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تنفيذي ملخص  

 

الكسب وتجنب  الفساد لتعزيز النزاهة ومكافحة وقائيةهي  من قبل المسؤولين العامين اقرارت الذمة المالية ان الفلسفة وراء تقديم

استالم يقع واجب فرصة التكسب من الوظيفة، وفي فلسطين  الذين يتوفر لديهم "اإلثراء" غير المشروع لكبار المسؤولين العموميين

باستثناء بعض  ،3115لسنة  0مكافحة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد رقم  االقرارات من المكلفين  على عاتق هيئة وحفظ

  اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني(.كرئيس السلطة والوزراء ورئيس و)لدى محكمة العدل العليا تحفظ اقراراتهم  المناصب العليا

، وللوصول الى الهدف النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطيناقرارات الذمة المالية في تعزيز  الى فحص اثر تقديم الورقة هذه تهدف

موظفين قرارات الذمة المالية للسطيني لتقديم االتشريعي والعملي الفل الجانب تسليط الضوء علىقامت الباحثة في هذه الورقة ب

االشكاليات والثغرات ما ، لتحديد وعالقته بمدى االستفادة من هذه الممارسة لتحقيق هدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد العموميين

 والخروج باستخالصات. بين الواقع والقانون في هذا الجانب

لسنة  0المنهج الوصفي التحليلي، من خالل مراجعة المواد ذات الصلة كما جاءت في قانون مكافحة الفساد رقم اتبعت الباحثة 

ذوي االشخاص  ضافة الى اجراء مقابالت معتتم بموجبها، اواالجراءات التي ، 3112المعدل لسنة والقانون االساسي  3115

توزيع وتعبئة وجمع االقرارات من لكيفية التعامل معها واالستفادة منها خالل مراحل العملي  العالقة باالقرارات للوقوف على الجانب

 هيئة مكافحة الفساد. قبل 

على أن هيئة مكافحة الفساد  3115( لسنة 0اد الفلسطيني رقم )( من  قانون مكافحة الفس8نصت المادة  )، في الجانب التشريعي

لية للخاضعين ألحكام هذا فحص الذمة الما، وبيانات أو إيضاحات تتعلق بهالمالية وطلب أية الذمة اجميع إقرارات  تختص بحفظ

، اما بخصوص المناصب الذمة المالية الفحص والتدقيق القرارات أحد الوظائف االساسية لهيئة مكافحة الفساد، اي ان القانون

الرسمية في السلطة الفلسطينية مثل الرئيس والوزراء واعضاء المجلس التشريعي ومن في حكمهم فقد حدد القانون االساسي المعدل 

ذمة المالية تنص المتعلقة باقرارات ال الفلسطينية النصوص القانونية  حكمة العدل العليا، كذلكان تحفظ اقراراتهم لدى م 3112لسنة 

من األسرار التي ال يجوز  اتعتبر اإلقرارات المنصوص عليهبحيث  على تقديم اقرارات سرية )مغلقة(، لكافة المكلفين بالتقديم

 .ها إال بقرار من المحكمة المختصةإفشاؤ

 
 5371تم جمع من ، 31.2اقرار حتى منتصف شهر نوفمبر  51.71.بلغ عدد االقرارات التي تم توزيعها العملي  لجانب في ا

استالم وحفظ إقرارات الذمم المالية الخاصة  31.2ضابطاً من األجهزة األمنية المختلفة من رتبة مالزم فما فوق. كما تم خالل عام 

بلغ عدد قضايا الفساد المثبتة ، اً عضو 2011والبالغ عددهم  31.3في أواخر سنة الذين تم انتخابهم  الهيئات المحلية لسامجبأعضاء 

، من بين قضايا الفساد فان الهيئة لجأت في ثالث حاالت لفحص وفتح اقرارات 31.2 منذ مطلع العامقضية فساد  (07لدى الهيئة )

 من المحتفظ بها لدى الهيئة، وخمس حاالت من االقرارات المحتفظ بها لدى محكمة العدل العليا.

