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دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية جنني

بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مؤسسة اإلدارة المالية 
العسكرية المركزية
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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 الحلبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عامرة الحشام / الطابق األول

تلفاكس« 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

جميع حقوق الطبع محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(   

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2017. بيئة النزاهة 

والشفافية والمساءلة في عمل مؤسسة اإلدارة المالية العسكرية المركزية- رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل

أية مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.

يتقدم االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«  بالشكر الجزيل للباحث سعيد زيد  
إلعداده هذا التقرير

وللدكتور عزمي الشعيبي إلشرافه العام عليه 
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مقدمة
تتولــى اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة - بالتعــاون مــع وزارة املاليــة-  إدارة موازنــة املؤسســة األمنيــة التــي تبلــغ حوالــي 4.0131 
مليــار شــيقل، تشــكل مــا نســبته %27 مــن املوازنــة العامــة الفلســطينية للعــام 2017.  وتؤثــر طريقــة إدارة املوازنــة علــى الفعاليــة 
التشــغيلية والعملياتيــة للمؤسســة األمنيــة وقدرتهــا علــى تقــدمي اخلدمــات للمواطــن، وشــعوره باألمــن والطمأنينــة. فمــن األهميــة 
بنــاء نظــام نزاهــة يف اإلدارة املاليــة العســكرية يســهم يف تعزيــز مناعتهــا مــن التعــرض للفســاد ومخاطــره وبنــاء قدراتهــا، وميّكنهــا 

مــن حتقيــق أعلــى درجــات الكفــاءة يف ترشــيد النفقــات وأداء املهــام، واكتســاب ثقــة املواطنــن بهــا.

ــة يف إدارة  ــب املالي ــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف إدارة اجلوان ــم النزاهــة ومب ــع قي ــى تشــخيص واق ــر إل يهــدف هــذا التقري
ــي اخلــاص  ــع املؤسســي والقانون ــة للواق ــة عام ــة العســكرية، ومراجع ــا اإلدارة املالي ــف به ــة الفلســطينية، واملكل املؤسســة األمني
بعمــل اإلدارة املاليــة العســكرية، وفحــص القيــم العامــة املتعلقــة بســلوك املســؤولن فيهــا، إضافــة إلــى مراجعــة مجمــوع املبــادئ 
واإلجــراءات يف تنفيــذ عمليــات الصــرف، وإجــراءات الشــراء، وفحــص مــدى فعاليــة نظــم املســاءلة يف عملهــا، ومواطــن القــوة 
والضعــف يف هــذه املجــاالت، وذلــك لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا بكفــاءة واقتــدار، مــع التأكيــد أن التقريــر ال يهــدف إلــى فحــص 
ــة  ــا ومتابع ــة عليه ــا أو الرقاب ــق مــن جناعــة قراراته ــا، أو التحق ــة والقائمــن عليه ــة املركزي ــم أداء مؤسســة اإلدارة املالي أو تقيي

ــة بــن فــروع املؤسســة األمنيــة. نشــاطاتها، أو  إجــراء مقارن

تعتمــد منهجيــة هــذا التقريــر علــى اســتقصاء املعلومــات ذات الصلــة بــاإلدارة املاليــة املركزيــة مــن مصادرهــا، بإجــراء املقابــات 
ــا  ــا وم ــي حتكــم عمله ــق واملســتندات  الت ــن واألنظمــة  والوثائ ــة القوان ــات املختصــة، ومراجع املباشــرة مــع املســؤولن يف اجله
تصــدره مــن قــرارات، إضافــة ملراجعــة األدبيــات وحتليــل املعلومــات ذات العاقــة، بغيــة بلــورة توصيــات تســاهم يف تعزيــز احلكــم 
الصالــح يف بيئــة عمــل اإلدارة املاليــة املركزيــة،  وعقــد ورشــة عمــل ملناقشــة ومراجعــة مســودة التقريــر قبــل إعــداده بالصيغــة 
ــان  ــة األحي ــة ومنفتحــة يف غالبي ــت متعاون ــة كان ــة املركزي ــة واإلدارة املالي ــى أّن املؤسســة األمني ــد مــن اإلشــارة إل ــة، وال ب النهائي
أكثــر مــن املؤسســات املدنيــة كــوزارة املاليــة، وهــذه إيجابيــة تســّجل لألمــن الفلســطيني، وهــذا ال يعنــي أن إعــداد هــذا التقريــر  
خــا مــن الصعــاب واملعوقــات  فالتقريــر مــن الدراســات النــادرة التــي تعرضــت إلــى بيئــة عمــل اإلدارة املاليــة العســكرية، وواجــه 
الباحــث صعوبــات جّمــة يف إعــداده؛ نتيجــة لشــح املعلومــات املنشــورة، واملماطلــة  واعتبــار املعلومــات ســريًة أحياًنــا، وفقــا لتقديــر 

هــذا املســؤول أو ذاك، وامتنــاع بعــض مســؤولي املؤسســات كــوزارة املاليــة1 عــن التعــاون دون إبــداء األســباب.

مــن ناحيــة أخــرى اســتخدم هــذا التقريــر مصطلــح »املؤسســة األمنيــة الفلســطينية« لإلشــارة إلــى األجهــزة األمنيــة كافــة، 
مبــا يشــمل قــوى األمــن الداخلــي )األمــن الوقائــي والشــرطة والدفــاع املدنــي واألمــن الوطنــي، واملخابــرات العامــة( إضافــة 
ــد  ــة اإلمــداد والتزوي ــة، وهيئ ــة العســكرية املركزي ــم، واإلدارة املالي ــة اإلدارة والتنظي ــل: هيئ ــة، مث ــات املركزي ــى اإلدارات والهيئ إل
واخلدمــات الطبيــة العســكرية وغيرهــا، وال يعنــي ذلــك أن هنــاك مؤسســة موحــدة تضــم جميــع مــا ذكــر بقيــادة أمنيــة واحــدة، أو 
بهيــكل تنظيمــي موحــد. كمــا و يقصــد مبوازنــة اإلدارة املاليــة العســكرية موازنــة املؤسســة األمنيــة، وليــس موازنــة مؤسســة اإلدارة 

املاليــة العســكرية. 

وســيتناول  التقريــر اإلطــار القانونــي واملؤسســاتي  املنظــم لعمــل اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة، وتقييــم الواقــع باالعتمــاد 
ــى  ــل هــذه املعلومــات للوصــول إل ــادئ الشــفافية، واملســاءلة وحتلي ــم النزاهــة ومب ــة، ومؤشــرات وقي ــى املعلومــات ذات العاق عل

ــات. ــج والتوصي اســتخاصات لصياغــة النتائ

  1شارك  السيد أنس سمحان من دائرة اللوازم العامة بوازارة المالية في ورشة العمل التي عقدت لمناقشة مسودة هذا التقرير في مقر االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

“أمان” بمدينة  رام هللا  بتاريخ 16/1/2017
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اإلطار القانوني 
ــة أعمالهــا ومهامهــا اســتنادا إلــى مجموعــة مــن  القوانــن واألنظمــة،  منهــا: القــرار  ــة العســكرية املركزي  متــارس اإلدارة املالي
بقانــون رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام وتعدياتــه،  الــذي ينطبــق علــى املشــتريات اخلاصــة باملؤسســة األمنيــة، 
باســتثناء املشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة احلساســة التــي حتــّدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء2، وهــذه إيجابيــة تســّجل للقانــون 
بإعطــاء صاحيــة حتديــد املشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة احلساســة جلهــة سياســية، وأن الشــراء للمؤسســة األمنيــة يتــم وفــق 

اإلجــراءات املعمــول بهــا واملنشــورة  للمؤسســات  املدنيــة.

و ينظــم  قانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة رقــم )7( لســنة 1998وملحقاتــه الســنوية إجــراءات وإعــداد املوازنــة العامــة، التــي 
تعتبــر موازنــة األمــن جــزًءا منهــا وفــق برنامــج زمنــي، فقــد نــص القانــون علــى تولــي وزارة املاليــة عمليــة إعــداد املوازنــة عبــر 
توزيــع بــاغ املوازنــة الــذي يحــدد التوجهــات الضروريــة، وحجــم النفقــات املتوقعــة، واإلشــراف علــى نقاشــها يف مجلــس الــوزراء، 
ــى إعــداد احلســاب  ــة حولهــا، إضافــة إل ــر دوري ــم تنفيذهــا وتقــدمي تقاري ــس التشــريعي إلقرارهــا، ومــن ث ــى املجل وعرضهــا عل

اخلتامــي لألعمــال الســنوية العــام. 

ــذي يحــدد  ــم )8( لســنة 2005، ال ــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رق ــق قان ــى تطبي ــة عل ــة املركزي وتعمــل اإلدارة املالي
ــة  ــا نســبته %84 مــن موازن ــه م ــب وعــاوات وغيرهــا، ويُصــرف اســتناًدا إلي ــوى األمــن، مــن روات ــات منتســبي ق ــوق وواجب حق
املؤسســة األمنيــة ســنويا  وهــي نســبة الرواتــب مــن موازنــة املؤسســة األمنيــة. وقوانــن التقاعــد العــام املختلفــة التــي تســدد اإلدارة 
ــه  ــذي يخصــم مبوجب ــة الدخــل ال ــون ضريب ــة، وقان ــة اخلاصــة بالعاملــن يف املؤسســة األمني ــة مبوجبهــا النفقــات التحويلي املالي
ــذي ينظــم  ــرات العامــة رقــم )17( لســنة 2005، ال ــون املخاب ــى  مــا ســبق قان ــة دخــل عــن رواتــب العســكرين. يضــاف إل ضريب
عمــل واختصاصــات املخابــرات وآليــات إعــداد وإقــرار  وصــرف موازنتهــا والرقابــة عليهــا، ومنــح املجلــس التشــريعي صاحيــة 
مســاءلة رئيــس املخابــرات. وعلــى الرغــم ممــا ســبق تفتقــر اإلدارة املاليــة املركزيــة لقانــون خــاص ينظــم أعمالهــا3، وهــذه إشــكالية 
ــة ألن تأسيســها  كان ســابًقا إلنشــائها وتنظيمهــا مبقتضــى قوانــن4،  وجــاري العمــل  ــد مــن األجهــزة األمني ــا العدي ــي منه تعان
علــى معاجلــة ذلــك بإعــداد مشــروع قانــون خــاص بــاإلدارة املاليــة يحــدد اختصاصاتهــا وينظــم أعمالهــا إلقــراره وفــق االصــول5.
وتنظــم بعــض املراســيم واألنظمــة والقــرارات بعــض اجلوانــب اخلاصــة بعمــل اإلدارة املاليــة املركزيــة، مثــل: النظــام املالــي للســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، والنظــام املالــي للمخابــرات العامــة لعــام 2007، ونظــام اللــوازم واملشــتريات للمخابــرات العامــة رقــم )4( 
لســنة 2007، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17( لســنة 2010 بالائحــة التنفيذيــة بشــأن بــدالت ومصاريــف مهمات العمل الرســمية 
والــدورات اخلارجيــة لقــوى األمــن الفلســطينية، وقــرار مجلــس الــوزراء بشــأن بــدالت املرافقــة رقــم )12/65/01/م.و/س.ف( 
لعــام 2008، وقــرار رقــم )237( لســنة 2007 بشــأن املصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي لــإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة، وقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2017 بنظــام بــدالت امللحقــن العســكرين عنــد االبتعــاث للخــارج. واملرســوم )33( لســنة 2007 
بشــأن إعــادة تنظيــم ماليــة ورواتــب العاملــن يف قــوى األمــن، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )136( لســنة 2004 بشــأن اســتيراد 
وبيــع التجهيــزات العســكرية، إضافــة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2007 بشــأن فصــل اإلدارة املاليــة العامــة لــوزارة 

الداخليــة عــن اإلدارة املاليــة املركزيــة لقــوى األمــن، حيــث تقــرر يف هــذا القــرار فصــل اإلدارتــن عــن بعضهــا.
إلــى جانــب هــذا الكــم مــن القوانــن واألنظمــة املنشــورة، تعمــل املؤسســة األمنيــة واإلدارة املاليــة مبوجــب الائحــة املاليــة 
االســتثنائية، وهــي الئحــة غيــر منشــورة، وتشــكل لبنــة أساســية يف النظــام القانونــي التــي تعمــل مبوجبــه اإلدارة املاليــة العســكرية 
واملؤسســات ذات العاقــة باملؤسســة األمنيــة، رغــم أنهــا لــم تُقــر  وفــق األصــول، واســتصدرتها اإلدارة املاليــة املركزيــة بقــرار مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء الســابق الدكتــور ســام فيــاض عــام 2010، وجتــدد ســنويا بقــرار مــن وزيــر املاليــة، أعــدت يف اجتمــاع 

  2 المادة )3( من القرار بقانون الشراء رقم )8( لسنة 2014 بشأن الشراء العام

  3 أشار العميد أنيس نايفة من اإلدارة المالية بان اإلدارة ال تفتقر إلى قانون وتعمل وفق االنظمة الصادرة عن منظمة التحرير وذلك في ورشة العمل التي عقدت لمناقشة 

مسودة هذا التقرير بتاريخ 16/1/2018
  4فراس ملحم وأخرون )إعداد(. االطار القانوني الناظم لقطاع األمن في فلسطين. معهد الحقوق جامعة بيرزيت، 2009. ص18 وهناك أكثر من جهاز أمني ال زالت تفتقر 

