض  بالعطاء 
وحتى  العطاء  ذلك  في  بالنظر  قيامها  خالل 
9 بشأنه)10(  قرارها  أو  توصياتها   إصدار 

  حتدد	 الذي  املوعد  في  العطاءات  صندوق  يقفل 
أي  إلى  يلتفت  وال  املناقصة  عن  اإلعالن  في 
9 احملدد)20(  املوعد  انتهاء  بعد  يرد   عطاء 

  التأكد	 بعد  العطاءات  بفتح صندوق  اللجنة  تقوم 
احملددة  والساعة  املعني  اليوم  في  سالمته  من 
العطاءات  لتقدمي  موعد  كآخر  املظاريف  لفتح 

وعليها اتخاذ اإلجراءات التالية)21(9:

 • مظاريف• عليها  وردت  التي  احلالة  إثبات 
العطاءات.

 • فتح• محضر  في  املظاريف  عدد  إثبات 
املظاريف.

 • يفتح• عطاء  وكل  بالتتابع  العطاءات  فض 
وعلى  عليه  اللجنة  رئيس  يضع  مظروفه 
كسر  هيئة  على  مسلسالً  رقماً  مظروفه 
عدد  ومقامه  العطاء  رقم  بسطه  اعتيادي 

العطاءات الواردة.
 • ترقيم األوراق املكون منها العطاء وإثبات عدد•

تلك األوراق.
 • وجملة• واألسعار  العطاء  مقدم  اسم  قراءة 
العطاءات  العطاء على احلاضرين من مقدمي 

أو مندوبيهم.

 • إثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التأمني•
االبتدائي املقدم.

 • األعضاء• وجميع  اللجنة  رئيس  من  التوقيع 
احلاضرين على العطاء ومظروفه، وكل ورقة 

من أوراقه.
 • التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضاء احلاضرين•
 على محضر اللجنة، بعد إثبات كافة اخلطوات املتقدمة.

  يعقد	 أن  معنوية  هيئة  أو  شخص  ألي  يجوز  ال 
مع مقاول غير مرخص ومصنف إنشائياً   اتفاقاً 
أن  ومصنف  مرخص  غير  مقاول  ألي  يجوز  ال 
املسؤولية  طائلة  حتت  املقاوالت  بأعمال  يقوم 

اجلزائية )41(9.

تصفية النفقات

تشترط تصفية النفقات مراجعة شاملة للشروط القانونية 
والفنية لتنفيذ اخلدمات بدء من السجل الضريبي والوضع 
الكفاالت،  االتفاقيات،  اإلحالة،  قرار  للمنفذ،  القانوني 
كما  املقدمة   للخدمات  الفنية  الشروط  استيفاء  الفواتير، 

يتضح من القواعد التالية: 
  من شروط تصفية النفقات شهادة خصم مصدر	
صادرة عن دائرة ضريبة الدخل أو خصم النسبة 
استيفاء  الدخل،  لقانون ضريبة  استناداً  احملددة 
طوابع  رسوم  لقانون  وفقاً  الواردات  طوابع 
التالية  الشروط  إلى  باإلضافة  هذا  الواردات، 

حسب طبيعة النفقة:

 • السلع• مبشتريات  املتعلقة  النفقة  لتصفية 
اخلدمات  بشراء  أو  املعمرة  أو  التشغيلية 
قرار  أو  اإلحالة  قرار  اإليجارات يشترط  أو 
عن  صادراً  اخلدمة  طلب  قرار  أو  الشراء 
اجلهة املختصة وفقاً لقانون اللوازم العامة، 
اخلدمة،  تقدمي  اتفاقية  أو  الشراء  اتفاقية 
أو  ضبط   محضر  التوريد،  طلب  أو  أمر 
املختصة  اجلهة  عن  اخلدمة  بتنفيذ  إقرار 
اإلدخال،  سند  العامة،  اللوازم  لقانون  وفقاً 
عليها  املنصوص  الكفاالت  املورد،  فاتورة 
 .2)72  69  68( العامة  اللوازم  قانون  في 
ويضاف إلى ما ذكر لتصفية النفقة املتعلقة 
إثبات ملكية  باإليجارات يشترط نسخة عن 

العقار، وشهادة براءة ذمة صادرة عن دائرة 
ضريبة األمالك )70(2. 

 • شروط تصفية النفقة املتعلقة باألشغال•
 العامة )73(2:

- قرار اإلحالة أو قرار الشراء أو قرار 
شراء اخلدمات الفنية صادراً عن اجلهة 
املختصة وفقاً لقانون عطاءات األشغال 

 احلكومية.
- قرار اللجنة الفنية املتعلق باألعمال 

اإلضافية و أوامر التغيير وفقاً لقانون 
 عطاءات األشغال احلكومية.

- اتفاقية األشغال أو اخلدمات الفنية و 
 جدول الكميات.

 - أمر مباشرة العمل.
- “كفالة الدخول في العطاء” كفالة 

املناقصة”، كفالة حسن التنفيذ، كفالة 
حسن األداء للخدمات الفنية، بوالص 

التأمينات املطلوبة مبوجب العقد، كفالة 
 الصيانة )بعد التنفيذ وقبل الدفعة النهائية(.

- فاتورة املورد وشهادة الدفع من الشؤون 
 الفنية.

- شهادة فحص مخبري للمواد واإلسفلت 
 لعطاءات الطرق وتقرير املهندس املشرف.

- جدول كميات األعمال املنجزة موقعاً من 
 املهندس املشرف.

- إجراء احلجوزات الالزمة حسب شروط 
العقد، و استيفاء كافة شروط الدفع 

وإصدار شهادات االستالم الالزمة قبل 
تسديد الدفعة النهائية للمقاول مبا في 
ذلك التزامه بالتواريخ احملدد للتسليم، 

إضافة إلى شهادة منه تفيد أن قيمة هذه 
املطالبة متثل الدفعة األخيرة ولم يبق له أي 

استحقاقات مبوجب هذا العقد.

التقارير

تقدم املؤسسات العامة تقاريرها إلى وزارة املالية شهريا 
وسنويا، حتتوي هذه التقارير على حسابات إجمالية مليزان 
املراجعة، اإليرادات وتسويتها البنكية،  وتفاصيل حسابات 

األمانات والسلف. كما  هو مبني من القواعد التالية: 



20

املؤسسات الوزارية وغير الوزاريةالقواعد القانونية املوجهة لعمل املؤسسات العامة

21

  ال	 موعد  في  املالية  وزارة  إلى  الدوائر  ترسل   
ميزان  شهر  كل  من  األول  األسبوع  يتجاوز 
األستاذ  دفتر  من  األرصدة  ومجاميع  املراجعة 
املوازنة  وحسابات  الشهرية  للحركة  العام 
وترفق  للدوائر،  واخلصوم  األصول  وأرصدة 
معها حركة حسابات األمانات الشهرية و حركة 
خالل  واملستردة  املصروفة  السلف  حسابات 
الشهر، وتقرير املطابقات البنكية شاملة كشوف 
تزود  ذلك  إلى  باإلضافة  املعلقات.  تفاصيل 
باملوقف  املوازنة  ودائرة  املالية  وزارة  الدوائر 
الفعلية،  واملقبوضات  واملنح  لإليرادات  املالي 
األول  األسبوع  نهاية  تتجاوز  ال  فترة  في  وذلك 

من الشهر التالي )148(2.

  تعد الدوائر تقريراً خاصاً ترسله إلى وزارة املالية	
االلتزامات   جميع  فيها  موضحاً  املوازنة  ودائرة 
كما  واملدورة  املفتوحة  السلف  وارصدة  عليها 
هي بتاريخ 12/31 من كل عام ، وكذلك جميع 
املالية  السنة  في  توقيعها  مت  التي  االتفاقيات 

املنتهية بتاريخ 12/31مبلغها)150(2. 

  على الدائرة املالية إعداد تقرير اإليرادات الشهري	
وإعداد مطابقة شهرية مع كشف البنك وإرسال 
يقوم  بدوره  والذي  الداخلي  املراقب  إلى  نسخة 
بالتأكد من صحة البيانات ويراسل بذلك مديرية 
مدير  وعلى  املالية.  وزارة  في  الداخلية  الرقابة 
تقرير  بإرسال  الدائرة  في  املالية  الشؤون  عام 
في  اإليرادات  مديرية  إلى  الشهري  اإليرادات 
نهاية  أقصاه  موعد  في  منه  موقعاً  املالية  وزارة 
)مادة  يليه  الذي  الشهر  من  األول  األسبوع 

.2)41

  تزويد	 العامة  واملؤسسات  الوزارات  جميع  على 
تفصيلي  ببيان  املوازنة  ودائرة  املالية  وزارة 
يتضمن اإلنفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها 
املعتمدة وفق النماذج التي تعدها الوزارة وكذلك 
واملقبوضات  واملنح  لإليرادات  املالي  املوقف 
الفعلية وذلك في موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع 

األول من الشهر التالي )مادة 46(1 .