حاالت االشتباه فقط، لكن  الثبات تهم فساد في عمليا ستخدمان اقرارات الذمة المالية ت   توصلت الورقة الى عدة استنتاجات أهمها

هدف المشرع الفلسطيني من تقديم االقرارات كان باالساس الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة، وبما انه اتضح بعد الفحص انه تم 

لي من اي انها اقرارات الشخاص يشغلون مناصب عليا بالتافوظة لدى محكمة العدل العليا، حاالت لفتح اقرارات مح 7الرجوع في 

حدوث كون ذلك يمنع  معلنة للجهات المختصةومصالحهم المالية  ماموره لتكونعلنية، المناصب ان تكون اقرارات هذه  الضروري

 لهذه الشخصيات. تضارب المصالح عند االنتقال بين القطاعين العام والخاص
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 مقدمة
بيان يقدمه المكلف عن ذمته المالية و هو ، 3115( لسنة 0رقم )كما جاء في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني إقرار الذمة المالية  

ذمة زوجه و أبنائه القصر يبين فيه األموال المنقولة و غير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك األسهم و السندات والحصص في 

كان ذلك داخل فلسطين أو خارجها،و ما لهم الشركات و الحسابات في البنوك، والنقود و الحلي و المعادن و األحجار الثمينة، سواء 

 (.02+00ادة)قانون مكافحة الفساد م و عليهم من ديون، و مصادر دخلهم و قيمة هذا الدخل

( من 3الذين حددتهم المادة )، 3115( لسنة 0الفساد المعدل رقم )جميع الخاضعين لقانون مكافحة هم  بتقديم االقرارات والمكلفين

 وهم: القانون

 .الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسةرئيس السلطة  .1

 اء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.رئيس وأعض  .2

 المجلس التشريعي الفلسطيني. رئيس واعضاء  .3

 .وموظفوها أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة  .4

 .هيئات واجهزة السلطة الوطنيةرؤساء  .5

 و العاملون فيها. الهيئات المحلية المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس .6

 .الموظفون  .7

والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية او اي من مؤسساتها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة  .8

 مساهما فيها

 .مامور التحصيل ومندوبوهم االمناء على الودائع والمصارف   .9

 المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكالء الدائنين والمصفين .11

رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات وا لمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات االهلية التي تتمتع الشخصية  .11

في اي منها حتى لو لم االعتبارية المستقلة وباالستقالل المالي واالداري واالحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين 

 .تكم تتلقى دعما من الموازنة العامة

 هم به فاالشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكلي .12

اي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في اي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية واي شخص   .13

ومي او منشاة عمومية او منظمة اهلية تابعة لبلد اجنبي او مؤسسة دولية يمارس وظيفة عمومية لصالح اي جهاز عم

 عمومية 

 اي شخص اخر او جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعهم الحكام القانون.  .14

ال العام، قصد  المشرع الفلسطيني من الزام المكلفين بتقديم االقرارات عن ذمم المالية،  منع وقوع الفساد )وسيلة وقائية( وحماية الم

وتعزيز الرقابة على من يتولى وظيفة عامة ويخضع لقانون مكافحة الفساد، ومكافحة الكسب غير المشروع، وتحصين المكلف 

باقرار الذمة المالية من شبهات التربح واالستغالل الوظيفي، ذلك من خالل افصاح المكلفين  عن الممتلكات التي تقع تحت ايديهم. و 

حاجة للموظف والمسؤول نفسه الذي يؤكد من خالل التزامه به ان ال شيء مخفي لديه وان ايضا ان اقرارات الذمة المالية قد تكون 

 .ويرفع عنه اية اشاعات قد تثار ضده في حال عدم وجود تلك االقرارات اموره المالية معلنة للجهات المختصة بما يثبت براءة ذمته

 policy& decisionمن هنا يتضح ان المكلفين بتقديم االقرارات هم فئتين: كبار المسؤولين اي صانعوا ومتخذوا القرارات

makerلضغوط  تقديم  تسهيالت الطراف اخرى  ، والفئة االخرى هم الموظفين العموميين الذين بحكم منصبهم ممكن ان يتعرضوا
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وان  ،والمناصب التي يكون فيها الموظف العام مؤتمن على اموال عامةمن الوظيفة، او الحصول على اغراءات او فرص التكسب 

