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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل للباحثة

 األستاذة رائدة قنديل

 على إعدادها هذا التقرير، ولفريق أمان، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد، 
لمراجعتهم التقرير وتحريره. 

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. بيئة النزاهة في عمل 
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “امان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على إستخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره. 
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بيئــة النزاهــة يف عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائع

المقدمة
إن تعثــر أحــد البنــوك وعــدم قدرتــه علــى االلتــزام مبطالبــات املودعــن يشــكل تهديــداً لالســتقرار املالــي، وينــذر بحــدوث أزمــة 
ماليــة حــادة يف اجلهــاز املصــريف ككل، وبالتالــي تراجــع ثقــة املودعــن بــأداء اجلهــاز املصــريف يف الدولــة. ولتفــادي حــدوث مثــل 
هــذه األزمــات، فــإن الســلطات العليــا يف الــدول تنشــئ نظــام ضمــان الودائــع، باعتبــاره أحــد عناصــر شــبكة األمــان املالــي الفعالــة، 

باإلضافــة إلــى ســلطة النقــد ووزارة املاليــة، للتغلــب علــى األزمــات املســتقبلية التــي تواجــه البنــوك واملودعــن1. 
ــي قــد تواجــه املؤسســات  ــى املشــكالت الت ــب عل ــة املودعــن همــا العنصــران الفعــاالن يف التغل ــع وحماي ــى الودائ إن التأمــن عل
املصرفيــة واســتقرارها املالــي، لــذا، فــإن تأســيس مؤسســات ضمــان الودائــع هــو مبثابــة التأمــن علــى ودائــع املودعــن يف اجلهــاز 

املصــريف.
ويعتبــر ضمــان الودائــع بشــكل عــام غيــر موجــه حلمايــة فــرد أو مؤسســة أو جماعــة معينــة، ولكنــه موجــه نحــو املجتمــع عامــة 
وبصفــة خاصــة صغــار املودعــن، ألنــه قــد ال تتوافــر لديهــم املعلومــات الكافيــة عــن املراكــز املاليــة للبنــوك التــي يــودون إيــداع 
مدخراتهــم بهــا، وعليــه، فــإن نظــام ضمــان الودائــع املصرفيــة يســاعد هــذه الفئــة علــى إيــداع ودائعهــم يف أي مــن البنــوك2، دون 

خشــية مــن أيــة مخاطــر قــد تترتــب علــى ذلــك.
ويقــوم ضمــان الودائــع املصرفيــة علــى فلســفة التكامــل بــن طرفــن رئيســين همــا: اجلهــاز املصــريف مــن جهــة )وبالتالــي املودعــون 
الذيــن ســيحصلون علــى فوائــد أقــل علــى ودائعهــم مقابــل التخلــص مــن املخاطــرة وظــروف عــدم التأكــد(، والســلطة مــن جهــة 
أخــرى )وبالتالــي االقتصــاد الوطنــي بأكملــه حيــث يشــارك جميــع املواطنــن يف الفوائــد الناجمــة عــن جتنــب حــاالت الفــزع العــام 
مقابــل املــوارد احلقيقيــة التــي ســتخصص إلدارة أنظمــة الضمــان(، وبالتالــي، يســتفيدون مــن حالــة االســتقرار املنعكســة علــى 

االقتصــاد الوطنــي وســالمته3.
يعتبــر اســتقرار القطــاع املالــي يف فلســطن مــن أهــم أهــداف ســلطة النقــد، ويتصــدر أولويــات عملهــا كأي بنــك مركــزي يف العالــم، 
حيــث بذلــت ســلطة النقــد جهــوداً حثيثــة ملواصلــة االرتقــاء بــه وتطويــره مبــا يواكــب أفضــل املمارســات الدوليــة الفضلــى. وينصــب 
اهتمــام ســلطة النقــد بالدرجــة األولــى علــى أن يكــون القطــاع املالــي عمومــاً، واملصــريف خصوصــاً، قــادراً علــى العمــل ومواجهــة 

أيــة مخاطــر أو تأثيــرات ســلبية علــى منــو االقتصــاد وتطــوره، ومبــا يضمــن قيــام هــذا القطــاع مبهامــه بــكل فاعليــة وكفــاءة4.
لذلــك، أنشــئت املؤسســة مبوجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013 كمؤسســة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة 
القانونيــة واالســتقالل املالــي واإلداري، بهــدف حمايــة أمــوال املوِدعــن يف البنــوك األعضــاء وتشــجيعاً لالدخــار وتعزيــزاً للثقــة 

باجلهــاز املصــريف الفلســطيني.

يأتــي هــذا التقريــر يف إطــار عمــل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( للرقابــة علــى املؤسســات العامــة للتأكــد مــن 
حاكميــة إدارة العمــل بهــا، حيــث يهــدف التقريــر إلــى تشــخيص واقــع بيئــة النزاهــة يف عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع 
مــن خــالل فحــص سياســة احلوكمــة الرشــيدة ونظــام النزاهــة ومــدى تطبيقهــا ملبــادئ الشــفافية الضروريــة يف إجراءاتهــا وفحــص 
مــدى فعاليــة نظــام املســاءلة يف عملهــا بالتركيــز علــى مــدى توفــر عناصــر ومتطلبــات دورهــا املتخصــص بشــكل فعــال علــى التــزام 
البنــوك باألحــكام والشــروط املتعلقــة بضمــان ودائــع املودعــن لديهــا، ومناعتهــا مــن التدخــل اخلارجــي بقراراتهــا، ليصــار إلــى 
تقــدمي توصيــات للجهــات ذات العالقــة بهــدف حتســن قدرتهــا كجســم رقابــي وضامــن ومشــجع لالدخــار، علــى قطــاع حيــوي 

وهــام ميــس مبصالــح كل املواطنــن الفلســطينين. 

1 املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. التقرير السنوي للعام 2017،  2017
2  عزيز عثمان. مقارنة أنظمة مؤسسات ضمان الودائع المصرفية في بعض الدول. 2014/4/16 

. http://dif.gov.ly/?p=1170 
www.rb2000.ps/news/107437 12-04-2014 3  د. جهاد الوزير، يف لقاء مع راديو بيت حلم بتاريخ

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=307&language=ar-EG 4
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تمهيد
نظــراً للــدور الــذي تلعبــه البنــوك يف التأثيــر علــى النشــاط االقتصــادي، وعلــى كميــة النقــود املتداولــة، كان مــن الضــروري توفــر 
آليــات ســليمة وواضحــة حلمايــة املودعــن مــن ناحيــة، وحلمايــة البنــوك مــن التعثــر واإلفــالس وضمــان اســتقرار النظــام املصــريف 

ككل مــن ناحيــة أخــرى5. 

وانطالقــاً مــن أن الودائــع املصرفيــة متثــل أحــد أهــم البنــود الالزمــة لدعــم هــذا االســتقرار، وباعتبارهــا ديونــاً علــى املصــارف 
واجبــة التســديد، فــإن أي خطــر يهــدد هــذه الودائــع يشــكل تهديــداً مباشــراً للنظــام املصــريف، لذلــك، كان مــن الضــروري توافــر 
ــرز نظــام ضمــان  ــات، يب ــن هــذه اآللي ــر واإلفــالس. ومــن ب ــة املصــارف مــن التعث ــة، وحلماي ــة املودعــن مــن ناحي ــات حلماي آلي
الودائــع الــذي يعمــل علــى توفيــر إمكانيــة تعويــض فئــات مــن املودعــن بنســبة مــن ودائعهــم التــي تتعــرض للخطــر نتيجــة تعثــر 
املصــرف وتوقفــه عــن الدفــع، ومــن أجــل ذلــك، فــإن الــدول التــي ال تطبــق أنظمــة ضمــان الودائــع بــدأت بدراســة إمكانيــة تطبيــق 

هذه األنظمة نظراً ألهميتها يف عالج املشكالت واألزمات التي تواجه املصارف6.

وتعــود فكــرة ضمــان الودائــع إلــى فتــرة الكســاد الكبيــر الــذي أصــاب االقتصــاد العاملــي 
يف بدايــة ثالثينيــات القــرن املاضــي7، وأدى إلــى وقــف آالف املصــارف عــن العمــل يف 
كل أنحــاء العالــم، حيــث بــدأت دول العالــم بالعمــل بنظــام تأمــن الودائــع منــذ بدايــات 
القــرن املاضــي، فكانــت الواليــات املتحــدة هــي أول دولــة متقدمــة أسســت مؤسســة 
لضمــان الودائــع وذلــك عــام 1934، وحــددت ســقف الضمــان للمــودع بـــ 100 ألــف 
دوالر، بينمــا جــرى تأســيس مؤسســة ضمــان الودائــع الكنديــة عــام 1967 والبريطانيــة 
عــام 1979 واليابانيــة عــام 1971. وكانــت تركيــا أول دولــة ناميــة بــادرت إلــى تأســيس 

ــع، وذلــك عــام 19608. مؤسســة لضمــان الودائ

أمــا يف العالــم العربــي، فتعتبــر لبنــان الدولــة األولــى التــي اهتمــت بإنشــاء نظــام حلمايــة املودعــن، فــكان إنشــاء املؤسســة الوطنيــة 
لضمــان الودائــع يف عــام 1967 أول مبــادرة يف هــذا املجــال، ويف األردن، مت إنشــاء نظــام لضمــان الودائــع بعــد األزمــة التــي حلقــت 
بســعر صــرف الدينــار األردنــي يف نهايــة عــام 1988، ومــع ظهــور مشــكلة بنــك البتــراء ومــا تبعهــا مــن تعثــر بعــض مؤسســات اجلهــاز 
ــى الودائــع طبقــاً للقانــون رقــم 37  لســنة 1992. وقــد جمــع البنــك املركــزي  املصــريف. ويف مصــر، أنشــئ صنــدوق التأمــن عل
ــم تبعتهــا  ــة، ث ــم يفعــل ذلــك ثاني القســط األول مــن البنــوك واســتخدمه يف ســداد خســائر إفــالس بنــك االعتمــاد والتجــارة، ول

اجلزائــر عــام 2003 بعــد إفــالس بنــك خليفــة.9

ويهــدف إنشــاء نظــام التأمــن علــى الودائــع يف الــدول إلــى تخفيــف العــبء علــى البنــك املركــزي الــذي تقــع علــى عاتقــه مهمــة 
املقــرض األخيــر، فيقــوم بإقــراض البنــوك التــي تواجــه صعوبــات ماليــة، لــذا، فــإن للبنــوك املركزيــة مصلحــة أساســية يف وجــود 

صنــدوق التأمــن علــى الودائــع، إذ إن هــذا النظــام يخفــف العــبء الواقــع علــى كاهــل البنــك املركــزي10.  