إلى قانون ينظم أعمالها ويحدد اختصاصها مثل األمن الوطني واالستخبارات وغيرها.
  5 مقابلة إجريت مع العميد فضل زيدان  وعكرمة مهنا المستشار القانوني بتاريخ 2/10/2017
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عقدتــه اإلدارة املاليــة املركزيــة لثمانــي مديــري فــروع ماليــة يف املؤسســة األمنيــة ملعاجلــة اإلشــكاليات الــواردة يف النظــام املالــي 
املعــدل والقوانــن األخــرى، والناجتــة عــن عــدم مراعــاة خصوصيــة املؤسســة األمنيــة، وذلــك حلــن إعــداد نظــام مالــي خــاص 
باملؤسســة األمنيــة، وقانــون مشــتريات يأخــذ خصوصيتهــا بعــن االعتبــار ، وحتــى تاريخــه لــم يصــدر النظــام املذكــور ، واســتمر 

العمــل بهــا رغــم إصــدار قانــون الشــراء العــام ويبــدو أن القانــون لــم يعالــج خصوصيــة املؤسســة األمنيــة بشــكل مناســب.
وتطبــق الائحــة االســتثنائية علــى جميــع األجهــزة واملؤسســات األمنيــة مبــا فيهــا جهــاز املخابــرات6، وتتضمــن واحــداً وأربعــن 
بنــداً، وّســعت فيهــا صاحيــة الشــراء املباشــر للمؤسســة األمنيــة بالســماح بشــراء ســلع تشــغيلية مدرجــة ضمــن العطــاءات  
املركزيــة، ومشــتريات رأســمالية بالشــراء املباشــر، باســتدراج عــروض مببلــغ ال يتجــاوز 5000 دوالر ، ألن املشــتريات الرأســمالية 
عبــر األجهــزة تكــون أقــل ســعرا وأكثــر جــودة، وطــرح عطــاء رســمي  إذا زاد عــن ذلــك، ومنحــت الائحــة رئيــس اإلدارة أو قائــد 
ــى تشــكيل جلــان شــراء  ــغ ال يتجــاوز 4000 شــيقل. ونصــت عل ــات التشــغيلية مببل ــة بالشــراء املباشــر  للنفق ــاز  صاحي اجله
وضبــط واســتام، وحظــرت اجلمــع يف عضويتهــا، وحــددت حقــوق وامتيــازات قــادة األجهــزة األمنيــة، ومنحتهــم صاحيــة صــرف 
املســاعدات املاليــة والنثريــات واملهمــات، وقوننــة بعــض القضايــا، مثــل: صــرف الهدايــا للوفــود، ومصروفــات الضيافــة، وحــددت 
اخلدمــات والســلع التــي تصــرف مركزيــا مــن اإلدارة املاليــة املركزيــة، وتضمنــت الائحــة  بنــًدا نــص علــى تطبيقهــا بأثــر رجعــي، 

وممــا ال شــك فيــه، فــإن وجــود الائحــة أمــر إيجابــي، ولكــن يجــب أن تصــدر  عــن مجلــس الــوزراء وفــق األصــول.

اإلطار المؤسسي 
تعتبــر اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة مؤسســة عســكرية/ أمنيــة تخضــع للقوانــن العســكرية وتعمــل مبوجبهــا، وتشــكل حلقــة 
وصــل مــا بــن املؤسســة األمنيــة7 مــن جانــب ووزارة املاليــة مــن جانــب آخــر، وتقــدم اخلدمــات املاليــة لكافــة األجهــزة واإلدارات 
والهيئــات املكونــة للمؤسســة األمنيــة الفلســطينية،8 وتتلخــص رســالتها بالعمــل واملســاهمة يف حتقيــق الضبــط املالــي، واإلســتخدام 
األمثــل للمــال العــام يف املؤسســة األمنيــة، مبــا يســهم يف تقــدمي خدمــات ذات كفــاءة وفاعليــة، وخلــق بيئــة آمنــة ومســتقرة، وتنميــة 

الــوالء واالنتمــاء للمؤسســة حلمايــة املشــروع الوطنــي وتعزيــز صمــود املواطــن9.

التبعية 
ــن الفلســطينية10  ــوى األم ــى لق ــد األعل ــه القائ ــة بصفت ــس الدول ــى رئي ــة- إل ــة العملي ــن الناحي ــة -م ــة املركزي ــع اإلدارة املالي  تتب
ووزاتــي الداخليــة واملاليــة، حيــث تتبــع إلــى وزارة الداخليــة فيمــا يتعلــق  بالناحيــة اإلداريــة والعملياتيــة، ويعتبــر وزيــر الداخليــة هــو 
املرجعيــة يف أمــور الصــرف لألجهــزة التابعــة للحكومــة، كمــا وتتبــع وزارة املاليــة فيمــا يتعلــق  بالناحيــة املاليــة والفنيــة11، إضافــة 
إلــى أن وزيــر املاليــة هــو املرجعيــة يف امــور الصــرف فيمــا يخــص الضابطــة اجلمركيــة12 رغــم أنهــا جهــاز أمنــي،  وهنــا ال بــد 
مــن اإلشــارة إلــى قــرار الرئيــس الصــادر بتاريــخ 2012/5/22  الــذي منــح وزيــر املاليــة صاحيــة اإلشــراف علــى اإلدارة املاليــة 

املركزيــة،13 دون أن يوضــح بشــكل دقيــق ملعنــى اإلشــراف، منًعــا للتداخــل يف الصاحيــات بــن الــوزارات املختلفــة. 

 مــن جانــب آخــر تبعيــة اإلدارة املاليــة املركزيــة غيــر محــددة قانونــاً، نظــًرا لعــدم صــدور قانــون أو نظــام يحــدد اختصاصاتهــا 
ومرجعيتهــا، إضافــة إلــى عــدم إصــدار قانــون أســاس األمــن الــذي يحــدد اختصاصــات األجهــزة األمنيــة كافــة، وعاقتهــا مــع 
بعضهــا البعــض، فــإذا دققنــا يف مهــام اإلدارة املاليــة، جنــد أنهــا تقــدم خدمــات لألجهــزة التــي تتبــع احلكومــة والرئاســة واإلدارات 

والهيئــات املركزيــة14. 

6   سعيد زيد )إشراف عزمي الشعيبي(فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل األجهزة األمنية. رام هللا: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة،  2013. ص16 
7   ال توجد مؤسسة أمنية موحدة، ويقصد بالمؤسسة األمنية األجهزة األمنية كافة إضافة إلى اإلدارات والهيئات المركزية، مثل: هيئة اإلمداد والتجهيز وهيئة التنظيم 

واإلدارة المالية العسكرية المركزية وغيرها
8   مقابلة مع كل من العميد فضل زيدان وعكرمة مهنا من اإلدارة المالية العسكرية المركزية بتاريخ 2و3/10/2017

9   قانون الموازنة العامة للعام 2017
10   القائد االعلى لقوى الفلسطينية عيّن مدير عام اإلدارة المالية وأقر الهيكل التنظيمي لالدارة المالية 

11   مقابلة مع كل من العميد فضل زيدان مدير دائرة الشؤون االدارية وعكرمة مهنا المستشار القانوني في اإلدارة المالية العسكرية المركزية بتاريخ 2و3/10/2017
12   التعديالت التي ادخلت على الالئحة المالية اإلستثنائية الخاصة باألجهزة األمنية للعام 2015 بتاريخ 11/3/2015

13   قرار غير منشور صادر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 22/5/2012 لمزيد من المعلومات انظر سعيد زيد )إشراف عزمي الشعيبي( فعالية ومناعة نظام 
النزاهة في عمل األجهزة األمنية. رام هللا: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة،  2013   

14   األجهزة األمنية التي تتبع الحكومة االمن الوطني واألمن الداخلي )األمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني( أما المخابرات فتتبع الرئيس وفقاً لقانون الخدمة في قوى 
األمن رقم ) 8( لسنة 2005



8

الهيكل التنظيمي
ــام 2007  ــذ ع ــن الفلســطينية من ــوى األم ــى لق ــد األعل ــن القائ ــّر م ــي مق ــكل تنظيم ــة هي ــة العســكرية املركزي ــدى اإلدارة املالي ل
ومنشــور يف اجلريــدة الرســمية15، وجــاري العمــل علــى تطويــره ليتــاءم مــع متطلبــات العمــل املختلفــة16 ، ومبــا ينعكــس إيجابــا 
علــى املؤسســة، ويتكــون الهيــكل التنظيمــي مــن مجموعــة مــن اإلدارات والوحــدات. وتشــمل اإلدارات كل مــن: دائــرة املوازنــة التــي 
تختــص بإعــداد املوازنــات لألجهــزة األمنيــة، وفقــاً لإلحتيــاج واملتطلــب والســقوف احملــددة، ودائــرة الشــؤون اإلداريــة وتختــص 
باألمــور والقضايــا اإلداريــة، ودائــرة املدفوعــات وتختــص بالتحقــق املوضوعــي مــن ســامات املدفوعــات وفقــاً لألنظمــة واللوائــح، 
ودائــرة الرواتــب التــي تعــد رواتــب العاملــن يف املؤسســة األمنيــة، ودائــرة احلســابات )قيــود وتســوية بنكيــة(، التي تنظم احلســابات 
وتضبطهــا، وتعكــس األثــر املالــي علــى املوازنــة العامــة، أمــا الوحــدات املركزيــة فهــي تختــص بتنظيــم عمــل اإلدارة املاليــة املركزيــة 
الداخلــي، وتضــم: وحــدات الشــؤون القانونيــة، والرقابــة والتفتيــش، واألمــن واحلراســات، والشــؤون املاليــة، والنظــم واملعلومــات17 

والنــوع االجتماعــي.

مهــام واختصاصــات اإلدارة املاليــة:  تقــوم اإلدارة املاليــة بإعــداد موازنــة املؤسســة األمنيــة الســنوية والشــهرية ومتابعــة صرفهــا 
مــن وزارة املاليــة، وتعــد كشــف الرواتــب الشــهري اخلــاص بالعســكرين كافــة، وتصــرف الســلف املاليــة لألجهــزة واإلدارات 
والهيئــات املركزيــة وتتابــع تســديدها، وتســدد اإليجــارات والكهربــاء وامليــاه والهواتــف األرضيــة، ونثريــات قــادة األجهــزة األمنيــة، 
ــة، وتأمــن الســيارات واملســاعدات املختلفــة، ومصاريــف الســفر  ــات العلمي ــة والبعث ــدل املرافقــة والســفر واملهمــات اخلارجي وب

للعــاج والنفقــات الرأســمالية 18.

تعيني ومؤهالت واختصاصات مدير  عام اإلدارة  املالية العسكرية املركزية ونائبه

املدير العام  . 1

ــم يبــن القانــون أو  ــة، ول ــّن بقــرار مــن رئيــس الدول ــواء، يُع يتولــى مهــام مديــر عــام املاليــة العســكرية املركزيــة ضابــط برتبــة ل
النظــام آليــات تعيينــه والشــروط واملؤهــات الواجــب توفرهــا يف املرشــح، أو اجلهــة املخّولــة بالترشــيح والتعيــن، ورتبتــه العســكرية 
وحقوقــه وعاواتــه وامتيازاتــه، أو مــدة بقائــه باملنصــب، ويف ظــل حالــة عــدم الوضــوح هــذه ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن القانــون 
قدحــدد مــدة  خدمــة اللــواء يف قــوى األمــن بثــاث ســنوات، يجــوز متديدهــا ســنة أخــرى ملــدة أقصاهــا أربــع ســنوات، شــريطة 
أن  ال يكــون قــد بلــغ ســن إنهــاء اخلدمــة،19 وبالتالــي  فــإن املــدة القانونيــة خلدمــة املديــر العــام هــي مــدة بقــاء اللــواء يف اخلدمــة، 
إذا رّقــي فــور توليــه منصــب املديــر العــام، أمــا إذا رّقــي قبــل ذلــك فهــي املــدة املتبقيــه لــه برتبــة لــواء. إنَّ عــدم حتديــد مــدة واليــة 
مديــر عــام اإلدارة املاليــة بشــكل واضــح وجلــّي، قــد يدفعــه للعمــل الســترضاء املســتويات املؤثــرة صاحبــة القــرار بالتمديــد لــه. 

ويحــول دون تدافــع األجيــال، واحتقــان الرتــب بــاإلدارة املاليــة املركزيــة وخاصــة يف رتبــة عميــد. 

 يقــوم مديــر عــام اإلدارة املاليــة - مــن الناحيــة العمليــة- بإعــداد اخلطــط الكاملــة باالحتياجــات ومراجعــة بنــود املوازنــة لقــوى 
األمــن، واإلشــراف علــى حســن ســير العمــل ومراقبــة تنفيــذ املهــام املطلوبــة، وتقييــم األداء والعمــل علــى إيجــاد احللــول للمشــاكل 
ورفــع كفــاءة املنتســبن لــإلدارة املاليــة املركزيــة، واملشــاركة يف رســم السياســة املاليــة للمؤسســة األمنيــة وتنظيــم الصــرف. علمــا 

بــأن اإلدارة املاليــة العســكرية  تفتقــر لنظــام مكتــوب ومنشــور يحــدد الصاحيــات واالختصاصــات املســندة ملديرهــا العــام.

15  انظر جريدة الوقائع الفلسطينية العدد 70،  2007.

