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مقدمة
تتطلــب مكافحــة الفســاد جهــود شــمولية مشــتركة مــن األطــراف الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص ويف مختلــف املجــاالت، 
كمــا يلــزم تبنــي إســتراتيجية وخطــة وطنيــة تشــاركيه ومرجعيــة، علــى أن تتبنــى اخلطــة اعتمــاد وســائل وآليــات متنوعــة يف مجــال 

الوقايــة مــن الفســاد ومالحقــة الفاســدين.

ويعتبــر إلــزام املســؤولني عــن إدارة املــال والشــأن العــام بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة مــن األدوات املهمــة يف مكافحــة الفســاد، ولــذا 
حتــرص الكثيــر مــن الــدول علــى تضمــني هــذا اإلجــراء يف قوانــني مكافحــة الفســاد كمــا تتضمــن معظــم االتفاقيــات اإلقليميــة 
ــي نصــت  ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد الت ــا هــو وارد يف اتفاقي ــه كم ــة تطبيق ــدول آلي ــت لل ــة هــذا النظــام وان ترك والدولي
يف املــادة 52 فقــرة 5 منهــا علــى ضــرورة إنشــاء كل دولــة أنظمــة إلقــرارات الذمــة املاليــة للموظفــني العموميــني وفقــاً لقانونهــا 

الداخلــي.

إن وجــود نظــام فَعــال وقابــل للتنفيــذ مــن خــالل إقــرارات املوظــف العــام بالذمــة املاليــة يشــكل أداة هامــة يف الوقايــة مــن الفســاد 
كأداة ردع ومنــع لتضــارب املصالــح ويســهم يف الكشــف عــن أعمــال الفســاد.

شــكل قانــون الكســب غيــر املشــروع الفلســطيني لعــام 2005  األســاس لتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة حيــث حــدد قائمــة املطلــوب 
منهــم تقــدمي اإلقــرارات وبســبب اخلالفــات التــي ســادت أثنــاء نقــاش القانــون بــني املجلــس التشــريعي حــول اجلهــات املطلــوب 
منهــا تقــدمي هــذه اإلقــرارات فقــد مت التوســع يف قائمــة املطلــوب إخضاعهــم لهــذا اإلجــراء، كمــا منحــت احلكومــة صالحية حتديد 
أيــة جهــات أخــرى تــرى أن مــن الضــروري تقدميهــا لإلقــرارات، وقــد مت الحقــا تبنــي هــذه القائمــة املوســعة مــن املكلفــني بتقــدمي 
إقــرار الذمــة املاليــة يف تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع عــام 2010 والــذي أصبــح قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 
لســنة 2005 الــذي نــص علــى تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة ألعــداد واســعة مــن اخلاضعــني لقانــون مكافحــة الفســاد وعلــى قيــام 

هيئــة مكافحــة الفســاد بحفــظ جميــع إقــرارات الذمــة املاليــة وطلــب أيــة بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا.

الهدف من التقرير
يهــدف هــذا التقريــر إلــى مراجعــة التجربــة الفلســطينية يف مجــال تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة ومــدى مالئمــة هــذه التجربــة 
مــع املعاييــر الدوليــة يف هــذا املجــال ســواء مــن حيــث األشــخاص املكلفــني بتقــدمي اإلقــرارات أو طريقــة حفظهــا واســتخدامها مــن 
اجلهــات ذات العالقــة أو كيفيــة التعامــل معهــا مــن حيــث الســرية أو العلنيــة واطــالع اجلمهــور عليهــا، وتعزيــز أثرهــا يف مكافحــة 

الفســاد ومنــع الفاســدين مــن اإلفــالت مــن العقــاب يف فلســطني وذلــك مــن خــالل البحــث يف: 

واقع تطبيق أحكام القانون اخلاصة بتقدمي إقرارات الذمة املالية.. 1

كيف استفادت هيئة مكافحة الفساد من هذا النظام يف تعزيز منظومة مكافحة الفساد؟. 2

التحديــات التــي واجهــت التجربــة الفلســطينية يف تفعيــل إقــرارات الذمــة املاليــة ودورهــا يف مكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــالت . 3
مــن العقــاب. 

التوصيات واملقترحات التي من شانها تطوير وتفعيل هذا النظام ودوره يف مكافحة الفساد ومنع اإلفالت من العقاب.. 4

منهجية التقرير:
يعتمــد إعــداد هــذا التقريــر علــى املنهــج الوصفــي مــن خــالل اإلجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة املعــدة ســلفاً التــي تشــخص 
وتقيــس كافــة اجلوانــب املتعلقــة بالتجربــة الفلســطينية يف تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة ســواء مــن حيــث اإلطــار القانونــي أو 
املؤسســي أو التطبيقــي لهــذه املنظومــة والثغــرات والتحديــات التــي حتــد مــن حتقيــق أهدافهــا يف الوقايــة مــن الفســاد وتفعيــل دور 

هــذا اإلجــراء يف منــع الفاســدين مــن اإلفــالت مــن العقــاب، وذلــك يف إطــار مقــارن مــن التجــارب العربيــة والدوليــة.
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مفهوم إقرارات الذمة المالية
تتعــدد التعريفــات اخلاصــة مبفهــوم اقــرارات الذمــة املاليــة ولكنهــا بالرغــم مــن ذلــك جتتمــع علــى عامــل أساســي واحــد وهــو 
ــي إقــرار الذمــة  ــة ويف هــذا املجــال يعــَرف البنــك الدول ــر منقول ــة او غي ــه مــن أمــوال منقول إفصــاح املكلــف عــن مصــادر دخل
املاليــة بأنــه “اإلفصــاح املالــي مــن قبــل املوظفــني العموميــني عــن مصــادر الدخــل وأنشــطتهم التجاريــة والعقاريــة بشــكل دوري”.1

ووفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 فقــرة 2 منــه فــإن إقــرار الذمــة املاليــة هــو بيــان يقدمــه املكلــف 
عــن ذمتــه املاليــة وذمــة زوجــه وأبنــاءه القصــر يبــني فيــه األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة التــي ميلكونهــا، مبــا يف ذلــك األســهم 
والســندات واحلصــص والشــركات واحلســابات يف البنــوك والنقــود واحللــي واملعــادن واألحجــار الثمينــة ســواء كان داخــل 

فلســطني أو خارجهــا، وكذلــك مالهــم ومــا عليهــم مــن ديــون ومصــادر دخلهــم وقيمــة هــذا الدخــل.2

أمــا منظمــة برملانيــون عــرب ضــد الفســاد فتعــرف الذمــة املاليــة بأنهــا »مجمــوع مــا للشــخص مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات 
ماليــة ويعتمــد مصطلــح الذمــة املاليــة نظــراً لشــموليته، جميــع اجلوانــب االيجابيــة والســلبية )املكاســب( والديــون وهــو مــا يعطــي 

صــورة أدق للحالــة املاديــة للمكلــف بــه وبشــكل قابــل للتحليــل والفحــص واملقارنــة خــالل فتــرات زمنيــة مختلفــة«.3

ــم مــن  ــا له ــة عــن م ــني للســلطات املعني ــني العمومي ــه »إفصــاح املوظف ــة بأن ــة املالي ــح بالذم ــون التونســي التصري ــرف القان ويع
أنشــطة خارجيــة وعمــل وظيفــي واســتثمارات وموجــودات  وهبــات أو منافــع كبيــرة قــد تفضــي إلــى تضــارب يف املصالــح مــع 

ــر مشــروعيته«.4  ــى تبري ــح عل ــني بالتصري ــراء ال يقــدر املعني ــى إث ــني، أو إل مهامهــم كموظفــني عمومي

وعــرف القــرار اجلمهــوري اليمنــي بقانــون رقــم 3 لســنة 2006 إقــرار الذمــة املاليــة بأنــه »اإلقــرار مبــا ميلكــه الشــخص مــن حقــوق 
ماليــة وعينيه«.5

ووفقــاً للفصــل 158 مــن الدســتور املغربــي لعــام 2011 فــان إقــرار الذمــة املاليــة يعنــي تصريحــاً كتابيــاً يقدمــه كل شــخص منتخــب 
أم معــني ميــارس مســؤولية عموميــة يتضمــن املمتلــكات واألصــول التــي يف حيازتــه بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وذلــك مبجــرد 

تســلمه ملهامــه وخــالل ممارســتها وعنــد انتهائهــا.6

وعــرف قانــون رقــم 2 لســنة 2016 بشــأن الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يف الكويــت إقــرار الذمــة املاليــة بأنــه مــا للخاضــع 
إلحــكام هــذا القانــون واوالده القصــر ومــن يكــون وليــاً او وصيــاً او قيمــاً عليهــم مــن امــوال نقديــة او عقاريــة او منقولــة داخــل 
ــة او  ــوكاالت العقاري ــا يشــمل ال ــر، كم ــل الغي ــون قب ــم مــن دي ــا عليه ــوق وم ــم مــن حق ــا له ــك م ــا ويدخــل يف ذل ــت وخارجه الكوي

ــر لصاحلــه وحقــوق االنتفــاع.7 ــر او مــن الغي ــه للغي ــي الصــادرة من ــر املال التفويضــات ذات األث

وعليــه فــان موضــوع إقــرارات الذمــة املاليــة يتعلــق بتحديــد األشــخاص املكلفــني بتقدميهــا ومتــى يجــب تقــدمي هــذه اإلقــرارات؟، 
وطبيعــة هــذه اإلقــرارات ومضامينهــا مبعنــى الكشــف عــن مصــادر الدخــل واملمتلــكات املنقولــة وغيــر املنقولــة التــي ميلكهــا املكلف.