وبسبب الثغرة ) ولكنه  ،دارة شأن عام او مال عام بواجب تقديم اقرارات الذمة الماليةإالمشرع الفلسطيني شمل جميع من له عالقة ب

ال  ،وفقا لما نصت عليه اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد( الخاصبعدم شموله للقطاع في قانون مكافحة الفساد المذكور الواردة 

كسب غير المشروع  كال فقا عامة والتي يتصور فيها وقوع مختلف اشكال الفساداسيما شركات المساهمة العامة التي تدير مر

في اقرارات الذمة المالية الخاص  والرشوة والتربح الوظيفي واستغالل النفوذ الوظيفي وغسل االموال فقد قصر هذا القانون

 1.بالمسؤولين في شركات القطاع الخاص

 القرارات الذمة المالية الواقع التشريعي

 3115( لسنة 0قانون مكافحة الفساد رقم )

جميع  أن هيئة مكافحة الفساد تختص بحفظعلى  3115لسنة  (0)من  قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم  (8) نصت المادة 

أحد ، اي ان لية للخاضعين ألحكام هذا القانونفحص الذمة الماو، بيانات أو إيضاحات تتعلق بهالمالية وطلب أية الذمة اإقرارات 

 .الفحص والتدقيق القرارات الذمة المالية الوظائف االساسية لهيئة مكافحة الفساد

 )كرئيس ( من القانون20وهو ما نصت عليه المادة ) النوع األول للسياسيين ،من اقرارات الذمة المالية يمكن الحديث عن نوعين

ما  (السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة

كمة العدل العليا اقراراتهم مغلقة وسرية لدى مح، وتحفظ يتطلب االفصاح عن اقرار الذمة الخاصة بهم باعتبارهم شخصيات عامة

للهيئة الحق في االطالع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض ، ومن القانون 02من المادة  3بموجب نص الفقرة 

ي الحدود التي ليا اإلذن بذلك فلها أن تطلب من المحكمة العليا اإلذن لها باالطالع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة الع

والنوع الثاني وهو الجزء  وبالتالي الوقاية من وقوع افعال فساد. الكسب غير المشروع ، ويفيد هذا االفصاح منع يسمح بها القانون

وهم االشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية حفظ اموال عامة بمقتضى عملهم  اآلخر ممن ينطبق عليهم تقديم اقرار الذمة المالية

 لةدولا تسساؤم كافة في والمشتريات ءاتاطلعا نلجا ءعضاأو )كمأمور التحصيل ومندوبوهم االمناء على الودائع والمصارف

 (.02)وتحفظ اقراراتهم لدى هيئة مكافحة الفساد بموجب نص المادة  (ينيةطلفلسا

يتم من المكلف  وتقديم االقرارات ، لمالية للخاضعين الحكام القانونالمادة نفسها تشير الى انه من حق الهيئة فحص الذمة انجد ان 
وذلك خالل شهرين  ،من قبل الهيئة االشتباه بوجود فسادعند واعلى ان يتضمن مصدر اي زيادة في الذمة المالية كل ثالث سنوات 

انتهاء خضوعه ألحكام هذا يقدم إقرارا عن ذمته المالية خالل شهر واحد من تاريخ ، كذلك القانونمن تاريخ خضوعه ألحكام هذا 
  ئية الموكلة للهيئة.الوظيفة الوقاوذلك انطالقا من  ،القانون

 

واإلجراءات المتخذة للتحقيق وفحص  اتعتبر اإلقرارات المنصوص عليهبحيث سرية اإلقرارات القانون تنص على  من  (01) المادة

، من الواضح ان المادة اعتبرت ان ها إال بقرار من المحكمة المختصةمن األسرار التي ال يجوز إفشاؤ الفسادالشكاوى المقدمة بشأن 

لتالي اجراءات فتح اقرارات الذمة المالية لجميع المكلفين بتقديمها سرية وال يجوز الكشف عنها اال بقرار من المحكمة المختصة، با

، على الرغم من ان كبار المسؤولين اكثر من حيث السرية االقرارات تساوي ما بين كبار المسؤولين وبقية الموظفين العموميين

وصلت لهيئة مكافحة  وىشكا نسبة علىأتعرضا لشبهات فساد بموجب مناصبهم التي يشغلونها أكثر من الفئات االخرى، اذ كانت 

، وهذه جرائم فساد يكثر ممارستها لدى شكوى 44وعددها يفة وظلا رستثماوا ةطلسلا دامستخا ءةبإسامتعلقة  31.3الفساد عام 

 2متخذي وصانعي القرارات اي كبار الموظفين.