  16 مقابلة مع كل من العميد فضل زيدان مدير دائرة الشؤون االدارية وعكرمة مهنا المستشار القانوني. مصدر سبق ذكره

  17  نفس المصدر السابق

  18 الالئحة المالية االستثنائية لالجهزة األمنية. منصب مدير عام األمن الداخلي ال زال  شاغرا حتى تاريخه.

  19 مادة )34( من قانون الخدمة في قوى األمن
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نائب مدير عام اإلدارة املالية املركزية . 2

اســتحدث عــام 2017 منصــب نائــب مديــر عــام اإلدارة املاليــة املركزيــة، وعــن ضابــط برتبــة عميــد لشــغل املنصــب بقــرار مــن 
وزيــر الداخليــة، اســتنادا إلــى الصاحيــات املخولــة للوزيــر  وفقــاً  لنــص القــرار الصــادر بتاريــخ 2017/10/24، ليتولــى مهــام 
مديــر عــام املاليــة العســكرية يف حــال غيابــه، رغــم أن الهيــكل التنظيمــي لــإلدارة املاليــة املقــر  مــن القائــد األعلــى لقــوى األمــن 
الفلســطينية ال يتضمــن هــذا املنصــب، علمــا بــأن الهيكليــة حتتــوي منصبــاً ملســاعد املديــر العــام كان مــن األولــى منحــه صاحيــة 
املديــر العــام يف حــال غيابــه إلــى حــن تعديــل الهيــكل التنظيمــي وفــق األصــول إذا كان هنــاك ضــرورة، ويبــدو أن ذلــك جــاء نتيجــة 

غيــاب بطاقــات وصــف وظيفــي للعاملــن محــددة بشــكل واضــح. 

 لــم يحــدد القانــون أو أي مــن األنظمــة املقــرة رتبــة نائــب املديــر العــام واجلهــة صاحبــة الصاحيــة بالتنســيب والتعيــن 
وصاحياتــه.  خاصــة وأن اختصــاص وزيــر الداخليــة بالتعيــن يقتصــر علــى تعيــن مديــري  األجهــزة ونوابهــم ورؤســاء الهيئــات 
ومديــري املؤسســات التابعــة لألمــن الداخلــي، وبتنســيب مــن مديــر عــام األمــن الداخلــي20، ومبــا أن اإلدارة املاليــة العســكرية ال 
تتبــع قــوى األمــن الداخلــي فــإن مــن صاحيــات جلنــة الضبــاط تعيــن نائــب املديــر العــام وفًقــا لقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، 
الــذي منحهــا صاحيــة تعيــن الضبــاط يف املناصــب القياديــة واألركان والوظائــف الرئيســية، وبتحديــد تعيــن الضبــاط مــن رتبتــي 

عقيــد وعميــد يف الوظائــف املختلفــة مبصادقــة الرئيــس القائــد األعلــى لقــوى األمــن الفلســطينية21. 

مــن جانــب أخــر ال تخضــع عمليــة تعيــن مديــر عــام اإلدارة املاليــة ونائبــه أو أي منصــب يف املؤسســة األمنيــة الفلســطينية للرقابــة 
مــن أيــة جهــة مــن داخــل الســلطة التنفيذيــة أو خارجهــا، كمــا ال تتــم التعيينــات بنــاء علــى أســس واضحــة أو علــى استشــارات 
يجريهــا املســتو ى السياســي مــع اجلهــات ذات العاقــة.  لــذا يجــب بلــورة قانــون أو نظــام يتضمــن إجــراءات وشــروط تعيــن مديــر 
عــام اإلدارة املاليــة ومديــري املؤسســات التابعــة للمؤسســة األمنيــة، وحتديــد درجاتهــم وامتيازاتهــم الوظيفيــة، بعــد إجــراء دراســة 

للواقــع العملــي وحتديــد الوظائــف والرتــب وآليــات التعيــن فيهــا لتحديــد املشــكات والفجــوات.

العاملون يف اإلدارة املالية املركزية. 3

يعمــل يف اإلدارة املاليــة املركزيــة موظفــون عســكريون يخضعــون لقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، مــن حيــث: الرواتــب والعــاوات 
والرتــب العســكرية. ويبلــغ عددهــم مــا يقــارب 140 موظــف، إضافــة إلــى عــدد مــن موظفــي العقــود ، يرتــدون غالًبــا الــزي املدنــي 
موزعــن علــى اإلدارات والوحــدات املختلفــة التابعــة لــإلدارة املاليــة، وهنــاك عــدد مــن موظفــي اإلدارة املاليــة العســكرية  منتدبــن 

للعمــل  يف اإلدارات املاليــة التابعــة لألجهــزة األمنيــة واإلدارات املركزيــة األخــرى  لــم يحــدد عددهــم.

موازنُة المؤسسة األمنية
بلغــت موازنــة املؤسســة األمنيــة مــا يقــارب 4.0131 مليــار شــيقل، أي مــا نســبته %27 عــام 2017مــن املوازنــة العامــة للســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، منهــا:  3.390 مليــار شــيقل رواتــب وأجــور،  وتشــكل %84.5 مــن موازنــة املؤسســة األمنيــة والباقــي موزعــة 
مــا بــن مصاريــف تشــغيلية 280 مليــون شــيقل مــا نســبته %7،  ونفقــات حتويليــة 335 مليــون شــيقل بنســبة  %8 ، ورأســمالية  

7 مليــون مــا نســبته %02 مــن موازنــة األمــن22. 

يســتند إعــداد املوازنــة العامــة الفلســطينية علــى اجلوانــب التوجيهيــة الصــادرة عــن وزارة املاليــة التــي تراعــي اإلجــراءات القانونية 
املنصــوص عليهــا يف القانــون، وتخضــع موازنــة املؤسســة األمنيــة -باســتثناء جهــاز املخابــرات العامــة23 -إلــى اإلجــراءات نفســها 

 20 انظر المادة )12( من قانون الخدمة في قوى االمن.

 21المادة )19( من قانون الخدمة في قوى األمن.

 22قانون الموازنة العامة للعام 2017

23   أشارت المادة )18( من قانون المخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005  إلى تولي رئيس المخابرات إعداد الموازنة السنوية للمخابرات وعرضها على الرئيس 
للتصديق عليها. ولرئيس المخابرات إصدار القرارات التي تتضمن األسس واإلجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة، كما نصت المادة )7( أن موازنة المخابرات تدرج 

رقما واحدا في الموازنة العامة، ويشكل المجلس التشريعي لجنة من ثالثة أعضاء لمناقشة وإقرار موازنة المخابرات. 



10

التــي تخضــع لهــا موازنــة أيــة مؤسســة فلســطينية أخــرى، مــن حيــث اإلعــداد واإلقــرار والتنفيــذ واإلشــراف علــى اإلنفــاق24.

ــة،  ــود التــي حددتهــا وزارة املالي ــة وفقــاً لســقوف البن ــة الســنوية للمؤسســة األمني ــة املوازن ــة العســكرية املركزي ــد اإلدارة املالي تُع
حيــث تقــوم اإلدارة املاليــة مبخاطبــة األجهــزة واإلدارات األمنيــة املختلفــة، لتزويدهــا بالبيانــات واملشــاريع واالحتياجــات املختلفــة. 
وبعــد جتميــع البيانــات مــن األجهــزة تعــد املوازنــة العامــة وترفــع لــوزارة املاليــة، وهــي موازنــة جتميعيــة، تشــمل: بنودهــا مصاريــف 
املؤسســة األمنيــة، دون اإلشــارة إلــى األجهــزة واإلدارات املختلفــة، وتقــوم وزارة املاليــة مبناقشــتها ومراجعاتهــا أحيانــا مــع  اإلدارة 
املاليــة25. وتناقــش بعــض األجهــزة األمنيــة مشــاريع موازناتهــا مــع اإلدارة املاليــة26، وهنــاك أجهــزة أخــرى ال يطلــب منهــا إعــداد 
موازنــات، وتقــوم اإلدارة املاليــة املركزيــة بإعدادهــا نيابــة عنهــا27 وهــذا يعنــي أن عمليــة إعــداد املوازنــة تتــم بعيــدا عــن التخطيــط 

واألولويــات.   

ــة إشــارة إلــى  ــة العامــة كمركــز مالــي مســتقل، دون أي ــة28 )املؤسســة األمنيــة( ضمــن املوازن ــة املركزي ــة اإلدارة املالي ــدرج موازن تُ
تبعيتهــا لــوزارة الداخليــة أو أيــة مؤسســة أخــرى، وتــرد ضمــن قائمــة املؤسســات غيــر الوزاريــة، وتتضمــن موازنــة اإلدارة املاليــة 
الــواردة يف قانــون املوازنــة مصاريــف البنــود التشــغيلية والرأســمالية والرواتــب واألجــور وعــدد العاملــن يف قــوى األمــن، موزعــن 
علــى الرتــب العســكرية املختلفــة، مــن جنــدي حتــى لــواء دون تفصيــات توضــح عــدد أفــراد كل جهــاز أو حصــة كل جهــاز مــن 
املوازنــة الكليــة، أو أيــاً مــن بنــود النفقــات املختلفــة29. وال يتــم تزويــد أّي مــن قــوى األمــن بوثيقــة خاصــة مبوازنتــه املقــره أو حصتــه 
مــن املوازنــة العامــة للمؤسســة األمنيــة أو الســقوف احملــددة، باســتثناء ســقف احملروقــات والهواتــف. إال أنَّهــا تســتطيع معرفــة 
حجــم املصروفــات دون أن تعــرف املبلــغ املتبقــي لهــا، إنَّ ذلــك يحــوُل دون قــدرة املؤسســاِت الرقابيــة مــن االّطــاع علــى املوازنــة 
التفصيليــة والوثائــق واملعلومــات الازمــة عــن كل جهــاز، للتأكــد مــْن أّن النفقــات تتــُم وفقــاً لألصــول وربطهــا بــاألداء30، وقــد يرجــع 

ذلــك لطبيعــة عمــل املؤسســة األمنيــة، وقلــة املــوارد املتوفــرة. 

وبنــاء علــى ذلــك ميكــن القــول إن املوازنــة اخلاصــة باملؤسســة األمنيــة وإدارتهــا تفتقــر إلــى الشــفافية،  فــا يتــم اإلعــان عــن 
املوازنــة املخصصــة لــكل جهــاز علــى حــدة، ولــم تنشــر اإلدارة املاليــة احلســابات اخلاصــة بهــا للجمهــور، ويعتبــر  ذلــك  مــن أبــرز 
األســباب التــي تعــّرض موازنــة األمــن لانتقــاد مــن قبــل اجلمهــور ومؤسســات املجتمــع املدنــي، ألنَّ الســرية تزعــزع وتضعــف ثقــة 
املواطــن باملؤسســة، وحتــول دون التأكــد أن املــوارد املاليــة الضخمــة املخصصــة للمؤسســة األمنيــة تــدار بطريقــة صحيحــة بعيــدة 
عــن التبذيــر ، وتصــرف يف األماكــن املناســبة التــي تؤتــي ثمارهــا. وميكــن القــول: إن اهتمــام اإلدارة املاليــة املركزيــة ووزارة املاليــة 

بتكويــن صــورة إيجابيــة عــن املؤسســة األمنيــة يعتمــد علــى مــدى انفتاحهــا علــى اجلمهــور.

مــن ناحيــة أخــرى تصــدر وزارة املاليــة تقاريــر شــهرية حــول العمليــات املاليــة مــن نفقــات وإيــرادات ومصــادر التمويــل وغيرهــا 
ــة  ــم مــا يجــري شــهريا يف اإلدارة املالي ــة فه ــّن صعوب ــر تب ــى هــذه التقاري ــاع عل يف املؤسســات الفلســطينية عامــة، وبعــد االّط
العســكرية اســتنادا لهــا، فقــد جمعــت نفقــات اإلدارة املاليــة مــع وزارة الداخليــة يف بنــد واحــد حتــت اســم الداخليــة واألمــن31،  
وبالتالــي ال ميكــن معرفــة نفقــات اإلدارة املاليــة شــهرًيا أســوة  باملراكــز املاليــة األخــرى خافــاً ملــا ورد يف قانــون املوازنــة للعــام 
2017، الــذي جعــل كا مــن وزارة الداخليــة واإلدارة املاليــة املركزيــة مركزيــن ماليــن مســتقلن، وهــذا يضعــف مــن القــدرة علــى 
مراقبــة ومتابعــة مــا يجــري يف املؤسســة األمنيــة، علمــا بــأن الباحــث لــم يتمكــن مــن احلصــول علــى تبريــرات وزارة املاليــة لهــذا 

اخللــط؛ بســبب سياســة وزارة املاليــة يف التعامــل مــع الباحثــن.

  24 انظر المواد ) 62-60 ( من القانون االساسي والمواد )54-3،4،19 ( من القانون رقم )7( لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية

  25 مقابلة مع كل من العميد أنيس نايفة مدير دائرة الرواتب والعميد فضل زيدان مديرة دائرة الشؤون اإلدارية في اإلدارة المالية العسكرية بتاريخ 12/11/2017

  26 مقابلة مع العقيد لؤي امطير اإلدارة المالية في األمن الوطني بتاريخ 25/10/2017

  27 لمزيد من المعلومات انظر تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية للعام 2015. ص 167- 168 و 176 وتقرير ديوان الرقابة للعام 2016 ص 223 و 235

  28 موازنة المؤسسة األمنية تدرج تحت بند اإلدارة المالية العسكرية المركزية ولهذا يقصد بموازنة اإلدارة المالية موازنة المؤسسة األمنية.