أهمية اإلقرارات أو اإلفصاح عن الذمة المالية
 تعتبــر إقــرارات الذمــة املاليــة عنصــراً مهمــاً للوقايــة مــن الفســاد، وتســاهم يف تعزيــز آليــات املســاءلة للموظفــني العموميــني 

بشــكل رســمي و مجتمعــي.
وعموماً تسعى أنظمة إقرارات الذمة املالية إلى حتقيق األهداف التالية:8

 htt.p://.web.worldbank.org 1  البنك الدويل

2  قانون مكافحة الفساد املعدل رقم 1 لسنة 2005.

3  واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف العامل العريب، منظمة برملانيون عرب ضد الفساد، بريوت، 2010.

4  نزار الربكويت، حول مرشوع القانون املتعلق بالترصيح بالذمة املالية، اململكة املغربية،2011.

5  قرار جمهوري بقانون رقم 30 لسنة 2006 بشان القانون رقم 30 لسنة 2006 بشان اإلقرار بالذمة املالية.

 http://www.ism.ma/basic/web ،2011 6  اململكة املغربية، وزارة العدل، دستور اململكة املغربية

https://e.kdipa.gov.kw ،7  قانون رقم 2 لسنة 2016 يف شان إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن أحكام الذمة املالية

 .http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc4 ،8  هيئة مكافحة الفساد، إقرارات الذمة املالية
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منع استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة سواء كانت مكاسب مالية أو منافع أخرى.. 1

تعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة.. 2

فتــح املجــال أمــام املجتمــع املدنــي بــكل مكوناتــه ملمارســة دوره الرقابــي علــى إدارة املــال العــام واإلثــراء أو الكســب . 3
غيــر املشــروع.

كشف تضارب املصالح يف الوظيفة العامة واحلد منه.. 4

املســاعدة يف الكشــف والتحقــق ومالحقــة جرائــم الكســب غيــر املشــروع مــن جانــب املوظفــني العموميــني ومنعهــم . 5
مــن اإلفــالت مــن العقــاب.

تعزيز الثقة مبؤسسات وأجهزة الدولة وموظفيها.. 6

حمايــة املكلــف نفســه إذ أن اإلفصــاح املالــي يبعــد عنــه الشــبهات والتشــكيك يف بــراءة ذمتــه ويحصنــه مــن شــبهات . 7
التربــح واســتغالل الوظيفــة العموميــة.

عناصر المنظومة الخاصة بإقرار الذمة المالية9
تشــتمل منظومــة إقــرار الذمــة املاليــة علــى مجموعــة مــن العناصــر األساســية التــي جتمــع عليهــا املعاييــر اإلقليميــة والدوليــة 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

وجود اإلطار القانوني الذي ينظم عملية تقدمي إقرارات الذمة املالية من كافة جوانبها.. 1

حتديــد اجلهــة املشــرفة املســؤولة عــن اإلشــراف علــى تطبيــق منظومــة إقــرارات الذمــة املاليــة والتــي قــد تكــون إمــا مؤسســات . 2
رقابيــة أو هيئــات مكافحــة الفســاد أو ســلطات ضريبيــة أو هيئــات سياســية )البرملانــات( أو هيئــات قضائيــة الــخ .... 

منح الصالحيات الضرورية للجهات املسؤولة عن إقرارات الذمة املالية للقيام مبهامها بفعالية. . 3

وضوح آليات التعامل مع اإلقرارات: تتولى اجلهات املشرفة على إقرارات الذمة املالية مجموعة من املهام تتمثل يف:. 4

مخاطبة اجلهات ذات العالقة لتزويد أسماء املكلفني حسب القانون.	 

متابعة تقدمي اإلقرارات واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق من يتخلف عن تقدميها يف املواعيد احملددة .	 

حفــظ اإلقــرارات يف ســجالت خاصــة وفحصهــا مــن حيــث صحتهــا وفقــا إلجــراءات محــددة يف القانــون متنــع التعســف يف 	 
اســتخدام هــذا اإلجــراء.

نشر ما يسمح به القانون منها.	 

تلقي الشكاوى حول اإلثراء غير املشروع ومراجعته.	 

أهمية وضوح إجراءات تعبئة اإلقرارات وتعريف املكلفني وتدريبهم على ذلك.. 5

 املوازنــة بــني حــق املكلــف بضمــان خصوصيتــه وحــق اجلمهــور يف االطــالع والرقابــة علــى القائمــني علــى ادارة املــال العــام . 6
ومــن ثــم إتاحــة إقــرارات الذمــة املاليــة أو بعــض املعلومــات الــواردة فيهــا للجمهــور ووســائل اإلعــالم لتعزيــز الشــفافية. 

حتديد مواعيد تقدمي اإلقرارات، حيث تقدم اإلقرارات بشكل دوري، كما يقدم اإلقرار قبل تولي الوظيفة وبعد تركها.. 7

وتشير التجربة الدولية املتعلقة باملواعيد اخلاصة بتقدمي إقرارات الذمة املالية إلى مايلي: 

9  حسني حسن، املعايري اإلقليمية بشأن إقرارات الذمة املالية: ورشة عمل وطنية بشأن تعزيز فعالية منظومة إقرار الذمة املالية يف فلسطني، رام الله، 11-12 ايار 2015. 
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تقدم اإلقرارات بشكل دوري كل سنة أو سنتني.	 

تقدمي اإلقرارات عند تولي الشخص الوظيفة وعند انتهائه منها.	 

تقدم اإلقرارات عند حدوث أي تغيير يف املركز الوظيفي للمكلف.	 

املكلفني بتقدمي اإلقرارات: تشير التجارب الدولية بشأن املكلفني شمول الشرائح التالية:. 8

أعضاء السلطة التشريعية )النواب(.	 

اعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة )القضاة وأعضاء النيابة العامة(.	 

بعض أعضاء السلطة التنفيذية مثل: )رئيس، رئيس وزراء، وزراء، رؤساء الهيئات ورؤساء األجهزة األمنية(	 

مــن يتولــى إدارة املــال العــام مــن املوظفــني العموميــني خاصــة رؤســاء اإلدارات وأمنــاء الصناديــق واملســؤولني عــن إدارة 	 
مجــال املشــتريات العامــة.

أعضاء مجالس الهيئات احمللية ومن يتولى إدارة املال العام فيها.	 

رؤساء مجالس اإلدارة يف مؤسسات املجتمع املدني ومن يتولى إدارة املال العام فيها.	 

مضمــون اإلقــرار: أمــا مــن حيــث مضمــون أقــرار الذمــة املاليــة التــي يجــب علــى املكلــف التصريــح بهــا فهــي تشــمل مبوجــب . 9
املعاييــر الدولية:

األموال املنقولة ) نقد، مركبات، ودائع ، أسهم .. الخ(	 

االموال غير املنقولة.	 

مصادر الدخل بكافة أشكالها وأنواعها	 

احلقوق، عقود املنفعة.	 

 قيمة ديون مستحقة على الغير.	 

االلتزامات قيمة الديون املستحقة على املكلف لصالح الغير.	 

وجــود كادر مؤهــل مــن العاملــني قــادر علــى إدارة البيانــات املتعلقــة باإلقــرارات ومراجعتهــا وحتليلهــا الكترونيــاً وتخزينهــا . 10
يف ســجالت محــددة يســهل الرجــوع لهــا عنــد احلاجــة.

ضــرورة وجــود العقوبــات الرادعــة وضمــان تطبيقهــا يف حالــة عــدم االلتــزام بتقــدمي اإلقــرارات او عــدم االلتــزام باملواعيــد . 11
احملــددة لتقدميهــا أو تقــدمي معلومــات غيــر صحيحــة.

التجربة الفلسطينية في تقديم إقرارات الذمة المالية
اإلطار القانوني الناظم إلقرارات الذمة املالية 

يعــد القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم 1 لســنة 2005 )قانــون مكافحة الفســاد( 
أوســع تشــريع فلســطيني يتنــاول بالتفصيــل كل مــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة املاليــة واملكلفــني بهــا واجلهــة املكلفــة باإلشــراف 

عليهــا وحفظهــا وكيفيــة التعامــل معهــا، وذلــك بخصــوص املوظفــني العموميــني.

فقــد أناطــت املــادة 8 فقــرة 1/2 مــن القانــون بهيئــة مكافحــة الفســاد حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة املاليــة وطلــب أيــة بيانــات 
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وإيضاحــات تتعلــق بهــا وفحــص الذمــة املاليــة للخاضعــني ألحــكام القانــون.

وحــددت املــادة 2 مــن القانــون الفئــات اخلاضعــة ألحكامــه واملكلفــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وهــم: رئيــس الســلطة الوطنية 
ومستشــاروه ورؤســاء املؤسســات التابعــة للرئاســة ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن يف حكمهــم، ورئيــس وأعضــاء املجلــس 
التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة وموظفوهــا ورؤســاء هيئــات وأجهــزة الســلطة الوطنيــة واحملافظــون 
واملوظفــون العموميــون ورؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة والعاملــون فيهــا، ورؤســاء وأعضاء مجالس إدارة الشــركات املســاهمة 
العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة أو أي مــن مؤسســاتها مســاهمة فيهــا، ومأمــورو التحصيــل ومندوبوهــم واألمنــاء 
علــى الودائــع واملصــارف، واحملكمــون واخلبــراء واحلــراس القضائيــني ووكالء الدائنــني واملصفــني ورؤســاء وأعضــاء مجالــس 
إدارة الهيئــات واملؤسســات العامــة واجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة واألحــزاب والنقابــات والعاملــني فيهــا، واألشــخاص 
مــن املكلفــني بخدمــة عامــة وأي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً يف أي مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة أو أي شــخص 
ميــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة أو منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة 

وأي شــخص آخــر أو جهــة يقــرر مجلــس الــوزراء إخضاعــه ألحــكام القانــون.