5  بريــش عبــد القــادر. أهميــة ودور نظــام التأمــن علــى الودائــع – مــع إشــارة إلــى حالــة اجلزائــر. ملتقــى املنظومــة املصرفيــة اجلزائريــة والتحــوالت االقتصاديــة – واقــع وحتديــات. 
ص 92 بــدون تاريــخ

*علــي عبــد اهلل شــاهن ورأفــت علــي األعــرج. تأثيــر إنشــاء نظــام ضمــان الودائــع علــى اســتقرار اجلهــاز املصــريف الفلســطيني، دراســة حتليليــة ميدانيــة نقــاًل عــن طــه، مصطفــى 
كمــال. »عمليــات البنــوك«، دار الفكــر اجلامعــي، اإلســكندرية، 2005م

6 أسماء بلعربي. رسالة ماجستير حول دور نظام ضمان الودائع يف التقليل من التعثر املصريف دراسة حالة املصارف اجلزائرية. جـــامعـــة أم البــواقــــي، 2016
www.rb2000.ps/news/107437  7

https://www.alarabiya. 8  زيــاد الدبــاس. اإلمــارات: ضمــان ودائــع املصــارف قــرار ســيادي وليــس قانونيــاً.10  أغســطس 2013 علــى الصفحــة الرســمية لألســواق العربيــة
10/08/net/ar/aswaq/2013

ــة يف  ــى البنــوك اإلســالمية العامل ــل حمــد. رســالة ماجســتير بعنــوان أثــر إنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع علــى تطــور الودائــع” دراســة ميدانيــة عل ــر باســ 9  ياســ
فلســطن«. اجلامعــة اإلســالمية، غــزة، 2015

10 بريش، مصدر سابق

»عقــد  بأنهــا  املصرفيــة  الوديعــة  تعــرف 
مبقتضــاه يســلم شــخص مبلغــاً مــن النقــود 
إلــى البنــك الــذي يلتــزم بــرده لــدى الطلــب 
أو وفقــاً للشــروط املتفــق عليهــا«. وتتميــز 
الوديعــة النقديــة بخاصيــة جوهريــة هــي 
أن البنــك يكتســب ملكيــة النقــود املودعــة 
فيهــا  التصــرف  يف  احلــق  لــه  ويكــون 
ــى أن يلتــزم  حلاجــات نشــاطه اخلــاص، عل

بــرد مبلــغ مماثــل إلــى املــودع«.



7

بيئــة النزاهــة يف عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائع

ويالحــظ مــن التسلســل التاريخــي أن إنشــاء أنظمــة الودائــع يف الــدول جــاء علــى خلفيــة تعثــر بنوكهــا ووقــوع هــزات ماليــة فيهــا. 
أمــا بالنســبة لفلســطن، فقــد جــاء إنشــاء مؤسســة ضمــان الودائــع كإجــراء وقائــي ومســاهمة يف االســتقرار املالــي للدولــة. 

اإلطار القانوني الناظم لعمل املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

ينظــم عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013م بشــأن املؤسســة الفلســطينية لضمــان 
الودائــع. وقــد جــرى تنســيب القــرار بقانــون مــن مجلــس الــوزراء يف عهــد احلكومــة الرابعــة عشــرة برئاســة الدكتــور ســالم فيــاض، 

بســبب تعطــل املجلــس التشــريعي. 

أكــد الدكتــور جهــاد الوزيــر محافــظ ســلطة النقــد الســابق يف تصريــح صحفــي بتاريــخ 2013/7/11 بعــد توقيــع الرئيــس علــى 
القــرار بقانــون املتعلــق بإنشــاء مؤسســة ضمــان الودائــع »أن صــدور القانــون يأتــي حصيلــة جهــد مكثف لســلطة النقد الفلســطينية، 
التــي عملــت علــى تطويــر هــذا املشــروع بالتعــاون مــع خبــراء البنــك الدولــي مــن أجــل تعزيــز شــبكة األمــان املالــي وجتنــب األزمــات 

املاليــة يف فلســطن11*«12.

شــكلت املــادة )71( مــن القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2010م، بشــأن املصــارف، الســند القانونــي األساســي يف إنشــاء مؤسســة 
ضمــان الودائــع، حيــث أعطــت احلــق لســلطة النقــد وبالتعــاون مــع األشــخاص اخلاضعــن ألحــكام هــذا القانــون يف إنشــاء 
مؤسســات لضمــان الودائــع والقــروض وتقــدمي خدمــات مصرفيــة مجمعــة، وإنشــاء معاهــد ومؤسســات للتدريــب، وتنظيــم عمــل 

ــع والقــروض ومعاهــد التدريــب13. وشــروط العضويــة يف مؤسســات ضمــان الودائ

ــى إنشــاء مؤسســة تســمى املؤسســة  ــع عل ــام 2013 بشــأن املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائ ــون رقــم 7 لع نــص القــرار بقان
الفلســطينية لضمــان الودائــع، تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املالــي واإلداري.

وهذه املادة تنطوي على املفاهيم التالية:

الشــخصية االعتباريــة تعنــي أن املؤسســة كيــان قانونــي يتمتــع باخلصائــص التاليــة: اســم، وذمــة ماليــة، وموطــن، وحــق 	 
التقاضــي، واألهليــة.

أما األهلية القانونية فتعني: صالحية املؤسسة يف اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات.	 

واالســتقالل املالــي واإلداري يعنــي: صالحيــة املؤسســة يف أن يكــون لهــا نظــام إداري، ونظــام مالــي، ونظــام تدقيــق 	 
ورقابــة، ونظــام لــوازم ومشــتريات. وهــذه األنظمــة مــن حــق املؤسســة إصدارهــا كأنظمــة خاصــة متوائمــة مــع عملهــا، 

ــوزراء. ولكــن يبقــى حــق اإلقــرار لهــذه األنظمــة ملجلــس ال

كمــا تخضــع املؤسســة لرقابــة وتدقيــق ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث خضعــت املؤسســة للتدقيــق علــى أعمالهــا خــالل 
العــام احلالــي، ولكــن تقريــر الديــوان اخلــاص لــم ينشــر حتــى تاريخــه، وســيتم تضمينــه يف التقريــر الســنوي للديــوان الــذي 

ســيصدر يف العــام 201914.

11 انضمت سلطة النقد يف عام 2012 للمؤسسة الدولية لضامني الودائع كعضو مشارك، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 132 عضواً على املستوى العاملي
http://www.aliqtisadi.ps/article/355 12  التصريح الصحفي على موقع االقتصادي

13  املــادة 71 مــن بــاب األحــكام اخلتاميــة يف القــرار بقانــون رقــم 9 لســنة 2010 بشــأن املصــارف لســلطة النقــد وبالتعــاون مــع األشــخاص اخلاضعــن ألحــكام هــذا القانــون احلــق 
فيمــا يلــي: أ. إنشــاء مؤسســات لضمــان الودائــع والقــروض وتقــدمي خدمــات مصرفيــة مجمعــة. ب. إنشــاء معاهــد ومؤسســات للتدريــب. ج. تنظيــم عمــل وشــروط العضويــة يف 
مؤسســات ضمــان الودائــع والقــروض ومعاهــد التدريــب. 2. للمصــارف العاملــة يف فلســطن ومؤسســات اإلقــراض املتخصصــة والصرافــن مبوجــب أحــكام هــذا القانــون وقانــون 

اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة تأســيس جمعيــات تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة«

14 جفال جفال. مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مقابلة بتاريخ 2018/8/6
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البناء المؤسسي للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
مجلــس اإلدارة: نــص القــرار بقانــون علــى آليــة تشــكيل مجلــس اإلدارة بــأن يصــدر قــرار التشــكيل مــن رئيــس الدولــة وبتنســيب 

مــن رئيــس مجلــس اإلدارة علــى النحــو التالــي: 

محافظ سلطة النقد رئيساً وينوب عنه نائب احملافظ يف حال غيابه.	 

ممثل عن وزارة املالية من ذوي الدرجات العليا واالختصاص يسميه وزير املالية.	 

مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطني.	 

أربعة أعضاء مستقلن يتم تنسيبهم من رئيس املجلس ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط.	 

الشروط الواجب توافرها يف األعضاء املستقلني

حــدد القــرار بقانــون الشــروط الواجــب توافرهــا يف أعضــاء مجلــس إدارة املؤسســة مــن املســتقلن، بحيــث يجــب أن يكونــوا 
ــة، وأال  ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــرة الواســعة يف املجــاالت املالي ــاءة واخلب أشــخاصاً مــن ذوي الســمعة احلســنة والنزاهــة والكف
يشــغلوا أيــة وظيفــة حكوميــة بأجــر أو مــن دون أجــر، وأال يشــغلوا أيــة مناصــب لــدى أي عضــو )مــن أعضــاء املؤسســة( أو لــدى 
جمعيــة البنــوك يف فلســطن، وأن تكــون لديهــم القــدرة علــى املســاهمة يف حتقيــق أهــداف املؤسســة والقيــام مبهامهــا، وأال يكــون 
أي منهــم قــد أشــهر إفالســه أو عجــز عــن ســداد ديونــه، وأال يكــون أي منهــم قــد أديــن مــن محكمــة مختصــة بحكــم قطعــي بجرائــم 

مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو اآلداب العامــة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

وعلــى الرغــم مــن أن القانــون حــدد الشــروط الواجــب توافرهــا يف األعضــاء املســتقلن، إال أنــه لــم يضــع معاييــر آلليــة اختيارهــم، 
ــوأ مناصــب يف القطــاع  ــي واالقتصــادي، وشــخصيات تتب ــرة يف الشــأن املال وتشــكيلة مجلــس اإلدارة تضــم شــخصيات ذات خب

اخلــاص.

جدول يحدد أعضاء مجلس اإلدارة وخلفياتهم املهنية والوظيفية

التقريــر صفة وجوده يف مجلس اإلدارة االسم  يف  ورد  كمــا  حالّيــًا  يشــغله  الــذي  العمــل 
 2017 الودائــع  ملؤسســة  الســنوي 

محافظ سلطة النقدمحافظ سلطة النقدد. عزام الشوا
وزارة طارق املصري يف  الشــركات  مراقــب 

الوطنــي االقتصــاد 
مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطني

احملاسب العام ممثل عن وزارة املاليةالسيد أحمد الصباح
عضو مستقلالسيد محمد العايدي

منسق برنامج االقتصاد يف جامعة بيرزيتعضو مستقلد. سعيد هيفا

رئيس مجلس إدارة دار الشفاء لصناعة األدويةعضو مستقلد. باسم خوري

الشريك الرئيس لشركة كمال ومشاركوهعضو مستقلاألستاذ راسم كمال

وتنبثــق عــن املجلــس مجموعــة مــن اللجــان الفرعيــة وهــي )جلنــة احلوكمــة، وجلنــة األصــول واخلصــوم، وجلنــة االســتثمار، وجلنــة 
التدقيــق واملخاطر(.
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مهام مجلس اإلدارة

يتولــى مجلــس اإلدارة عــدة مهــام، أهمهــا رســم السياســات ووضــع إســتراتيجيات املؤسســة، وإقــرار املوازنــة التقديريــة الســنوية، 
وكذلــك إقــرار خطــة وسياســة االســتثمار ألمــوال املؤسســة، وحتديــد وإقــرار نســب االشــتراك الســنوية لألعضــاء، واعتمــاد الهيكل 
التنظيمــي للمؤسســة ووصــف وظائفــه، وإقــرار سياســة اإلفصــاح والشــفافية لنشــر البيانــات والتقاريــر بشــأن املؤسســة ومهامهــا 
وإجنازاتهــا، واألنظمــة والتعليمــات الداخليــة واإلجــراءات اخلاصــة بســير العمــل، وحتديــد ســقف التعويــض، وغيرهــا مــن املهــام.

عضوية املؤسسة

ــوكاً  ــت بن ــل ســلطة النقــد الفلســطينية، ســواء أكان ــوك املرخصــة مــن قب ــة البن ــة لكاف ــة املؤسســة، فهــي إجباري أمــا عــن عضوي
جتاريــة أم إســالمية. وقــد بلــغ عــدد البنــوك األعضــاء اخلاضعــة ألحــكام القانــون 15 بنــكاً، منهــا 7 بنــوك محليــة و8 بنــوك وافــدة.