 

ت بالتحقيقات عدم شرعية ثراءه، وحول اثبات شرعية او عدم شرعية االموال لدى الشخص المشتبه به فان مسؤولية الهيئة ان تثب

من القانون وهو " اذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائة بيان  01بموجب نص المادة 

الثراء" مصدر هذا الثراء وفي حال لم تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها ان تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا 

وهذا االمر يعتبر اشكالية قانونية لصعوبة تعقب ثراء الشخص وبيان عدم شرعية امواله ومصادرها عن طريق اقرارات الذمة 

التنسيق مع وحدة الرقابة المالية في سلطة النقد وسلطة يتطلب ذلك الكشف عن السرية المصرفية للمشتبه به والمالية فقط اذ 

االراضي وهيئة سوق رأس المال، لإلطالع المباشر على الحركات والتحويالت المالية على حساباتهم وعمليات الشراء والبيع 

 .لألراضي واالسهم، باعتبارها مصادر هامة في تحديد االصول المالية لالفراد

 

                                                           
.31.2/../..بالل البرغوثي/ المستشار القانوني الئتالف أمان، مقابلة اجريت بتاريخ  
1
  

2
 .31.2/../2.د. عزمي الشعيبي/ مفوض أمان لمكافحة الفساد، مقابلة اجريت بتاريخ   
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سمية في السلطة الفلسطينية كرئيس السلطة والوزراء واعضاء المجلس التشريعي ومن في حكمهم فقد  أما بخصوص المناصب الر

منه، بحيث  54موضوع اقرارات الذمة المالية العضاء المجلس في المادة  3022المعدل لسنة  القانون االساسينظم 

بزوجه وبأوالده القصر مفصالً فيه كل ما يملكون من ثروة، يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به و

عقاراً ومنقوالً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا اإلقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، وال 

 يجوز اإلطالع عليه إال بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.

 
رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً ان على   81كذلك االمر بالنسبة للذمة المالية العضاء مجلس الوزراء فقد نصت المادة 

بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأوالده القصر، مفصالً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال نقدية 

ما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتها وتبقى داخل فلسطين وخارجها، و

 سرية وال يجوز اإلطـالع عليها إال بإذن من المحكمة العليا عند االقتضاء.

اقرارات سرية )مغلقة(، لكافة تجدر االشارة الى ان النصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة باقرارات الذمة المالية تنص على تقديم 

بعض الوظائف العامة )ادارة الشأن العام( تتطلب االفصاح )االعالن( عن الذمة  ، ولكن بمن فيهم المناصب العليا المكلفين بالتقديم

ر من غيرهم المالية وليس تقديمها بشكل مغلق كالية للرقابة على اي اثراء غير مشروع ال سيما لدى كبار المسؤولين المعرضين اكث

، وهذا يتطلب تعديال للتشريع الفلسطيني الخاص بسرية االقرارات بجعلها مفتوحة )علنية( من الموظفين العموميين لشبهات فساد

المواطنين في تشجيع  لما لذلك من اهمية ومن في حكمهم، وعدم ابقاؤها مغلقةلفئات محددة من الموظفين كرئيس السلطة والوزراء 

عندما يكون معلوم ممتلكات هذا الشخص ويتبين لديهم انه اخفى جزء من ويمنع وقوع تضارب المصالح االبالغ عن الفساد في 

 3.ممتلكاته الخاصة في االقرار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 .31.2/../2.د. عزمي الشعيبي/ مفوض أمان لمكافحة الفساد، مقابلة اجريت بتاريخ   
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 القرارات الذمة المالية الواقع العملي
حيث بلغ عدد  ميةولعما يفةوظلا فيالمكلفين على  لماليةا مةذلا راراتقإ يعوزبت .31.3/13/1 يخربتا بدأت هيئة مكافحة الفساد

 مكافحة هيئة ونقان نم( 3) دةلماا مألحكا بيقاًطت ، 31.2اقرار حتى منتصف شهر نوفمبر  51.71.االقرارات التي تم توزيعها 

 :من المكلفين بتعبئة االقرارات لتاليةا تلفئاا دافستها متولغاية االن   ،3117 ملعا( .) مقر دللمعا دلفساا

كافة الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية ممن لهم صالحيات مالية وادارية بغض النظر عن المسمى الوظيفي والدرجة  -.