كمــا أكــد القانونــي األساســي الفلســطيني يف املــادة 54 فقــرة 2 علــى قيــام كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس التشــريعي بتقــدمي 
إقــرارا بالذمــة املاليــة اخلاصــة بــه وبزوجــه وأوالده القَصــر مفصــاًل فيــه كل مــا ميلكــون مــن ثــروة عقــاراً ومنقــوالً يف داخــل 
ــا وال يجــوز  ــدل العلي ــة الع ــدى محكم ــة وســرية ل ــرارات مغلق ــظ هــذه اإلق ــون، وحتف ــن دي ــم م ــا عليه ــا وم فلســطني وخارجه

االطــالع عليهــا إال بــإذن مــن احملكمــة. 

أمــا أعضــاء مجلــس الــوزراء فقــد ورد بشــأنهم ذات النــص يف املــادة 80 فقــرة 1 مــن القانــون األساســي علــى أن تقــدم إقراراتهــم 
إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يضــع الترتيبــات الالزمــة للحفــاظ علــى ســريتها، وال يجــوز االطــالع عليهــا إال بــإذن احملكمــة 

العليــا عنــد االقتضاء.

وفيمــا يتعلــق بالقضــاة نصــت املــادة )28( فقــرة 2 مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002 علــى وجــوب أن يقــدم 
كل قــاض عنــد تعيينــه إقــرارا بالذمــة املاليــة اخلاصــة بــه وبزوجــه وأوالده القصــر مفصــاًل فيــه كل مــا ميلكــون مــن عقــارات 
ومنقــوالت واســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطني وخارجهــا ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس احملكمــة العليــا الــذي 

يضــع الترتيبــات الالزمــة للحفــاظ علــى ســريتها وال يجــوز االطــالع عليهــا إال بــإذن مــن احملكمــة العليــا عنــد االقتضــاء.

ويسرى هذا النص كذلك على أعضاء النيابة العامة وفقاً للمادة 71 من القانون نفسه.

ومبوجــب املــادة 16 مــن قانــون مكافحــة الفســاد تقــدم إقــرارات الذمــة املاليــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــالل شــهرين مــن 
خضــوع املكلــف للقانــون ويجــدد دوريــاً كل ثــالث ســنوات أو عنــد الطلــب وخــالل شــهر مــن انتهــاء خضوعــه ألحــكام القانــون.

ــي ال يجــوز إفشــاءها إال بقــرار مــن احملكمــة املختصــة،  ــى أن اإلقــرارات مــن األســرار الت ــون عل وأكــدت املــادة 22 مــن القان
ونصــت املــادة 23 ، 28 ،29 علــى العقوبــات الواقعــة يف حالــة امتنــاع زوج املكلــف عــن إعطــاء البيانــات الالزمــة والتوقيــع عليهــا، 
ويف حالــة التخلــف عــن تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يف املواعيــد املقــررة، وعلــى تقــدمي بيانــات غيــر صحيحــة يف إقــرارات 

الذمــة املاليــة، وذلــك بغرامــة ال تقــل عــن 100 دينــار وال تزيــد عــن 1000 دينــار.

إن النصــوص القانونيــة املتعلقــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة جــاءت شــاملة فيمــا يخــص املكلفــني بتقــدمي هــذه اإلقــرارات 
ومت التوســع يف الفئــات التــي يجــب عليهــا تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة والــواردة يف قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد فالنــص 

يشــير إلــى املوظفــني دون حتديــد،  إضافــة إلــى العاملــني يف املجتمــع األهلــي.

تطبيق إقرارات الذمة المالية في التجربة الفلسطينية
إقرارات الذمة اخلاصة باملكلفني اخلاضعني للهيئة:	. 

قامت هيئة مكافحة الفساد بصفتها اجلهة املختصة مبتابعة تنفيذ إجراءات الذمة املالية وباالستناد إلى املادة 16 من قانون 
مكافحة الفساد املعدل رقم 1 لسنة 2005 بإعداد النموذج اخلاص بإقرار الذمة املالية الذي يتضمن البيانات املطلوبة من 
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املكلف تقدميها، وبدأت الهيئة بتوزيع اإلقرارات بتاريخ 1/12/2012 على املكلفني يف الوظيفة العمومية حيث قامت بتوزيع 
)20068( إقرار حتى منتصف عام 2013،  وبلغ عدد اإلقرارات املستلمة لغاية 31/12/2014 نحو 15217 إقرار، حيث جمعت 
الهيئة يف مرحلة اولى االقرارات من موظفي الفئة اخلاصة والعليا وذلك يف الربع االول من العام 2012، وجمعت يف النصف 

الثاني من عام 2012 االقرارات من موظفي الفئة االولى )مدير A- C(. وشملت االقرارات التيتم جمعها املوظفني املدنييني 
واملوظفني العسكريني وأعضاء مجالس الهيئات احمللية واجلمعيات اخليرية والشركات اململوكة من السلطة.10

كمــا قامــت الهيئــة بتوزيــع إقــرارات الذمــة املاليــة علــى جميــع قــادة وضبــاط االجهــزة األمنيــة مــن درجــة مــالزم فأعلــى حيــث بلــغ 
عــدد هــذه االقــرارات 7250 اقــرارا ومت يف عــام 2015 توزيــع اقــرارات الذمــة املاليــة علــى كافــة املكلفــني يف الوظيفــة العموميــة 
باســتثناء الوظائــف اخلدماتيــة واحلرفيــة التــي ال يوجــد لهــا ايــة صالحيــات ماليــة أو إداريــة ومت اســتهداف مكلفــني يف قطاعــات 
اخــرى مثــل النقابــات واالحتــادات والهيئــات احملليــة، كمــا مت العمــل علــى اعــادة جتديــد االقــرارات للعديــد مــن املكلفــني الذيــن 
مضــى اكثــر مــن ثــالث ســنوات علــى تقدميهــم لهــا، وبلــغ مجمــوع مــا مت توزيعــه مــن اقــرارات حتــى نهايــة عــام 2015 مــا مجموعــه 

37945 اقــرار وبلــغ عــدد االقــرارات املســتلمة فعليــاً حتــى نهايــة 2015 مــا مجموعــة 29 ألــف إقــرار.11 
وبلــغ مجمــوع اإلقــرارات املســتلمة مــن قبــل الهيئــة مــن املكلفــني حتــى نهايــة العــام 2016 مــا مجموعــه )35805( إقــرار، علمــا بــأن 
هــذه االحصائيــات ال تشــمل املكلفــني بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة يف قطــاع غــزة حيــث ال ســلطة لهيئــة مكافحــة الفســاد يف 

القطــاع اخلاضــع فعليــاً حلركــة حمــاس.
املؤسسات التي يعمل لديها املكلفني اخلاضعني بتعبئة إقرار الذمة املالية

العددبيان اجلهات
منظمــة  ومؤسســات  واحملافظــات  العامــة  والهيئــات  والــوزارات  املؤسســات  عــدد 

التحريــر
151

51عدد الوحدات التابعة لألجهزة األمنية وفق بيانات اإلدارة املالية العسكرية
375عدد الهيئات احمللية
2,976عدد الهيئات األهلية

450عدد االحتادات والنقابات
16الشركات املساهمة فيها السلطة الوطنية

70املصفني
350النوادي الرياضية

13الصناديق احلكومية واملؤسسات العامة املستقلة
4,452املجموع

املصدر: هيئة مكافحة الفساد، رام اهلل، 2017.

وال تــزال الهيئــة تعمــل علــى توزيــع اإلقــرارات علــى باقــي املكلفــني اخلاضعــني يف كافــة القطاعــات، وجتديــد اإلقــرارات للعديــد 
مــن املكلفــني الــذي مضــى أكثــر مــن 3 ســنوات علــى تعبئتهــم لإلقــرار الســابق.

 مــن جهــة أخــرى عقــدت هيئــة مكافحــة الفســاد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع ممثلــي األطــراف املكلفــة بتقــدمي  إقــرارات الذمــة 
ــني عــن  ــع ممثل ــك م ــل املكلفــني وذل ــن قب ــرارات م ــة اإلق ــة لتعبئ ــات الفني ــة واآللي ــب القانوني ــان اجلوان ــدف شــرح وبي ــة به املالي
األجهــزة األمنيــة )املخابــرات، الوقائــي، جهــاز الشــرطة( والــوزارات واملؤسســات احلكوميــة واحملافظــات وديــوان الرئاســة وســلطة 

النقــد واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وهيئــات احلكــم احمللــي واملنظمــات األهليــة.12 

10  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2012، رام الله، 2013.

11  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2015، رام الله، 2016.