الرقابة املالية

تقوم وزارة املالية بالرقابة املباشرة على املؤسسات العامة 

من خالل مراقبني ماليني داخليني في كل دائرة ومن مهامهم 
متابعة مالحظات ديوان الرقابة املالية واإلدارية. ومتارس 
وزارة املالية الرقابة أيضا من خالل جلان التفتيش واجلرد 
العامة  املؤسسة  وعلى  الداخلي.  التدقيق  ودائرة  السنوية 
تقدمي التسهيالت الضرورية الجناز مهام التدقيق. كما هو 

مبني في القواعد التالية: 

  في	 داخليني  ماليني  مراقبني  املالية  وزير  يعني 
تطبيق  مراقبة  مسؤولية  بهم  تناط  دائرة  كل 
ذات  واألنظمة  والقوانني  املالي  النظام  أحكام  
القيام  الداخليون  املراقبون  ويتولى  العالقة. 
مقبوضات  رقابة  اآلتية)146(2:  باملهام 
تقارير  صحة  من  التأكد  الدوائر،  وإيرادات 
الدوائر  نفقات  على  الرقابة  الشهرية،  اإليرادات 
التأكد  املنح،   من  أو  العامة  املوازنة  من  املمولة 
رقابة  الشهرية،  اإلنفاق  تقارير  صحة  من 
والنفقات  اإليرادات  حلسابات  البنكية  املطابقات 
واملساعدات  املنح  تقييم  في  املشاركة  واملنح، 
من  التأكد  العهدة،  في  اإلدخال  إلغراض  العينية 
الفحص  الثابتة،  العهدة  سجالت  وسالمة  دقة 
الثابتة  والعهدة واملوجودات  للصناديق  الفجائي 
في الدوائر، املشاركة في جلان اجلرد واإلتالف، 
والتنسيق مع الدوائر املالية في مراكز املسؤولية 
املالية واإلدارية  الرقابة  ملتابعة مالحظات ديوان 

واإلجابة على استفساراته.

  من	 الثاني  كانون  شهر  خالل  املالية  وزير  يعني 
بأعمال  وتقوم  واجلرد،  للتفتيش  جلاناً  سنة  كل 
واملستودعات  للصناديق  واجلرد  الفحص 
وترفع   املالية.  القيمة  ذات  واألوراق  والطوابع 
والوزير  املالية  وزير  إلى  تقاريرها  اللجان  هذه 
أيام من تاريخ  املختص في موعد أقصاه عشرة 

تكليفها )147(2.

  على	 التدقيق  عمليات  جتري  التي  الدوائر  على 
لتمكني فريق  املالئمة  الظروف  توفير  سجالتها، 
التدقيق املكلفة من دائرة التدقيق الداخلي بوزارة 
.2)4-151( به  املنوطة  املهام  تنفيذ  من   املالية 

ثالثا: قواعد إدارة املوارد البشرية/ العاملني

وحدات شؤون املوظفني ومهامها 

  لشؤون	 وحدة  حكومية  دائرة  كل  في  ُتنشأ 

املوظفني تتولى املهام التالية ) 5 ( 7:
 • الدائرة• في  القرارات  متخذي  مع  التعاون 
السياسات  لوضع  لها  التابعة  احلكومية 
اخلاصة باملوظفني فيها، وتنفيذها ومتابعتها، 

ومراجعتها بني وقت وآخر.
 • للعمل• املناسب  املناخ  تهيئة  في  املساهمة   
يساعد  مما  لها  التابعة  احلكومية  الدائرة  في 
أدائهم  مبستوى  االرتفاع  على  فيها  املوظفني 

وإنتاجهم.
 • في• احلديثة  األساليب  تطوير  في  املشاركة 
في  وتطبيقها  املوظفني  شؤون  إدارة  عمليات 
إطار من التخطيط للقوى البشرية وتقييم األداء 
وتصنيف  لها  التابعة  احلكومية  الدائرة  في 

الوظائف وإدارة احملفوظات فيه.
 • كالتعيني• املوظفني  شؤون  إجراءات  متابعة 
وغيرها  واإلعارة  والندب  والنقل  والترقية 

وضبط امللفات والسجالت اخلاصة بها.
 • حاجة• مدى  لتحديد  الالزمة  الدراسات  إجراء 
بعثات  في  وإيفادهم  للتدريب،  املوظفني 
دراسية وعلمية ومتابعة أعمال املوفدين منهم 

وذلك كله بالتنسيق مع ديوان املوظفني.
 • وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجــراءات•
والسجالت والنمــاذج الـتي تستخـــدم فـــي عمـــل 

 هذه الوحدة.

تصنيف الوظائف
باستثناء  املوظفني،  وفئات  احلكومية  الوظائف  تصنف 
العليا  والفئة  وزير،  بدرجة  اخلاصة  الفئة  إلى  الوزراء، 
بالفئة  تبدءا  فئات  خمس  إلى  باإلضافة  وكيل،  بدرجة 
بوظيفة  اخلامسة  بالفئة  وتنتهي  مدير  بوظيفة  األولى 

خدمات. كما يتضح من القاعدة التالية:  

  الدوائر	 في  الوظائف  تقسم  الوزراء  عدا  فيما 
احلكومية إلى الفئات التالية) 9 (7:

 • الفئة اخلاصة: وتشمل من يعني بدرجة وزير•
من رؤساء الدوائر احلكومية.

 • التخطيطية• الوظائف  وتشمل  العليا:  الفئة 
والوكالء  الوكالء  مثل  العليا،  واإلشرافية 
واملديرين  الدوائر  ورؤساء  املساعدين 

العامني.
 • مدير• بوظيفة  يعني  من  األولى: وتشمل  الفئة 

أو مستشار.
 • التخصصية• الوظائف  وتشمل  الثانية:  الفئة 
الوظائف  في مختلف املجاالت ومن يشغلون 
كرؤساء  الوسطى،  واإلشرافية  اإلدارية 

األقسام والشعب والوحدات.
 • الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف الفنية والكتابية•

وأعمال السكرتارية.
• الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف احلرفية.•

 • اخلدمات• وظائف  وتشمل  اخلامسة:  الفئة 
كاحلراس والسعاة ومن في حكمهم.

 • متميزة• وحدة  الفئات  هذه  من  فئة  كل  تعتبر 
املدنية من تعيني  في مجاالت شؤون اخلدمة 
مستقلة  قائمة  لها  ويكون  ونقل،  وترقية 
التي  الدرجات  كل  في  موظفيها  بأقدمية 

تتضمنها.

حتديد االحتياجات الوظيفية

ينطلق إقرار االحتياجات من الوظائف املقررة على الهيكل 
التنظيمي للمؤسسة، وما يوافق علية الديوان وزارة املالية 
روابط  من  هناك  وليس  سنوية.  وظيفية  احتياجات  من 
واضح  بني مهام  املؤسسة وحجم  هذه املهام والتوظيف. 

كما يتضح من القواعد التالية:
  يقدم رئيس الدائرة احلكومية إلى الديوان: الهيكل	
واختصاصات  وتقسيماتها،  لدائرته،  التنظيمي 
لدراستها  عليها،  تطرأ  تعديالت  وأية  منها،  كل 
مجلس  إلى  ويحيلها  بشأنها  رأيه  الديوان  ويقدم 
قراراً  الوزراء  مجلس  ويصدر  الوزراء)1-9(8، 

باعتمادها)2-9(8.

  بوظائف	 نظاماً  احلكومية  الدائرة  رئيس  يقدم 
دائرته، مرفقاً به وصف لكل وظيفة وأي تعديل 
رأيه  الديوان  ويقدم  الديوان؛  إلى  عليها  يطرأ 
بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء )1-10(8، 
هذه  باعتماد  قراراً  الوزراء  مجلس  ويصدر 

األنظمة )2-10(8.

  تقدم الدائرة احلكومية إلى وزارة املالية والديوان	
قائمة بحاجتها السنوية من الوظائف الواردة في 
النظام اخلاص بها )وظائفها املعتمدة( في موعد 
املوافقة  وبعد  عام،  كل  من  أكتوبر  عن  يزيد  ال 
عليها من وزارة املالية يتم إدراجها ضمن املوازنة 

العامة)12(8.