  29 لمزيد من المعلومات أنظر قوانين الموازنة لألعوام 2017 و 2016

  30 سعيد زيد. مصدر سبق ذكره. ص15

  31 انظر تقرير شهر ايلول 2017 المنشور على الموقع االلكتروني للوزارة المالية وبالتحديد جدول 9أ النفقات حسب التقسيم الوظيفي للحكومة على )اساس االلتزام( 

وجدول رقم 5أ تفاصيل النفقات حسب البند ومركز المسؤولية 
http://www.pmof.ps/documents/10180/961483/merged_2017_sep+arb+2017.pdf/083d4739-0771-4a75-958b-

  df5ec1342e4f
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زاهة يف عمل اإلدارة املالية العسكرية املركزية مؤشرُات النَّ
ــوع مــن  ــة، واإلفصــاح عــن أي ن ــات الّذمــة املالي ــة العســكرية وقــوى األمــن، تقــدمي بيان تشــمل عناصــر النزاهــة يف اإلدارة املالي
تضــارب املصالــح قــد ينشــأ، وااللتــزام مبدونــة الســلوك، وتوافــر سياســة واضحــة للتوظيــف والترقيــة واســتخدام ممتلــكات 

ــي: ــا يل ــاغ عــن الفســاد. وبفحــص مــدى توفــر هــذه العناصــر تبــن م ــات اإلب املؤسســة، ومعرفــة العاملــن بآلي

توفر مدونة سلوك مهنية خاصة باإلدارة املالية العسكرية املركزية
تفتقــر اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة إلــى مدونــة ســلوك للعاملــَن فيهــا مكتوبــة ومنشــورة، تتضمــن القيــم املهنيــة والقواعــد 
ــة32. وتعمــل وزارة  ــة األخاقي ــرٍض مــن الناحي ــى نحــو ُم ــام والوظائــف عل ــذ امله ــة لتنفي ــة الضروري الســلوكية واألخــاق املرغوب
الداخليــة علــى إعــداد مدونــة ســلوك للعاملــن يف املؤسســات األمنيــة لــم تنجــز حتــى 2017  33.  مــع العلــم بــأن كتيــب املخالفــات 
ــة يتضمــن املخالفــات املســلكية بشــكٍل عــام، واخلاصــة بســائقي  ــر الداخلي ــة ملنتســبي قــوى األمــن الصــادر عــن وزي االنضباطي
املركبــات العســكرية، وباملجنــدات والشــرطة النســائية، والواجبــات املســتمدة مــن قواعــد الضبــط والربــط العســكري، والعقوبــات 

املترتبــة عليهــا34.

تنظيم عملية استخدام ممتلكات اإلدارة املالية
اعتبــر كتيــب املخالفــات االنضباطيــة الصــادر عــن وزيــر الداخليــة اإلهمــال يف أداء الواجــب، وعــدم االعتنــاء بالعهــدة، واســتخدام 
الســيارات ألغــراض شــخصية، مخالفــات انضباطيــة يعاقــب عليهــا منتســبو قــوى األمــن تأديبًيــا35. وفيمــا يخــص اإلدارة املاليــة، 
تبــن عــدم وجــود تعليمــات أو لوائــح خاصــة باحملافظــة علــى املمتلــكات وحســن اســتخدامها، مــع اإلشــارة بــأّن اإلدارة املاليــة قــد 
أكــدت التزامهــا بالتعليمــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، ولــدى اإلدارة ســجل حلركــة الســيارات وأوامــر للحركــة، 

وتثبــت عهــد الســلع الرأســمالية اخلاصــة باملؤسســة األمنيــة لــدى هيئــة اإلمــداد والتجهيــز 36.

آليات اإلبالغ عن  الفساد 
توفــر األجهــزة واملؤسســات األمنيــة التــي تعمــل بســرية عــادًة قنــوات لإلبــاغ عــن الفســاد واألعمــال غيــر القانونيــة37 للوزيــر أو 
املفتــش العــام أو أيــة جهــة أخــرى يحددهــا القانــون؛ ألن املعلومــات املوثوقــة تأتــي مــن داخــل األجهــزة ذاتهــا، كمــا وتوفــر  أيضــاً 

احلمايــة والضمانــات للمبلغــن مــن االنتقــام والعقوبــة.38

د القانــون هيئــة مكافحــة الفســاد كجهــٍة ميكــن لــكل مــن ميلــك معلومــات حــول شــبهات فســاد أن يقدمهــا لهــا39، وكذلــك أوجــب  حــدَّ
ــة املاليــة واإلداريــة يف  ــى املوظــف العــام مــن اجلهــة املشــترية إبــاغ املســؤول املختــص أو ديــوان الرقاب قانــون الشــراء العــام عل
حــال وجــود شــبهات فســاد أو مخالفــة للقانــون يف حالــة الشــراء40، ونّصــت القوانــن علــى حمايــة املبلغــن ومنــع اتخــاذ إجــراءات 

عقابيــة بحقهــم41،  إاَلّ أنهــا لــم تضــع اآلليــات والســبل التــي تكفــل ذلــك.

وفيمــا يتعلــق باملؤسســة األمنيــة، وبالتحديــد يف اإلدارة املاليــة العســكرية، ال توجــد آليــة داخليــة مكتوبــة ومعلنــة للعاملــن  تضمــن 
قيامهــم باإلبــاغ عــن األفعــال غيــر القانونيــة، كمــا ال توجــد آليــة خارجيــة معروفــه لإلبــاغ عــن األفعــال غيــر القانونيــة، كإمكانيــة 

  32هانس بورن وإيان لي. إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة: المعايير القانونية والممارسة األفضل للرقابة على أجهزة المخابرات. )ترجمة ياسين السيد(  اوسلو، 2005    

ص52-53
  33 يتوفر للعاملين في المخابرات وبعض األجهزة االخرى مدونات سلوك.

  34 انظر كتيب المخالفات االنضباطية لمنتسبي قوى األمن الفلسطينية الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم )192( لسنة 2009 

  35 نفس المصدر السابق.

36   مقابلة مع كل من فضل زيدان وعكرمة مهنا. مصدر سبق ذكره
37   توزع وزارة الدفاع األمريكية ملصقات إعالنية تعلن فيها عن خطوط االبالغ عن الفساد لمزيد من المعلومات انظر بناء النزاهة والحد من الفساد في قطاع الدفاع. 

مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة . ص83
38  هانس بورن. مصدر سبق ذكره.ص79 وسعيد زيد. مصدر سبق ذكره.ص11 

39  المادة )15( من قانون مكافحة الفساد
40  المادة )65( من قانون الشراء العام 

 41 المادة ) 19( من قانون مكافحة الفساد والبند 2 من المادة ) 65( من قانون الشراء العام
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ــة املبلغــن توفرهــا األنظمــة  ــات حلماي ــة ضمان ــر أي ــا ال تتوف ــة أخــرى، كم ــة جه ــوزراء أو أي ــس ال ــص أو رئي ــر املخت ــاغ الوزي إب
اخلاصــة باألمــن الفلســطيني بشــكل معلــن، مــن ناحيــة أخــرى تلّقــى بعــض املوظفــن يف اإلدارة املاليــة املركزيــة -باالشــتراك مــع 

موظفــن حكوميــن- آخريــن تدريبــات حــول الرقابــة والنزاهــة مــن مؤسســات غيــر حكوميــة. 

مدى توفر سياسة توظيف
ــة  ــة املركزي ــات واإلدارات األمني ــزة والهيئ ــات يف األجه ــات والترقي ــق بالتعيين ــا يتعل ــون اخلدمــة يف قــوى األمــن كل م  ينظــم قان
ــات  ــة بالتعيين ــة اإلجــراءات املتعلق ــي كاف ــوى األمــن يبق ــون اخلدمــة يف ق ــة لقان ــح التنفيذي ــة، إال أنَّ عــدم إصــدار اللوائ املختلف
ــد  ــف أو حتدي ــات التوظي ــوب ومنشــور يوضــح آلي ــل إجــراءات مكت ــة أخــرى ال يوجــد دلي ــن ناحي ــر واضحــة. وم ــات غي والترقي
االحتياجــات مــن الكــوادر البشــرية يف اإلدارة املاليــة العســكرية، ولــم يٌســّجل أن أعلنــت اإلدارة املاليــة العســكرية عــن حاجتهــا 
لتجنيــد ضبــاط أو جنــود للعمــل، والشــروط الواجــب توافرهــا يف املرشــحن، وحتصــل اإلدارة املاليــة العســكرية عــادًة علــى حاجتها 

مــن املوظفــن مــن اإلدارة والتنظيــم، ويراعــى االختصــاص واالحتيــاج42 .

اإلفصاح عن تضارب املصالح و مدى وجود نظام للهدايا
تضــارب املصالــح هــي احلالــة التــي تتعــارض فيــه املصلحــة الشــخصية للمســؤول أو موظــف أو أشــخاص آخريــن تربطهــم معــه 
عاقــة شــخصية أو اقتصاديــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع املصلحــة العامــة، ويف هــذا اإلطــار حظــر قانــون اخلدمــة يف قــوى 
األمــن علــى العاملــن مجموعــًة مــن األعمــاِل التــي يخشــى أن تكــون محــًا لتضــارِب املصالــِح بشــكٍل عــام،  مثــل: احلظــر علــى 
الضبــاط شــراء العقــارات أو املنقــوالت التــي تطرحهــا اجلهــات اإلداريــة أو القضائيــة أو غيرهــا للبيــع يف الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا 
وظيفتــه43، يضــاف إلــى ذلــَك مــا ورد يف قانــون الشــراء العــام مــن دعــوٍة للموظفــن إلــى جتنــب تضــارب املصالــح، وأداء واجباتهــم 
بنزاهــة كاملــة، لضمــان املشــاركة التنافســية العادلــة جلميــع املناقصــن يف عمليــات الشــراء، وحظــر علــى املوظفــن املشــاركن يف 
إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ عمليــات الشــراء اســتغال أيــة معلومــات لتحقيــق مكاســب ماديــة أو معنويــة ملصلحــة خاصــة أو ملصلحــة 

الغيــر44  

ولــم تُصــدر اجلهــات ذات العاقــة حتــى عــام 2017 تعليمــات أو نظامــاً معلنــاً يلــزم العاملــن باإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح أو 
نظــام عقوبــات رادعــه علــى كل مــن ميــارس األعمــال احملظــورة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى ضعــف الوعــي بأهميــة ذلــك. كمــا تفتقــر  
اإلدارة املاليــة لنظــام أو ســجل للهدايــا التــي قــد يتلقاهــا املســؤولون والعاملــون بصفتهــم الوظيفيــة، ويحــّدُد اســَم مقّدمهــا ومــكان 
حفظهــا وطريقــِة التصــرف بهــا.  علمــا بــأن اإلدارة املاليــة قــد أكــدت عــدم جــواز تقــدمي وتلقــي الهدايــا باملعنــى التقليــدي للهديــة 

وفقــاً للقانــون والعاملــن ملتزمــن بذلــك، ومــا يتــم تقدميــه وتلقيــه عبــارة عــن شــهادات تقديــر45.

مدى توفر نظام للمهمات 
حــدد مجلــس الــوزراء بــدالت ومصاريــف مهمــات العمــل الرســمية والــدورات اخلارجيــة للعاملــن يف قــوى األمــن بالائحــة 
التنفيذيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17( لســنة 2010. وفيمــا يتعلــق مبهمــات العمــل الداخليــة، فلــم ينظمهــا القــرار  
املذكــور، فحــن منحــت الائحــة املاليــة االســتثنائية رؤســاء األجهــزة األمنيــة واإلدارات املركزيــة صاحيــة صــرف مبالــغ ماليــة ال 
تتجــاوز 4000 شــيقل كمهمــات لألفــراد والضبــاط، بشــرط ذكــر الرتبــة واالســم الرباعــي للمســتفيد، وتاريــخ االســتفادة، وعــدم 
صــرف أكثــر مــن مهمــة أو نثريــة يف الشــهر الواحــد.46 وتفتقــر املؤسســة األمنيــة إلــى  نظــام أو دليــل منشــور  يوضــح األســس 
ــة حــددت األفــراد املســتحقن،  ــاك أجهــزة قــد شــكلت جلن ــأنَّ هن ــا ب ــة، علًم ــا املهمــات الداخلي ــي تصــرف مبوجبه ــر الت واملعايي

وأرفقــت قائمــة بأســمائهم لقائــد اجلهــاز  العتمادهــا47. 