12  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2016، رام الله، 2017.
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جدول بإعداد إقرارات الذمة املالية وتوزيعها حسب القطاعات حتى 31/12/2016 
إقرارات القطاع

موزعة
إقرارات 
مستلمة

نسبة 
االلتزام

احلكوميــة 1 والــوزارات  املؤسســات 
)املوظفــني املدنيــني( وجتديــد تعبئــة 

جــدد ومكلفــني  اإلقــرار 

214382088097.4%

%6060100هيئة مكافحة الفساد2

املوظفني العسكريني )األجهزة 3
األمنية(

8929860696.38%

%3439271578.95أعضاء الهيئات احمللية4
%2535246397.17موظفي الهيئات احمللية5
%247575230.38اجلمعيات6
تشــارك 7 التــي  املســاهمة  الشــركات 

الســلطة فيهــا 
22317678.92%

%802025النقابات واالحتادات8
%12310081.30الصناديق احلكومية9

%433376.74املعاهد املصرفية10
%392853580591.14املجموع11

املصدر: هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2016.

ويف حــال اعتمــاد سياســة تكليــف جميــع العاملــني يف كل القطاعــات بتقــدمي اإلقــرار- وهــذا توســع كبيــر يف هــدف املشــرع 
وفلســفة القانــون والتــي تســتند إلــى الوقايــة مــن الفســاد بالتركيــز علــى األشــخاص املتوقــع أن يســتغلوا موقعهــم املقــرر يف اتخــاذ 
القــرارات العامــة- فــان عــدد املكلفــني يتســع بشــكل كبيــر جــداً حيــث يشــمل كافــة املوظفــني العموميــني يف الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة، ســواء كانــوا دائمــني أو مؤقتــني إضافــة إلــى مجموعــة كبيــرة  مــن الفئــات التــي تأتــي يف إطــار منظمــات 
املجتمــع املدنــي واالحتــادات والنقابــات املهنيــة واملنتخبــني والعاملــني يف الهيئــات احملليــة، وتقــدر اإلحصائيــات إلــى انــه يف حالــة 
تطبيــق النصــوص القانونيــة التــي حتــدد املكلفــني بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فيمكــن 
أن يتجــاوز العــدد عــن 260 ألــف مكلــف، وهــو مــا يتطلــب الكثيــر مــن املــوارد املاديــة والبشــرية لتولــي هــذه العمليــة، كمــا يحــد 

مــن فاعليــة هــذه املنظومــة.

وقــد قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد بتعديــل املــادة 16 ليتــم حصــر املكلفــني بتقــدمي اإلقــرارات بشــكل أكثــر حتديــدا مــن خــالل 
القانــون املعــدل الــذي تقدمــت بــه يف عــام 2016، ومت إقــراره ونشــره يف اجلريــدة الرســمية قبــل أن يتــم وقــف العمــل بــه بســبب 

خــالف حــول الصالحيــات بــني األطــراف املختلفــة .13

13  قرار بقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديالته، الوقائع الفلسطينية، العدد ،125، 2016/9/29.
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إحصائيات املكلفني املتوقع تقدميهم إقرارات الذمة املالية وفق قانون هيئة مكافحة الفساد املعدل رقم 1

الضفة اجلهات اخلاضعة
الغربية

املجموع الكلي للموظفني قطاع غزة
اخلاضعني وفق القانون احلالي

املوظفــون املدنيــون اخلاضعــون إلحــكام قانــون 
اخلدمــة املدنيــة

62,74032,28595,025

65,55836,205101,763املنتسبون العسكريون
الفئــات األخــرى )الهيئــات احملليــة، املؤسســات 
الشــركات  والنقابــات،  االحتــادات  األهليــة، 
املســاهمة فيهــا الســلطة، املصفــني القانونيــني، 
املؤسســات  الصناديــق  الرياضيــة،  األنديــة 
وأعضــاء  موظفــني  الوزاريــة(  غيــر  العامــة 

مجالســها.

متوفــر 64,243 غيــر 
ت  ئيــا حصا إ
الهيئــة لــدى 

64,243

192,54168,490261,031املجموع
املصدر: هيئة مكافحة الفساد، رام اهلل،2017.

املكلفون بتقدمي اإلقرارات يف الوظائف القيادية من غير اخلاضعني للهيئة	. 

ــس التشــريعي والقضــاة  ــوزراء، وأعضــاء املجل ــس ال ــس وأعضــاء مجل ــس، رئي ــات األخــرى )الرئي ــق بتقــدمي الفئ ــا يتعل ــا فيم أم
وأعضــاء النيابــة العامــة(  إلقــرارات الذمــة املاليــة فوفقــا لالمــني العــام ملجلــس القضــاء األعلــى هنــاك التــزام تــام مــن قبــل قضــاة 
احملاكــم النظاميــة بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة ويعــد ذلــك احــد متطلبــات إشــغال الوظيفــة، فعلــى كل مرشــح تعبئــة النمــوذج املعــد 
لهــذه الغايــة قبــل البــدء بأعمــال وظيفتــه، وحتفــظ هــذه اإلقــرارات لــدى رئيــس احملكمــة العليــا رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 

مبوجــب املــادة 28 مــن قانــون الســلطة القضائيــة.14 

أمــا رئيــس وأعضــاء املجلــس التشــريعي فتشــير محاضــر جلســات املجلــس إلــى قيــام رئيــس املجلــس التشــريعي يف اجللســة األولــى 
مــن الــدورة األولــى للمجلــس يف عــام 2006 بدعــوة أعضــاء املجلــس لتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة تطبيقــا للمــادة 54 مــن القانــون 
األساســي.  ويف اجللســة الرابعــة مــن الــدورة األولــى أشــار أمــني ســر املجلــس التشــريعي –يف تقريــره حــول املوضــوع- إلــى تقــدمي 
46 عضــوا مــن أصــل 48 عضــوا يف قطــاع غــزة إلقــرار الذمــة املاليــة، وأمــا يف الضفــة الغربيــة فقــد قــدم 29 عضــوا مــن أصــل 
ــم يتقــدم بإقــرار الذمــة املاليــة  84 عضــوا إقــرار الذمــة املاليــة وهــو مــا يعنــي أن 41 عضــوا مــن أعضــاء املجلــس التشــريعي ل
حتــى تاريــخ 15.18/4/2006 حيــث تعطلــت فيمــا بعــد جلســات املجلــس التشــريعي مــع نهايــة عــام 2006 ولــم يجــر أيــة متابعــة 

للموضــوع. 

كمــا تشــير املعلومــات إلــى تقــدمي الرئيــس إلقــرار الذمــة املاليــة اخلــاص بــه يف أعقــاب انتخابــه يف عــام 16،2005 وكذلــك تقــدمي 
رئيــس الــوزراء والــوزراء إقــرارات الذمــة املاليــة لرئيــس الســلطة الوطنيــة عقــب تشــكيل احلكومــة مباشــرة يف عــام 17.2013

ولــم يجــر جتديــد إلقــرارات هــذه الفئــات أو تقدميهــا بشــكل دوري بعــد مــن مــرور عــدة ســنوات  علــى تقدميهــم لهــا )11 ســنة 
للرئيــس، 10ســنوات ألعضــاء املجلــس التشــريعي، 4 ســنوات ملجلــس الــوزراء، وكذلــك احلــال القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
حيــث تقــدم مــرة واحــد عنــد التعيــني(، إذ أن النصــوص القانونيــة التــي يقــدم مبوجبهــا أعضــاء الفئــات الســابقة إقــرارات الذمــة 
املاليــة ال تشــير إلــى تقدميهــا بشــكل دوري أو عنــد حــدوث تغييــر يف مصــادر الدخــل أو بعــد إنهــاء الوظيفــة، كمــا هــو احلــال يف 

قانــون مكافحــة الفســاد الــذي يخضــع لــه املوظفــني العموميــني. 

14  مقابلة شخصية مع األستاذ اسعد سعيد شنار، أمني عام مجلس القضاء األعىل، الثالثاء 7/4/ 2017، ومقابلة شخصية مع السيد محمد عالونة، مدير األمانة العامة ملجلس 

القضاء األعىل، الثالثاء 7/4/ 2017.

15  املجلس الترشيعي الفلسطيني، املحرض املخترص للجلسة األوىل بتاريخ 2006/3/7 واملحرض  املخترص للجلسة الرابعة من الدورة األويل بتاريخ 2006/4/18.

16  نظام النزاهة الوطني209، االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة امان، رام الله 2009. 

17  الفساد السيايس يف العامل العريب، االئتالف من اجل النزاهة واملسالة امان،2015.
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و حتــال اإلقــرارات اخلاصــة بالــوزراء إلــى الرئيــس الــذي يضــع الترتيبــات اخلاصــة بحفظهــا، بينمــا حتفــظ إقــرارات أعضــاء 
املجلــس التشــريعي والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة لــدى احملكمــة العليــا، وأمــا إقــرار الرئيــس فمــن غيــر الواضــح أيــن يحفــظ 

ولكنــه يبقــى يف الرئاســة وأمــا بقيــة املكلفــني فتحــال اإلقــرارات لهيئــة مكافحــة الفســاد حلفظهــا.

النموذج الخاص بإقرار الذمة المالية للمكلفين
ان تصميم النموذج اخلاص باملكلفني لتقدمي اقرارات الذمة املالية يرتبط بعدد من القضايا اهمها طبيعة املكلفني انفسهم 

واملستوى الوظيفي لهم، وكذلك مضمون الذمم التي يجب ان يشملها االقرار واخيراً بساطة االقرار وسهولة االجراءات حتى 
يسهل على املكلفني التعامل معه.