 الوظيفية.

 . ينيةطلفلسا لةدولا تسساؤم كافة في فأعلى ريدم جةدر نم نميولعما الموظفين -3

 لكافة منتسبي االجهزة االمنية.العسكريين من درجة مالزم فأعلى  -2

 الشركات المساهمة العمة المملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية -4

 المؤسسات العامة التي تتمتع باالستقالل المالي واالداري -7

 المحافظون وموظفو المحافظات ممن لهم الصالحيات المالية واالدارية. -0

 أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية. -5

 .ينيةطلفلسا لةدولا تسساؤم كافة في تيارلمشتا نلجا ءعضاأ  -8

 .ينيةطلفلسا لةدولا تسساؤم كافة في ءاتاطلعا نلجا ءعضاأ  -1

 .تاولكا نلجا ءعضاأ -1.

 .ينيةطلفلسا لةدولا تسساؤم كافةو ئاسةرلا وانيد في نيرلمستشاا  -..

 نلمكلفيا على يعهاوزت مت لتيا راراتالقا تعوزت دقو، بتعبئة االقرارات نلمكلفيا نم رارقا 7018 مستالا مت .3/2./31.3 لغاية 

 :لتاليا ولنحا على نيةدلما يفةوظلا في نلخاضعيا

 .لعامةا تسساؤلما ئاسةرلا وانيد في رمستشا 01 -

 . معا ريدمو وزارة لكيوو ظمحاف تبهربم تسساؤلموا وزاراتلا في لعلياا ميةولعما فائوظلا نم 804 -

 .فهاداستها مت لتيا تسساؤلموا وزاراتلا كافة في ريدم ببمنص 4314 -

 نيذلا صالشخاا كافةو ،تاولكا نلجاو تيارلمشتوا ءاتاطلعا نلجا ءعضاا لمث ميةولعما يفةوظلا في لفنيةا فائوظلا نم 3454 -

 4 .يةوٕادار مالية تصالحيا ميهدل

استالم  31.2ضابطاً من األجهزة األمنية المختلفة من رتبة مالزم فما فوق. كما تم خالل عام  5371جمع من  تم  31.2في عام 

 2011والبالغ عددهم  31.3الذين تم انتخابهم في أواخر سنة  الهيئات المحلية لسامجوحفظ إقرارات الذمم المالية الخاصة بأعضاء 

ذمم المالية للعاملين في السفارات من سفراء وموظفين، من جهة أخرى بدأت الهيئة، كذلك تم في ذات العام استكمال ال  اً.عضو

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بحصر أسماء أعضاء مجالس الهيئات اإلدارية للمنظمات األهلية بهدف حصر المكلفين في هذه 

  .المؤسسات تمهيدا لطلب إقرارات الذمة المالية منهم

من قانون مكافحة الفساد، ويجري العمل على  3من المكلفين الخاضعين الحكام المادة  لتدرج في جمع االقراراتتتبع الهيئة اسلوب ا

استكمال باقي الفئات الخاضعة الحكام القانون، ويقوم المكلفين بتعبئة اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم بما يشمل اقرار الذمة عن 

اي اعتراض من قبل المكلفين بتعبئة بيانات ازواجهم وابناءهم القصر اال في حالة واحدة فقط ازواجهم وابناءهم القصر، ولم يحصل 

 منذ بدء تعبئة االقرارت وهي ان المكلف كان منفصال عن زوجته.