مبادئ الشفافية يف عمل األجهزة األمنية
ــة؛ أن تكــون السياســات واإلجــراءات واضحــة ومعلنــة ومفهومــة  يقصــد بالشــفافية يف املؤسســة األمنيــة واإلدارة املاليــة املركزي

 42 مقابلة مع كل من فضل زيدان وعكرمة مهنا. مصدر سبق ذكره

43 المواد التي لها عالقة بتضارب المصالح في قانون الخدمة في قوى األمن 93، 91، 169، 172

 44 المادة )63( من قانون الشراء العام

 45 العميد فضل زيدان في ورشة العمل التي عقدت لمناقشة مسودة هذا التقرير بتاريخ 2018/1/16

46 الالئحة المالية االستثنائية لألجهزة األمنية  المعتمدة بقرار من رئيس الوزراء  بتاريخ 2017/12/11

 47 مثل جهاز الشرطة. مقابلة مع الرائد رأفت أبو الرب اإلدارة المالية الشرطة. بتاريخ 20/10/2017
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للجمهــور، وإعــان ونشــر التقاريــر العامــة، ومتكــن املواطنــن مــن احلصــول علــى املعلومــات، واإلتاحــة للمعنيــن 
ــي  ــة، الت ــات الكافي ــر  املعلوم ــح، وتوفي ــذه املصال ــات املرتبطــة به ــى العملي ــة االطــاع مباشــرة عل ــح معين مبصال
ــز الثقــة العامــة  ــه تعزي ــى الشــفافية إجــراءٌ مهــم مُيكــن مــن خال ــى فهمهــا ومراقبتها.ويترتــب عل تســاعدهم عل
بالعمليــات املاليــة التــي جتــري داخــل املؤسســة األمنيــة، وانعدامهــا قــد يدفــع البعــض إلــى االعتقــاد أنَّ ذلــك جــاء 

نتيجــة انعــدام الكفــاءة وســوء التصــرف. وعنــد فحــص مــدى توفــر  متطلبــات الشــفافية تبــن مــا يلــي: 

إجراءات التعامل مع السجالت العامة وتداولها 
يتوفــر  يف اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة أرشــيف ورقــي والكترونــي يضــم الوثائــق املاليــة وغيــر املاليــة، التــي 
حتتــوي علــى كــّم هائــل مــن املعلومــات والبيانــات التــي يحتفــظ بهــا بســريٍة، ولديهــا نظــام بريــد )صــادر ووارد( 48، 
وتعمــل اإلدارة املاليــة علــى تطويــر  أرشــيفها بالعمــل علــى أمتتتــه إلكترونيــا بشــكل مركــزي، وفقــاً ملــا ورد يف قانــون 

املوازنــة للعــام 2017  يف بنــد املشــاريع التطويريــه، لــم يتــم البــدء بتنفيــذه حتــى نهايــة 2017.    

تفتقــر اإلدارة املاليــة لنظــام وتعليمــات وإجــراءات مكتوبــة لتنظيــم الســجات، أو  لتحديــد األســس التــي يتــم 
االســتناد إليهــا يف عمليــة وســم الوثائــق بالســرية أو حجبهــا عــن اجلمهــور، مــع اإلشــارة إلــى عــدم وجــود دائــرة 
أو جهــة يف املؤسســة األمنيــة تختــص مبراجعــة صحــة تصنيــف الوثائــق الســرية، وحتديــد مــدة ســريتها،  ويتــم 
احلصــول علــى املعلومــات عبــر آليــة غيــر مكتوبــة أو معلنــة أو رســمية عبــر مخاطبــة املديــر العــام لــإلدارة املاليــة 
أو الوزيــر املختــص، وتوضيــح الغــرض مــن املعلومــات، الــذي يقــرر مــا يــراه مناســبا دوَن معاييــَر واضحــٍة ومعلنــة. 
وهــذا نــاجت مــن إشــكالية عامــة يف اإلدارة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بســبب عــدم إقــرار قانــون 
األرشــيف الوطنــي لغايــة عــام 2017 ليســهل حتديــد آليــات تصنيــف املعلومــات العامــة أو الســجات العامــة، 

بحيــث يتــم حتديــد مــا هــو املســموح االطــاع عليــه مــن اجلمهــور ومــا يحتــاج  إلــى موافقــة خاصــة. 

وبشــكٍل عــام ال توجــد جهــة فلســطينية متكــن طالــَب املعلومــاِت مــن التقــّدِم بطعــٍن يف حــاِل رفــض طلبــه، أو 
املماطلــة بتقــدمي املعلومــات، نتيجــة لعــدم إقــرار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات حتــى نهايــة  2017. 

نشر املعلومات حول أعمال ونشاطات اإلدارة املالية املركزية
يعتبــر نشــر املعلومــات والتقاريــر املاليــة واإلداريــة حــول األعمــال والنشــاطات التــي تقــوم بهــا املاليــة العســكرية 
وســيلًة هامــًة لتعزيــز الشــفافية، ومبراجعــة مــا تقــوم بــه اإلدارة املاليــة العســكرية تبــن عــدم نشــر أيــة معلومــات 
حــول املوازنــة، أو أي مــن العمليــات املاليــة التــي تتولــى إداراتهــا49، أو اإلجــراءات التــي اتخذتهــا، ويعتبــر الناطــق 
ــب املعلومــات عــن كافــة فــروع  ــا طل ــي ميكــن مــن خاله ــاة الرســمية الت ــزة الرســمية القن الرســمي باســم األجه
املؤسســة األمنيــة. كمــا ال يتوفــر أيضــا لــدى اإلدارة املاليــة العســكرية موقــع إلكترونــي ميكــن مــن خالــه إتاحــة 
الفرصــة للجمهــور للحصــول علــى املعلومــات، والتمــاس التغذيــة الراجعــه مــن املســتخدمن حــول القضايــاً املتعلقــة 
بهــا. مــن ناحيــة أخــرى ،تــزود اإلدارة املاليــة العاملــن بكشــوف حــول الرواتــب اخلاصــة بهــم، وحتــرص علــى أال 

يّطلــع أحــد عليهــا غيــر صاحــب العاقــة املباشــرة؛ حفاًظــا علــى اخلصوصيــة.50

الشفافية يف إجراءات توريد اخلدمات واملشتريات 
حتــدد األجهــزة األمنيــة واإلدارات والهيئــات املركزيــة احتياجاتهــا مــن اخلدمــات واملشــتريات املختلفــة، وتوردإّمــا 
ــون الشــراء والنظــام املالــي والائحــة  بالشــراء املباشــر أو اســتدراج عــروض األســعار أو املناقصــات، وفقــاً لقان
املاليــة االســتثنائية لألجهــزة األمنيــة.  ويتــم اإلعــان يف الصحــف عــن املشــتريات واخلدمــات التــي تتــم مــن خــال 
هيئــة اإلمــداد والتجهيــز ، أو عبــر دائــرة اللــوازم أو العطــاءات املركزيــة يف وزارة املاليــة، وال أعتقــد أنَّ هنــاك مــا 
مينــع أن تكــون املشــتريات علنيــة وعبــر عطــاءات رســمية، كونهــا مشــتريات عاديــة، مــا يعــزز ثقــة اجلهــات احملليــة 

والدوليــة باملؤسســة األمنيــة. 

 48 مقابلة مع العميد فضل زيدان عكرمة مهنا. مصدر سبق ذكره.

 49 أشار العاملين في اإلدارة المالية المشاركين بورشة العمل  التي عقدت بتاريخ 16/1/2018 لمناقشة مسودة التقرير أن الشفافية تعتمد على القانون 

وليس على اإلدارة المالية كونها جهة تنفيذية تنفذ القوانين واالنظمة 
 50 نفس المصدر السابق
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ينطبــق قانــون الشــراء العــام واألنظمــة الصــادرة مبوجبــه علــى مشــتريات املؤسســة األمنيــة51، وهــذا يــؤدي إلــى حتســن واقــع 
الشــفافية يف املشــتريات والعطــاءات اخلاصــة بقــوى األمــن، ويعــزُز مبــدأ املنافســة العادلــة يف حــال التطبيــق احلــريف واألمــن 

للقانــون. 

مــن جانــب آخــر  تفتقــر املؤسســُة األمنيــة إلــى دليــِل إجــراءاٍت مكتــوب ومعتمــد لتوريــد املشــتريات واخلدمــات اخلاصــة باملؤسســة 
األمنيــة، علًمــا بــأنَّ لــدى املؤسســة األمنيــة جلــان اســتام ومشــتريات، تُعــن بقــرار مســوؤل اجلهــاز، ومبصادقــِة وزيــر الداخليــة، 

تتغيــر كل ســتة شــهور، وتــزود اإلدارة املاليــة بنســخة مــن األســماء، وال يجــوز أن يكــون الشــخص عضــًوا يف أكثــر مــن جلنــة52.  

مدى توفر إجراءات تنظم توريد  بعض السلع واخلدمات للمؤسسة األمنية 
تــورد بعــض الســلع واخلدمــات دون إجــراءات وأســس واضحــة ومعلنــة حتــدد الكيفيــة التــي متــت بنــاًء عليهــا عمليــُة التوريــد، ومــن 

هــذه اخلدمــات مايأتــي:

الهواتــف اخللويــة: تعتمــُد املؤسســة األمنيــة علــى االتصــاالت النقالــة يف تســيير أعمالهــا، حيــث يجــري   عمــل اســتدراِج عــروٍض 
للحصــول علــى أفضــل اخلدمــات مــن شــركات االتصــاالت العاملــة يف فلســطن53،  والتوفيــر علــى اخلزينــة العامــة.  مــن ناحيــة 
أخــرى تفتقــر املؤسســة األمنيــة إلــى آليــة الختيــار العاملــن الذيــن يجــب أن يحصلــوا علــى هواتــف خلويــة أو خدمــة مــن أجهزتهــم؛ 
علًمــا بــأنَّ هنــاك أجهــزًة شــكلت جلنــة لتحديــِد املســتفيدين،54 وأخــرى حُتــدد بقــرار مــن رئيــس اجلهــاز  بنــاء علــى توصيــة مديــري 

الدوائر. 

الـــتأمني علــى املركبــات: تتولــى اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة مســؤولية تأمــن مركبــات املؤسســة األمنيــة يف شــركات الـــتأمن 
املختلفة55،ومــن غيــر الواضــح مــا هــي اآلليــة التــي يتــم بنــاًء عليهــا احلصــول علــى اخلدمــة وإذا متــت وفقــا ملناقصــة أو عــروض 
أســعار يف ظــل عــدم توفــر دليــل إجــراءات معتمــد ومنشــور ينظــم إجــراءات احلصــول علــى خدمــة تأمــن املركبــات التابعــة 
للمؤسســة األمنيــة، وبالتالــي فــان آليــة تأمــن املركبــات بحاجــة إلــى توضيــح، علمــا بــأن أســعار التأمــن موحــدة مبوجــب قــرار 
صــادر عــن هيئــة ســوق رأس املــال، ومــن الضــروي إعــادة النظــر فيهــا ألنَّ ذلــك قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع النفقــات احلكوميــة علــى 
تأمــن املركبــات احلكوميــة، األمــر الــذي يدعــو إلــى ضــرورة عمــل دراســة حلجــم اإليــرادات للخزينــة العامــة الناجتــه عــن احلــد 

مــن املنافســة يف  أســعار التأمــن )ضرائــب الدخــل والقيمــة املضافــة(  وحجــم النفقــات احلكوميــة علــى تأمــن املركبــات.

احملروقــات: يخصــص ســقف مالــي محــدد لإلنفــاق علــى احملروقــات لــكل جهــاز أمنــي بقــرار مــن وزيــر الداخليــة، وتقــوم األجهــزة 
األمنيــة باالتفــاق مــع احــدى احملطــات لشــراء احملروقــات، ويراعــى قربهــا مــن املركــز  أو مــن عمليــات اجلهــاز56، وقدرتهــا علــى 
تلبيــة متطلبــات اجلهــاز مــن الوقــود علــى مــدار الســاعة، وحتــاول األجهــزة األمنيــة توزيــع اخلدمــة علــى أكثــر مــن محطــة ليكــون 
لهــا خيــارات مختلفــة57 ، مــن ناحيــة أخــرى ال تقــوم املؤسســة األمنيــة بعمــل  عطــاء بذريعــة أن ســعر احملروقــات موحــد، واحملطــات 

التــي قــد تدخــل يف العطــاءات قليلــة، بســبب التأخــر يف دفــع املســتحقات، وهــذا يتيــح فرًصــا للمحســوبية . 

وتــوزع احملروقــات علــى املركبــات يف بعــض األجهــزة باســتخدام كوبانــات مخصصــة لهــذا الغــرض58 ، ويف أجهــزة أخــرى بواســطة 
بطاقــات ممغنطــة مخصصــة لهــذا الغــرض، لــكل مركبــة بطاقــة خاصــة )شــبيهة بالفيــزا كارد( يحظــر اســتخدامها ألكثــر مــن 
مركبــة متكــن مــن معرفــة كميــة الوقــود التــي تــزودت بهــا وتاريــخ التــّزود، وهنــاك أجهــزة تســتخدم الكوبانــات والبطاقــات معــا59. 

 51 انظر المادة )3( من قانون الشراء العام 

 52 مقابلة مع النقيب وسيم حسين نائب مدير اإلدارة المالية في الدفاع المدني. بتاريخ  2017/9/27 

 53 مقابلة مع العقيد لؤي امطير. مصدر سبق ذكره.ومقابلة مع الرائد لؤي خطاطبة نائب المدير المالي باالستخبارات العسكرية بتاريخ 2017/10/16. أشار االستاذ أنس 

سمحان من اللوازم العامة أن كافة المشتريات ينطبق عليها قانون الشراء العام وأن خدمة الهاتف النقال يتم الحصول عليها غالبا باستدراج العروض وذلك في ورشة العمل 
التي عقدت في 16 /1/ 2018 بمقر مؤسسة أمان  في مدينة رام هللا. 

 54 مقابلة مع الرائد رأفت أبو الرب. مصدر سبق ذكره. 