املهام والصالحيات

تتمتــع املؤسســة -مبوجــب قانونهــا- بصالحيــات واســعة متّكنهــا مــن القيــام مبهامهــا كضامــن للودائــع وُمصــفٍّ للبنــوك، ولهــا حــق 
تبــادل املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بالبنــوك األعضــاء بشــكل دوري مــع ســلطة النقــد الفلســطينية، وفــق آليــات محــددة تكفــل 
للمؤسســة احلصــول علــى كافــة املعلومــات الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا يف تعزيــز اســتقرار وســالمة النظــام املصــريف الفلســطيني 

وتشــجيع االدخــار، وتوفيــر احلمايــة ألمــوال املوِدعــن لــدى البنــوك األعضــاء.

اإلدارة التنفيذية

تنفــذ املؤسســة أعمالهــا عــن طريــق مديــر عــام املؤسســة املســؤول عــن إدارة أعمالهــا مــن خــالل مجموعــة مــن اإلدارات واألقســام: 
)مكتــب غــزة، وقســم العالقــات العامــة، ووحــدة املــوارد البشــرية، ودائــرة حتليــل املخاطــر والتأمــن، وقســم تكنولوجيــا املعلومــات، 
ودائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة، ودائــرة االســتثمار والتمويــل(. كمــا تعمــل بنظــام إداري ومالــي مســتقل، أي ال يخضــع موظفــو 
املؤسســة لنظــام اخلدمــة املدنيــة أو ســلم الرواتــب اخلــاص بهــا. وصــدرت هــذه األنظمــة مبصادقــة مجلــس إدارة املؤسســة فقــط، 
دون املصادقــة عليهــا مــن الرئيــس أو مجلــس الــوزراء، كمــا هــو معمــول بــه يف املؤسســات العامــة األخــرى كســلطة النقــد التــي 
صــدر نظامهــا املالــي واحملاســبي عــن الرئيــس ونشــر يف مجلــة الوقائــع، أو هيئــة مكافحــة الفســاد التــي صــدر نظــام موظفيهــا 
عــن الرئيــس ونشــر أيضــاً يف الوقائــع الفلســطينية. علمــاً أن القانــون األساســي منــح الســلطة املطلقــة يف املــادة 70 ملجلــس الــوزراء 

يف إصــدار اللوائــح واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ القوانــن.

مصادر متويل املؤسسة 

قسم القرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م مصادر التمويل للمؤسسة إلى قسمن:

ــغ )20,000,000( 	  ــر مســتردة، وتتكــون مــن مســاهمة احلكومــة مببل ــغ غي ــع: وهــي مبال ــة نظــام ضمــان الودائ حقــوق ملكي
عشــرين مليــون دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا، وتســدد خــالل ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ ســريان القانــون، ورســوم تأســيس غيــر 
مســتردة مقدارهــا )100,000( مئــة ألــف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا، يدفعهــا العضــو خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عشــرة 
ــا املؤسســة مــن خــالل  ــي تكونه ــات الت ــع، واالحتياطي ــان الودائ ــه عضــواً يف نظــام ضم ــح في ــذي يصب ــخ ال ــن التاري ــاً م يوم

اســتخدام مــا ال يقــل عــن )%3( مــن مجمــوع الودائــع اخلاضعــة ألحــكام هــذا القانــون.

مصــادر التمويــل: وهــي رســوم االشــتراك الســنوية التــي يدفعهــا األعضــاء للمؤسســة بشــكل ربــع ســنوي، وتقــع بــن )0.3%-	 
%0.8(  باأللــف، وهــي مثبتــة منــذ إنشــاء املؤسســة علــى %0.3 باأللــف، وعوائــد اســتثمار أمــوال نظــام ضمــان الودائــع، 
والقــروض التــي حتصــل عليهــا املؤسســة واملنــح املاليــة املقدمــة إلــى املؤسســة مــن أيــة جهــة يوافــق عليهــا مجلــس إدارتهــا.
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بيئة النزاهة في عمل المؤسسة
أكــد مديــر عــام املؤسســة أن املؤسســة شــرعت منــذ توليهــا مهامهــا باعتمــاد معاييــر النزاهــة واحلوكمــة يف عملهــا. وقــد أخــذ هــذا 
املوضــوع الطابــع الرســمي بإصــدار دليــل احلوكمــة اخلــاص مبؤسســة ضمــان الودائــع يف فلســطن، وهــو منشــور علــى صفحــة 

املؤسســة الرســمية15.

ورد يف مقدمــة الدليــل أن هــذا الدليــل يقــرأ كمكمــل للقــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2013 بشــأن املؤسســة الفلســطينية لضمــان 
الودائــع، وهــو دليــل لتنظيــم أعمــال املؤسســة وإدارتهــا، ومرافــق ملــا يصــدر مــن مجلــس إدارتهــا مــن أنظمــة وتعليمــات. والدليــل 
ــى  ــدف التســهيل عل ــك به ــون، وذل ــواردة يف القان ــة ال ــة باحلوكم ــرز األحــكام املتعلق ــى أب ــوي األول عل ــى قســمن: يحت مقســم إل

مســتعمل الدليــل. ويحتــوي القســم الثانــي علــى أحــكام تفصيليــة متعلقــة باحلوكمــة16.

وقــد وضــع الدليــل عــدة تعليمــات لضبــط تضــارب املصالــح علــى صعيــد مجلــس اإلدارة وإدارة املؤسســة والعاملــن فيهــا، حيــث 
حظــر علــى أي عضــو يف مجلــس اإلدارة املشــاركة يف اتخــاذ أي قــرار أو التدخــل يف أي شــأن لــه عالقــة بأيــة مشــاريع أو عقــود 
أو أي أمــور جتاريــة تتعلــق باملؤسســة، إن كانــت لهــذا العضــو يف ذلــك األمــر أو القــرار مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وطبــق 
الدليــل هــذا احلظــر أيضــاً بنــص واضــح علــى عــدم خــوض مديــر عــام املؤسســة وإدارة املؤسســة يف أي مــن هــذه احملظــورات، 
وأفــرد بنــوداً تفصيليــة خاصــة بالعقــود والصفقــات وتنــازع املصالــح، ســواء كانــت ألعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملــن أو أزواجهــم 

أو أقربائهــم مــن الدرجــة األولــى.

وحظــر الدليــل علــى رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضائــه واملديــر العــام بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر طلــب أو قبــول أيــة هديــة أو هبــة 
أو خدمــة أو ضيافــة أو قــرض أو أي شــيء آخــر ذي قيمــة ماديــة مــن أي شــخص، وحــدد األشــخاص املشــار إليهــم. كمــا عالــج 
أيضــاً االســتثناءات مــن هــذه املــادة، وعالــج كيفيــه التصــرف يف حــال اســتالم املوظــف أو عضــو املجلــس أيــة هديــة أو مــا شــابهها 
ــر العــام أو أي  ــا، وأيضــاً حــاالت اســتالم رئيــس املجلــس أو أحــد أعضائــه أو املدي خالفــاً ألحــكام املــواد املتعلقــة بتلقــي الهداي

موظــف بصفتــه الوظيفيــة، هديــة أو هبــة أو مــا شــابهها مــن هيئــة حكوميــة أو رســمية محليــة أو أجنبيــة.

احليادية 

ألــزم دليــل احلوكمــة رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة وموظفــي املؤسســة باحلياديــة واملهنيــة ومراعــاة العدالــة واإلنصــاف ومصلحــة 
املؤسســة ومصلحــة االقتصــاد الوطنــي والنظــام املصــريف يف فلســطن عنــد اتخــاذ أي قــرار أو تصــرف مــن شــأنه تغليــب مصلحــة 
جهــة مــا خاضعــة لرقابــة املؤسســة علــى مصلحــة جهــة أخــرى. كمــا ألــزم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة وموظفــي املؤسســة باتبــاع 

ذات املعاييــر املوضوعيــة عنــد التعامــل مــع كافــة اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة املؤسســة، أو املتعاقــدة معهــا دون متييــز أو محابــاة.

فيمــا يتعلــق مبعاييــر حياديــة العاملــن يف املؤسســة، فقــد مت تنظيمهــا مبدونــة ســلوك خاصــة، حيــث يلــزم الطاقــم اإلداري العامــل 
يف املؤسســة بــأداء القســم بااللتــزام بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة، وبضوابــط ومعاييــر الســلوك وأخالقيــات العمــل 
نّصــاً وروحــاً.. إلــخ. ويعــرض كل مــن يخالــف حكمــاً مــن أحــكام املدونــة، أو يرتكــب عمــاًل مــن أعمالهــا احملظــورة املنصــوص عليهــا 
فيهــا للمســاءلة وفقــاً لإلجــراءات التأديبيــة املعتمــدة يف املؤسســة، ووفــق ملحــق جــدول املخالفــات والعقوبــات التأديبيــة املرفــق 

بهــا17. 

كمــا ورد يف مقدمــة املدونــة أنهــا تعتبــر مكملــة ألحــكام دليــل احلوكمــة اخلــاص باملؤسســة، وعاجلــت املدونــة، إلــى جانــب األحــكام 
العامــة، العديــد مــن القضايــا، مثــل االمتثــال مــع القوانــن النافــذة يف فلســطن، وحقــوق املســاواة وعــدم التمييــز يف العالقــات مــع 
األفــراد واملؤسســات خــارج املؤسســة، والعالقــات مــع اجلمهــور، والعالقــات داخــل املؤسســة، والتحــرش اجلنســي و/أو البدنــي و/

أو النفســي، وأخيــراً آليــات تطبيــق مدونــة ضوابــط ومعاييــر ســلوكيات العمــل18. 

15 زاهر الهموز. مدير عام املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. مقابلة بتاريخ 2018/8/27
16  املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. دليل احلوكمة اخلاص مبؤسسة ضمان الودائع يف فلسطن، 2017

17  الهموز، مصدر سابق. مقابلة بتاريخ 2018/8/27
18  املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. مدونة سلوك وأخالقيات العمل اخلاصة مبوظفي املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. رام اهلل، 2017/10/1
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إجراءات مكافحة الفساد

ــة، وكذلــك األمــر  ــة وتقــدمي إقــرارات الذمــة املالي ــر عــام املؤسســة أن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة ملتزمــون بتعبئ أكــد مدي
بالنســبة ملديــر عــام املؤسســة ومــن يشــملهم قانــون مكافحــة الفســاد أيضــاً، حيــث تقدمــوا بإقــرارات الذمــة املاليــة ومت تســليمها 
إلــى الهيئــة العامــة ملكافحــة الفســاد. وأكــدت مؤسســة ضمــان الودائــع علــى ذلــك بتخصيــص بنــد يف مدونــة ســلوك العاملــن، يلــزم 
املوظــف بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة عنــد مباشــرته العمــل، وكلمــا تطلــب األمــر تعديــل اإلقــرار طيلــة مــدة عملــه يف املؤسســة.

مــن جانــب آخــر، تلتــزم املؤسســة ضمــن عملهــا بالضوابــط العامــة ملكافحــة الفســاد، ولكنهــا لــم تعمــل علــى إفــراد تعليمــات أو 
نصــوص خاصــة بآليــات اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد. وأكــد املديــر العــام أنــه لــم يتــم ضبــط أيــة حالــة فســاد يف املؤسســة حتــى 
تاريخــه، وأنــه ال مانــع لــدى املؤسســة مــن القيــام بإفــراد تعليمــات خاصــة بآليــات اإلبــالغ عــن الفســاد خلدمــة أعمــال املؤسســة19.