ويف احلالــة الفلســطينية يوجــد أكثــر مــن منــوذج حســب الفئــات املكلفــة، فالفئــة التــي ال تخضــع للهيئــة يف جانــب تقــدمي اإلقــرارات  
)الرئيــس ورئيــس الــوزراء والــوزراء ورئيــس وأعضــاء املجلــس التشــريعي والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة( ال يوجــد منــوذج معلــن 
أو منشــور وإمنــا يعتمــد علــى اجتهــاد املســؤولني يف هــذه الدوائــر، بينمــا يوجــد منــوذج خــاص باملوظفــني العموميــني اخلاضعــني 

للهيئــة يف تقــدمي اإلقــرارات.

وفيمــا يتعلــق مبضمــون اإلقــرار الــذي تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد اإلشــراف علــى تقدميــه فإنــه يتكــون مــن عــدة أجــزاء يشــمل 
اجلــزء األول منــه علــى البيانــات الشــخصية كاالســم واجلنســية ومــكان العمــل واملســمى الوظيفــي وقيمــة الراتــب الشــهري، أمــا 

اجلــزء الثانــي فيتنــاول البيانــات عــن الــزوج واألبنــاء القصــر.

ويتنــاول اجلــزء الثالــث الــذمم املاليــة ملقــدم اإلقــرار وتشــمل: النقــود واحلســابات البنكيــة يف داخــل فلســطني وخارجهــا واألمــوال 
غيــر املنقولــة مــن أراضــي وعقــارات داخــل فلســطني وخارجهــا واألمــوال املنقولــة واألســهم واحلصــص يف الشــركات والســندات 
واحللــي واملعــادن واألحجــار الكرميــة والديــون وأيــة مصــادر دخــل أخــرى، وأمــا اجلــزء الرابــع فهــو يتعلــق بــذمم الــزوج أو الزوجــة 

واألبنــاء القصــر ملقــدم اإلقــرار.

وأخيــرا يتضمــن النمــوذج بنــداً يتعلــق بأيــة بيانــات يرغــب مقــدم اإلقــرار إضافتهــا واملرفقــات وإقــرار بصحــة البيانــات املقدمــة 
مــع توقيــع املكلــف علــى كل صفحــة مــن صفحــات اإلقــرار.

ويالحــظ علــى النمــوذج الفلســطيني إلقــرار الذمــة املاليــة انــه مفصــل بشــكل كبيــر فهــو عمليــاً ثــالث إقــرارات يف إقــرار واحــد، 
إقــرار للمكلــف، وإقــرار لــزوج املكلــف، وإقــرار لألبنــاء القصــر للمكلــف وإذا كان هــذا التفضيــل أو الشــكل مــن النمــوذج مناســب 
ــر اختصــاراً وتبســيطاً وســهولة  ــه ينصــح أن يكــون أكث ــا ومتخــذي القــرار مــن السياســيني معينــني ومنتخبــني، فان ــات العلي للفئ
للموظفــني العموميــني اآلخريــن مــن الفئــات األدنــى، ليســهل التعامــل معــه ليــس فقــط مــن قبــل املكلــف وإمنــا أيضــا مــن قبــل 

الهيئــة خاصــة مــع الكــم الهائــل مــن املكلفــني بتعبئــة هــذا النمــوذج.

ومــن جهــة أخــرى لــم يرفــق النمــوذج الفلســطيني بإرشــادات أو إجــراءات توضــح للمكلــف ماهيــة هــذا اإلقــرار وكيفيــة تعبئتــه وهــو 
مــا قــد يســهم يف اإلجابــة علــى الكثيــر مــن األســئلة التــي يطرحهــا املكلــف حــول اإلقــرار عنــد تعبئتــه خاصــة أول مــره. مــع العلــم 
بــأن الهيئــة تقــوم بعقــد ورشــات عمــل خاصــة بالتعريــف باإلقــرار وكيفيــة تعبئتــه، كمــا تقــوم بتدريــب العديــد مــن اجلهــات علــى 

تعبئــة اإلقــرار مــن خــالل موظفيهــا املختصــني.18 

ويفتقــد اإلقــرار أيضــا لتحديــد طبيعتــه مــن حيــث كونــه إقــرارا يقــدم ألول مــرة أم إقــرارا دوريــاً أم إقــرارا لنهايــة اخلدمــة أم 
إقــرارا تكميليــا يتعلــق بتغييــر حصــل علــى دخــل املكلــف.19  كمــا هــو احلــال علــى ســبيل املثــال يف النمــوذج الكويتــي إلقــرار الذمــة 
املاليــة. كذلــك ال يتضمــن اإلقــرار تعريفــاً بــكل بنــد مــن بنــود الــذمم التــي يصــرح عنهــا مبعنــى املقصــود باألمــوال املنقولــة واألمــوال 
غيــر املنقولــة والعقــارات والنقــود واحلســابات البنكيــة واألســهم واألوراق املاليــة والديــون.. الــخ كمــا هــو احلــال علــى ســبيل املثــال 

يف النمــوذج الســعودي إلقــرار الذمــة املاليــة، فهــذه املفاهيــم ليســت بالضــرورة واضحــة جلميــع املكلفــني.

كمــا ركــز اإلقــرار علــى الــذمم املاليــة واملاديــة ولــم يتطــرق إلــى احلقــوق املعنويــة للمكلــف والتــي قــد تكــون مصــدر مهــم للدخــل 
وذات قيمــة ماليــة كبيــر مثــل حقــوق املؤلــف وبــراءات االختــراع، وان ورد يف النمــوذج بنــد عــام »أيــة مصــادر أخــرى للدخــل« ميكــن 

18  مقابلة مع السيد عصام عبد الحليم، مدير عام دائرة املعلوماتية يف هيئة مكافحة الفساد، األحد، 2017/6/18

19  مل يتضمن الترشيع الفلسطيني نصاً يلزم املكلف بتقديم ترصيح عن أي تغيري فجايئ يحصل عىل دخله ومصدر هذا الدخل الجديد.
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أن يغطــي هــذا اجلانــب.

ــف وإمنــا  ــل املكل ــه مــن قب ــح عن ــذي ينبغــي التصري ــي( للدخــل ال ــم يضــع اإلقــرار ســقوفاً محــددة )كحــد ادن مــن جهــة أخــرى ل
ألــزم املكلــف بالتصريــح عــن أي دخــل أو ذمم مهمــا كان حجمهــا وهــو عكــس مــا ذهبــت إليــه جتــارب أخــرى، كالنمــوذج التونســي 
والنمــوذج املغربــي ويعــود ذلــك إلــى عــدم تضمــني القانــون الفلســطيني نصوصــاً لتحديــد ســقف الــذمم التــي ينبغــي التصريــح 

عنهــا.

كمــا أن منــوذج اإلقــرار لــم يتضمــن أيــة إشــارة إلــى ضــرورة قيــام املكلــف بالتصريــح عــن أيــة تضــارب يف املصالــح مبعنــى اإلفصــاح 
عــن أي نشــاط أخــر ميكــن أن يتعــارض مــع متطلبــات وظيفتــه أو يــؤدي إلــى اســتفادة ماديــة أو معنويــة منهــا.

وأخيــرا فــان النمــوذج الفلســطيني إلقــرار الذمــة املاليــة ورقــي مبعنــى انــه يــوزع باليــد مــن قبــل الهيئــة ويســلم لهــا باليــد بعــد 
تعبئتــه وهــو مــا يشــكل عبئــاً كبيــراً علــى الهيئــة ويتطلــب مــوارد إضافيــة يف احلفــظ والتخزيــن ويجعــل مــن مراجعــة وتدقيــق هــذه 
ــه مــن قبــل املكلــف  ــة هــذا النمــوذج بحيــث يجــرى تعبئت ــى أمتت ــب العمــل عل ــة، وهــو مــا يتطل ــة الصعوب اإلقــرارات أمــرا يف غاي
الكترونيــاً وهــو مــا مــن شــأنه التســهيل علــى الهيئــة ليــس فقــط يف توزيــع وتلقــي اإلقــرارات بســرعة وســهولة وإمنــا أيضــا ســهولة 

مراجعتهــا وتدقيقهــا وحفظهــا وتخزينهــا، كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن التجــارب العربيــة والدوليــة )الكويــت( )ســلوفينيا(.

اثر آلية استخدام إقرارات الذمة المالية في الوقاية من الفساد ومنع اإلفالت من العقاب
بالرغــم مــن أن تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يعــد مــن الوســائل الوقائيــة مــن الفســاد و لتعزيــز النزاهــة يف إدارة املــال العــام 
وتعزيــز ثقــة املواطنــني مبؤسســات الدولــة وموظفيهــا إال أن هنــاك جانــب أخــر إلقــرارات الذمــة املاليــة يف مكافحــة الفســاد تتمثــل 
يف كونهــا احــد أدوات اإلثبــات علــى بعــض جرائــم الفســاد وعلــى وجــه التحديــد جرائــم الكســب أو اإلثــراء غيــر املشــروع والتــي 
يتبعهــا عــادة جرميــة غســل لألمــوال، فاألمــوال التــي يكســبها املوظــف العــام وزيــادة الثــروة اخلاصــة بــه أو مبــن يقعــون ضمــن 
واليتــه بشــكل الفــت دون قــدرة علــى تبريــر مصــدر هــذه الزيــادة أو الثــروة يجعلــه محــل اتهــام باإلثــراء غيــر املشــروع خاصــة إذا 
كان دخلــه ومصــادر هــذا الدخــل موضحــة ومســجله ضمــن إقــرار الذمــة املاليــة الــذي يصــرح بــه قبــل إشــغال وظيفتــه وبشــكل 
دوري، فعمليــات التحقيــق والتدقيــق واملقارنــة التــي جتريهــا اجلهــات املختصــة بــني الدخــل املصــرح بــه مــن قبــل املكلــف بتقــدمي 
إقــرار الذمــة املاليــة ودخلــه وثروتــه أثنــاء أو بعــد إشــغال الوظيفــة العامــة هــي ابــرز أدوات الكشــف عــن الكســب أو اإلثــراء غيــر 

املشــروع.