22

املؤسسات الوزارية وغير الوزاريةالقواعد القانونية املوجهة لعمل املؤسسات العامة

23

التوظيف والتعني
عند وجود وظائف خالية على جدول تشكيالت الوظائف، 
يعلن عنها في صحيفتني يوميتني على األقل وتشكل جلان 
املعنية  الدائرة  من  كل  عن  ممثلني  من  املوظفني  اختيار 
وديوان املوظفني. يعني رؤساء الدوائر احلكومية املستقلة 
ويعني  الوطنية،  السلطة  رئيس  من  بقرار  العليا  الفئة  من 
بقرار  األولى  الفئة  وموظفي  العامني  واملديرين  الوكالء 
الوزراء،  مجلس  من  بقرار  أو  الوطنية  السلطة  رئيس  من 
الدائرة  رئيس  من  بقرار  األخرى  الفئات  موظفو  وُيعني 
على  باملوافقة  املرشح  بإخطار  الديوان  يقوم  املختص. 
التعني بواسطة الدائرة  احلكومية  املختصة. وتقوم الدائرة 
الفترة  اجتاز  الذي  املوظف  تثبيت  قرار  بإصدار  املختصة 

التجريبية بنجاح. 

  الشاغرة	 الوظائف  عن  احلكومية  الدائرة  تعلن 
أسبوعني  خالل  بإعالن  فيها  التعيني  يكون  التي 
واسعتي  يوميتني  صحيفتني  في  خلوها  من 
بذلك،  الديوان  ويشعر  األقل  على  االنتشار 
ويجب أن يتضمن اإلعالن اسم الوظيفة ووصف 
الوظيفة وشروط شغلها وفئتها ودرجتها والية 

التقدمي إليها)17(8.

  الدائرة	 مع  بالتنسيق  الديوان  رئيس  يصدر 
احلكومية املختصة قراراً بتشكيل جلنة االختيار 
احلكومية  والدائرة  الديوان  عن  ممثلني  من 
ويحدد  لذلك  املخصص  النموذج  على  املختصة 
فيه مهام ومكان وزمان ومدة عمل اللجنة)20-

.8)1

  ال يجوز تعيني أي موظف إال في وظيفة شاغرة	
على جدول تشكيالت الوظائف)15(8.

 ،  املستقلة	 احلكومية  الدوائر  رؤساء  باقي  يعني 
واإلدارية،   املالية  الرقابة  دائرة  رئيس  باستثناء 
من الفئة العليا بقرار من رئيس السلطة الوطنية 

بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء )16(7.

  الفئة	 وموظفي  العامني  واملديرين  الوكالء  تعيني 
وبناًء  الوطنية  السلطة  رئيس  من  بقرار  األولى 
من  بقرار  أو  الوزراء،  مجلس  من  تنسيب  على 
الدائرة  رئيس  تنسيب  على  بناًء  الوزراء  مجلس 

احلكومية املختص )17(7.

  رئيس	 من  بقرار  األخرى  الفئات  موظفو  ُيعني 
الدائرة املختص )18(7.

  الدائرة	 بوساطة  للتعيني  املرشح  الديوان  يخطر 
احلكومية املعنية باملوافقة على التعيني ومباشرة 

العمل)28(8.

  عند	 تراعي  أن  احلكومية  الدوائر  جميع  على 
أل  نسبة  استكمال  ضرورة  جديد  تعيني  كل 
الديوان  ويقوم  املعوقني،  لتشغيل  احملددة   %5
باحتجاز نسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف 
التي يصرح باإلعالن عن شغلها لتعيني املعوقني 

عليها)34(8.

يصدر رئيس الدائرة احلكومية قراراً بتثبيت املوظف 
النموذج  على  بنجاح  التجربة  فترة  اجتاز  الذي 
املالية  ووزرة  الديوان  ويشعر  لذلك،  املخصص 

بذلك)40(8.

رواتب املوظفني وعالواتهم 
على الدائرة احلكومية في مشروع موازنتها إدارج رواتب 
موظفيها، واالعتمادات الالزمة مقابل العمل في غير أوقات 
العالوات  ملنح  الالزمة  واالعتمادات  الرسمي،  الدوام 
واملكافآت.  والتعويضات،  واملزايا  والبدالت  التشجيعية 
لم  إذا  ذكر  مما  بنود  اية  تصرف  ال  انه  التأكيد  املهم  ومن 
رواتب  حتدد  العامة.  املوازنة  في  مخصصات  لها  ترصد 
املوظفني طبقاً لسلم الرواتب احمللق بقانون اخلدمة املدنية 
و4020  شيقل   1250 بني   ما  الرواتب  تتراوح  حيث 
االستحقاقات  أساس  على  الراتب  مبلغ  ويحدد  شيقل. 
العالوات  قيمة  بتحديد  الديوان  ويقوم  واالستقطاعات. 
والبدالت والتي تصبح نافذة بعد أن يقرها مجلس الوزراء. 
وزارة  فتقررها  السنوية  الدورية  العالوات  حيث  ومن 

املالية. كما هو مبني من القواعد التالية:

  الرواتب	 لسلم  طبقاً  املوظفني  رواتب  حتدد 
كما   7)1-51( املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحق 
شيقل،   4020 إلى   3220 من  العليا:  الفئة  يلي: 
الفئة األولى:من 2470 إلى 2970 شيقل، الفئة 
الثانية: من 1700 إلى 2220 شيقل، الفئة الثالثة: 
الرابعة: من  الفئة  إلى 2090 شيقل،  من 1490 
من  اخلامسة:  والفئة  شيقل،   1700 إلى   1330

1250 إلى 1570 شيقل. 

يصرف الراتب اإلجمالي للموظف على  	
 أساس)3-51(7:

أوالً: االستحقاقات وتشمل الراتب األساسي مع 
عالوة الدرجة، عالوة االختصاص. باإلضافة 

إلي عالوة اجتماعية للزوج واألوالد، بدل انتقال 
من مكان السكن إلى مكان العمل، عالوة غالء 
املعيشة، عالوة ندرة، عالوة مخاطرة، عالوة 

طبيعة عمل، وعالوة إدارية بحيث ال يجوز 
اجلمع بينها وبني عالوة االختصاص ويصرف 

 أيهما أكبر.
ثانياً: االستقطاعات وتشمل قسط التقاعد، 

قسط التأمني الصحي، ضريبة الدخل، وأية 
استقطاعات أخرى يحددها القانون.

بقيمة  اقتراحاً  احلكومية  الدوائر  رؤساء  يقدم  	
والندرة،  واالختصاص  العمل،  طبيعة  عالوات: 
واملخاطرة، وأية عالوات أخرى ومستحقيها، مع 

حتديد الضوابط ومعايير صرفها )1-8(8.

احلكومية  الدوائر  مع  بالتنسيق  الديوان  يحدد  	
ويحيلها  والبدالت،  العالوات  مقدار  أو  نسب 
املوازنة  ضوء  في  إلقرارها  الوزراء  مجلس  إلى 

املعتمدة)66(8.

بصرف   الرواتب 	 مديرية  املالية-  وزارة  تقوم 
عالوة دورية سنوية في األول من كانون الثاني 
)يناير( من كل عام للموظفني الذين أمضوا سنة 
فأكثر في اخلدمة، وتبلغ بذلك الدائرة احلكومية 

والديوان)57(8.

موازنتها  مشروع  في  حكومية   دائرة 	 كل  تدرج 
أوقات  غير  في  العمل  مقابل  الالزمة  االعتمادات 
الديوان  مع  بالتنسيق  وذلك  الرسمي،  الدوام 
وموافقة وزارة املالية، وال تصرف أية مبالغ عن 
العمل في غير أوقات الدوام الرسمي إال إذا رصدت 

لها مخصصات في املوازنة العامة)59(8.

  واألولى	 العليا  الفئتني  ملوظفي  يصرف  ال 
الدوام  أوقات  غير  في  العمل  لقاء  مقابل  أي 

الرسمي)61(8.

موازنتها  مشروع  في  حكومية  دائرة   كل 	 تدرج 
التشجيعية  العالوات  ملنح  الالزمة  االعتمادات 
والبدالت واملزايا والتعويضات، ومقابل اجلهود 

وال  بأنواعها)63(8.  واملكافآت  العادية،  غير 
لها  ترصد  لم  عالوات  أو  مكافآت  اية  تصرف 
كانت  مهما  العامة  املوازنة  في  مخصصات 

األسباب )64(8.

مع  بالتنسيق  احلكومية  الدائرة   لرئيس 	 يجوز 
الشروط  فيه  تتوفر  الذي  املوظف  منح  الديوان 
التي نص عليها القانون عالوة تشجيعية، ويبلغ 

الديوان وزارة املالية بذلك)65(8.