سياسة النشر واإلفصاح والشفافية يف أعمال املؤسسة

أشــارت املــادة رقــم 7 اخلاصــة مبهــام وصالحيــات مجلــس اإلدارة مــن القــرار بقانــون بشــأن مؤسســة الودائــع إلــى أن مــن بــن 
مهــام املجلــس إقــرار سياســة اإلفصــاح والشــفافية لنشــر البيانــات والتقاريــر بشــأن املؤسســة ومهامهــا وإجنازاتهــا. وبالســؤال 
عنهــا، تبــن أن املؤسســة لــم تنجزهــا حتــى تاريخــه، حيــث إنهــا موجــودة باملســودة األولــى، ولكنهــا بحاجــة ملزيــد مــن النقــاش يف 
املجلــس واإلقــرار بصيغتهــا النهائيــة. ويظهــر مــن خــالل املســودة التــي زودتنــا املؤسســة بنســخة منهــا أن السياســة ســتحدد مفهــوم 
اإلفصــاح ومفهــوم الشــفافية املنصــوص عليهمــا يف املــادة اســتناداً ألعمــال املؤسســة، وتقتــرح املســودة األمــور الواجــب اإلفصــاح 
ــم  ــوق األعضــاء وواجباته ــة، وحق ــة والعيني ــا املالي ــة للمؤسســة، وموجــودات املؤسســة وموارده ــم املالي ــا القوائ ــن بينه ــا، وم عنه
ومكافآتهــم، وسياســة املكافــآت للعاملــن باملؤسســة، وآليــة تعويــض املودعــن، ودليــل احلوكمــة.. إلــخ. كمــا تقتــرح املســودة األمــور 

احملظــور نشــرها إلــى جانــب وســائل اإلفصــاح املتاحــة ودوريــة مراجعــة سياســة اإلفصــاح والنشــر20.

ــزم بنشــر  ــا الرســمية بانتظــام، إال أنهــا ال تلت ــى صفحته ــى الرغــم مــن أن املؤسســة تنشــط يف نشــر تقاريرهــا الســنوية عل وعل
ــل:  ــد مــن اجلوانــب األساســية مــن عمــل املؤسســة، مث العدي

امليزانيــة العامــة للمؤسســة: ال وجــود صريحــاً مليزانيــة املؤسســة علــى صفحتهــا الرســمية، وعنــد ســؤال مديــر عــام املؤسســة، 	 
أكــد أنــه يجــري نشــرها يف التقريــر الســنوي. ومبراجعــة التقريــر الســنوي والتأكــد مــن مديــر عــام املؤسســة، تبــن أن 
ــر املســتردة،  ــع، وهــو االشــتراكات غي ــل نظــام الودائ ــن مصــادر متوي ــة املؤسســة هــي جــزء م ــا هــو أن ميزاني املقصــود هن
ومســاهمة احلكومــة ورســوم االشــتراك، وأربــاح االســتثمارات.. إلــخ، حيــث تشــكل هــذه األمــوال مصــدراً مليزانيــة املؤسســة. 
ولشــفافية إدارة املؤسســة، يفضــل التفريــق بــن حجــم أمــوال نظــام الودائــع املنشــورة، وبــن ميزانيــة مؤسســة الودائــع التــي 
حتتــوي علــى )النفقــات التشــغيلية والتطويريــة وإيجــارات املبنــى.. إلــخ( غيــر املنشــورة يف التقريــر بشــكل واضــح، باســتثناء 
مــا ورد يف تقريــر املدقــق اخلارجــي املنشــور يف التقريــر الســنوي باللغــة اإلجنليزيــة، وهــو أن النفقــات بلغــت )1.099.962( 
دوالراً، موزعــة علــى: نفقــات املوظفــن التــي بلغــت )655.469( دوالراً، إضافــة إلــى النفقــات اإلداريــة والعامــة التــي بلغــت 
ــاً  ــآكل واالســتهالك والبالغــة )660.45( دوالرا21ً. وهــذه األرقــام رمبــا تشــكل رقمــاً تقريبّي )378.448( دوالراً، ونفقــات الت

مليزانيــة املؤسســة.

ويف هــذا اجلانــب، ال بــد مــن التوضيــح أيضــاً أن القــرار بقانــون اخلــاص باملؤسســة لــم مييــز بــن مؤسســة الودائــع ونظــام 
الودائــع يف بــاب التعريفــات، مــع العلــم أنــه مييــز بــن خصائــص كل منهمــا خــالل ســرد املــواد. 

نتائــج اجتماعــات مجلــس اإلدارة: مبراجعــة الصفحــة الرســمية، ال يوجــد أي بنــد خــاص باجتماعــات مجلــس اإلدارة مــن 	 
حيــث مضمــون االجتماعــات أو مــن حيــث نتائجــه. وفعلّيــاً، ال ميكــن احلصــول علــى نتائــج اجتماعــات مجلــس اإلدارة، حيــث 
إن املــادة 8 اخلاصــة باجتماعــات املجلــس نصــت علــى أن اجتماعــات املجلــس ســرية، ويجــوز لرئيــس املجلــس حصرّيــاً أو مــن 
يفوضــه خطّيــاً اإلفصــاح عــن القــرارات املتخــذة الهادفــة إلــى تعزيــز حمايــة أمــوال املودعــن وزيــادة الثقــة باجلهــاز املصــريف. 

وبالتالــي، ال ميكــن احلصــول علــى أيــة قــرارات صــادرة عــن املجلــس بحكــم القانــون إال بقــرار مــن رئيــس املجلــس.

19  الهموز، مصدر سابق 8102/8/72
20  الهموز، مصدر سابق مقابلة بتاريخ 8102/8/8

21  التقرير السنوي للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 7102. تقرير املدقق اخلارجي، مصدر سابق
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بيئــة النزاهــة يف عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائع

املعلومــات اخلاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة: تلتــزم املؤسســة بنشــر املعلومــات اخلاصــة بهــم مــن حيــث اخلبــرات واملناصــب 	 
التــي تبوأوهــا ويتبوأونهــا حالّيــاً، ولكــن ال ميكــن احلصــول بشــكل صريــح علــى أيــة معلومــات ماليــة تتعلــق باألعضــاء، أو مــا 
يتعلــق مبكافآتهــم، فعلــى الرغــم مــن أن املكافــآت صــادرة بقــرار عــن الرئيــس، إال أن هــذا القــرار غيــر منشــور يف جريــدة 
الوقائــع الفلســطينية وال علــى صفحــة املؤسســة. ومبراجعــة مديــر عــام املؤسســة، أشــار إلــى أن مكافــآت أعضــاء املجلــس 

هــي 700 دوالر عــن اجللســة الواحــدة بواقــع 6 جلســات كحــد أدنــى ســنوّيا22ً.  

ويف هــذا الســياق أيضــاً، جتــدر اإلشــارة إلــى أن القــرار بقانــون اخلــاص بإنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع هــو مــا 
ينظــم مكافــآت األعضــاء يف املــادة التاســعة منــه، التــي نصــت علــى: »تصــرف ألعضــاء املجلــس مكافــأة ســنوية حتــدد بنــاء علــى 
عــدد اجللســات بقــرار صــادر عــن رئيــس دولــة فلســطن بتنســيب مــن رئيــس املجلــس، وال يجــوز صــرف املكافــآت كنســبة مــن 
ــر  ــح(، فمــن غي ــاح املؤسســة«، ويتضــح الضعــف يف هــذا النــص، حيــث إن املشــرع أوقــع مجلــس اإلدارة يف )تضــارب املصال أرب
اجلائــز أن يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد املكافــأة لنفســه، خاصــة أن املــادة لــم تنــص علــى املعاييــر التــي يجــب أن يســتند إليهــا 
املجلــس يف ســبيل ذلــك. هــذا باإلضافــة إلــى مشــكلة تضــارب التشــريع، حيــث تتعــارض هــذه املــادة مــع قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )7( لســنة 2016 اخلــاص بنظــام املكافــآت واحلقــوق املاليــة ألعضــاء مجالــس اإلدارة يف املؤسســات العامــة واملؤسســات، 
الــذي ينــص يف مادتــه رقــم 3 علــى: »يســتحق اخلاضعــون ألحــكام هــذا النظــام مكافــأة ماليــة بــدل حضورهــم الفعلــي للجلســات، 
وحتســب لهــم علــى أســاس االجتماعــات التــي يحضرونهــا، وذلــك وفقــاً لآلتــي: رئيــس مجلــس اإلدارة: مكافــأة ماليــة ال تزيــد علــى 
)300( دوالر عــن كل اجتمــاع، ومبــا ال يزيــد علــى )2400( دوالر يف الســنة، وعضــو مجلــس اإلدارة: مكافــأة ماليــة ال تزيــد علــى 
)250( دوالراً عــن كل اجتمــاع، ومبــا ال يزيــد علــى )2000( دوالر يف الســنة23«. وهــذه األرقــام تظهــر أن عضــو مجلــس اإلدارة يف 
مؤسســة ضمــان الودائــع يحصــل علــى مــا قيمتــه 4200 دوالر ســنوّياً، أي أكثــر مــن ضعــف املبلــغ احملــدد مــن قبــل مجلــس الــوزراء. 

نشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة: يظهــر علــى صفحــة املؤسســة الرســمية التزامهــا بنشــر تقاريرهــا الســنوية التــي حتتــوي 	 
علــى معلومــات تتعلــق بالتعريــف عــن املؤسســة وعــن نظــام الودائــع، وإجنــازات املؤسســة خــالل العــام الــذي يغطيــه التقريــر، 

وكذلــك عــن مجلــس اإلدارة والتعريــف بأعضائــه، وعــن املؤشــرات االقتصاديــة يف فلســطن. 

وعلــى الرغــم مــن غيــاب التقريــر املالــي عــن صفحــة املؤسســة، وعــن التقريــر الســنوي باللغــة العربيــة، إال أن املؤسســة اكتفــت 
بنشــر تقريــر املدقــق اخلارجــي للمؤسســة يف قســم اللغــة اإلجنليزيــة مــن التقريــر الســنوي للعــام 2017، وهــذا يحصــر فئــة 
املطلعــن علــى الوضــع املالــي للمؤسســة باملتخصصــن، ومبــن يفهــم اللغــة اإلجنليزيــة فقــط. وقــد أشــار التقريــر يف مقدمتــه 
إلــى أن ميزانيــة املؤسســة24* يف العــام 2017 بلغــت )31.533.351( دوالراً، حيــث بلغــت عائداتهــا )32.633.313( دوالراً، وهــي 
عبــارة عــن عائــدات )نظــام الودائــع، إذا صــح التعبيــر(، وتتكــون مــن رســوم العضويــة التــي بلغــت )30.707.503( دوالرات، 
وصــايف عائــدات االســتثمار البالغــة )1.852.764( دوالراً، إضافــة إلــى عائــدات فــارق العملــة التــي بلغــت )70.747( دوالراً، 
وعائــدات أخــرى بلغــت )2.299( دوالراً. يف حــن بلغــت النفقــات )1.099.962( دوالراً موزعــة علــى: نفقــات املوظفــن 
التــي بلغــت )655.469( دوالراً، إضافــة إلــى النفقــات اإلداريــة والعامــة التــي بلغــت )378.448( دوالراً، ونفقــات التــآكل 
واالســتهالك البالغــة )66.045( دوالراً. وهــذا يشــير إلــى أن املؤسســة حققــت دخــالً شــامالً مقــداره )31.533.351( دوالرا25ً.