ويف التجربــة الفلســطينية الســتخدام هــذا األســلوب وبالشــكل الــذي حــدده قانــون مكافحــة الفســاد ووفقــا ملــا مت احلصــول عليــه 
مــن معلومــات مباشــرة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد باعتبارهــا اجلهــة التــي جتمــع وحتتفــظ بالقســم الرئيســي مــن إقــرارات الــذمم 
املاليــة إضافــة إلــى مراجعــة حيثيــات بعــض القضايــا التــي عرضــت أمــام محكمــة جرائــم الفســاد يبــدو أن الــدور الــذي تلعبــه 
إقــرارات الذمــة املاليــة يف مكافحــة الفســاد محــدوداً ويرجــع الســبب الرئيســي وراء عــدم فعاليــة هــذه املنظومــة وأثرهــا ســواء 
علــى مســتوى الوقايــة مــن وقــوع جرائــم الفســاد أو كقرينــة علــى هــذه اجلرائــم يعــود إلــى التعقيــدات التــي يتــم العمــل بهــا مبوجــب 
ــوزراء،  ــوزراء، وال ــى مســتوى السياســيني )الرئيــس، رئيــس ال ــا مــن املكلفــني ســواء عل ــي يجــري جمعه ــون، فاإلقــرارات الت القان
ورئيــس وأعضــاء املجلــس التشــريعي( أو مــن القضــاة والنيابــة العامــة أو علــى مســتوى املوظفــني العموميــني والفئــات األخــرى التــي 
تقــع ضمــن مســؤولية هيئــة مكافحــة الفســاد يكتفــي باالحتفــاظ بهــا بســرية كاملــة دون إجــراء أي نــوع مــن التدقيــق ملــا تتضمنــه 
مــن بيانــات أو معلومــات، وال يجــري مقارنــات لتلــك اإلقــرارات التــي تقــدم بشــكل دوري مــن قبــل املكلفــني لبيــان حجــم التغييــر يف 

الدخــل والثــروة  وبالتالــي إعطــاء مؤشــرا علــى حــدوث إثــراء غيــر مشــروع.20

لقــد تبنــى املشــرع الفلســطيني واجلهــات املســؤولة الســرية كمبــدأ أساســي للتعامــل مــع إقــرارات الذمــة املاليــة إال يف حالــة ورود 
شــكاوى أو بالغــات عــن فســاد لــدى أحــدا مــن املكلفــني أو توجيــه اتهــام للمكلــف بالفســاد يف هــذه احلــاالت فقــط يجــري الطلــب 
مــن احملكمــة املختصــة الســماح بالكشــف عــن إقــرار الذمــة املاليــة للشــخص املعنــي والتحقيــق يف مضمونــه واســتخدامه كبينــة 

يف إثبــات اجلــرم املوجــه لــه.

ونظــراً لهــذه القيــود املشــددة يف التعامــل مــع إقــرارات الذمــة املاليــة وبالنظــر إلــى كــون هــذه اإلقــرارات تســتخدم يف إثبــات جرائــم 
محــددة وهــي جرميــة الكســب غيــر املشــروع حيــث يتــم رفــع الســرية علــى جميــع املعلومــات والبيانــات املتعلقــة باملتهــم، فقــد بلــغ 

20  مقابلة مع السيد عصام عبد الحليم، مدير عام دائرة املعلوماتية يف هيئة مكافحة الفساد، األحد، 2017/6/18
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عــدد قضايــا الفســاد التــي يتــم اســتخدام إقــرارات الذمــة املاليــة كأحــد أدوات اإلثبــات أو كقرينــة فيهــا مــن قبــل نيابــة مكافحــة 
الفســاد 6 قضايــا فقــط حتــى منتصــف عــام 21.2017

وعليــه وحتــى يكــون ملنظومــة إقــرارات الذمــة املاليــة دوراً مهمــاً يف مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه ال بــد مــن إعــادة النظــر يف 
الفلســفة وراء تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة والــدور املنتظــر مــن هــذه املنظومــة بتغليــب املصلحــة العامــة املتعلقــة بالرقابــة 
واحملافظــة علــى املــال العــام علــى املصلحــة اخلاصــة املتعلقــة باحملافظــة علــى ســرية البيانــات واملعلومــات اخلاصــة باملكلفــني 
التــي تتضمنهــا إقــرارات الذمــة املاليــة أو علــى األقــل بعــض الفئــات منهــم كالوظائــف العليــا واخلاصــة وأولئــك الذيــن يتولــون 
اتخــاذ القــرارات األساســية يف إدارة األمــوال العامــة، أو علــى األقــل قيــام وحــدة مهنيــة عاليــة املســتوى تتمتــع باحلياديــة بعمليــة 
الفحــص والتدقيــق لهــذه اإلقــرارات عنــد تقدميهــا وإجــراء املقارنــات حــول مســتوى التغييــر يف الثــروة الحقــا، ومــدى وجــود مبــرر 

لهــذه التغييــر. 

وقــد ســعت هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى إزالــة اللبــس حــول امتــداد موضــوع الســرية علــى عمليــة فحــص وتدقيــق البيانــات الــواردة 
يف اإلقــرارات، مــن خــالل القانــون املعــدل الــذي تقدمــت بــه الهيئــة واُقــر ونشــر يف اجلريــدة الرســمية قبــل أن يتــم وقــف العمــل 

بــه، حيــث عدلــت املــادة 22 التــي تتعلــق بســرية اإلقــرارات لتتيــح عمليــة الفحــص والتدقيــق لهــا.22    

التحديات واإلشكاليات التي تواجه التجربة الفلسطينية في تقديم إقرارات الذمة المالية
اتساع الفئات املكلفة بتقدمي اإلقرارات مبوجب القانون:. 1

اعتمــاد مبــدأ شــمول القانــون لكافــة املوظفــني مدنيــني وعســكريني بغــض النظــر عــن درجاتهــم الوظيفيــة وطبيعــة الوظائــف التــي 
يشــغلونها والذيــن يقــدرون بنحــو 165 ألــف موظــف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة رغــم أن الكثيــر منهــم ال عالقــة لهــم بــإدارة 
املــال العــام أو اتخــاذ القــرارات املهمــة. وكذلــك شــموله للعاملــني يف الهيئــات احملليــة ورؤســائها وأعضائهــا والتــي يبلــغ عددهــا 
365 مجلســاً دون األخــذ باالعتبــار حجــم هــذه الهيئــات، واملؤسســات العامــة واجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة واألحــزاب 

والنقابــات والعاملــني فيهــا وهــم بــاآلالف، إضافــة إلــى مــن يقــرر مجلــس الــوزراء تقدميهــم إلقــرارات الذمــة املاليــة.

ان هــذا التوســع يف املكلفــني يحــد مــن فعاليــة تطبيــق هــذه املنظومــة. فــاذا كانــت الهيئــة جتــد صعوبــة يف التعامــل مــع اإلقــرارات 
التــي مت جمعهــا وهــي نحــو 35 ألــف إقــرار، إضافــة إلــى اقتصــار عمــل الهيئــة يف الضفــة الغربيــة فقــط فكيــف ســيكون الوضــع 
إذا مــا مت تطبيــق القانــون علــى كافــة القطاعــات والفئــات املكلفــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يف الضفــة وغــزة والتــي يقــدر 

عددهــم بأكثــر مــن 260 ألــف مكلــف.

ــر  ــرارات بشــكل كبي ــة بتقــدمي هــذه اإلق ــات املكلف ــد الفئ ــى الذهــاب نحــو حتدي ــة يف هــذا املجــال تشــير إل إن التجــارب الدولي
واقتصارهــا علــى مــن يتولــى مناصــب قياديــة أو يلعــب دوراً أساســيا يف اتخــاذ القــرارات إضافــة إلــى الفئــات التــي يتعلــق عملهــا 

بــإدارة املــال العــام والتصــرف بــه أي املســؤولني املعرضــني للفســاد.

ففــي األردن لــم يــزد عــدد األشــخاص اخلاضعــني ملنظومــة اإلقــرار وفــق التشــريع األردنــي عــن 11575 شــخص وذلــك خــالل 8 
ســنوات.23

ويف تونــس بلــغ عــدد اإلقــرارات خــالل الفتــرة مــن عــام 1987 وحتــى عــام 2011 نحــو 22 ألــف إقــرار. ويف املغــرب وصــل العــدد 
إلــى 11 ألــف إقــرار، وال يتجــاوز مجمــوع هــذه اإلقــرارات 400 ألــف إقــرار يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.24

وبالرغــم مــن التوجــه يف الــدول ســابقة الذكــر نحــو حصــر تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يف فئــات محــددة بعينهــا إال أن العديــد 

21  املصدر نفسه.. 

22   قرار بقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديالته، مصدر سابق.

23  رمزي نزهة، املامرسات الجيدة والدروس املستفادة يف ضوء التجارب املقارنة )التجربة األردنية(، ورشة عمل وطنية بشأن تعزيز فعالية منظومة إقرار الذمة املالية يف 

فلسطني، رام الله، 11-12 أيار 2015.