االنضباط اليومي، تقييم األداء والترقيات
يجب على املوظف أن يثبت حضوره وانصرافه من العمل، 
العليا  الوظائف  شاغلي  عن  املباشرون  الرؤساء  ويقدم 
القيادية،  واإلدارية  الفنية  بالنواحي  تتعلق  سنوية  بيانات 
وعلى رئيس الدائرة احلكومية أن يشكل جلاناً لتدقيق هذه 
البيانات، ويشترط في تنفيذ الترقيات وجود درجة شاغرة 
ومكوث املوظف مدة احلد األدنى لبقائه على الدرجة التي 
ذلك  من  يستثنى  مخالفات،  حدوث  حالة  وفي  يحوزها. 
الديوان  رئيس  يصدر  والعليا،  اخلاصة  الفئتني  موظفي 
بالتنسيق مع الدائرة املختصة قراراً بتشكيل جلان التحقيق 
املوظف  تخطر  أن  املختصة  اجلهة  وعلى  املوظفني.  مع 
الديوان  وتبلغ  توقيعه،  وأسباب  عليه  املوقع  باجلزاء 

ووزارة املالية بذلك. كما هو مبني من القواعد التالية:

  الدوائر	 ملوظفي  الرسمي  الدوام  ساعات  تكون 
األسبوع  في  ساعة  وثالثني  تسعاً  احلكومية 
في  ساعة  ثالثني  املبارك  رمضان  شهر  وخالل 

األسبوع)4(8.

 ،  يجب على املوظف أن يثبت: حضوره إلى العمل	
الرسمي،  الدوام  أثناء  منه، وخروجه  وانصرافه 
على النماذج املخصصة لذلك. ويعفى من التوقيع 
الفئة  موظفو  واملغادرة  الدوام  السجالت  في 
اخلاصة، ومن يشغل وظيفة وكيل وزارة، ومن 
يصدر بشأنهم قرار عن رئيس الدائرة احلكومية 
موظفي  بني  من  الديوان  مع  بالتنسيق  املختص 

الفئة العليا واملستشارين القانونيني)5(8.

  الوظائف	 شاغلي  عن  املباشرون  الرؤساء  يقدم 
الفنية  بالنواحي  تتعلق  سنوية  بيانات  العليا 
ألعمالهم  مباشرتهم  في  القيادية  واإلدارية 
الدائرة  رئيس  على  البيانات  هذه  وتعرض 

احلكومية إلقرارها)42(8.
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  لتدقيق	 جلاناً  احلكومية  الدائرة  رئيس  يشكل 
ثالثة  من  األداء  كفاية  بتقدير  السنوية  التقارير 
من كبار موظفي الدائرة احلكومية يكون أحدهم 
على األقل من ذات عمل املوظف، وتعتمد التقارير 
بعد تدقيقها من رئيس الدائرة احلكومية)43(8.

  يكون تقدير الكفاية مبرتبة ممتاز وضعيف حسب	
من  ومستمداً  والضعف،  التميز  عناصر  تقييم 
اآلتية: املعايير  املوظف)44(8  وفق   ملف خدمة 
البارزة  األعمال  التمييز  عناصر  من  يعتبر   -1
األداء  معدالت  وجتاوزت  األهداف  حققت  التي 
تطوير  إلى  أدت  التي  واإلسهامات  احملددة 
والسلوكيات  أدائه،  وحتسني  العمل  أنظمة 
واجلمهور،  واملرؤوسني  الرؤساء  مع  الوظيفية 
في  احلق  واستخدام  العمل،  في  االنتظام  ومدى 
تأديبية. جزاءات  أية  توقيع  وعدم   اإلجازات، 
2- يعتبر من عناصر الضعف األعمال التي تقل 
األداء  ملعدالت  طبقاً  العادي  األداء  مستوى  عن 
أو  الرؤساء  مالحظات  من  يثبت  وما  احملددة، 
اجلمهور،  أو  املرؤوسني  أو  الزمالء  شكاوى 
وسوء استخدام أدوات العمل واإلمكانات املادية 

للوحدة، واجلزاءات التأديبية املوقعة عليه.

  تعلم وحدة شؤون املوظفني املوظف بنسخة من	
التقرير العام لكفاية أدائه بعد اعتماده من اجلهة 
املختصة خالل أسبوع من توقيع رئيس الدائرة 
احلكومية، وللموظف أن يتظلم من التقرير العام 
النموذج املخصص لذلك خالل  أدائه على  لكفاية 

عشرين يوماً من تاريخ علمه به)46(8.

املختص  احلكومية  الدائرة  رئيس  يشكل  	
املوظفني  كبار  من  ثالثة  من  تظلمات  جلنة 
في  للبت  التقرير  وضع  في  يشتركوا  لم  ممن 

التظلم)47(8.2

شاغرة  درجة  على    إال	 موظف  أي  ترقية  تتم  ال 
شريطة  املقرر  الوظائف  تشكيالت  جدول  وفق 
البقاء  ملدة  األدنى  احلد  لسنوات  املوظف  مكوث 

على الدرجة)52(8.

يصدر رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق املسبق  	
على  شاغرة  وظيفة  بشغل  قراراً  الديوان  مع 

الوظائف،  تشكيالت  وجدول  التنظيمي  الهيكل 
هذه  لشغل  ومسابقة  داخلي  إعالن  تنظيم  وبعد 
الوظيفة مبراعاة شروط االنتقال من فئة وظيفية 

إلى فئة وظيفية أخرى)56(8.

  فوض	 من  أو  املختص  احلكومية  الدائرة  لرئيس 
من قبله من بني الفئة العليا سلطة توقيع عقوبتي 
التنبيه أو لفت النظر على موظفي الفئة األولى فما 

دون، ويبلغ الديوان بذلك)86(8.

  الفئتني اخلاصة والعليا يصدر	 فيما عدا موظفي 
خطيّاً  بذلك  يفوضه  من  أو  الديوان  رئيس 
قراراً  املختصة  احلكومية  الدائرة  مع  بالتنسيق 
وسماع  املوظف  مع  للتحقيق  جلنة  بتشكيل 
أقواله ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان 

انعقادها)88(8.
  يجب على جلنة التحقيق بعد االنتهاء من التحقيق	
أن تقدم تقريراً إلى اجلهة املختصة بتشكيل اللجنة 
مصحوباً مبحضر للجنة وبتقرير عن الوقائع التي 
مناسبة  تراها  التي  والتوصيات  إليها،  توصلت 
خالل خمسة عشر يوماً من انتهاء التحقيق)91-
جلنة  بتشكيل  املختصة  اجلهة  تصدر   .8)1
التحقيق القرار املناسب على ضوء توصيات جلنة 

التحقيق)3-91(8.

  التحقيق	 جلنة  بتشكيل  املختصة  اجلهة  تخطر 
وأسباب  عليه  املوقع  باجلزاء  كتابة  املوظف 
توقيعه، ويبلغ الديوان ووزارة املالية بذلك)92-
مبلف  اجلزاء  و  التحقيق  أوراق  وتودع   .8)1
فرعي يلحق مبلف خدمة املوظف، وال يحق ألحد 

االطالع على هذا امللف)3-92(8.

اإلجازات والبعثات
بإجازات  جدوالً  احلكومية  الدائرة  في  وحدة  كل  تضع 
استمرار  يحقق  وجه  على  لها  التابعني  للموظفني  العادية 
بأسباب  إال  اإلجازات  هذه  تأجيل  يجوز  وال  فيها  العمل 
باملوضوعات   للموظف  الدراسية  اإلجازة  ومتنح  قوية. 
بقرار  وتشكل  وظيفته،  بواجبات  املباشرة  العالقة  ذات 
تتولى  التي  والدورات  البعثات  جلنة  الوزراء  مجلس  من 

اإلشراف عليها ملراقبتها. كما هو مبني في القواعد التالية:

  انقضاء	 بعد  اعتيادية  إجازة  املوظف  منح  يجوز 
ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في اخلدمة 
السنوية  االعتيادية  اإلجازة  تأجيل  يتم  وال 
مصلحة  تقتضيها  قوية  ألسباب  إال  للموظف 
احلكومية  الدائرة  رئيس  موافقة  وبعد  العمل 
في  وحدة  كل  وتضع  بذلك.  الديوان  ويشعر 
املوظفني  بإجازات  جدوالً  احلكومية  الدائرة 
التابعني لها على وجه يحقق استمرار العمل فيها، 
الذي  املوظف  اسم  اإلجازات  جدول  ويتضمن 
عنه  لينوب  باإلجازة  املتغيب  املوظف  محل  يحل 

في صالحيات ومسئولياته)100(8.

  متنح اإلجازة الدراسية للموظف بغية رفع مستواه	
الثقافي أو العلمي أو املهني أو الفني إذا كان لذلك 

عالقة مباشرة بواجبات وظيفته)108(8.

  جلنة	 املختص  احلكومية  الدائرة  رئيس  يشكل 
الطلبات  بدراسة  وتختص  الدراسية،  لإلجازات 
إجازة  على  للحصول  املوظفني  من  املقدمة 
الذي يرغب  دراسية)109-1(8. وعلى املوظف 
في احلصول على إجازه دراسية أن يتقدم بطلب 
إلى وحدة شؤون  لذلك  النموذج املخصص  على 
اإلجازات  جلنة  إلى  الطلب  حتيل  التي  املوظفني 
الدراسية مشفوعاً برأيها في مدى اتفاق الدراسة 
مع عمله، ومدى االحتياج لهذا التخصص، ومدى 
رئيس  ويصدر  اإلجازة،  منح  شروط  توافر 
الديوان  مع  املسبق  بالتنسيق  احلكومية  الدائرة 
قراراً مبنح اإلجازة، مع حتديد بدايتها ونهايتها 
ووزارة  الديوان  ويبلغ  اإلجازة،  منح  برفض  أو 

املالية بذلك)2-109(8.