وبلــغ مجمــوع النفقــات اخلاصــة باملوظفــن والنفقــات العامــة واإلداريــة )1.033.917( دوالراً، وهــذه رمبــا تشــكل رقمــاً تقريبّيــاً 
مليزانيــة املؤسســة كمؤسســة وليســت كنظــام للودائع.

نشــر سياســة االســتثمار: وفيمــا يتعلــق باســتثمار أمــوال نظــام ضمــان الودائــع، فقــد نصــت املــادة )18( مــن القــرار بقانــون 	 
علــى: »تســتثمر املؤسســة أمــوال الصندوقــن الوارديــن يف املــادة )17( مــن هــذا القانــون وفــق سياســة االســتثمار املعتمــدة 
مــن املجلــس«، حيــث أكــد مديــر عــام املؤسســة أن سياســة االســتثمار موجــودة ولكنهــا غيــر منشــورة26. ومــا جــرى نشــره حــول 

موضــوع االســتثمار هــو عوائــد االســتثمار يف تقريــر املدقــق اخلارجــي.

22  الهموز. مصدر سابق، مقابلة بتاريخ 2018/8/27
23  قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2016م بنظام املكافآت واحلقوق املالية ألعضاء مجالس اإلدارة يف املؤسسات العامة

24  األدق هو استخدام مصطلح )املوارد املالية لنظام الودائع( بدالً من ميزانية املؤسسة، حيث إن هناك اختالفاً يف املدلوالت املالية للمصطلحن
25  التقرير السنوي للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 2017، تقرير املدقق اخلارجي، مصدر سابق

26  الهموز. مصدر سابق، مقابلة بتاريخ 2018/8/8
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تعليمــات الودائــع غيــر املشــمولة بالضمــان: حــدد القــرار بقانــون الودائــع غيــر املشــمولة بالضمــان بشــكل واضــح، ولكنــه خــول 	 
مجلــس اإلدارة إصــدار تعليمــات بنوعــن مــن الودائــع يف البنــد 2 مــن نفــس املــادة )ودائــع احلكومــة ومؤسســاتها، ودائــع مــا 
بــن األعضــاء واملؤسســات املاليــة األخــرى(، وقــد جــرى حتديــد هــذه املؤسســات وتعميمهــا علــى البنــوك ونشــرها يف مجلــة 
الوقائــع الفلســطينية العــدد 14527، ولكنهــا غيــر منشــورة علــى صفحتهــا الرســمية. كمــا التزمــت املؤسســة بإصــدار ونشــر 
التعليمــات اخلاصــة بســقوف تعويــض املودعــن والتعليمــات برفــع ســقوف تعويــض املودعــن، وهــي أيضــاً منشــورة يف مجلــة 

الوقائــع الفلســطينية28.

النظــام اإلداري واملالــي للمؤسســة: منــح القــرار بقانــون املؤسســة الشــخصية االعتباريــة املســتقلة مالّيــاً وإدارّيــاً. وهــذا 	 
يرتــب علــى املؤسســة أن يكــون لهــا نظامهــا اإلداري واملالــي اخلــاص الــذي يختلــف عــن النظــام املالــي واإلداري للمؤسســات 
والهيئــات احلكوميــة. وعلــى الرغــم مــن إجنــاز هذيــن النظامــن واملصادقــة عليهمــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة29، إال أن 
املؤسســة لــم تقــم بنشــر النظــام املالــي واإلداري، وتكتفــي بنشــر هيكليــة املؤسســة علــى صفحتهــا ويف تقاريرهــا الســنوية. 
وقــد أكــد املديــر العــام أن املؤسســة تلتــزم مبعاييــر التوظيــف التــي تعتمــد علــى اإلعــالن والتنافــس، حيــث مت تعيــن مديــر عــام 
املؤسســة عــن طريــق اإلعــالن يف الصحــف احملليــة وعلــى صفحــة ســلطة النقــد، وجــرت مقابلتــه عــن طريــق مجلــس اإلدارة، 
ومت اإلعــالن رســمّياً عــن تعيينــه يف بيــان حملافــظ ســلطة النقــد نشــر يف أكثــر مــن صحيفــة وموقــع إلكترونــي. وأشــار مديــر 
عــام املؤسســة إلــى أن ســلم الرواتــب يف املؤسســة يتــراوح بــن 600 – 5000 دوالر، وأن أعمــال املؤسســة تنفــذ مــن قبــل 18 
موظفــاً )14( يف الضفــة و)4( يف غــزة، وأكــد وجــود تعليمــات خاصــة باحلوافــز واالمتيــازات30.  كمــا جــرى اســتدراج شــاغلي 
الوظائــف التاليــة باإلعــالن عنهــا أيضــاً مــن خــالل وســائل اإلعــالم اإللكترونيــة )إعــالن وظائــف مســؤول الشــؤون اإلداريــة 
واملاليــة، ومحاســب، ومســؤول وحــدة تكنولوجيــا املعلومــات31، ووظائــف موظــف مخاطــر، ومســؤول وحــدة التصفيــة32، ووظيفة 

املدقــق الداخلــي33(.

وجــود صفحــة إلكترونيــة فاعلــة: http://www.pdic.ps/Home هــو رابــط الصفحــة الرســمية ملؤسســة ضمــان 	 
ــث  ــع، مــن حي ــة واملســتفيدة مــن نظــام الودائ ــات اخلاضع ــي تهــم الفئ ــد مــن املعلومــات الت ــع. تشــمل الصفحــة العدي الودائ
التعريــف باملؤسســة ومجلــس إدارتهــا وأعمالهــا وإجنازاتهــا وتقاريرهــا الســنوية، ومتابعــة وحتديــث تطــورات الوضــع املالــي 
واالقتصــادي يف الدولــة. ولكنهــا مــا زالــت تفتقــر إلــى الكثيــر مــن املعلومــات الواجــب نشــرها واإلفصــاح عنهــا كمــا تبــن مــن 
االســتعراض أعــاله، وهــذا يرجــع إلــى غيــاب إقــرار سياســة اإلفصــاح والشــفافية يف املؤسســة، فمثــاًل، قــرار املؤسســات غيــر 

املشــمولة بالودائــع غيــر منشــور علــى الصفحــة، وكذلــك مدونــة الســلوك اخلاصــة بالعاملــن يف املؤسســة.

27  مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد 145. 2018/7/26
http://www.pdic.ps/Releases/?q=&category=3 28  انظر صفحة مؤسسة الودائع

29  الهموز، مصدر سابق
30  الهموز، نفس املصدر مقابلة بتاريخ 2018/8/27. يشار إلى أن الباحثة لم تتمكن من احلصول على نسخة من النظام اإلداري أو املالي للمؤسسة

)https://career.najah.edu/node/19420(  31  انظر رابط اإلعالن على
https://zamnpress.com/job/102371 32   انظر رابط اإلعالن على

blog-post.html/08/https://jobspalestine.uouo15.net/2017 33   انظر رابط اإلعالن على
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آليــات الرقابــة والمســاءلة والتدقيــق الخارجيــة والداخليــة الخاصــة بأعمال 
لمؤسسة ا

آليات املساءلة والرقابة والتدقيق اخلارجية

علــى صعيــد املســاءلة اخلارجيــة، لــم يــرد يف القــرار بقانــون اخلــاص مبؤسســة ضمــان الودائــع مــا يربطهــا مبجلــس الــوزراء أو 
ســلطة النقــد، واكتفــى القــرار بقانــون باإلشــارة إلــى أن مــن بــن مهــام املجلــس رفــع تقريــر ســنوي عــن إجنــازات املؤسســة إلــى 

رئيــس دولــة فلســطن، وأن رئيــس املجلــس يقــدم التقريــر الســنوي إلــى رئيــس دولــة فلســطن34.

وباإلشــارة إلــى أن مؤسســة ضمــان الودائــع ليســت مؤسســة ســيادية، ولــم يــرد النــص عليهــا يف القانــون األساســي، وأن القانــون 
األساســي حصــر صالحيــات الرئيــس الدســتورية يف املجــال التنفيــذي ولــم يجعلهــا مطلقــة35*، وباإلشــارة إلــى أن ســلطة النقــد، 
وهــي النمــوذج األقــرب واألشــمل لطبيعــة عمــل مؤسســة الودائــع، تقــدم تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة ملجلــس الــوزراء؛ أصبــح مــن 
غيــر الواضــح نيــة املشــرع يف عــدم ربــط املؤسســة بأيــة جهــة إشــرافية باســتثناء مجلــس اإلدارة، فهــي تصــدر أنظمتهــا اإلداريــة 
واملاليــة مــن مجلــس اإلدارة فقــط، وال تنشــرها يف اجلريــدة الرســمية36*، علمــاً أن ســلطة النقــد أصــدرت نظامهــا املالــي 

واحملاســبي مــن مجلــس اإلدارة ومبصادقــة الرئيــس ونشــر يف الوقائــع الفلســطينية. 

الواقــع أن املؤسســة مبنــأى عــن املســاءلة مــن قبــل مجلــس الــوزراء الــذي منحتــه املــادة 9/69 مــن القانــون األساســي احلــق يف 
إنشــاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة مبوجــب قانــون خــاص وتعيــن املســؤول األول فيهــا. فمثــاًل، يف حــال إخفــاق املجلــس يف 
أداء مهامــه التــي أوكلــت إليــه بحكــم القانــون، ال توجــد جهــة مســاءلة تعمــل مباشــرة علــى محاســبة املجلــس، ناهيــك عــن أنــه ال 

توجــد لــدى الرئيــس أدوات رقابيــة تنفيذيــة متخصصــة يف مجــال عمــل هــذه املؤسســة.

تخضــع املؤسســة لرقابــة وتدقيــق ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة37، حيــث توجــه الديــوان لتنفيــذ رقابتــه علــى مؤسســة ضمــان 
الودائــع هــذا العــام للمــرة األولــى منــذ تأسيســها، حيــث أشــار مديــر عــام اإلدارة العامــة لالقتصــاد يف الديــوان إلــى أن مــن بــن 
األمــور التــي مت التدقيــق فيهــا أداء املؤسســة ملهامهــا مقارنــة باألهــداف املعلــن عنهــا، وهيكليــة املؤسســة والنظــام املالــي املعمــول 
ــر عــام اإلدارة العامــة لالقتصــاد  ــل مدي ــح مــن قب ــم التصري ــم يت ــك، ل ــاز اإلداري للســلطة38. عــدا عــن ذل ــا يف اجله ــه وموقعه ب
بأيــة تفاصيــل عــن املؤسســة، حيــث إن تقريــر الديــوان ال يــزال قيــد اإلعــداد، وبالتالــي، ال ميكــن نشــر محتوياتــه إال يف التقريــر 
الســنوي للديــوان يف العــام 2019. مــن جهــة أخــرى، أكــد مديــر عــام مؤسســة ضمــان الودائــع أن املؤسســة تلتــزم بتعيــن مدقــق 
ــر  ــس اإلدارة، وهــي تنشــر يف التقري ــا مباشــرة ملجل ــره وتقدميه ــوم بإعــداد تقاري ــق يق ــون، وأن هــذا املدق خارجــي حســب القان

الســنوي للمؤسســة39.