 

 

                                                           
4
 المنشور على الرابط االلكتروني: 31.3تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام   

http://www.pacc.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/PACC%20Report%202012.pdf 

http://www.pacc.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/PACC%20Report%202012.pdf
http://www.pacc.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/PACC%20Report%202012.pdf
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وقدمت  وذلك بعد توجيه الئحة اتهام للمتهمين 31.2منذ مطلع العام قضية فساد  (07بلغ عدد قضايا الفساد المثبتة لدى الهيئة )

  5.قضية والبت فيها 0.للمحكمة المختصة، وهي المحكمة العليا لمكافحة الفساد في فلسطين، وتم النظر في  القضايا

 ةطلسلا دامستخا ءةبإسامتعلقة  وىشكا نسبة علىأاعداد ونوع الشكاوى المقدمة لها وكانت  31.3نشرت الهيئة في تقريرها السنوي 

 شكوى(. 3.) سالختالا مث ،شكوى(1.ه )درهو ملعاا لبالما سلمساا تلتها ،شكوى 44وعددها يفة وظلا رستثماوا

من بين قضايا الفساد فان الهيئة لجأت في ثالث حاالت لفحص وفتح اقرارات من المحتفظ بها لدى الهيئة، وخمس حاالت من 

ذلك يدل على ان من بين الحاالت التي لجأت الهيئة لفحص اقرارات ذمم مالية فيها  ،االقرارات المحتفظ بها لدى محكمة العدل العليا

حاالت تم الرجوع فيها الى محكمة العدل العليا للتدقيق على اقرارات اصحابها  7هي لمناصب عليا )كبار المسؤولين( كونه هناك 

 لالشتباه بحاالت فساد.

من االدلة التي يتم االستناد عليها في  اثبات التهم المنسوبة اليه ال سيما الكسب غير  وتعتبر االقرارات المصرح بها من قبل المكلف 

وقد اضطرت الهيئة الى رفع السرية ، في حال عدم قدرة المشتبه به اثبات مصدر شرعي ألصل او الزيادة في امواله المشروع

به بهم في الحاالت المذكورة، كما تطلب الهيئة من المصرفية بموجب قرار من المحكمة للكشف عن الكسب غير المشروع للمشت

من الناحية العملية ال تقوم لمحفوظ لديها في حال االشتباه، االمشتبه بهم بتقديم اقرارا جديدا بالذمة المالية وتقوم بمقارنته باالقرار 

لفتح االقرار وفي ذلك خلط بين حق الهيئة بفتح اقرارات ذمم مالية دون وجود شبهات فساد ودون حصول على قرار من المحكمة 

الهيئة في فحص االقرارات وبين عدم افشاء االقرارت، اذ ان القانون منح الهيئة االختصاص االصيل بفحص اقرارات الذمة المالية 

رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس )في حال وجود شبهات فساد، وفي حالة الفئات 

أن تطلب من المحكمة العليا اإلذن لها باالطالع على إقرارات الذمم  يجب التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة(،

افشاؤها ليس من ، بالتالي للهيئة حق الفحص ولكن د التي يسمح بها القانونالمالية لهم وعلى المحكمة العليا اإلذن بذلك في الحدو

لمحكمة المختصة، من الناحية العملية ان اهم اشكال الفساد في القطاع العام العربي وفلسطين جزء منه، تضارب ها اال بقرار من احق

 المصالح، واالعالن والتصريح  عن الذمم المالية لكبار المسؤولين يساعد في تجنب حصول تضارب المصالح عندما تكون علنية.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 :االلكتروني لى الرابطع 31.2/../2.نشرته شبكة راية االعالمية بتاريخ تصريح لرئيس هيئة مكافحة الفساد،   5

http://www.raya.ps/ar/news/843099.html 

http://www.raya.ps/ar/news/843099.html
http://www.raya.ps/ar/news/843099.html
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 االستنتاجات
  اال في حال من قبل هيئة مكافحة الفساد  من الناحية العملية ثبت انه ال يتم اللجوء الى فحص اقرارات الذمة المالية وفتحها

وجود شبهات فساد حول المكلفين بالتقديم، واالصل ان المشرع الفلسطيني قصد من تقديم االقرارات الوقاية من الفساد 

منذ مطلع  قضايا 8رب المصالح والكسب غير المشروع، وبما ان الهيئة لجأت  في وتعزيز النزاهة والشفافية ومنع تضا

اي انها تخص مناصب لدى المحكمة العليا  من هذه االقرارات محفوظة 7، لفحص اقرارات ذمم مالية وحتى االن، 31.3

لمنع  وعدم ابقاؤها سرية فئة فمن باب اولى ان تكون االقرارات علنية لهذه ال ،عليا بالتالي تعرض هؤالء لشبهات فساد

 تضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص بالتالي الوقاية من الفساد.