 ً  بيانا	 موظف  لكل  املوظفني  شؤون  وحدة  تعد 
النموذج  على  أنواعها  مبختلف  باإلجازات 
املخصص لذلك يودع في ملف خدمته، وعليها ان 
تدون فيه كل ما يحصل عليه املوظف من إجازات، 
وأن ترجع إليه عند طلب أية إجازة وترسل نسخة 
للديوان في األول من يناير من كل عام)117(8.

  دورات	 أو  بعثات  في  املوظفني  إيفاد  يجوز 
تدريبية أو مهمات رسمية مبرتب كامل عدا بدل 
التنقل)122(8. تعد كل وحدة بالدائرة احلكومية 

التخصصات  من  باحتياجاتها  تفصيلياً  بياناً 
موظفني  إيفاد  تتطلب  التي  املختلفة  واخلبرات 
تدريبية، وترفعها  أو دورات  بعثات دراسية  في 
بدء  قبل  املختص  احلكومية  الدائرة  رئيس  إلى 
بوقت  التدريبية  الدورة  أو  للبعثة  املقرر  امليعاد 

كاف)123(8.

  البعثات	 جلنة  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تشكل 
البعثات  والدورات، وتتولى وضع وإعداد خطط 
والدورات  بالبعثات  يتعلق  ما  وكل  والدورات 
الديوان  رئيس  من  وتشكل  الرسمية،  واملهمات 
واملالية  التخطيط  دوائر  عن  وممثالً  رئيساً 
والدائرة احلكومية املعنية، ويشمل قرار تشكيلها 
حتديداً إلجراءات عملها ومكان وزمان انعقادها، 
وتتولى اللجنة اإلشراف واملراقبة ووضع معايير 
االختيار واملصادقة على خطط البعثات والدورات 

واملهمات الرسمية وكل ما يتعلق بها)125(8.

إنهاء خدمات املوظفني

في  العامة  املؤسسة  في  املوظفني  شؤون  وحدة  مهام  من 
يبلغون  الذين  املوظفني  بأسماء  بياناً  إعداد  عام  كل  بداية 
املوظف  خدمة  نهاية  وعند  اخلدمة،  لترك  القانونية  السن 
تعد هذه الوحدة شهادة خلو طرف للموظف ترسل لديوان 
خدمته  املنتهية  املوظف  ملف  حتويل  يتولى  بدوره  والذي 

إلى هيئة التقاعد. كما مبني في القواعد التالية:

 ً  تعد وحدة شؤون املوظفني في بداية كل عام بيانا	
القانونية  السن  يبلغون  الذين  املوظفني  بأسماء 
الدائرة  رئيس  على  لعرضه  اخلدمة  لترك 
إبالغ  بعد  الديوان  ويصدر  املختص،  احلكومية 
من  أشهر  ثالثة  قبل  مسبقاً  احلكومية  الدائرة 
تاريخ بلوغ املوظف السن القانونية قراراً بإنهاء 
لبلوغه  التالي  اليوم  من  ابتداًء  املوظف  خدمة 
التي  احلكومية  للدائرة  القرار  ويبلغ  السن،  هذه 
املخصص،  النموذج  على  بذلك  املوظف  تشعر 
التأشير  بعد  خدمة  مبلف  منه  صورة  وحتفظ 
عليه مبا يفيد حصول التبليغ، وتبلغ وزارة املالية 

بذلك)152(8.

  إذا انقطع عن عمله	 يعتبر املوظف فاقداً لوظيفته 
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دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة 
قانونية،  إجازة  عقب  االنقطاع  كان  ولو  حتى 
وإذا انقطع مدة أكثر من ثالثني يوماً غير متصلة 
أن  احلكومية  الدائرة  رئيس  وعلى  السنة،  في 
يصدر قرارا بذلك، ويبلغ الديوان ووزارة املالية 

بذلك)1-120(8.

  شؤون	 وحدة  تعد  املوظف  خدمة  نهاية  عند 
املوظفني شهادة خلو طرف للموظف على النموذج 
املخصص لذلك، وترسل للديوان وحتفظ نسخة 
استمارة  إعداد  الديوان  ويتولى  الفرعي.  مبلفه 
حصر ملدة خدمة املوظف، وحتويل ملف املوظف 
املنتهية خدمته إلى هيئة التقاعد مرفقاً به استمارة 

حصر مدة خدمة املوظف)156(8.

رابعا: عالقاتها مبرجعياتها ومبؤسسات الدولة الرسمية
مرجعية الرقابة اإلدارية

الرقابية  املرجعية  واإلدارية   املالية  الرقابة  ديوان  يعتبر 
الذي  اخلارجي  والتدقيق  الرقابة  جهاز  وهو  اإلدارية  
والتشريعية  التنفيذية  الثالث  السلطات  لها  تخضع 
واألهلية،  العامة  واملؤسسات  والهيئات  والقضائية، 
السلطة  تساهم  أو  متلكها  التي  والشركات  املؤسسات 
الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من اجلهات املانحة 
لها  رخص  التي  والشركات  املؤسسات  الوطنية،  للسلطة 
في  ومن  احمللية  والهيئات  عام،  مرفق  إدارة  أو  باستغالل 
حكمها. ويهدف الديوان ضمان سالمة العمل واالستقرار 
مؤسسات  في  االنحراف  أوجه  وكشف  واإلداري  املالي 
السلطة الوطنية. وعلى املستوي املالي يتولى الديوان إعداد 
مشروع بالقرارات املتعلقة بالعالوات ويقدمها إلى مجلس 
يقوم  ان  له  الديوان  مهام  حتقيق  ومن  إلقرارها.  الوزراء 
واللوازم   واملستندات  والوثائق  احلسابات  في  بالتدقيق 
وكافة التقارير واملعلومات في أية دائرة كما يقوم بوضع 
بشؤون  يتعلق  مبا  واملتابعة  بالرقابة  اخلاصة  النظم 

املوظفني. كما هو مبني من القواعد التالية:

  تخضع لرقابة الديوان السلطات الثالث التنفيذية	
واملؤسسات  والهيئات  والقضائية،  والتشريعية 
التي  والشركات  املؤسسات  واألهلية،  العامة 
أو  فيها  الوطنية  السلطة  تساهم  أو  متلكها 
املانحة  اجلهات  من  أو  منها  مساعدة  تتلقى 

التي  والشركات  املؤسسات  الوطنية،  للسلطة 
عام،  مرفق  إدارة  أو  باستغالل  لها  رخص 
حكمها)31(3. في  ومن  احمللية   والهيئات 

  سالمة	 ضمان  على    3)23( الديوان   يعمل 
السلطة  في  واإلداري  املالي  واإلستقرار  العمل 
والتشريعية  التنفيذية  الثالث  بسلطاتها  الوطنية 
فيها.  وفي  اإلنحراف  أوجه  والقضائية وكشف 
سبيل حتقيق ذلك من املهام التي يقوم الديوان ما 

يلي:
 • والتفتيش• الرقابة  أجهزة  قيام  من  التحقق 
واملتابعة الداخلية في املراكز املالية مبمارسة 

مهامها بصورة سليمة وفعالة
 • وإيراداتها• الوطنية  السلطة  نفقات  مراقبة 
واملستودعات  واملخازن  والسلف  والقروض 
األراضي  بيع  معامالت  في  والتدقيق 
للسلطة  التابعة  أو  احلكومية  والعقارات 

الوطنية وإدارتها وتأجيرها
 • واإلدارية• املالية  املخالفات  عن  الكشف 
غير  من  او  املوظفني  من  تقع  التي  والقانونية 

املوظفني.
 • عن• املواطنون  يقدمها  التي  الشكاوي  بحث 
الواجبات  أداء  في  اإلهمال  أو  املخالفات 
اإلعالم  وسائل  تنشره  ما  ودراسة  الوظيفية 
صحفية  حتقيقات  أو  شكاوي  من  املختلفة 
تتناول نواحي اإلهمال أو االستهتار أو سوء 

اإلدارة أو االستغالل.
 • التثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم املوازنة•
املوازنة  وقانون  املالية  والشؤون  العامة 
السنوي ومن صحة األوامر املالية واحلواالت 

الصادرة مبقتضى أحكامه.
 • القرارات• ومراجعة  مراقبة  على  العمل 
اخلاصة بشؤون املوظفني العامني فيما يتعلق 
والترقيات  واألجور  واملرتبات  بالتعيينات 
أخرى  بدالت  وأية  واإلجازات  والعالوات 
مطابقتها  مدى  من  والتثبت  حكمها،  في  وما 
جهة  من  بها  املعمول  واألنظمة  للقوانني 

ومطابقتها للموازنة العامة من جهة أخرى.
 • املنح والهبات والتبرعات• العمل على مراجعة 

املقدمة للجهات اإلدارية وآلية صرفها والتأكد 
من مدى اتفاقها مع القوانني واألنظمة املعمول 

بها.