يــرى اخلبيــر االقتصــادي واملالــي د. نصــر عبــد الكــرمي أن مبــادئ احلوكمــة تقتضــي وجــود مرجعية إشــرافية فوق 
مجلــس اإلدارة، ورمبــا تكــون ســلطة النقــد هــي اجلهــة األقــرب كجهــة إشــرافية عليهــا، ولكــن ال يترتــب علــى ذلــك 
أن يكــون محافــظ ســلطة النقــد هــو رئيــس مجلــس اإلدارة، حيــث إن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تداخــل يف الصالحيــات، 

ناهيــك عــن املهــام الكبــرى املوكلــة إلــى محافــظ ســلطة النقــد التــي تقتضــي تفرغــه ملنصبــه40.

34  املادة 7 واملادة 27 من قرار بقانون مؤسسة الودائع
35  املواد التي حتكم سلطة الرئيس الدستورية يف الشأن التنفيذي حسب القانون األساسي هي: رئيس السلطة الوطنية هو القائد األعلى  للقوات الفلسطينية، يعن رئيس 

السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول واملنظمات الدولية والهيئات األجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه اجلهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. يعن 
محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من املجلس التشريعي الفلسطيني. يعن رئيس ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بقرار من رئيس السلطة 

الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد املصادقة على تعيينه من املجلس التشريعي الفلسطيني. يعن النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية بناء على تنسيب من املجلس األعلى للقضاء 

36 باستثناء التعليمات اخلاصة باملؤسسات غير املشمولة يف الضمان وحتديد سقوف التعويض
37  جفال جفال. مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مقابلة بتاريخ 2018/8/6

38 معاوية أسعد. مدير عام اإلدارة العامة لالقتصاد يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية. مقابلة بتاريخ 2018/8/6
39 الهموز، مصدر سابق، مقابلة بتاريخ 8/8

40  نصر عبد الكرمي. خبير اقتصادي ومالي. مقابلة هاتفية بتاريخ 2018/9/15
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املساءلة والتدقيق الداخلي 

يظهــر مــن خــالل هيكليــة املؤسســة وجــود وحــدة تدقيــق داخلــي، وهــي ترتبــط مباشــرة بلجنــة التدقيــق واملخاطــر املنبثقــة عــن 
مجلــس إدارة املؤسســة. ويتولــى املدقــق الداخلــي مهمــة التحقــق مــن صالحيــة وســالمة نشــاطات املؤسســة املختلفــة، ورفــع 
التوصيــات بنتائــج الفحــص والتقييــم والتحليــل إلدارات املؤسســة املختلفــة، بهــدف النهــوض مبســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة41. 
ويأتــي تعيــن التدقيــق الداخلــي إعمــاالً ألحــكام املــادة )19( مــن القــرار بقانــون املؤسســة، التــي تنــص علــى إنشــاء وظيفــة للتدقيــق 

الداخلــي ضمــن الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة.. إلــخ.

التقاريــر الدوريــة: يلتــزم اجلهــاز اإلداري، كمــا أفــاد مديــر عــام املؤسســة، بتقــدمي التقاريــر التاليــة ملجلــس اإلدارة: )تقاريــر 
االســتثمار تقــدم بشــكل شــهري، التقريــر املتعلــق باســتيفاء الرســوم يقــدم كل ثالثــة شــهور، تقاريــر التدقيــق الداخلــي كل ثالثــة 

ــر العــام بشــكل دوري(. شــهور، تقريــر عــن أعمــال املؤسســة ويقدمهــا املدي

صنــدوق الشــكاوى: ال يوجــد يف املؤسســة صنــدوق أو نظــام أو آليــة لتلقــي الشــكاوى. وأشــار مديــر عــام املؤسســة إلــى أن ســبب 
غيــاب هــذا اجلانــب يف املؤسســة يرجــع إلــى أنهــا ال تتعامــل مــع اجلمهــور بشــكل مباشــر، ولكــن ضمــن إجــراءات التعويــض فقــط، 

يفتــح بــاب املطالبــات وليــس الشــكاوى.

استقاللية املؤسسة وفعاليتها

يؤكــد القــرار بقانــون علــى اســتقاللية املؤسســة إدارّيــاً ومالّيــاً، حيــث دأبــت املؤسســة علــى صياغــة أنظمتهــا الداخليــة اإلداريــة 
واملاليــة، وهــي تعتمــد علــى إيراداتهــا اخلاصــة يف إعــداد ميزانيــة املؤسســة، وال يوجــد لهــا مركــز مالــي يف املوازنــة العامــة 

ــة42. للدول

وقــد أكــد دليــل احلوكمــة العامــة للمؤسســة يف مبادئــه العامــة علــى اســتقاللية املؤسســة، حيــث أشــار إلــى ضــرورة التــزام رئيــس 
وأعضــاء مجلــس إدارة املؤسســة باالســتقاللية، وبالعمــل واتخــاذ القــرارات التــي تصــب يف مصلحــة املؤسســة ومصلحــة االقتصــاد 
الوطنــي الفلســطيني والنظــام املصــريف يف فلســطن. وأكــد الدليــل أنــه وضمــن هــذا اإلطــار، فعلــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــى  ــر عل ــام أو اخلــاص، تســعى للتأثي ــة أطــراف أو جهــات مــن القطــاع الع ــرات مــن أي ــة تأثي ــأي بأنفســهم عــن أي واملوظفــن الن
قراراتهــم بصــورة قــد تؤثــر علــى اســتقالليتهم أو اســتقاللية املؤسســة. وألــزم الدليــل رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملــن 

فيهــا باالمتنــاع عــن اإلتيــان بــأي تصــرف قــد يوحــي بعــدم اســتقالليتهم أو اســتقالل املؤسســة.

وأضــاف مديــر عــام املؤسســة أن أي نــوع مــن الضغوطــات اخلارجيــة لــم ميــارس عليهــا. كمــا أن القــرار بقانــون ســاهم يف ترســيخ 
اســتقاللية املؤسســة وحتصينهــا مــن التأثيــرات والضغوطــات اخلارجيــة مــن خــالل النــص علــى )مــع مراعــاة أحــكام القوانــن 
النافــذة( عــدم جــواز احلجــز علــى أمــوال وموجــودات نظــام ضمــان الودائــع واملؤسســة، والتعــرض ملوظفــي املؤسســة لــدى 
تنفيذهــم أعمالهــم املكلفــن بهــا. وأكــدت املــادة أيضــاً علــى متتــع موظفــي املؤسســة باحلمايــة القانونيــة الالزمــة يف إطــار تنفيــذ 
مهامهــم، ومنحــت احلــق للمؤسســة اتخــاذ التدابيــر التــي تراهــا مناســبة حلمايــة املوظفــن مــن أيــة إجــراءات ميكــن التعــرض لهــا 

يف إطــار ممارســتهم ملهامهــم43.

http://www.pdic.ps/Home/Page  41
42  انظر القرار بقانون بشأن مؤسسة ضمان الودائع، واملوازنة العامة للسنة املالية 2017

43  املادة 40 من القرار بقانون مؤسسة ضمان الودائع
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فعالية املؤسسة

تســري أحــكام القانــون علــى كافــة البنــوك التجاريــة واإلســالمية العاملــة يف فلســطن واملرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد 
ــة  ــى هــذه املصــارف دون مواجهــة أي ــى أن قــرارات وتعليمــات املؤسســة تســري عل ــر عــام املؤسســة إل الفلســطينية. وأشــار مدي
ــوك األعضــاء بتســديد رســوم  ــث التزمــت البن ــون، حي ــا حســب القان ــوب منه ــكل مــا هــو مطل ــزم املصــارف ب ــث تلت ــات، حي عقب
التأســيس غيــر املســتردة املنصــوص عليهــا يف القــرار بقانــون ومقدارهــا )100,000( دوالر خــالل املــدة التــي حددهــا القانــون، 
وهــي خمســة عشــر يومــاً مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه عضــواً يف نظــام ضمــان الودائــع، إلــى جانــب رســوم االشــتراك الســنوية. 
ويلتــزم األعضــاء بتســديد الرســوم للمؤسســة بشــكل ربــع ســنوي بقيمــة موحــدة تبلــغ %0,3 مــن مجمــوع الودائــع املشــمولة 

ــون.  بالضمــان وفــق أحــكام هــذا القان

ولكــن لــم تتمكــن املؤسســة مــن إنفــاذ قراراتهــا علــى احلكومــة ممثلــة بــوزارة املاليــة بتســديد التزاماتهــا جتــاه نظــام ضمــان 
الودائــع كمــا ورد يف املــادة )14(، وهــو مبلــغ غيــر مســترد بقيمــة )20,000,000( عشــرين مليــون دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا، 
يســدد خــالل ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ ســريان هــذا القانــون. حيــث أشــار مديــر عــام املؤسســة إلــى أن وزارة املاليــة ســددت يف 
الســنة الثالثــة مــن إنشــاء املؤسســة )2.000.000( دوالر، وســاهمت احلكومــة األملانيــة بالســداد عــن وزارة املاليــة مببلــغ قيمتــه 
)10.000.000( دوالر، وبقــي مبلــغ )8.000.000( لــم تســددها احلكومــة حتــى تاريخــه. وشــكل عــدم التــزام احلكومــة بالســداد 
يف الســنوات األولــى عائقــاً أمــام انطــالق املؤسســة، ولكــن حالّيــاً مت جتــاوز هــذه العوائــق باالســتعاضة بعوائــد االســتثمار لتجــاوز 

هــذه املعيقــات44.

وقــد نــص القانــون علــى إيقــاع عقوبــة علــى كل مــن يخالــف املــادة 14 بغرامــة مقدارهــا )500( خمســمئة دوالر أمريكــي أو مــا 
يعادلهــا عــن كل يــوم تأخيــر، ولكــن ليــس مــن املؤكــد تنفيــذ هــذه العقوبــة علــى وزارة املاليــة.

ــان  ــا هدف ــا، وهم ــي أنشــئ ألجله ــه الت ــق أهداف ــى حتقي ــه عل ــن خــالل قدرت ــر م ــع، فتظه ــان الودائ ــة نظــام ضم ــا عــن فعالي أم
ــون،  ــادة )21( مــن القــرار بقان ــاً لســقف التعويضــات احملــدد بامل ــدى األعضــاء وفق ــة حقــوق مودعــي األمــوال ل رئيســيان: حماي
ــة اجلمهــور بنظــام  ــى اســتقراره، ورفــع مســتوى توعي ــاز املصــريف، واملســاهمة يف احلفــاظ عل ــن مــع اجله ــز ثقــة املتعامل وتعزي

ــع. ــان الودائ ضم

ولــم تتعــرض املؤسســة ألي حتــدٍّ جــدي لفحــص مــدى قدرتهــا علــى حمايــة أمــوال املودعــن، وذلــك بســبب عــدم وجــود اختبــار 
جــدي، وهــو وقــوع حالــة تعثــر أحــد البنــوك الختبــار قدراتهــا يف تعويــض املودعــن، ومــا إلــى ذلــك، أو قيــاس اإلجنــاز التكتيكــي 

للمؤسســة، وهــو حتقيــق األربــاح45.