 

 من اقرارات الذمة المالية في فلسطين احداها لصانعي ومتخذي القرارات، واالخرى للموظفين العموميين  ان هناك نوعين

لدى المحكمة العليا ت المناصب الرسمية ومن في حكمهم اقرارا، تحفظ الذين يتوفر لديهم فرصة التكسب من الوظيفة

السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية كرئيس )

اقرارات الذمة المكلفة بتقديم تحفظ لدى هيئة مكافحة الفساد وهي باقي الفئات الفئات االخرى ، واقرارات (والنيابة العامة

 المالية.

 

 اجراءات فتح االقرارات ما بين كبار المسؤولين وبقية الموظفين العموميين من حيث السرية،  في الجانب القانوني  تساوي

اذ ان جميع االقرارات تحفظ سرية ومغلقة وال يجوز فتحها اال في حال االشتباه بوجود فساد، على الرغم من ان كبار 

 ان يستوجب الذي االمرعرضا لشبهات فساد بموجب مناصبهم التي يشغلونها أكثر من الفئات االخرى، المسؤولين اكثر ت

 .عنها السرية ترفع وان معلنة اقراراتهم تكون

 

 الذمة المالية تنص على تقديم اقرارات سرية )مغلقة(، لكافة المكلفين  ان النصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة باقرارات

بالتقديم، ولكن بعض الوظائف العامة )ادارة الشأن العام( تتطلب االفصاح )االعالن( عن الذمة المالية وليس تقديمها بشكل 

اكثر من غيرهم من الموظفين  مغلق كالية للرقابة على اي اثراء غير مشروع ال سيما لدى كبار المسؤولين المعرضين

العموميين لشبهات فساد، وهذا يتطلب تعديال للتشريع الفلسطيني الخاص بسرية االقرارات بجعلها مفتوحة )علنية( لفئات 

 .محددة من الموظفين كرئيس السلطة والنواب والوزراء ومن في حكمهم، وعدم ابقاؤها مغلقة

 

 

  في فحص اقرارات الذمة  هيئة مكافحة الفسادهناك خلط ما بين حق ، الماليةلفحص اقرارات الذمة في الجانب العملي

، وبين عدم الحق في افشاء سرية االقرارات اال بقرار من 8 بموجب نص المادة المالية في حال وجود شبهات فساد

 دون حاجة لقرار محكمة االقرارات وتدقيق فتح وفحصصالحية اذن للهيئة ، 1.بموجب نص المادة المحكمة المختصة

  ولكن ال يجوز افشاء سرية االقرارات اال بقرار من المحكمة المختصة.

 

  ولغاية منتصف شهر  31.3اقرار منذ مطلع العام  51.71.بلغت عدد االقرارات التي تم توزيعها على المكلفين بتعبئتها

حاالت من االقرارات  2حاالت فقط،  8فيها  ، في هذه المدة بلغ عدد الحاالت التي تم فحص اقرارات31.2نوفمبر 

العدد ضئيل جدا مقارنة العدل العليا، بالتالي  ةمحفوظة لدى محكماالقرارات ال من محتفظ بها لدى الهيئة، وخمس حاالت 

وطلب  رات الهائل التي تم توزيعها وجمعها، يمكن ارجاع ذلك الى السرية الشديدة المتبعة في فحص االقراراتبعدد االقرا

 قرار من المحكمة لفحص اي اقرار عند الحاجة.
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 الببليوغرافيا

 القوانين
 3112 القانون االساسي المعدل لسنة

 
 3115لسنة  0قانون مكافحة الفساد رقم 

 
 التقارير

 3103التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 
 

 3103فلسطين -تقرير الفساد السنوي ومكافحته
 

 3100فلسطين  -الفساد السنوي ومكافحته تقرير
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