 55 طرحت وزارة المالية عطاء لتأمين المركبات الخاصة بها، رغم أن اسعار التامين موحدة  ما  دفع الشركات إلى تقديم ممييزات اضافية وطرح نسب للمشاركة في 

http://www.gs.pmof.ps/index.php  االرباح. لمزيد من المعلومات انظر العطاء 142/2016، المنشور على الصفحة االلكترونية لدائرة اللوازم العامة
  56 مقابالت مع العقيد لؤي امطير  والعقيد نمر نزال والنقيب وسيم حسين كل على حدا. مصدر سبق ذكره 

  57 مقابلة مع العميد عيسى جواعدة مدير عام اإلدارة المالية في جهاز األمن الوقائي بتاريخ 2017/12/7

  58 مثل الشرطة مقابلة مع العقيد نمر نزال مدير اإلدارة المالية في الشرطة بتاريخ 14/11/2017

  59 مثل األمن الوقائي.
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وميكــن الدخــول علــى كاميــرات املراقبــة اخلاصــة باحملطــة للتأكــد مــن تــزود الســيارة فعــًا  بالوقــود60.  

مدى توفر متطلبات املساءلة يف عمل األجهزة األمنية
ــات املختصــة حــول ســير  ــة للجه ــر دوري ــزام بتقــدمي تقاري ــة العســكرية، مــدى االلت ــات املســاءلة يف اإلدارة املالي يقصــد مبتطلب
العمــل توضــح االيجابيــات والســلبيات، وتوفــر أدلــة للشــكاوى، ونظامــاً للرقابــة الداخلــي، وإجــراءات رقابيــة علــى عمليــة الصــرف، 

وهيــكَا تنظيميــاً مقــراً ومعتمــداً. وبدراســة وحتليــل مــدى االســتجابة ملفهــوم املســاءلة يف عمــل اإلدارة املاليــة يتبــن مــا يلــي:

مدى االلتزام بتقدمي التقارير:
ــر العــام، وأخــرى  ــة ترفــع للمدي ــر معلوماتي ــم( وتقاري ــدوام والتقيي ــر ال ــة )تقاري ــة وإداري ــة مالي ــر داخلي ــة تقاري ــد اإلدارة املالي تُع
خارجيــة ترفــع للمســتوى السياســي ممثــًا بالرئيــس ورئيــس الــوزراء وزيــري الداخليــة واملاليــة بنــاء علــى الطلب أو عنــد احلاجة61،  
إاّل أّن االلتــزام بدوريــة التقاريــر غيــر واضحــة، وفيمــا يتعلــق باألجهــزة األمنيــة فتقــوم بإعــداد تقاريــر حــول مصروفاتهــا، ترفــع 
لــإلدارة املاليــة ووزارة املاليــة، وبنــاء عليهــا يتــم صــرف االســتعاضات. ويتضــح عــدم وضــوح وفعاليــة التقاريــر كأداة مــن ادوات 
املســاءلة حيــث اتضــح مــن البحــث عــدم االلتــزام بتقــدمي التقاريــر بدوريــة منتظمــة، إلــى جانــب عــدم وجــود نظــام فعــال وواضــح 

لتقــدمي التقاريــر. 

إدارة الشكاوى وفاعليتها:
تســاعد الشــكاوى يف التعــرف علــى مكامــن اخللــل اإلداري واملالــي62، وحتــدد ســوء التصــرف، وتســاعد آليــات التعامــل معهــا علــى 
حمايــة احلقــوق وتســهل االســتجابة لهــا. وبفحــص آليــة التعامــل مــع الشــكاوى يف اإلدارة املاليــة العســكرية تبــن وجــود وحــدة 
بالدائــرة القانونيــة تختــص بتلقــي الشــكاوى، وتعمــل وفــق النظــام الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، ولــم يتبــن مــدى فعاليتهــا مــن 
ــة أخــرى ال يوجــد يف اإلدارة املاليــة صنــدوق خــاص بالشــكاوى، ويبــرر ذلــك أن اإلدارة املاليــة ال تتعامــل مــع اجلمهــور أو  ناحي

املراجعــن، وتعمــل علــى تنفيــذ قــرارات اإلدارات واملؤسســات األخــرى63، مثــل: هيئــة التنظيــم واإلدارة، واألجهــزة األمنيــة.  

إقرار الذمة املالية:
 تنطبــق أحــكام املــادة )8/2( مــن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم )1( لســنة 2005، التــي تلــزم املوظفــن واألشــخاص 
العاملــن يف الشــأن العــام علــى العســاكر  العاملــن يف اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة واإلدارات املاليــة يف املؤسســة األمنيــة  
تقــدمي إقــرارات بذممهــم املاليــة، وبنــاء علــى طلــب هيئــة مكافحــة الفســاد  تَقــدم العاملــون املكلفــون يف اإلدارة املاليــة العســكرية 
بإقراراتهــم املاليــة  وفــق األصــول،64 ويعتبــر ذلــك تطــوًرا إيجابًيــا يف اجتــاه تعزيــز املســاءلة والشــفافية يف املؤسســة األمنيــة بشــكل 

عــام،  إال أن القانــون ال يلــزم رأس اإلدارة املاليــة وكبــار العاملــن فيهــا باإلعــان عــن أصولهــم املاليــة.

نظام الرقابة الداخلية يف اإلدارة املالية العسكرية:
تعــد آليــة الرقابــة الداخليــة إحــدى أهــم أدوات املســاءلة، ومعيــاًرا ضابًطــا لــألداء، وأداة تقييميــه لألشــخاص العاملــن يف 
املؤسســة مــن قبــل الهيئــات املخولــة بذلــك رســمياً. ومبراجعــة نظــام الرقابــة الداخلــي يف اإلدارة املاليــة العســكرية، تبــن وجــود 
وحــدة للرقابــة تختــص بالرقابــة علــى العمــل الداخلــي يف اإلدارة املاليــة العســكرية وهــي تتبــع املديــر العــام مباشــرة وترفــع 

ــه مباشــرة.65 ــا ل تقاريرهــا وماحظاته

الرقابة على عمليات الصرف
ــب وأجــور، وتقــوم ثــاث جهــات  ــة وروات ــى نفقــات رأســمالية وحتويلي ــة مؤسســة أخــرى إل ــة كأي تقســم نفقــات املؤسســة األمني
بتســديد هــذه النفقــات، وهــي:1- وزارة املاليــة تقــوم بتخصيــص األمــوال الازمــة للمؤسســة األمنيــة وتســدد مباشــرة  مشــتريات 

  60 مثل جهاز الدفاع المدني وقوات االمن الوطني وجهاز األمن الوقائي مقابالت مع العميد عيسى جواعدة والعقيد لؤي امطير والنقيب وسيم حسين كل على حدا. مصدر 

سبق ذكره.
 61 مقابلة مع العميد فضل زيدان وعكرمة مهنا. مصدر سبق ذكره.

62 عبير مصلح. النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد. رام هللا: اإلئتالف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، ط1، 2007. ص131

  63 مقابلة مع كل من فضل زيدان وعكرمة مهنا. مصدر سبق ذكره 

 64 مقابلة مع فضل زيدان. مصدر سبق ذكره

 65 نفس المصدر السابق.
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الســيارات واألبنيــة، والرواتــب واألجــور والنفقــات التحويليــة ومخصصــات التقاعــد. 2- اإلدارة املاليــة املركزيــة تعملعلــى تســديد 
النفقــات الرأســمالية التــي تزيــد عــن 500 دوالر،إضافــة إلــى دفــع ســلف املؤسســة األمنيــة واإليجــارات والكهربــاء وامليــاه والهواتف 
األرضيــة والنثريــات ومهمــات قــادة األجهــزة األمنيــة، وبــدل املرافقــة واملهمــات اخلارجيــة والبعثــات العلميــة وتأمــن الســيارات 
ويقــوم وزيــر الداخليــة ومديــر عــام املاليــة العســكرية باملصادقــة علــى أوامــر الصــرف اخلاصــة  بذلــك 66. 3- األجهــزة األمنيــة 
واإلدارت املركزيــة وتنفــق مــن املبلــغ املالــي احملــول لهــا مــن اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة كســلفة يف بدايــة كل عــام، وتصــرف 
علــى بعــض النفقــات الرأســمالية والتشــغيلية بتوقيــع مــن مفــوض الصــرف مديــر عــام املؤسســة أو قائــد اجلهــاز ، وتقــوم بتســديد 
املصروفــات بفواتيــر ومعــززات ترفــع إلــى اإلدارة املاليــة العســكرية، وتدقــق مــن الرقابــة املاليــة العســكرية يف وزارة املاليــة، 
ــغ املغطــى بالفواتيــر واملعــززات املعتمــدة مــن الرقابــة املاليــة العســكرية إلــى  ثــم تقــوم اإلدارة املاليــة ووزارة املاليــة بتحويــل املبل

املؤسســة أو اجلهــاز األمنــي، وهــذا مــا يســمى بنظــام االســتعاضة.

تتولــى اإلدارة العامــة لرقابــة املاليــة العســكرية يف وزارة املاليــة مهمــة الرقابــة علــى اإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية، ومصاريــف 
األجهــزة األمنيــة،  وتوفيــر املعلومــات والبيانــات الدقيقــة عــن العمليــات املاليــة يف األجهــزة األمنيــة للجهــات ذات االختصــاص،67 
ويف هــذا اإلطــار لــم تنشــر  الرقابــة املاليــة  أيــاً مــن تقاريرهــا الرقابيــة، وهــذا يضعــف ثقــة املواطــن بدورهــا وقدرتهــا علــى القيــام 

مبهامها. 

 وتســتخدم اإلدارة املاليــة املركزيــة والرقابــة املاليــة العســكرية التابعــة لــوزارة املاليــة برنامجــاً ماليــاً محوســباً )بيســان( يحــدد 
صاحيــات كل جهــة ومســتخدماً حســب طبيعــة عملــه وســلطاته اإلداريــة، ويوفــر النظــام آليــة للتقاريــر املاليــة الدوريــة. وميكــن 
مــن التدقيــق علــى بعــض النفقــات املاليــة قبــل الصــرف، وخاصــة مــا يصــرف مــن اإلدارة املاليــة، أمــا النفقــات املاليــة التــي تصــرف 
ــة برامــج محاســبية  ــزة األمني ــا يوجــد يف بعــض األجه ــد الصــرف، كم ــا بع ــق عليه ــم التدقي ــة  فيت ــزة األمني ــن األجه مباشــرة م
طورتهــا ذاتيــا68، وهــي غيــر معتمــدة رســمًيا مــن احملاســب العــام وفــق االصــول، وال ترتبــط الكترونيــاً بــوزارة املاليــة أو اإلدارة 

املاليــة العســكرية املركزيــة.

ــر الوقــت واجلهــد، وليكــون  ــة، وذلــك لتوفي ــة املركزي ــة العســكرية يقــع يف مبنــى اإلدارة املالي ــة املالي ــرة الرقاب لقــد كان مقــر دائ
العاملــون يف الرقابــة قريبــن مــن مركــز العمــل، كمــا هــو احلــال مــع املراقــب املالــي املتواجــد يف الــوزارات واملؤسســات املختلفــة، 
ويف الفتــرة األخيــرة مت نقــل دائــرة الرقابــة العســكرية إلــى وزارة املاليــة، وأحلقــت بدائــرة الرقابــة فيهــا، ويتــم حاليــا نقــل الوثائــق 
يف صناديــق بواســطة ســيارات إلــى وزارة املاليــة لتدقيقهــا، وال يعــرف مــا هــي األســباب التــي أدت إلــى اتخــاذ قــرار  النقــل، ومــا 

أثــر ذلــك علــى جناعــة العمــل واســتقالية دائــرة الرقابــة وقدرتهــا علــى ممارســة مهامهــا.

مــن جانــب أخــر تقــوم اإلدارة املاليــة العســكرية بــدور رقابــي علــى املصروفــات مــن خــال إدارة املدفوعات،حيــث يتــم التحقــق مــن 
ســامات املدفوعــات ومــن انســجامها مــع األنظمــة والقوانــن املاليــة، فمثــا عنــد تقــدمي اجلهــاز  أو الهيئــة األمنيــة طلــب شــراء 
الســلع الرأســمالية التــي تزيــد قيمتهــا عــن 500 دوالر  إلــى اإلدارة املاليــة املركزيــة، يرفــق بعــرض أســعار  أو تقديــر للتكلفــة، 
وتقــوم اإلدارة بدراســة االحتيــاج والتأكــد مــن وجــود اعتمــاد مالــي69.  وإذا تبــن أن الســعر املرفــق بالطلــب مــن اجلهــاز أقــل ممــا 
هــو متوفــر لــإلدارة املاليــة العســكرية يعــاد الطلــب للجهــاز ليقــوم بالشــراء، وإذا كان الســعر  أكثــر  تقــوم اإلدارة املاليــة بالشــراء، 

وبعــد ذلــك يتــم إدخــال الســلعه بســند إدخــال لهيئــة اإلمــداد والتجهيــز70   . 

املؤسسات الرقابية على اإلدارة املالية
تخضــع اإلدارة املاليــة العســكرية إلــى رقابــة الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة واملجتمــع املدنــي، ويتمثــل دور الســلطة التنفيذيــة 
الرقابــي مبــا تقــوم بــه وزارة املاليــة وودائــرة الرقابــة املاليــة العســكرية مــن دور يف الرقابــة علــى األنشــطة املاليــة يف املؤسســة 

األمنيــة، أمــا املؤسســات األخــرى فتمــارس أدوارهــا الرقابيــة كمــا يأتــي:

 66 الالئحة المالية االستثنائية لألجهزة األمنية.

http://www.pmof.ps/93#mission 67 

 68 مقابالت مع كل من وسيم حسين ورأفت أبو الرب ولؤي اعطير كل على حدا. مصدر سبق ذكره.