ويف بيــان حملافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ 2018/10/18 حــول البيانــات املصرفيــة، أعلــن أن حجــم ودائــع العمــالء بلــغ 
حوالــي 12.18 مليــار دوالر حتــى تاريخــه46. وأشــار التقريــر الســنوي للمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع للعــام 2017 إلــى 
ارتفــاع نســبة املودعــن عــن الســنوات الســابقة، حيــث ارتفــع إجمالــي ودائــع العمــالء لــدى اجلهــاز املصــريف الفلســطيني إلــى مــا 
ــون دوالر يف نهايــة عــام 2016، أي بزيــادة  مقــداره )11.973.4(47* مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2017، مقابــل )10.604.7( ملي
مقدارهــا )1.368.7( مليــون دوالر، ونســبتها %12.91، مقابــل زيــادة مقدارهــا )950.4( مليــون دوالر، ونســبتها %9.84 خــالل 

العــام 2016، مقابــل )8.934.5( مليــون دوالر يف العــام 2014، و)6.802.4( مليــون دوالر يف العــام 201048.

وشــكلت الودائــع املضمونــة بالكامــل وفــق أحــكام القانــون )الودائــع التــي يقــل رصيدهــا عــن أو يســاوي عشــرين ألــف دوالر أو 
مــا يعادلهــا بالعمــالت األخــرى( مــا نســبتُه %22.1 مــن إجمالــي الودائــع اخلاضعــة ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام 2017، حيــث 
بلغــت مــا مقــداره )2.459.3( مليــون دوالر، تعــود حلوالــي )1493( مودعــاً، ومبتوســط وديعــة بلــغ )1648( دوالراً، مقارنــة بـــ 

44  الهموز، مصدر سابق 2018/8/8
45  نصر عبد الكرمي، مصدر سابق

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343& 46  بيان صادر عن محافظ سلطة النقد حول البيانات املصرفية. 2018/10/18  على رابط صفحة سلطة النقد
ArtMID=957&ArticleID=2320&language=ar-EG

47 * أشار بيان محافظ سلطة النقد املشار إليه أعاله إلى أن حجم الودائع يف العام 2017 بلغ حوالي )11.42 مليار دوالر( وهو رقم مختلف عن حجم الودائع الوارد يف تقرير 
هيئة ضمان الودائع، األمر الذي يستوجب حتري الدقة يف البيانات الصادرة عن سلطة النقد ومؤسسة ضمان الودائع

48  التقرير السنوي ملؤسسة ضمان الودائع 2017، مصدر سابق 
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)1382( مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2016 تعــود حلوالــي )1386( مودعــاً، مبتوســط وديعــة بلــغ )997( دوالراً، حيــث بلغــت نســبة 
عــدد املودعــن املضمونــة ودائعهــم بالكامــل مــن إجمالــي عــدد املودعــن اخلاضعــة ودائعهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام 2017 
حوالــي 49%93.9. وقــد ترجمــت هــذه األرقــام وارتفــاع عــدد املودعــن برفــع ســقف التعويــض مــن 10.000 دوالر إلــى 20.000 

دوالر.

وعلــى الصعيــد املالــي، بلغــت إيــرادات املؤسســة مــن رســوم االشــتراك للبنــوك األعضــاء والعوائــد عليهــا حوالــي 32.6 مليــون دوالر 
يف نهايــة العــام 2017، منهــا 4.1 مليــون دوالر رســوم اشــتراك املصــارف اإلســالمية، ومبــوازاة ذلــك، متكنــت املؤسســة مــن تعزيــز 
وتدعيــم احتياطاتهــا، لترتفــع إلــى حوالــي 117.2 مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2017، وبنســبة منــو مقدارهــا %55.6 عــن نهايــة 

العــام الســابق50. وأشــار مديــر عــام املؤسســة إلــى تقــدم يف أربــاح صناديــق االســتثمار.

كمــا أولــت املؤسســة اهتمامــاً كبيــراً مبوضــوع توعيــة اجلمهــور بنظــام ضمــان الودائــع يف فلســطن، حيــث قامــت املؤسســة بعقــد 
سلســلة مــن ورشــات العمــل واللقــاءات التوعويــة لعــدد مــن البنــوك والشــركات واجلمعيــات واملؤسســات واجلامعــات والكليــات، مت 

مــن خاللهــا التعريــف باملؤسســة ونشــأتها وطبيعــة عملهــا وأدوارهــا ومهامهــا51.

ــد  ــادي، فعن ــن الع ــى املواط ــة إل ــالت التوعي ــول بحم ــتطع الوص ــم تس ــة ل ــى أن املؤسس ــات إل ــض املعطي ــير بع وتش
ســؤال مجموعــة مــن زبائــن البنــوك )يف أكثــر مــن بنــك( عــن معرفتهــم مبؤسســة ضمــان الودائــع، تبــني أنهــم ال 
يعــون ماهيــة املؤسســة ومــا هــو دورهــا، علــى الرغــم مــن أن البنــوك تفصــح مبنشــوراتها وتعــرف مبؤسســة نظــام 
الودائــع. وهــذا يســتدعي مراجعــة االســتنتاج بــأن ارتفــاع حجــم الودائــع يعكــس وعــي املودعــني بوجــود ومهــام 

مؤسســة ضمــان الودائــع.

49  التقرير السنوي ملؤسسة ضمان الودائع 2017، مصدر سابق
50  الهموز، والتقرير السنوي للمؤسسة 2017

51  املصدر السابق 
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االستنتاجات

مــن خــالل مراجعــة اإلطــار القانونــي واملؤسســي للمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع وأعمالهــا، توصــل التقريــر إلــى مجموعــة 
مــن االســتنتاجات، جــزء منهــا يتعلــق مبســؤوليات املؤسســة نفســها، وجــزء آخــر نتــج عــن أحــكام القــرار بقانــون اخلــاص بهــا.

يحيــط القــرار بقانــون مؤسســة ضمــان الودائــع بعــدم الوضــوح والضبابيــة يف كثيــر مــن املــواد وعــدم وضــوح نيــة املشــرع مــن  - 1
ورائهــا مثــل:

ــون األساســي 	  ــى الرغــم مــن عــدم نــص القان الشــكل القانونــي للمؤسســة الــذي أخــذ منحــى املؤسســة الدســتورية، عل
عليهــا، وعــدم حتديــد جهــة إشــرافية فــوق مجلــس اإلدارة، وعــدم حتديــد جهــات املســاءلة، كمــا هــو معمــول بــه يف ســلطة 

النقــد؛ أفضــى إلــى أن تبعيــة املؤسســة جــاءت مخالفــة للمــادة 9/69 مــن القانــون األساســي.

ولم ينص القرار بقانون على معايير وآليات واضحة الختيار األعضاء املستقلن يف مجلس إدارة املؤسسة.	 

التوســع يف منــح مجلــس اإلدارة الصالحيــات، وخاصــة يف إصــدار األنظمــة والتعليمــات التــي هــي مــن صالحيــات مجلــس 	 
الــوزراء حســب القانون األساســي.

عــدم التمييــز يف التعريفــات بــن مؤسســة ضمــان الودائــع وبــن نظــام ضمــان الودائــع، مــا أدى إلــى اخللــط بــن 	 
املفهومــن، خاصــة يف ميزانيــة املؤسســة واملــوارد املاليــة لنظــام الودائــع.

ــاً لتعويــض املودعــن يف حــال تعثــر أحــد البنــوك، كمــا لــم ينظــم آليــات التقاضــي ضــد 	  لــم يحــدد القانــون ســقفاً زمنّي
ــا. ــاق املؤسســة يف أداء مهامه املؤسســة يف حــال إخف

يف جانــب املــوارد املاليــة لنظــام الودائــع، خالفــت وزارة املاليــة القــرار بقانــون يف تســديد مســاهمتها البالغــة 20.000.000  - 2
دوالر خــالل ثالثــن يومــاً، ولــم تلتــزم بتســديد كامــل هــذا املبلــغ حتــى تاريخــه، ولــم تتخــذ مؤسســة الودائــع أيــة إجــراءات 

ضدهــا. 

فيمــا يتعلــق بتطبيــق معاييــر النزاهــة، دأبــت املؤسســة منــذ توليهــا مهامهــا علــى إنفــاذ اإلجــراءات اخلاصــة بنزاهــة مجلــس  - 3
ــث  ــة أركان املؤسســة، مــن حي ــاول كاف ــاًل يتن ــة متماســكاً ومتكام ــل حوكم ــث أعــدت دلي ــن يف املؤسســة، حي اإلدارة والعامل
مجلــس اإلدارة والعاملــون فيهــا ونظــام إدارة الودائــع، ولكنهــا لــم تقــم بترجمــة هــذا الدليــل بإجــراءات محــددة خاصــة 
مبجلــس اإلدارة كصياغــة كل مــا يتعلــق باملجلــس بوثيقــة شــرف أو مدونــة ســلوك يجــري التوقيــع عليهــا مــن قبــل مجلــس 

ــع عليهــا مــن قبلهــم.   ــة ســلوك مت التوقي ــزام بهــا. بينمــا ترجمــت املــواد املتعلقــة بالعاملــن مبدون اإلدارة وااللت

ويلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة املؤسســة والعاملــون فيهــا بتســليم إقــرارات الذمــة املاليــة للهيئــة العامــة ملكافحــة الفســاد، كمــا 
تلتــزم املؤسســة بالضوابــط العامــة ملكافحــة الفســاد، ولكنهــا لــم تعمــل علــى إقــرار وتعميــم تعليمــات خاصــة بآليــات اإلبــالغ 

عــن الفســاد حــال وقوعهــا، ويف ذات الســياق، يذكــر أنــه لــم يبلــغ عــن وقــوع حــاالت فســاد يف املؤسســة.

ركــز القــرار بقانــون بشــكل صريــح علــى أهميــة إنفــاذ الشــفافية يف أعمــال املؤسســة مــن خــالل إلــزام املجلــس مبهمــة إقــرار  - 4
سياســة اإلفصــاح والشــفافية لنشــر البيانــات والتقاريــر بشــأن املؤسســة ومهامهــا وإجنازاتهــا، وحتــى تاريخــه، لــم تقــم 
املؤسســة بإقــرار هــذه السياســة، ومــا زالــت مســودة قيــد النقــاش، وهــذا األمــر ترتــب عليــه ضعــف يف جوانــب الشــفافية 
ــة املؤسســة، ومكافــآت األعضــاء، والنظــام اإلداري  ــل ميزاني ــق املتعلقــة بعمــل املؤسســة، مث ــد مــن الوثائ وعــدم نشــر العدي

واملالــي للمؤسســة، وســلم رواتــب العاملــن فيهــا.. إلــخ.

مــن جهــة أخــرى، تلتــزم املؤسســة بنشــر التقريــر الســنوي وتنشــر ضمنــه تقريــر مدقــق احلســابات اخلارجــي )التقريــر املالــي(، 
ولكــن باللغــة اإلجنليزيــة فقــط، وهــذا يحــّد مــن الفئــة التــي ميكنهــا االطــالع علــى التقريــر املالــي للمؤسســة.
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وفيمــا يتعلــق باملعلومــات اخلاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة، تنشــر املؤسســة املعلومــات اخلاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة مــن 
حيــث اخلبــرات واملناصــب التــي تبوأوهــا ويتبوأونهــا حالّيــاً، ولكــن وعلــى الرغــم مــن أن املكافــآت اخلاصــة باألعضــاء صــادرة 
بقــرار عــن الرئيــس، إال أنهــا غيــر منشــورة يف جريــدة الوقائــع الفلســطينية وال علــى صفحــة املؤسســة. ويتعــارض هــذا القــرار 
أيضــاً مــع قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2016 اخلــاص بنظــام املكافــآت واحلقــوق املاليــة ألعضــاء مجالــس اإلدارة 

يف املؤسســات العامــة واملؤسســات. 