  والوثائق	 احلسابات  في  التدقيق  للديوان 
دائرة )24(3. وله  أية  واللوازم في  واملستندات 
االطالع على كافة التقارير واملعلومات والبيانات 
التحقيق  تقارير  وعلى  املوظفني  من  الواردة 
املالية  باألمور  مساس  لها  التي  املخالفات  في 
يريد  ما  بكل  تزويده  يطلب  أن  وله  واإلدارية 
االطالع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع 
الدوائر احلكومية مما له عالقة بأعمالها )25(3.

  يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية، وهو جهاز	
الرقابة والتدقيق اخلارجي على كافة املؤسسات 
املؤسسات  ونفقات  إيرادات  مبراقبة  العامة، 
تقرير  ويقدم  وصرفها  حتصيلها  وطرق  العامة 
التشريعي  واملجلس  للرئيس  ذلك  عن  سنوي 

)مادة 18(1.

  التي	 بالقرارات  مشروع  إعداد  الديوان  يتولى 
حتدد قيمة عالوات: طبيعة العمل، واالختصاص، 
أخرى  عالوات  أية  أو  واملخاطرة،  والندرة 
ومستحقيها، ووضع الضوابط واملعايير لصرفها 
مجلس  إلى  ويقدمها  املالية  وزارة  مع  بالتنسيق 

الوزراء إلقرارها )2-8(8.

  ومسؤولياته	 مهامه  حتقيق  سبيل  في  للديوان 
واملتابعة  بالرقابة  اخلاصة  النظم  بوضع  القيام 
مبا يتعلق بشؤون املوظفني في الدوائر احلكومية 
عليها،وإعداد  واالطالع  عنها  املعلومات  وطلب 
بطاقة وظيفية لكل موظف)13(8. وعلي الدائرة 
الديوان  احلكومية  الدائرة  تخطر  أن  احلكومية 
املتعلقة  والبيانات  والتعليمات  القرارات  بكافة 

بشؤون املوظفني لديها)14(8.

مرجعية الرقابة املالية

بإعداد  العامة  املوازنة  دائرة  خالل  ومن  املالية  وزارة  تقوم 
موازنة املؤسسات العامة وتعمل على التأكد من عدم االزدواج 
قياس  معايير  وتضع  والتمويل،  والبرامج  التخصص  في 
مستوي األداء، وتعد التعديالت على قانون املوازنة ، وتضع 

وزارة املالية القواعد واألنظمة واإلجراءات التي حتكم تنفيذ 
وموازنات  اخلاصة  والصناديق  احمللية  الهيئات  موازنات 
الدورية  التقارير  وتصدر  واملؤسسات  العامة  املؤسسات 
لها وهي املسؤولة عن إدارة حساب اخلزينة املوحدة. وتعد 
إلى  وتقدمها  واخلتامية  التمهيدية  احلسابات  املالية  وزارة 
التشريعي.  املجلس  إلى  واإلحالة  لالعتماد  الوزراء  مجلس 
على  بالتوقيع  املخولة  الوحيدة  اجلهة  هي  املالية  وزارة  إن 
إن  كما  العامة  واملؤسسات  للوزارات  القروض  اتفاقيات 
وزارة التخطيط هي املخولة بعقد اتفاقيات املنح والتبرعات. 

كما هو مبني من القواعد التالية:

  موازنة	 بإعداد  العامة  املوازنة  دائرة  تقوم 
املؤسسات العامة باالستناد إلى املعلومات املقدم 
من قبل هذه املؤسسات،  وتعمل على التأكد من 
عدم االزدواج في التخصص والبرامج والتمويل، 
للمشاريع  األداء   مستوي  قياس  معايير  وتضع 
املوازنة  قانون  في  لها  مخصصات  ترصد  التي 

العامة )مادة 20(1.

  إذا لزم أي تعديل على بنود قانون املوازنة العامة	
أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات 
من  وتقدم  موازنة  كملحق  إعدادها  يجب  جديدة 
مجلس الوزراء إلى املجلس التشريعي للمصادقة 

عليها وإصدار القانون بها )مادة 36(1. 

  واألنظمة	 القواعد  وضع  املالية  وزارة  تتولى 
الهيئات  موازنات  تنفيذ  حتكم  التي  واإلجراءات 
احمللية والصناديق اخلاصة وموازنات املؤسسات 
العامة واملؤسسات  وتعمل على جتميع احلسابات 
الدورية والسنوية للمعامالت املالية لها وتصدر 

التقارير الدورية لها)مادة 41(1.

  واملنح	 والقروض  اإليرادات  كل  تتدفق 
ما  إال  العام  اخلزينة  حساب  إلى  واملتحصالت 
عقد  أو  دولية  اتفاقية  أو  خاص  قانون  في  ورد 
السلطة  مدفوعات  كل  منه  تتدفق  وكما  قانوني 
قبل  من  العام  اخلزينة  حساب  يدار   ، الوطنية 
أن  عامه  مؤسسة  ألي  يجوز  وال  املالية  وزارة 
الفلسطينية  النقد  سلطة  لدي  لها  حسابات  تفتح 
املالية  وزارة  من  خطي  بإذن  إال  أخر  بنك  أي  أو 

)املادة 11،12،14،17(1.
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  عن	 األول  املسؤول  هو  املالية  وزير  يعتبر 
العامة  واملؤسسات  الوزارات  حسابات  رقابة 
أو  املختص  الوزير  املالية،ويعتبر  ومعامالتها 
تنفيذ  عن  مسؤوالً  العامة  املؤسسة  مسؤول 
مؤسسته،  أو  بوزارته  املوازنة  قانون  أحكام  
ويعتبر جميع املدققني الداخلني في كافة الوزارات 
من  للوزارة  تابعني  موظفني  العامة  واملؤسسات 

الناحية الفنية ) مادة 47(1.

ال يكون للوزارات واملؤسسات العامة في السلطة  	
مخصصات  تخصيص  إعادة  في  احلق  الوطنية 
املوازنة من بند إنفاق إلى بند آخر في موازناتها 
التي  املرعية  بالتشريعات  الصارم  بالتقيد  إال 
الفرعية  البنود  بني  التخصيص  إعادة  حتكم 
للمخصصات وباعتماد السلطة املخولة بالسماح 
التشريعات  حددتها  كما  التخصيص  بإعادة 

املرعية )مادة 50(1. 

  نهاية كل ربع سنة	 في  تقريراً  املالية  تعد وزارة 
الوزير  ويقدم  املوازنة  لوضع  ومحلالً  مفصالً 
واملجلس  الوزراء  مجلس  من  لكل  التقرير  هذا 

التشريعي)مادة 52(1.

اجلهة الوحيدة املخولة بالتوقيع   وزارة املالية هي 	
واملؤسسات  للوزارات  القروض  اتفاقيات  على 
مجلس  موافقة  بعد  الوطنية  السلطة  في  العامة 

الوزراء) مادة 56 ، 57(1.

للتدقيق املالي الداخلي  تضع وزارة املالية نظاماً  	
لضمان االستخدام املالئم واالقتصادي للموارد 
العامة ولضمان التزام كل الوزارات واملؤسسات 
العامة ووحداتها باإلنفاق وفق التشريعات املالية 
التفتيش في  املالية سلطة  املرعية ويكون لوزارة 
لإليرادات  احملاسبية  السجالت  على  وقت  أي 
العامة  واملؤسسات  الوزارات  لكل  والنفقات 

والصناديق اخلاصة )مادة 63(1 .

  تعد وزارة املالية احلسابات التمهيدية واخلتامية	
واإلحالة  لالعتماد  الوزراء  مجلس  إلى  وتقدمها 
نهاية  من  سنة  خالل  التشريعي  املجلس  إلى 
من  نسخة  وترسل  كما  لإلقرار،  املالية  السنة 
املسودة إلى ديوان الرقابة املالية واإلدارية) مادة 

.1)66 ،65

  يطبق النظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة	
على أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة 
املوازنة  ضمن  موازنتها  تدخل  عامة  هيئة  أو 
ذات  مؤسسة  أية  وعلى  الوطنية  للسلطة  العامة 
استقالل مالي وإداري ليس لها نظام مالي خاص 

بها )مادة 2(2.