 69 مقابلة مع أحمد نزال مدير دائرة المدفوعات في اإلدارة المالية العسكرية 3/10/2017 و12/11/2017 

 70 مقابلة مع العقيد نمر نزال. مصدر سبق ذكره. 
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ــة الازمــة حملاســبة احلكومــة  -1 ــة واألدوات البرملاني ــات القانوني ــس التشــريعي الصاحي ــك املجل املجلــس التشــريعي:  ميتل
والرقابــة عليهــا، ودراســة وإقــرار املوازنــة التــي متكــن مــن تأمــن الشــفافية علــى أعمــال احلكومــة، إاَلّ أنَّ تعطــل املجلــس 
بســبب االنقســام قــد أدى إلــى توقــف املجلــس عــن ممارســة أدواره، وتــرك الســلطة التنفيذيــة مبــا فيهــا وزارة املاليــة واإلدارة 
املاليــة العســكرية تعمــل برقابتهــا الذاتيــة،  علمــا بــأن هنــاك مجموعــات العمــل البرملانيــة شــكلها النــواب لســد الفــراغ النــاجت 
عــن غيــاب املجلــس التشــريعي، تناقــش املوازنــة وترفــع توصياتهــا إلــى اجلهــات املختصــة، إاَلّ أنَّ دورهــا لــم يامــس بعــد 

الــدور الكامــل للمجلــس التشــريعي. عليــه ميكــن القــول: إن الرقابــة البرملانيــة يف الوقــت احلالــي معدومــة.

ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة:- يعمــل علــى التأكــد مــن أن األداء العــام للمؤسســات املختلفــة  يتفــق مــع أحــكام القانــون،  -2
وكشــف أوجــه اخللــل واالنحــراف71. ولتســهيل عمــل الديــوان ومتكينــه مــن حتقيــق أهدافه، ُمنح صاحيــة االطاع واحلصول 
علــى كافــة الوثائــق مبــا فيهــا الســرية72. ويرفــع الديــوان تقاريــر نتائــج أعمالــه إلــى  كل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلس 
التشــريعي ومجلــس الــوزراء73. وباالطــاع علــى تقاريــر الديــوان الســنوية، تبــن قيــام الديــوان بالتدقيــق ومراجعــة أعمــال 
اإلدارة املاليــة العســكرية مــرة واحــدة  وكذلــك مت التدقيــق علــى عــدد مــن األجهــزة واإلدارات األمنيةاألخــرى. وســّجل عــدداً 
مــن املاحظــات لــم يتــم متابعتهــا أو تســجيل مــدى االســتجابة لهــا يف تقاريــره الاحقــة كمــا حصــل مــع بعــض املؤسســات . 

مؤسســات املجتمــع املدنــي :شــكلت مؤسســات املجتمــع األهلــي فريًقــا ملتابعــة ودراســة املوازنــة، حيــث تقــوم بــدور مهــم يف  -3
الرقابــة علــى املوازنــة بشــكل عــام، إاَلّ أنَّ دورهــا يف مناقشــة موازنــة األمــن ال زال محــدوداً، وال يتعــدى مقارنــة نســبة موازنــة 
األمــن مــن املوازنــة العامــة، وذلــك بســبب شــح البيانــات،  وال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أن فعاليــة ودور كل مــن مؤسســات املجتمــع 

املدنــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يرتبــط بشــكل كبيــر  بــدور وفعاليــة املجلــس التشــريعي.

مدى توفر هيكل تنظيمي 
يفتــرض مفهــوم املســاءلة وجــود ســلم تراتبــي يتــم ترجمتــه يف هيــكل تنظيمــي يوضــح تــدّرج املســؤولية، يكــون كل مــن يشــغل درجــة 
أدنــى مســؤوال عــن ســير عملــه أمــام الدرجــة األعلــى. ومبراجعــة مــدى توفــر ذلــك يف اإلدارة املاليــة العســكرية، تبــن أن لــدى 
اإلدارة املاليــة هيــكل تنظيمــي مقــر  وتسلســل هرمــي وهيــكل داخلــي يقــف علــى رأســه مديــر عــام، ال يوضــح الهيــكل التنظيمــي 

املقــر اجلهــة التــي يتبعهــا املديــر العــام، مــا يشــير إلــى انقطــاع بخــط القيــادة.

مدى توفر آليات وإجراءات لضبط الدوام 
يعتبــر االلتــزام بالــدوام واجبــاً وظيفيــاً تفرضــه األنظمــة واللوائــح الوظيفيــة، وعنصــراً فاعــًا يف أداء كافــة العمليــات الوظيفيــة يف 
جميــع املؤسســات، مبــا فيهــا املؤسســة األمنيــة ذات طبيعــة العمــل اخلاصــة، حيــث يضمــن توفــر إجــراءات وآليــات لضبــط الــدوام 
حســن ســير العمــل واألداء. وعنــد فحــص مــدى توفــر ذلــك يف اإلدارة املاليــة العســكرية، تبــن وجــود إجــراءات لضبــط الــدوام 

باســتخدام نظــام إلكترونــي يســاعد علــى املتابعــة يوميــاً، إضافــة إلــى أذونــات مغــادرة تســجل وتوثــق74.

صرف رواتب العاملني باملؤسسة األمنية:
تعــد اإلدارة املاليــة العســكرية كشــف الرواتــب اخلــاص بأفــراد األجهــزة األمنيــة بنــاء علــى األوامــر الصــادرة عــن هيئــة التنظيــم 
واإلدارة، اســتناًدا ملجموعــة مــن القوانــن، أهمهــا: قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، ونظــام الضمــان الصحــي العســكري، وقانــون 
التقاعــد العــام، وقانــون ضريبــة الدخــل، إذ يتــم إدخــال البيانــات وإصــدار البطاقــة الشــهرية للرواتــب، وتســجل يف دائــرة 
احلســابات كقيــد محاســبي، يحــدد أوجــه الصــرف لفاتــورة الرواتــب. ويرســل إلــى وزارة املاليــة75، لتنفيــذ الصــرف باعتبارهــا جهــة 
االختصــاص، وتقــوم الــوزارة بالتدقيــق مــرة أخــرى باألســماء، للتأكــد مــن عــدم وجــود موظفــن يتقاضــون أكثــر مــن راتــب وينحصــر 
دور وزارة املاليــة بالرقابــة علــى هــذا اجلانــب بالنســبة للرواتــب، ويؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد إعــداد الرواتــب احلســومات التــي 
يجــب أن تكــون منســجمة متامــاً مــع القانــون، وحقــوق الغيــر واألحــكام الصــادرة عــن القضــاء.  وتصــرف الرواتــب عبــر البنــوك 

ملســتحقيها.

71  المادة )23( من قانون ديوان الرقابة تناولت اختصاصات الديوان.
72   المادة )29( من قانون ديوان الرقابة تناولت حق الديوان باالطالع على الوثائق كافة.

73   المواد )26،27( من قانون ديوان الرقابة تناولت موضوع رفع التقارير.

 74 مقابلة مع العميد أنيس نايفة والعميد فضل زيدان. مصدر سبق ذكره.

75  مقابلة مع العميد أنيس نايفة مدير الرواتب في المالية العسكرية المركزية بتاريخ 2017-11-10
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ولــدى دائــرة الرواتــب نظــام إلكترونــي يوقــف صــرف عــاوة األوالد فــور بلوغهــم ســن 18 حلــن إحضــار األوراق  الثبوتيــة املبــررة 
لاســتمرار يف صــرف العــاوة، وقــد اعتمــد هــذا النظــام حفاًظــا علــى املــال العــام، نظــًرا لتخلــف الكثيــر مــن العســكرين عــن 
االبــاغ عــن التغييــرات االجتماعيــة التــي توجــب وقــف صــرف العــاوة االجتماعيــة.  كمــا تعمــل اإلدارة املاليــة علــى إعــداد برنامــج 
إلكترونــي يرتبــط مــع وزارة الداخليــة ميكــن مــن منــح أو وقــف أي مــن العــاوة االجتماعيــة املمنوحــة للعســكري فــور إحــداث تغييــر 

يف الســجات املدنيــة.76 

مدى توفر نظام للمساعدات االجتماعية 
أجــازت املــادة )199( مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية للــوزارة املختصــة ) الداخليــة أو املخابــرات أو األمــن 
الوطنــي( االحتفــاظ بحصيلــة املبالــغ الناجتــة عــن جــزاءات اخلصــم، ومــدد الوقــف عــن العمــل، وأيــام الغيــاب بــدون إذن، واحلبــس 
للعســكرين، والصــرف يف األغــراض الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة للعاملــن يف قــوى األمــن، التــي تتبــع الــوزارة املختصــة 
77حســب الائحــة التنفيذيــة التــي لــم تصــدر حتــى تاريخــه، علًمــا بــأن أيــاً مــن جهــات االختصــاص لــم تقــم بإنشــاء صنــدوق لهــذا 

الغــرض، رغــم وجــود حســومات حتتفــظ بهــا وزارة املاليــة دون توضيــح لشــكل هــذا االحتفــاظ. 

يتبــن ممــا ســبق أن القانــون ســمح بالصــرف علــى النواحــي االجتماعيــة مــن املصــدر احملــدد لذلــك »احلســومات« إاَلّ أنَّ الائحــة 
املاليــة االســتثنائية الصــادرة عــن رئيــس الــوزراء منحــت قــادة األجهــزة األمنيــة صاحيــة صــرف مســاعدات اجتماعيــة للعاملــن 
ــن: الشــرطة الفلســطينية،  ــكل م ــك 15000 شــيقل ل ــة شــهرًيا، وحــددت ســقوًفا لذل ــة املؤسســة األمني ــن موازن ــن م بقــوى األم
واملخابــرات العامــة، واألمــن الوقائــي، واألمــن الوطنــي، واحلــرس الرئاســي، واإلدارة املاليــة العســكرية، ولبقيــة األجهــزة صاحيــة 
صــرف 5000 شــيقل78 ،مــع العلــم بــأن هــذه املســاعدات أو املبالــغ املخصصــة لهــا ال تصــرف شــهرياً، بســبب قلــة املــوارد املاليــة 
املتوفــرة79. مــن ناحيــة أخــرى يتضــح أن املبالــغ احملــددة لــكل جهــاز  لــم تأخــذ بعــن االعتبــار  التفــاوت العــددي للعاملــن، كمــا 
ال يتوفــر نظــام يوضــح األســس واملعاييــر التــي تصــرف اســتناًدا لهــا،  وهــذا يلحــق ضــررا مببــدأ العدالــة، كمــا أنهــا تصــرف مــن 

غيــر املصــدر احملــدد لهــا قانونــاً 

االستنتاجات  
تفتقــر اإلدارة املاليــة العســكرية لقانــون يحــدد تبعيتهــا واختصاصاتهــا وعاقتهــا باألجهــزة واإلدارات والهيئــات األمنيــة 	 

األخــرى املكونــة للمؤسســة األمنيــة، والشــروط الواجــب توافرهــا يف املديــر العــام لــإلدارة املاليــة ونائبــه، واختصاصــات 
ــة  ــار  أو التنســيب، ومــدة شــغل املنصــب واجله ــا االختي ــاء عليه ــم بن ــي يت ــازات كل منهمــا، واألســس الت عــاوات وامتي

صاحبــة الصاحيــة بالتعيــن ورتبهــم العســكرية.

عــدم االلتــزام بالهيــكل التنظيمــي املقــر مــن الرئيــس القائــد األعلــى لقــوى األمــن الفلســطينية، بتعيــن نائــب مديــر  عــام 	 
اإلدارة املاليــة العســكرية.

عــدم وضــوح التبعيــة القانونيــة والرســمية لــإلدارات والهيئــات املركزيــة وتعــدد املرجعيــات )الرئيــس، وزيــر املاليــة، وزيــر 	 
الداخليــة( وعــدم وضــوح حــدود صاحيــات كل منهــم. 

ال تخضــع التعيينــات يف املناصــب القياديــة يف املؤسســة األمنيــة للرقابــة مــن أيــة جهــة داخليــة أو خارجيــة، وال تتــم وفــق 	 
أســس واضحــة ومعلنــة، أو بنــاء علــى استشــارات يجريهــا املســتوى السياســي مــع اجلهــات ذات العاقــة.

ــة، لــذا جنــد أن املؤسســة 	  القوانــن واألنظمــة املاليــة يف فلســطن ال تأخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــة املؤسســة األمني
ــة املركزيــة تعمــل وفًقــا  لقوانــن وأنظمــة منشــورة وأخــرى غيــر منشــورة، بتعليمــات مــن وزيــر  األمنيــة واإلدارة املالي

 76 نفس المصدر السابق.

 77 مقابلة مع العميد أنيس نايفة مدير الرواتب في المالية العسكرية المركزية بتاريخ 2017-11-10

 78 الالئحة المالية االستثنائية 

 79 مقابالت مع كل من النقيب وسيم والرائد رأفت أبو الرب كل على حدة. مصدر سبق ذكره
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املاليــة مثــل النظــام املالــي املعــدل والائحــة املاليــة االســتثنائية مــا  يلحــق الضــرر بالثقــة بــاإلدارة املاليــة بشــكل خــاص، 
واملؤسســة األمنيــة بشــكل عــام. 

لــم يصــدر مجلــس الــوزراء العديــد مــن األنظمــة الازمــة لتنظيــم عمــل اإلدارة املاليــة وتنفيــذ قانــون اخلدمــة يف قــوى 	 
األمــن.