أمــا صالحيــة االســتثمار التــي منحــت للمؤسســة بالقانــون إنشــاء صندوقــن لالســتثمار وفــق سياســة يعتمدهــا املجلــس، فقــد 
قامــت املؤسســة بإنشــاء الصندوقــن، إال أنهــا لــم تنشــر إجــراءات وآليــات إنشــاء الصندوقــن أو النظــام الداخلــي لهمــا، كمــا 

لــم تنشــر سياســة االســتثمار التــي أكــد مديــر عــام املؤسســة علــى إجنازهــا واعتمادهــا مــن املجلــس.

وفيمــا يتعلــق بإجــراءات تعيــن العاملــن يف املؤسســة، تلتــزم املؤسســة بإجــراءات اإلعــالن واملنافســة بــدءاً مــن املديــر العــام 
إلــى صغــار املوظفــن، حيــث تأكــد وجــود إعالنــات التوظيــف يف أكثــر مــن صفحــة إلكترونيــة.

كمــا توجــد صفحــة إلكترونيــة رســمية للمؤسســة، وهــي تنشــر العديــد مــن املعلومــات، ولكنهــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن التفعيــل 
والتحديــث، إذ يوجــد العديــد مــن القــرارات والتعليمــات اخلاصــة باملؤسســة منشــورة يف الوقائــع، ولكنهــا غيــر منشــورة علــى 

الصفحة.

علــى صعيــد آليــات الرقابــة واملســاءلة والتدقيــق اخلارجــي والداخلــي، تخضــع املؤسســة ألعمــال التدقيــق املالــي واإلداري  - 5
لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، ولكنهــا ال تخضــع ألي جهــة إشــرافية فــوق مجلــس اإلدارة، مــا يضعــف آليــات املســاءلة 

فيهــا.

وتلتــزم املؤسســة مبعاييــر التدقيــق الداخلــي، حيــث يوجــد مدقــق داخلــي يرتبــط مباشــرة بلجنــة التدقيــق واملخاطــرة املنبثقــة 
عــن املجلــس. وتلتــزم اإلدارة بتقــدمي التقاريــر الدوريــة للمجلــس الــذي يناقشــها يف اجتماعاتــه، وال يوجــد آليــة أو صنــدوق 

للشــكاوى، حيــث إن املؤسســة ال يوجــد لهــا جمهــور مباشــر.

تتمتــع املؤسســة باســتقالل إداري ومالــي وهيئــة قانونيــة تامــة، وال وجــود ملركــز مالــي لهــا يف املوازنــة العامــة للدولــة، ولكــن  - 6
نظاميهــا املالــي واإلداري لــم يصــدرا وفقــاً للقانــون األساســي، وهمــا غيــر منشــورين أيضــاً. 

ــون  - 7 ــا بالقان ــت ملوظفيه ــل احلوكمــة، وضمن ــب يف دلي ــى هــذا اجلان ــة، وأكــدت عل ــرات خارجي ــة تأثي ال تخضــع املؤسســة ألي
ــاء تأديتهــم لعملهــم. ــة أثن ــة القانوني احلماي

وهــي تعمــل بخطــة عمــل متواضعــة وغيــر منشــورة وال توجــد خطــة إســتراتيجية حقيقيــة يف املؤسســة حتــدد حتقيــق أهــداف 
املؤسســة مبــدد زمنيــة محــددة، وهــذا يضعــف مــن فعاليــة املؤسســة.

ــزام كافــة األعضــاء بالتعليمــات الصــادرة عنهــا،  - 8 ــى إل لقــد أثبتــت املؤسســة فعاليتهــا يف عــدة مجــاالت، أهمهــا قدرتهــا عل
وارتفــاع عــدد املودعــن، ورفــع االحتياطــي اخلــاص بهــا، وإنشــاء صناديــق االســتثمار، وحتقيــق عائــدات، ورفــع العائــدات عبــر 
ســنوات تأسيســها. وفيمــا يتعلــق بفعاليتهــا يف حمايــة املودعــن وتعويضهــم، فــال ميكــن قيــاس ذلــك دون خــوض املؤسســة 

جتربــة حقيقيــة يف هــذا املجــال، وهــي تعويــض املودعــن حــال تعثــر أحــد البنــوك األعضــاء.
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التوصيات
بناًء على النتائج التي توصل إليها التقرير، فإنه يوصي مبا يلي: 

أواًل: الطلــب إلــى مجلــس الــوزراء مراجعــة القــرار بقانــون بشــأن املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع وتعديلــه مبــا يتــواءم 
وطبيعــة عمــل املؤسســات العامــة، وليصبــح أكثــر وضوحــًا يف اجلوانــب التاليــة علــى وجــه التحديــد:

ــن 	  ــادة 9/69 م ــع مبــا يتماشــى وامل ــان الودائ ــة ملؤسســة ضم ــة القانوني ــد الصف ــى حتدي ــه عل ــس في ــص بشــكل ال لب الن
القانــون األساســي، وحتديــد مرجعياتهــا وتبعيتهــا وحتديــد جهــة إشــرافية أســوة مبــا هــو معمــول يف ســلطة النقــد وهــي 

املؤسســة األقــرب لطبيعــة تخصصاتهــا.

إضافــة تعريــف خــاص لنظــام ضمــان الودائــع يف بــاب التعريفــات لفــض اخللــط بــن مصطلحــي نظــام الودائــع ومؤسســة 	 
نظــام الودائــع ومــا يترتــب عليهمــا.

حتديــد مــا هــو املقصــود باألعضــاء املســتقلن يف مجلــس اإلدارة أو اســتبدالها بالنــص علــى »اثنــن مــن اخلبــراء 	 
االقتصاديــن واثنــن ممثلــن عــن القطــاع اخلــاص«، كمــا هــو واضــح مــن خــالل تشــكيلة املجلــس، وحتديــد آليــات اختيــار 

هــؤالء األعضــاء.

إلزام مجلس اإلدارة بضرورة مصادقة مجلس الوزراء على األنظمة الصادرة عنه عماًل بأحكام القانون األساسي.	 

ثانيًا: الطلب من مؤسسة ضمان الودائع: 

استكمال إصدار التعليمات واللوائح التي نص عليها القانون. - 1

استكمال معايير نزاهة املؤسسة من خالل: - 2

صياغــة وثيقــة شــرف أو مدونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة باالســتناد إلــى وثيقــة احلوكمــة املعمــول بهــا، يتــم 	 
توقيــع أعضــاء مجلــس اإلدارة عليهــا وااللتــزام بهــا.

إصدار تعليمات خاصة تعمم على العاملن يف املؤسسة بآليات اإلبالغ عن الفساد.	 

الفصل يف التقارير املالية واإلدارية بن املوارد املالية لنظام ضمان الودائع وبن امليزانية اخلاصة باملؤسسة.	 

ثالثًا: تعزيز مبادئ الشفافية يف املؤسسة من خالل:

إقرار سياسة اإلفصاح والشفافية اخلاصة بنشر البيانات والتقارير اخلاصة باملؤسسة ومهامها وإجنازاتها.	 

نشر قرار الرئيس اخلاص بتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.	 

نشر ميزانية املؤسسة واحلسابات اخلتامية اخلاصة بها بطريقة »موازنة املواطن«.	 

نشر تقرير املدقق اخلارجي باللغة العربية.	 

نشر النظام اإلداري واملالي للمؤسسة وسلم رواتب العاملن فيها أسوة بباقي املؤسسات العامة.	 

نشر سياسة االستثمار املقرة من قبل مجلس اإلدارة.	 

تفعيل الصفحة اإللكترونية اخلاصة باملؤسسة وتضمينها كافة الوثائق مبا يخدم شفافية وحوكمة املؤسسة.	 

رابعًا: تعزيز فعالية املؤسسة من خالل:

اإلسراع يف إجناز خطة إستراتيجية للمؤسسة لضمان فاعلية املؤسسة يف حتقيق أهدافها.	 

إلزام وزارة املالية باستكمال تسديد الرسوم املنصوص عليها يف القانون.	 
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قائمة المراجع
القوانني واألنظمة والتعليمات

- القانون األساسي املعدل 
- القرار بقانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

- قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية
- القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن املصارف

- قرار رقم )108( لسنة 2011 بشأن النظام املالي واحملاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
- قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2016م بنظــام املكافــآت واحلقــوق املاليــة ألعضــاء مجالــس اإلدارة يف املؤسســات العامــة 

واملؤسسات
- مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد 145، 2018/7/26

تقارير ومقاالت
http://dif.gov.  2014/4/16 .عزيــز عثمــان. مقارنــة أنظمــة مؤسســات ضمــان الودائــع املصرفيــة يف بعــض الــدول -

.  ly/?p=1170
- املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. التقرير السنوي للعام 2017، 2017

- بريــش عبــد القــادر. أهميــة ودور نظــام التأمــن علــى الودائــع –مــع اشــارة إلــى حالــة اجلزائــر. ملتقــى املنظومــة املصرفيــة 
ــخ ــدون تاري ــات. ص 92 ب ــة– واقــع وحتدي ــة والتحــوالت االقتصادي اجلزائري

- علــي عبــد اهلل شــاهن ورأفــت علــى األعــرج. تأثيــر إنشــاء نظــام ضمــان الودائــع علــى اســتقرار اجلهــاز املصــريف الفلســطيني، 
دراســة حتليليــة ميدانيــة نقــاًل عــن طــه، مصطفــى كمــال. »عمليــات البنــوك«، دار الفكــر اجلامعــي، اإلســكندرية، 2005م

ــة املصــارف  ــر املصــريف دراســة حال - أســماء بلعربــي. رســالة ماجســتير حــول دور نظــام ضمــان الودائــع يف التقليــل مــن التعث
اجلزائريــة. جـــامعـــــة أم البــواقــــــي، 2016

- زيــاد الدبــاس. اإلمــارات: ضمــان ودائــع املصــارف قــرار ســيادي وليــس قانونّيــاً. 10/ أغســطس 2013 علــى الصفحــة الرســمية 
10/08/https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2013 لألسواق العربية

- ياســــر باســــل حمــد. رســالة ماجســتير بعنــوان أثــر إنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع علــى تطــور الودائــع” دراســة 
ميدانيــة علــى البنــوك اإلســالمية العاملــة يف فلســطن«. اجلامعــة اإلســالمية غــزة، 2015

أدلة ومدونات سلوك
املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. دليل احلوكمة اخلاص مبؤسسة ضمان الودائع يف فلسطن، 2017	 
ــي املؤسســة الفلســطينية 	  ــات العمــل اخلاصــة مبوظف ــة ســلوك وأخالقي ــع. مدون ــان الودائ املؤسســة الفلســطينية لضم

لضمــان الودائــع. رام اهلل، 1/10/2017

املقابالت
- جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مقابلة بتاريخ 2018/8/6

- معاوية أسعد، مدير عام اإلدارة العامة لالقتصاد يف ديوان الرقابة املالية واالقتصادية. مقابلة بتاريخ 2018/8/6
- زاهر الهموز، مدير عام املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. مقابلة بتاريخ 2018/8/8 و2018/8/27

- نصر عبد الكرمي، خبير اقتصادي ومالي. مقابلة هاتفية بتاريخ 2018/9/15
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــالف أمــان عل
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

www.aman-palestine.org