24  نورا بنت محمد الشهري، تطبيق إقرارات الذمة املالية ودوره يف مكافحة الفساد وحامية النزاهة يف اململكة العربية السعودية، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية، 2014.
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مــن الدراســات والتقييمــات التــي أجريــت حــول املوضــوع يف هــذه الــدول مــا زالــت تشــير إلــى تضخــم عــدد إقــرارات الذمــة املاليــة 
فيهــا وهــو مــا يقلــل مــن فعاليــة املنظومــة وإمكانيــة اســتخدامها يف مكافحــة الفســاد.

غيا	 املراجعة والتدقيق ملا تتضمنه اإلقرارات من معلومات وبيانات. 2

ال تخضــع اإلقــرارات للمراجعــة والتدقيــق ســواء فيمــا يتعلــق باإلقــرارات اخلاضعــة للهيئــة او تلــك اخلاضغــة للمحكمــة العليــا او 
للرئيــس فــدور هيئــة مكافحــة الفســاد يقتصــر علــى توزيــع اإلقــرارات وجمعهــا واالحتفــاظ بهــا، وال تقــوم الهيئــة بفحــص هــذه 
اإلقــرارات،  بالرغــم مــن أن ذلــك أحــد مهامهــا وفقــاً لنــص املــادة 8 مــن قانــون مكافحــة الفســاد وتبــرر الهيئــة ذلــك بــأن  صالحيــة 
الهيئــة يف هــذا املجــال مقيــدة بنــص املــادة 22 مــن القانــون التــي تعتبــر اإلقــرارات ســرية وال يجــوز إفشــاؤها ويشــترط احلصــول 
علــى قــرار احملكمــة املختصــة لفتحهــا )إلزالــة الســرية عنهــا( واالطــالع عليهــا يف حالــة وجــود شــبهات بالفســاد تســتدعي ذلــك.

مــع العلــم بــأن فحــص اإلقــرارات والتأكــد مــن صحــة البيانــات املقدمــة ال يعــد إفشــاًء للســرية التــي نصــت عليهــا املــادة املذكــورة 
فهــي تأتــي يف إطــار دائــرة االختصــاص، فهنــاك فــرق بــني االطــالع علــى هــذه اإلقــرارات بقصــد التحقــق والتدقيــق مــن قبــل 
ــة املختصــة الطــالع  ــراراً مــن احملكم ــب ق ــذي يتطل ــا ال ــة عليه ــى اطــالع العام ــني إفشــاء املعلومــات مبعن ــات املختصــة وب اجله

اجلمهــور عليهــا وهــو مــا قصدتــه املــادة 22.

ويف هــذا املجــال فــان املعاييــر الدوليــة تؤكــد علــى ضــرورة التدقيــق املســتندي لإلقــرارات بــل وحتــى أمتتتهــا حتــى يســهل التعامــل 
معهــا، إال أن معظــم التجــارب العربيــة تربــط فحــص وتدقيــق اإلقــرارات بتقــدمي شــكوى أو بــالغ أو تقــدمي اتهــام بقضيــة فســاد 

وذلــك علــى العكــس مــن التجــارب الدوليــة يف هــذا املجــال.

فوفقــاً لقانــون األخالقيــات يف احلكومــة األمريكــي لعــام 1978 يجــرى مراجعــة اإلقــرارات املقدمــة مــن املكلفــني مــن قبــل 
الــوكاالت التــي يعملــون فيهــا للتأكــد مــن عــدم وجــود تعــارض يف املصالــح أصــال أو قــد ينشــأ الحقــا.

ويف رومانيــا يتــم التحقــق مــن صحــة البيانــات الــواردة يف إقــرارات الذمــة املاليــة مــن قبــل مفتشــي هيئــة النزاهــة الوطنيــة مــن 
خــالل الوصــول إلــى قواعــد البيانــات اخلاصــة باملكلــف بســجل الضرائــب وقواعــد بيانــات الهويــة الشــخصية والســجل العقــاري 
وغيرهــا مــن البيانــات اخلاصــة باملكلــف وتفــرض عقوبــات علــى املكلــف يف حــال عــدم تقدميــه املعلومــات املطلوبــة منــه مــن قبــل 

املفتــش لغــرض التحقــق مــن صحــة اإلقــرارات.25

ويف بلغاريــا يجــري التحقــق مــن اإلقــرارات مــن قبــل مكتــب التدقيــق الوطنــي الــذي لديــه احلــق يف الوصــول إلــى البيانــات مــن 
الســجل اخلــاص باملكلــف مــن خــالل املوقــع االلكترونــي للمكتــب الوطنــي لتدقيــق احلســابات.

 سرية إقرارات الذمة املالية. 3

نصــت املــادة 22 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى ســرية إقــرارات الذمــة املاليــة واإلجــراءات والتحقيقــات وفحــص الشــكاوى 
بشــأن الكســب غيــر املشــروع واعتبــرت ذلــك مــن االســرار التــي ال يجــوز إفشــاؤها إال بقــرار مــن احملكمــة املختصــة.

وتشــمل الســرية كافــة إقــرارات الذمــة املاليــة املقدمــة مــن قبــل املكلفــني ســواء تلــك املقدمــة للهيئــة والتــي تتولــى الهيئــة االحتفــاظ 
ــس  ــة العامــة وأعضــاء املجل ــة للقضــاة والنياب ــرارات الذمــة املالي ــا واخلاصــة بإق ــدى احملكمــة العلي ــي حتفــظ ل ــك الت ــا أو تل به

التشــريعي أو التــي حتفــظ يف الرئاســة للرئيــس والــوزراء. 

ويعــد مبــدأ ســرية إقــرارات الذمــة املاليــة توجهــا أخــذت بــه معظــم األقطــار العربيــة مثــل تونــس واملغــرب واألردن ومصــر، 
فاألقطــار العربيــة يف مجملهــا ال تســمح بنشــر هــذه اإلقــرارات أو االطــالع عليهــا مــن قبــل املواطنــني ويقتصــر االطــالع عليهــا 
علــى جهــات محــددة بالقانــون كهيئــات مكافحــة الفســاد أو النيابــة العامــة وذلــك بشــروط منهــا، وجــود شــبهات باإلثــراء غيــر 

ــف. ــى شــخص املكل املشــروع أو شــكاوى وبالغــات عل

25  نورا بنت محمد الشهري، مصدر سابق.
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ــى العكــس متامــاً مــن مبــدأ الســرية الــذي اعتمدتــه معظــم التجــارب العربيــة ومنهــا الفلســطينية، يســود مبــدأ العلنيــة يف  وعل
التعامــل مــع معظــم إقــرارات الذمــة املاليــة لكبــار املســؤولني يف الــدول الدميقراطيــة، ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة تكــون هــذه 
اإلقــرارات متاحــة للعامــة عنــد الطلــب ومنشــورة علــى االنترنــت، كــون احــد أهدافهــا تعزيــز ثقــة اجلمهــور يف نزاهــة املســؤولني 
احلكوميــني، فاإلقــرارات اخلاصــة باملناصــب العليــا يف الدولــة علنيــة ومنشــورة للعامــة، امــا مــن يعملــون يف مناصــب متدنيــة فــان 
إقراراتهــم ال تكــون متاحــة للعامــة ولكــن تتــم مراجعتهــا مــن قبــل الــوكاالت التــي يعملــون فيهــا، فهنــاك نحــو 38 ألــف إقــرار ذمــة 
تقــدم ســنوياً مــن جانــب املوظفــني العموميــني يف الســلطة التنفيذيــة تكــون متاحــة للعامــة مقابــل 360 ألــف إقــرار تكــون ســرية.26

ويف رومانيــا يتــم نشــر جميــع إقــرارات الذمــة املاليــة يف موقــع الكترونــي خــاص مبــا فيهــا إقــرارات الذمــة املاليــة لرئيــس الدولــة 
وأعضــاء البرملــان والــوزراء والقضــاة وذوي املناصــب العليــا والقياديــة.

ويف جمهوريــة ســلوفينيا تنشــر البيانــات املتعلقــة باألصــول التــي مت احلصــول عليهــا خــالل شــغل الوظيفــة العامــة أو نتيجــة القيــام 
بــأي نشــاط يف غضــون ســنة مــن تــرك املكلــف للوظيفــة، ويشــترط القانــون ان تنشــر بطريقــة ســهلة لتســهيل عمليــة املقارنــة لهــا 
مــن قبــل اجلمهــور، وذلــك علــى املوقــع االلكترونــي لهيئــة النزاهــة، اال انــه يتــم االســتثناء مــن اإلفصــاح عــن البيانــات التــي يقدمهــا 

املكلــف عــن األصــول والدخــل املكتســب قبــل تولــي املنصــب.

النقص يف األحكام القانونية اخلاصة . 4

هنــاك نقصــاً يف هــذه األحــكام فيمــا يتعلــق باإلجــراءات اخلاصــة بتقــدمي اإلقــرارات وحفظهــا خاصــة للفئــات التــي ال تقــع يف 
إطــار اختصــاص هيئــة مكافحــة الفســاد )الرئيــس، رئيــس الــوزراء والــوزراء، ورئيــس املجلــس التشــريعي وأعضــاءه(، فليــس مــن 
الواضــح اجلهــة املكلفــة بإلــزام هــذه األطــراف لتقــدمي الذمــة املاليــة، وهــل تقــوم بذلــك مــن تلقــاء ذاتهــا ومــا هــي العقوبــة التــي 
تترتــب علــى عــدم االلتــزام بهــذا اإلجــراء، كمــا أن النــص علــى احلفــظ لهــذه اإلقــرارات لــدى احملكمــة العليــا ال يتضمــن أيــة إشــارة 

لــدور أخــر للمحكمــة يف هــذا املجــال ســوى إصــدار القــرارات بالســماح باالطــالع علــى هــذه اإلقــرارات .