تعــد اإلدارة املاليــة املركزيــة املوازنــة الســنوية لألمــن الفلســطيني دون مشــاركة كافــة فــروع املؤسســة األمنيــة، ودون أســس 	 
واضحــة، وتفتقــر إلــى الشــفافية بشــكل عــام، فهــي ال حتــدد موازنــة كل جهــاز علــى حــده، وهــذا يحــد مــن قــدرة اجلهــات 

الرقابيــة علــى ممارســة دورهــا، وال تنشــر حســاباتها اخلتاميــة.

تتولى وزارة املالية إعداد التقارير الشهريه ترتكز على البنود النقدية، وال يجري حتليل كفاءة البرامج واملشاريع، 	 
وفعاليتها ومدى االنتفاع من األموال التي تُنفق عليها، وال ميكن من خالها التعرف على مصروفات اإلدارة املالية 

العسكرية، ألنها تضعها حتت بند وزارة الداخلية واإلدارة املالية العسكرية.

ال يشترط قانون املوازنة السنوي سوى مستوى متدن من الشفافية يف اإلنفاق احلكومي مبا فيها بنود إنفاق األجهزة 	 
األمنية التي يغلفها الغموض والضبابية.

املجلس التشريعي معطل، واملجتمع املدني يقتصر دوره على مقارنة موازنة املؤسسة األمنية بالقطاعات االجتماعية 	 
األخرى، وديوان الرقابة اإلدارية واملالية لم يقم بالرقابة على اإلدارة املالية إال مرة واحدة، ويفتقر  الديوان إلى آلية 

للمتابعة والتأكد من تنفيذ توصياته . 

حدد القانون مصدر األموال التي أجاز صرفها على القضايا االجتماعية والثقافية اخلاصة بالعاملن يف املؤسسة 	 
األمنية ورغم ذلك تصرف مساعدات العاملن بقوى األمن من موازنة املؤسسة األمنية.  

ــة ســلوك خاصــة 	  ــر مــن العمــل، بســبب عــدم توفــر مدون ــى الكثي ــاك حاجــة إل بفحــص مؤشــرات النزاهــة تبــن أن هن
بــاإلدارة املاليــة العســكرية بشــكل خــاص، واملؤسســة األمنيــة بشــكل عــام، ودليــل إجــراءات لتنظيــم اســتخدام ممتلــكات 
اإلدارة املاليــة وآليــات داخليــة معلنــة ومعروفــة للموظفــن لابــاغ عــن الفســاد، ودليــل إجــراءات للموظفــن ونظــام 

ــة.  ــات الداخلي للمهم

بفحص مؤشرات الشفافية تبن مايأتي: 	 

تفتقر اإلدارة املالية لنظام مكتوب لتنظيم السجات، وحتديد األسس التي يتم بناء عليها تصنيف الوثائق )سري أ. 
وغير سري(  وميكن من مراجعة التنصيف، كما ال توجد آلية مكتوبة ومعلنة حتدد آلية طلب املعلومات، واجلهة 

التي ميكن من خالها التظلم على املماطلة والطعن بقرارات الرفض.

لم تنشر اإلدارة املالية أية معلومات حول أعمالها، كما ال يتوفر لديها صفحة إلكترونية أو حتى رقم هاتف معلن ب. 
ميكن التواصل باملؤسسة من خاله.

تفتقــر املؤسســة األمنيــة بشــكل عــام إلــى دليــل إجــراءات أو نظــام معلــن، يحــدد آليــة توريــد املشــتريات واخلدمــات، ج. 
وهنــاك ســلع تــورد دون إجــراءات معلنــة، ومنهــا: خدمــة الهاتــف اخلليــوي، واحملروقــات، وتأمــن املركبــات، رغــم أن 

هنــاك العديــد مــن العطــاءات التــي تنشــر يف الصحــف الرســمية وتتــم بطريقــة شــفافة ومعلنــة.  

عند فحص بيئة املساءلة تبن مايلي:	 

 على الرغم من توفر هيكل تنظيمي لإلدارة املالية، إال أن مرجعية املدير العام غير محددة بشكل واضح، وبالتالي أ. 
اجلهة التي يرفع تقاريره لها غير محددة.
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يقدم العاملون إقرارات الذمة املالية اخلاصة بهم لهيئة مكافحة الفساد، دون اإلعان عن أصولهم املالية ب. 
للجمهور.

لدى  اإلدارة املالية  وحدة شكاوى لم يتبن مدى فعاليتها، خاصة وأن اإلدارة املالية تفتقر إلى صندوق للشكاوى ،  ج. 
أو اعان عن وجود وحدة مختصة بالشكاوى، أو بريد الكتروني ميكن من خاله تقدمي الشكاوى والرد عليها. 

إن قيام وزارة املالية بنقل دائرة الرقابة املالية العسكرية من مبنى اإلدارة املالية العسكرية إلى مبنى وزارة املالية  د. 
أدى إلى زيادة األعباء املادية، وإطالة الفترة الزمنية إلجناز املطالبات املالية، خاصة وأن الوثائق أصبحت تنقل 

بواسطة مركبات إلى وزارة املالية.

عدم وجود نظام محاسبي الكتروني معتمد وفق األصول يف املؤسسة األمنيةه. 
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التوصيات:
 إقــرار قانــون يحــدد صاحيــات واختصاصــات اإلدارة املاليــة العســكرية وآليــة تعن املدير العام ونائبه والرتبة العســكرية، 	

والعــاوات واالمتيــازات واالختصاصــات  لــكل منهما، ومدة شــغلهم للمناصب. 

 االلتــزام بقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن فيمــا يتعلــق بالتعيينــات والهيــكل التنظيمــي املقــر  مــن القائــد األعلــى لقــوى 	
األمــن، وإذا كان هنــاك ضــرورة الســتحداث مناصــب جديــدة يعــدل الهيــكل التنظيمــي أوال قبــل اصــدار قــرارات  بالتعيــن.

 تطويــر القوانــن واألنظمــة املاليــة ذات العاقــة باملؤسســة األمنيــة، لتراعــي خصوصيتهــا وإقرارهــا وفــق االصــول، فــا 	
يعقــل االســتمرار بالعمــل بتعليمــات مــن الوزيــر .

 ــات 	 ــه إلــى وضعــه الطبيعــي حتــى إجــراء انتخاب ــى تفعيــل املجلــس التشــريعي وإعادت ــى القــوى السياســية العمــل عل عل
ــون.  ــات الدي ــات للتحقــق مــن مــدى اســتجابة املؤسســات لتوصي ــر آلي ــة تطوي ــوان الرقاب ــى دي ــدة، وعل جدي

 اإلسراع يف العمل على إقرار قانون احلق يف احلصول على املعلومات ومشروع قانون األرشيف الوطني. 	

 إخضــاع قــرارات التعيــن يف املناصــب القياديــة املختلفــة للرقابــة مــن اجلهــات الرقابيــة اخلارجيــة، مثــل: ديــوان الرقابــة 	
واملجلــس التشــريعي، ومؤسســات املجتمــع املدنــي، وتطويــر آليــات للرقابــة الداخليــة، وااللتــزام بقانــون اخلدمــة يف قــوى 

األمــن، وخاصــة مــدد اخلدمــة احملــددة لأللويــة.

 إعــداد موازنــة لــكل جهــاز أمنــي علــى حــدة، وإدراجهــا كمركــز مالــي مســتقل يف املوازنــة، علــى أن تتولــى اإلدارة املاليــة 	
العســكرية اإلشــراف والرقابــة واملتابعــة علــى التــزام ببنــود املوازنــة املقــرة. مــع ضــرورة العمــل علــى إيجــاد تــوازن بــن 

ضــرورات الشــفافية والســرية يف نفقــات املؤسســة األمنيــة، بحيــث تقســم املخصصــات إلــى ســرية وعلنيــة.

 علــى وزارة املاليــة أن تفصــل يف تقاريرهــا الشــهرية نفقــات وزارة الداخليــة عــن اإلدارة املاليــة العســكرية بحيــث ميكــن 	
معرفــة حجــم النفقــات لــكل منهمــا.

 علــى الــوزارة املختصــة باألمــن )الداخليــة واألمــن الوطنــي واملخابــرات( العمــل علــى إنشــاء صناديــق لألمــوال الناجتــة عــن 	
جــزاءات احلســم مــن رواتــب العســكرين، لصرفهــا يف األغــراض االجتماعيــة والثقافيــة للعســكرين، وفــق نظــام معلــن 

يصــدر عــن مجلــس الــوزراء وفــق األصــول، والتوقــف عــن صــرف املســاعدات مــن موازنــة املؤسســة األمنيــة.

 فيمــا يتعلــق بالنزاهــة ال بــد مــن العمــل علــى إعــداد مدونــة ســلوك خاصــة بالعاملــن بــاإلدارة املاليــة ودليــل إجــراءات 	
للموظفــن، واســتخدام املمتلــكات العامــة، ونظــام لصــرف املهمــات الداخليــة، وتوفيــر  آليــة معلنــة لإلبــاغ عــن الفســاد.

 لتعزيز  الشفافية ال بد من القيام مبا يأتي:	

إنشاء موقع إلكتروني لإلدارة املالية العسكرية ميكن من خاله معرفة ما يجري باإلدارة املالية وتقدمي الشكاوى.	 

وضــع نظــام ودليــل لتنظيــم الســجات، وحتديــد األســس التــي ميكــن تصنيــف الوثائــق بنــاء عليهــا ونشــرها للجمهــور. 	 
ووضــع آليــة للحصــول علــى املعلومــات مــن اإلدارة املاليــة.

إعداد دليل إجراءات مكتوب ومعلن لتوريد املشتريات واخلدمات اخلاصة باملؤسسة األمنية.	 

	:لتعزيز املساءلة يجب القيام مبا يلي

حتديد تبعية اإلدارة املالية وتطوير نظام محاسبي خاص باألجهزة األمنية يراعي خصوصيتها.	 

تطوير القانون اخلاص بتنظيم إقرارات الذمة املالية إللزام املكلفن باإلعان عن أصولهم املالية.	 
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على اإلدارة املالية وضع صندوق شكاوى يف مكان بارز، ومراجعة آلية استقبال والتعامل مع الشكاوى.	 

علــى وزارة املاليــة العمــل علــى إعــادة دائــرة الرقابــة املاليــة العســكرية إلــى مقــر اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة، توفيــًرا 	 
للوقــت واجلهد.
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المصادر والمراجع:
- القانون األساسي

- قانون الشراء العام 

- قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية 

- قانون املوازنة العامة السنوي

- قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية

- قانون املخابرات 

- قانون األمن الوقائي

- قانون مكافحة الفساد

كتيب املخالفات االنضباطية ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية الصادر مبوجب قرار وزير الداخلية رقم )192( لسنة 	 
2009

عبير مصلح. النزاهة والشفافية يف مواجهة الفساد. رام اهلل: اإلئتاف من أجل النزاهة واملساءلة- أمان، ط1، 2007	 
سعيد زيد )إشراف عزمي الشعيبي(فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل األجهزة األمنية. رام اهلل: االئتاف من أجل 	 

النزاهة واملساءلة،  2013  
هانس بورن وإيان لي. إخضاع أجهزة املخابرات للمساءلة: املعايير القانونية واملمارسة األفضل للرقابة على أجهزة 	 

املخابرات.  )ترجمة ياسن السيد(  اوسلو، 2005 
   بناء النزاهة واحلد من الفساد يف قطاع الدفاع. مركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة .	 
املقابات

- مقابلة مع الرائد لؤي خطاطبة نائب املدير املالي باالستخبارات العسكرية بتاريخ 2017/10/16

- مقابلة مع العقيد لؤي امطير  اإلدارة املالية يف األمن الوطني بتاريخ 2017/10/25

- مقابلة مع النقيب وسيم حسن نائب مدير اإلدارة املالية يف الدفاع املدني بتاريخ 2017/9/27

- مقابلة مع الرائد رأفت أبو الرب اإلدارة املالية الشرطة بتاريخ  2017/10/20

- مقابلة مع العقيد منر نزال مدير اإلدارة املالية يف الشرطة بتاريخ  2017/11/14

- مقابلــة مــع كل مــن العميــد فضــل زيــدان مديــر إدارة الشــؤون االداريــة وعكرمــة مهنــا مديــر وحــدة الشــؤون القانونيــة 
يف اإلدارة املاليــة العســكرية بتاريــخ  2 و 2017/10/3

- مقابلــة مــع كل مــن العميــد أنيــس نايفــه مديــر دائــرة الرواتــب والعميــد فضــل زيــدان مديــر دائــرة  الشــؤون االداريــة 
يف اإلدارة املاليــة العســكرية بتاريــخ 2017/11/12

- مقابلة مع أحمد نزال مدير إدارة املدفوعات باإلدارة املالية العسكرية بتاريخ 10/3/ 2017 و2017/11/12

- مقابلة مع العميد عيسى جواعدة مدير عام اإلدارة املالية يف جهاز األمن الوقائي بتاريخ 2017/12/7

- املواقع االلكترونية
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 	http://www.pmof.
ps/documents/10180/961483/merged_2017_sep+arb+2017.pdf/083d4739-0771-4a75-
  958b-df5ec1342e4f

- ورشــة العمــل التــي عقــدت ملناقشــة مســودة هــذا التقريــر  يف مقــر االئتــاف مــن أجــل التزاهــة واملســاءلة » أمــان«. 
بتاريــخ 2018/1/16  يف رام اهلل
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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة -أمان

رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف:  2989506- 022974949 

فاكس:  022974948

غزة: شارع احللبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عمارة احلشام / الطابق األول

تلفاكس: 082884767 -082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine.org املوقع االلكتروني