  القيود	 تدقيق  خطياً  يفوضه  ملن  أو  املالية  لوزير 
في  اإليرادات  بتحصيل  املتعلقة  والسجالت 
املكلفة  األخرى  واجلهات  واملؤسسات  الدوائر 

بتحصيل تلك اإليرادات )ماده 47(2.

  اتفاقيات	 بعقد  املخولة  هي  التخطيط  وزارة 
املعد  املوازنة  ضمن  والهبات  والتبرعات  املنح 
للمشاريع أو دعم املوازنة مبا يتفق مع املوازنات 

واخلطط التطويرية )1-49(2.

مرجعية تنفيذ العطاءات واللوازم
املدرجة  الدوائر  العامة  اللوازم  قانون  ألحكام  يخضع 
موازنتها ضمن قانون املوازنة، وعلى أية دائرة عند تنفيذ 
الشروط  اعتماد  بها  اخلاصة  الفنية  واخلدمات  األشغال 
العامة املوحدة للعطاءات. لدائرة العطاءات تدقيق وحتليل 
عطاءات األشغال واخلدمات الفنية احلكومية وجمع وحفظ 
العطاءات   جلان  وتتشكل  بها.  املتعلقة  املعلومات  وحتليل 
األشغال  لوزير  قراراتها  وتخضع  املركزي  املستوي  على 
العامة، وعلى مستوي الدائرة وتخضع قراراتها  لتصديق 
وتخضع  احملافظة  مستوي  وعلى  املختص،  املسؤول 
األشغال  وزارة  إلى  ويعهد  احملافظ.  لتصديق  قراراتها 
بصورة  دائرة  أية  إلى  تعود  أشغال  أي  بتنفيذ  العامة 
مباشرة إذا توفرت لدي الوزارة إمكانيات فنية وآلية لتنفيذ 

األشغال املقترحة. كما هو مبني من القواعد التالية:

  الدوائر	 العامة  اللوازم  قانون  ألحكام  يخضع 
العامة  املوازنة  قانون  ضمن  موازنتها  املدرجة 
أية دائرة أخرى  الوطنية وعلى  السنوي للسلطة 
القانون  هذا  أحكام  تطبيق  الوزراء  مجلس  يقرر 

عليها.

  الفنية	 أية دائرة عند تنفيذ األشغال واخلدمات  على 
اخلاصة بها اعتماد الشروط العامة املوحدة للعطاءات 
شريطة أن ينص على أي تعديالت أو شروط إضافية 

في الشروط اخلاصة للمقاولة )38(9.

  من املهام والصالحيات املخولة لدائرة العطاءات	
واخلدمات  األشغال  عطاءات  وحتليل  تدقيق 
الفنية احلكومية وجمع وحفظ وحتليل املعلومات 
املتعلقة بها. وتوحيد الشروط العامة لعقد املقاولة 
الشروط  تلك  وتطوير  العطاءات  وإجراءات 
والتعليمات  واألنظمة  للقوانني  وفقاً  واإلجراءات 

املعمول بها)3(9.

  العطاءات	 جلان  التالية:  العطاءات  حلان  تتشكل 
األشغال  لوزير  قراراتها  وتخضع  املركزية 
وتختص  الدائرة  عطاءات  جلنة  )7(9؛  العامة 
تزيد  ال  التي  األشغال  عطاءات  وإحالة  بطرح 
دوالر  ألف  وخمسني  مائة  على  منها  كل  قيمة 
املسؤول  لتصديق  قراراتها   وتخضع  أمريكي  
املختص)8(9؛ وجلنة عطاءات احملافظة وتختص 
التي  اللجنة بطرح وإحالة عطاءات األشغال  هذه 
وعشرين  خمسة  على  منها  كل  قيمة  تزيد  ال 
لتصديق  قراراتها  وتخضع  أمريكي  دوالر  ألف 
احملافظ )9(9. في كل احلاالت ميثل ممثلني عن 

الدائرة ذات العالقة بالعطاء ) 7 8 9( 9

  العامة	 العطاءات  قانون  في  ورد  مما  بالرغم 
االشغال  وزارة  إلى  يعهد  أن  الوزراء  ملجلس 
بصورة  دائرة  أية  إلى  تعود  أشغال  أي  بتنفيذ 
من  الوزارة  إمكانيات  كانت  إذا  مباشرة 
.9)39( بذلك  تسمح  واآللية  الفنية   الناحية 

النزاهة والذمة املالية

العليا في  الوظائف  املشروع   الكسب غير  لقانون  تخضع 
والهيئات  والقضائية  والتشريعية  التنفيذية  السلطات 
واملوظفون   ، فيها  تساهم  التي  والشركات  احمللية 
اخلاصة  الفئات  من  املدنية  اخلدمة  لقانون  اخلاضعون 
واألولى والثانية، مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء 
واملبيعات  املشتريات  ومندوبو  والصيارف  الودائع  على 
والرابعة  الثالثة  الفئات  من  والبيع  الشراء  جلان  وأعضاء 
دعم  أي  أو  موازناتها  تتلقى  التي  واجلهات  واخلامسة، 
غير  الكسب  الهيئة  وتختص  للدولة.  العامة  املوازنة  من 
املشروع بفحص الذمة املالية للخاضعني لقانونها وعليهم 
املالية خالل شهرين من خضوعه  إقرار عن ذمتهم  تقدمي 
املالية  ذمهم  وإقرار  املشروع،  غير  الكسب  قانون  ألحكام 

شهر  خالل  املالية  ذمتهم  عن  وإقرارا  سنوات  ثالث  كل 
الكسب  قانون  ألحكام  خضوعهم  انتهاء  تاريخ  من  واحد 

غير املشروع. كما هو مبني من القواعد التالية:

  الكسب	 قانون  ألحكام   التالية  اجلهات  تخضع  
الوطنية  السلطة  رئيس   :4)2( املشروع  غير 
مجلس  وأعضاء  رئيس  ومستشاروه،  ونوابه 
املجلس  أعضاء  حكمهم،  في  ومن  الوزراء 
التشريعي الفلسطيني، أعضاء السلطة القضائية 
والنيابة العامة، رؤساء األجهزة ومديرو الدوائر 
احملافظون  والشرطة،  األمن  قوات  في  ونوابهم 
احمللية،  الهيئات  مجالس  وأعضاء  ورؤساء 
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات املساهمة 
العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة 
فيها،  مساهما  مؤسساتها  من  أي  أو  الوطنية 
املدنية  اخلدمة  لقانون  اخلاضعون  املوظفون 
مأمورو  والثانية،  واألولى  اخلاصة  الفئات  من 
الودائع  على  واألمناء  ومندوبوهم  التحصيل 
واملبيعات  املشتريات  ومندوبو  والصيارف 
الثالثة  الفئات  من  والبيع  الشراء  جلان  وأعضاء 
قانون  في  عليها  املنصوص  واخلامسة  والرابعة 
قوات  أفراد  من  حكمهم  في  ومن  املدنية  اخلدمة 
وأعضاء  ومسئولو  موظفو  والشرطة،  األمن 
من  دعم  أي  أو  موازناتها  تتلقى  التي  اجلهات 
يقرر  آخر  شخص  وأي  للدولة،  العامة  املوازنة 
القانون. هذا  ألحكام  إخضاعه  الوزراء   مجلس 

  بحفظ	 املشروع  غير  الكسب  الهيئة   تختص 
بيانات  أية  وطلب  املالية  الذمة  إقرارات  جميع 
املالية  الذمة  فحص  بها،  تتعلق  إيضاحات  أو 
للخاضعني ألحكام لقانون الكسب غير املشروع، 
والتحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير 

مشروع )8(4.

  رئيس	 الوطنية،  السلطة  رئيس  باستثناء 
وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء املجلس 
والنيابة  القضائية  السلطة  أعضاء  التشريعي، 
قانون  ألحكام  يخضع  من  كل  على  العامة، 
الكسب  هيئة  إلى  يقدم  أن  املشروع  غير  الكسب 
غير املشروع إقرار عن ذمته املالية وذمة أوالده 
القصر خالل شهرين من خضوعه ألحكام قانون 
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الكسب غير املشروع، وإقرار ذمة مالية كل ثالث 
سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن مصدر أي 
زيادة في الذمة املالية، وأن يقدم إقرارا عن ذمته 
املالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه 

ألحكام قانون الكسب غير املشروع. )16(4.

خامسا: عالقاتها اخلارجية مع اجلمهور
شكاوي اجلمهور

الرقابة  ديوان  مهام  من  التالية،  القاعدة  في  مبني  هو  كما 
ما  في  والتحقيق  اجلمهور  شكاوي  بحث  واإلدارية  املالية 

تنشره وسائل اإلعالم.
  الشكاوي	 بحث  على   3)23( الديوان   يعمل 
اإلهمال  أو  املخالفات  املواطنون عن  يقدمها  التي 
تنشره  ما  ودراسة  الوظيفية  الواجبات  أداء  في 
وسائل اإلعالم املختلفة من شكاوي أو حتقيقات 
صحفية تتناول نواحي اإلهمال أو االستهتار أو 

سوء اإلدارة أو االستغالل.

عمليات الشراء وعطاءات األشغال العامة 

و  املنافسة  مبدأ  باعتماد  العامة،  املؤسسات  القانون  يلزم 
وإعطاء فرص متكافئة للجهات املؤهلة للقيام بتوريد اللوازم 

أو بتنفيذ العطاءات. كما هو مبني من القواعد التالية:

  مبدأ	 اعتماد  لألسس  وفقاً  الشراء  عمليات  تتم 
مراعاة  الشراء،  عمليات  جميع  في  املنافسة 
احلصول على أجود اللوازم وبأفضل األسعار 
صفقات  إلى  اللوازم  جتزئة  وعدم  والشروط، 
اللوازم  شراء  عمليات  جميع  في  متعددة 

املتشابهة )7(5.

  التي بجب  مراعاتها عند طرح أي	 القواعد  أهم  من 
|العامة  الفنية  اخلدمات  أو  باألشغال  يتعلق  عطاء 
مبدأ  تطبيق  احمللية،  الصحف  في  اإلعالن  يلي:  ما 
املؤهلة  للجهات  متكافئة  فرص  وإعطاء  املنافسة 
العطاء  إحالة  عند  والتقيد  األشغال،  بتنفيذ  للقيام 
العطاء  دعوة  لشروط  املستوفية  العروض  بأفضل 

وأنسب األسعار مع مراعاة درجة اجلودة املطلوبة 
قدرة  ومدى  احملددة  املدة  ضمن  التنفيذ  وإمكانية 
حسب  املطلوب  بالعمل  للقيام  املستشار  أو  املقاول 

الشروط واملواصفات. مادة )5(9

حماية املستهلك

في احلالة التي تقدم فيها املؤسسات العامة منتجات معد 
عليها  ينطبق  اجلمهور،  انتفاع  أو  الستهالك  او  للتداول 
مطابقاً  املنتج  يكون  أن  فيجب  املستهلك.   حماية  قانون 
للتعليمات الفنية اإللزامية ومتفق مع سالمة البيئة. وعلى 
املؤسسة حتمل املسؤولية عن الضرر الناجم عن استخدام 
في  الفورية  اإلجراءات  تنفيذ  وعليها  املنتج،  استهالك  أو 
حالت اكتشاف عيباً من شأنه أن يضر بسالمة املستهلك أو 
صحته، وعدم احتواء إلعالن عن هذه املنتجات على خداع 
املستهلك  حماية  قواعد  يلي  وفيما  للمستهلك.  تضليل  أو 
تقدم  حينما  أشكالها  بكل  املؤسسات  على  تنطبق  والتي 

للجمهور منتجا معا لالستهالك والتداول:

  فيما يلي قواعد حماية املستهلك والتي تنطبق على	
للجمهور  تقدم  حينما  أشكالها  بكل  املؤسسات 

منتجا معا لالستهالك والتداول:

  الفنية	 للتعليمات  مطابقاً  املنتج  يكون  أن  يجب 
اإللزامية، من حيث بيان طبيعة املنتجات ونوعها 
ويخضع  ومكوناتها،  اجلوهرية  ومواصفاتها 
لذلك أيضاً عمليات التعبئة والتغليف التي تشمل 
الواجب  واالحتياطات  باملنتج  التعريف  عناصر 
اتخاذها عند االستعمال واملصدر واملنشأ وتاريخ 
الصنع وتاريخ انتهاء الصالحية، وكذلك طريقة 
القوانني  عليه  تنص  ما  مراعاة  مع  االستخدام، 
وخصوصاً  العالقة،  ذات  والقرارات  واألنظمة 

املتعلق منها بسالمة البيئة)7(6.

  والصنع	 اإلنتاج  مواقع  في  االحتفاظ  يحظر 
وسائل  في  وكذلك  والبيع  والعرض  والتخزين 
واملسالخ  واملرابض  واألسواق  البضائع  نقل 
متكن  التي  اآلالت  أو  األدوات  أو  باملنتجات 

غير  املكاييل  أو  املوازين  مثل  السلع،   غش  من 
املعتمدة، السلع املغشوشة أو الفاسدة أو املنتهية 
أو غير املطابقة للمواصفات املعتمدة، السلع التي 
ال تتمتع بسالمة التداول القانوني في بلد املنشأ 
أو جهة املنشأ وفقاً ملا توصي به اجلهات املختصة 

.6)8(

  كل منتج ينطوي على استعماله أية خطورة يجب	
أن يؤشر أو يرفق به حتذير يبني وجه اخلطورة 
االستخدام،  أو  لالستعمال  املثلى  والطريقة 
عن  ناجت  ضرر  حدوث  حال  في  العالج  وكيفية 

االستخدام )9(6.

  يكون املزود النهائي مسؤوالً عن الضرر الناجم	
أو  احمللي  املنتج  استهالك  أو  استخدام  عن 
املستورد الذي ال تتوافر فيه شروط السالمة أو 
بالضمانات  االلتزام  عدم  أو  للمستهلك  الصحة 
املعلن عنها أو املتفق عليها، ما لم يثبت هوية من 
عن  مسؤوليته  عدم  كذلك  وأثبت  باملنتج  زوده 

الضرر الناجم )10(6.

  التي	 اخلدمة  أو  السلعة  بأن  للمزود  تبني  إذا 
من  أكثر  أو  عيباً  تتضمن  التداول  قيد  وضعها 
أو  صحته  أو  املستهلك  بسالمة  يضر  أن  شأنه 
أن يتخذ  املزود  عليه، فعلى  أنها قد تشكل خطراً 

وبشكل فوري اإلجراءات اآلتية)11(6:

 • اجلمهور• وإعالم  املختصة  اجلهات  إبالغ 
العيوب  هذه  عن  اإلعالم  وسائل  بواسطة 

وحتذيره من املخاطر التي قد تنتج عنها.

• سحب السلعة من األسواق.•

 • استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها•
وإعادة الثمن املدفوع.

 • وإعادة• اخلاصة  نفقته  على  السلع  استبدال 
الثمن املدفوع في حال تعذر إصالحها.

 • التخلص منها، بطرق صحيحة وغير مضرة•
بالبيئة، وعلى نفقته اخلاصة. 

  العربية	 باللغة  البيان  بطاقة  على  تدرج  أن  يجب 

املواصفات  مؤسسة  تعتمدها  التي  املعلومات 
ووفقاً  سلعة  كل  لطبيعة  تبعاً  واملقاييس 

خلصائصها)12(6. 

  يجوز للمجلس الفلسطيني حلماية املستهلك كلما	
أن  معني  منتج  في  خطر  لوجود  عالمات  بدت 
بالتحفظ  االقتصاد إصدار قرار  يطلب من وزير 
على املنتج أو وقف تداوله أو وقف استيراده أو 

تصديره أو عرضه أو سحبه أو إتالفه)14(6.

  للمنتجات	 واإلعالن  بالترويج  يقوم  من  كل  على 
مواصفات  وواقع  عنه  يعلن  ما  توافق  يراعي  أن 
ذلك  ينطوي  أال  ويجب  عنها،  املعلن  املنتجات 

اإلعالن على خداع أو تضليل للمستهلك)15(6.

  وحدة	 على  املتداولة  بالعملة  السعر  إعالن  يجب 
عليها  مباشر  بشكل  للمستهلك  املعروضة  البيع 
مكان  في  بارز  بشكل  توضع  ذلك  تعذر  وإذا 

عرضها. )17(6.

  استرجاع	 أو  إصالح  عن  مسؤوالً  املزود  يكون 
خالل  عيباً  بها  أن  تبني  إذا  املضمونة  املنتجات 
مدة وشروط الضمان املتفق عليها مع املستهلك، 
وعليه استبدالها أو استرجاعها ورد ثمنها حسب 
رغبة املستهلك، وال يجوز له االتفاق على خالف 

ذلك)19(6.

  على كل مزود ضمان العيوب اخلفية التي تنقص	
أو  محسوباً  نقصاً  اخلدمة  أو  السلعة  قيمة  من 
جتعلها غير صاحلة لالستعمال فيما أعدت إليها 

وفقاً لطبيعتها أو ألحكام العقد)20(6.

  احلقيقي	 اسمه  بوضوح  يبني  أن  املزود  على 
وعالمته التجارية املسجلة على السلع املطروحة 
املطلوبة  املعلومات  وكافة  األسواق،  في  للتداول 

في بطاقة البيان)21(6.

  املزود	 حددها  التي  املواصفات  تتوافر  أن  يجب 
أو تلك التي اشترط املستهلك خطياً وجودها في 

السلعة أو اخلدمة املتفق عليها )25(6.
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