تعدد اإلقرارات:. 5

يوجــد منــاذج متعــددة مــن إقــرارات الذمــة املاليــة يف احلالــة الفلســطينية منهــا مــا هــو خــاص بالوظائــف ذات الطابــع السياســي 
وأخــرى للقضــاء ومنــوذج خــاص للموظفــني العموميــني، ويختلــف التعامــل مــع هــذه اإلقــرارات تبعــا لنــوع املكلــف بهــا وذلــك مــن 
مختلــف النواحــي فاجلهــة التــي تتولــى اإلشــراف علــى اإلقــرارات للفئــة األولــى هــي احملكمــة بينمــا حتفــظ إقــرارات الذمــة املاليــة 
للموظفــني العموميــني لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد ويتســاوى املكلفــني يف املناصــب السياســية العليــا مــع املكلفــني مــن املوظفــني 
العموميــني فيمــا يتعلــق بالســرية، حيــث تقــدم اإلقــرارات مــن كالهمــا ســرية ومغلقــة وال يتــم فتحهــا أو االطــالع عليهــا إال بقــرار 

مــن اجلهــة املختصــة.

دورية تقدمي اإلقرارات. 6

ــك  ــس التشــريعي وكذل ــوزراء وأعضــاء املجل ــزم املكلفــني يف الوظائــف السياســية كالرئيــس وال ــة تل ــة نصــوص قانوني ــرد أي ــم ي ل
القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة بشــكل دوري علــى اعتبــار ان مــدة واليتهــم أربــع ســنوات ولكــن 
اســتمرار أعضــاء املجلــس التشــريعي والرئيــس ملــدة تزيــد عــن عشــرة ســنوات متواصلــة نتيجــة الظــروف االســتثنائية الســائدة يف 
فلســطني ومــا ترتــب عليهــا مــن عــدم إجــراء االنتخابــات بشــكل دوري يجعــل مــن حتديــث إقــرارات الذمــة املاليــة لهــم إشــكالية 
ينبغــي معاجلتهــا خاصــة وان تقــدمي هــذه اإلقــرارات هــي باألســاس لكبــار املســؤولني كونهــم أكثــر تعرضــاً لشــبهات الفســاد بســبب 

مناصبهــم.

عدم االلتزام من قبل بعض القطاعات واملكلفني بتقدمي اقرارات الذمة املالية: . 7

تبلــغ نســبة االلتــزام بتقــدمي االقــرارات نحــو 25% فقــط يف قطــاع النقابــات واالحتــادات املهنيــة. ونحــو 31% فقــط مــن 

26  نورا بنت محمد الشهري، مصدر سابق.
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املكلفــني يف اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات االهليــة ونحــو 79% مــن الهيئــات احملليــة والشــركات املســاهمة اململوكــة مــن الدولــة 
و81% يف الصناديــق احلكوميــة. وتبلــغ نســبة االلتــزام بتقــدمي هــذه االقــرارات مــن قبــل املكلفــني بتقدميهــا عمومــاً نحــو %91.

ان بــروز ظاهــرة عــدم االلتــزام بتقــدمي االقــرارات خاصــة يف بعــض القطاعــات تشــير الــى غيــاب الــردع امــا بســبب عــدم تطبيــق 
العقوبــات احملــددة يف القانــون والتــي حتددهــا املــادة 28 مــن قانــون مكافحــة الفســاد، أو أن هــذه العقوبــة غيــر كافيــة، ويف هــذا 
املجــال تشــير جتــارب دوليــة الــى كيفيــة التعامــل مــع عــدم االســتجابة للقانــون يف تقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة، حيــث جتعــل 
بعضهــا تقــدمي اإلقــرار مــن شــروط الوظيفــة ابتــداء، ويجعــل البعــض االخــر عــدم تقــدمي االقــرار مبــرراً لوقــف املوظــف عــن العمــل 
او وقــف راتبــه او خصــم نســبة منــه والتحقيــق معــه بخصــوص ذمتــه املاليــة، ويصــل االمــر يف بعــض التجــارب إلــى اعتبــار ذلــك 
ســبباً كافيــاً لفصلــه مــن الوظيفــة التــي يشــغلها. كمــا يــرى البعــض انــه يجــب األخــذ باالعتبــار بعــض األســباب األخــرى لالمتنــاع 
عــن تقــدمي اإلقــرارات كاخلشــية مــن اســتخدامها لغايــات أخــرى خاصــة يف ظــل الظــروف غيــر الطبيعيــة التــي تعيشــها احلالــة 

الفلســطينية.

 عدم القدرة على حصر املكلفني بشكل دقيق:. 8

 تواجــه الهيئــة إشــكالية يف حصــر املكلفــني اخلاضعــني للقانــون بشــكل دقيــق وأماكــن عملهــم ومســمياتهم الوظيفيــة، ممــا 
يســتدعي وضــع آليــة واضحــة للتعــاون بــني الهيئــة واجلهــات الرســمية ذات العالقــة ليــس فقــط يف جانــب حتديــد املكلفــني بتقــدمي 
ــى يســهل الوصــول اليهــم. وامنــا ايضــاً مــن اجــل ان تســتطيع  االقــرارات واماكــن عملهــم ووضعهــم الوظيفــي بشــكل دقيــق حت
الهيئــة اداء مهامهــا املكلفــة بهــا وفقــاً للقانــون واملتعلقــة بدراســة وفحــص وتدقيــق مــدى صحــة املعلومــات والبيانــات املقدمــة مــن 
قبــل املكلفــني يف هــذه االقــرارات والتــي تتطلــب ربــط اجلهــات املختصــة بتدقيــق االقــرارات يف الهيئــة مــع مصــادر وســجالت 
ــة  ــا كاف ــي لديه ــات الرســمية الت ــة وســلطة النقــد وغيرهــا مــن اجله ــام ووزارة املالي ــوان املوظفــني الع ــات الرســمية يف دي البيان
البيانــات الشــخصية املتعلقــة باملكلفــني، وقــد أبــدى ديــوان املوظفــني العــام اســتعداده للتعــاون مــع الهيئــة يف هــذا املجــال، وتوفيــر 
كافــة البيانــات املطلوبــة خاصــة أن الهيئــة تقــوم بطلــب البيانــات حــول املوظفــني مــن الــوزارات واملؤسســات العامــة كل علــى حــدة 
وليــس مــن الديــون، إضافــة إلــى اســتعداد الديــوان للتدريــب علــى تعبئــة اإلقــرار علــى غــرار التعــاون مــع الهيئــة يف التدريــب علــى 

مدونــة الســلوك للموظــف العــام.27

 بروز االزدواجية يف تقدمي إقرارات الذمة املالية:. 9

 يف حالــة كــون كل مــن الــزوج والزوجــة مــن املكلفــني بتقــدمي هــذه اإلقــرارات، يضطــر كالهمــا إلــى تعبئــة النمــوذج لــه ولزوجــه 
والوالده القصــر وفقــاً للقانــون، ويف ذلــك تكــرار وتقــدمي لالقــرار مرتــني مــره باســم الــزوج ومــره باســم الزوجــة، وهــو مــا 
مــن شــأنه ان يشــكل عبئــاً اضافيــاً علــى الهيئــة، ليــس فقــط يف عمليــة حفــظ وتخزيــن القــرارات وامنــا ايضــاً يف فحصهــا 
وتدقيقهــا يف حــال قيــام الهيئــة بهــذه املهمــة، وقــد ورد معاجلــة لهــذه احلالــة يف التجــارب العربيــة والدوليــة حيــث يتــم اعفــاء 
املكلــف ســواء الــزوج او الزوجــة اذا كان كالهمــا مكلفــني بتقــدمي االقــرار مــن تعبئــة البيانــات اخلاصــة بالطــرف االخــر 

واالكتفــاء بتعبئــة البيانــات املتعلقــة بــاألوالد القصــر يف االقــرار اخلــاص بالــزوج.

27  مقابلة مع السيد أسامة عفانه نائب مدير عام الشؤون املالية واإلدارية والسيد احمد الكيالين مدير دائرة املتابعة يف مكتب رئيس ديوان املوظفني العام، الثالثاء 2017/7/11
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الخالصة والتوصيات
إن االســتعراض الســابق للتجربــة الفلســطينية بشــأن التعامــل مــع موضــوع إقــرارات الذمــة املاليــة يشــير إلــى توفــر العديــد مــن 
املعاييــر اإلقليميــة والدوليــة التــي يتــم األخــذ بهــا، كمــا أن معظــم مــن ينبغــي أن يقــوم بتقــدمي هــذه اإلقــرارات يقدمهــا حيــث تصــل 
نســبة االلتــزام إلــى نحــو 91% مــن حجــم النمــاذج املوزعــة. كذلــك تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بالــدور احملــدد لهــا قانونــاً يف كل 

مــا يتعلــق بإعــداد النمــاذج وتوزيعهــا علــى اجلهــات املكلفــة وجمعهــا وحفظهــا وفــق األصــول والقانــون.

إال انــه وبالرغــم ممــا تقــدم يوجــد العديــد مــن املعوقــات والتحديــات التــي يظهــر مــن خاللهــا أن املنظومــة غيــر فعالــة يف حتقيــق 
األهــداف التــي ينبغــي أن حتققهــا خاصــة يف جانــب الوقايــة مــن الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب عبــر اســتخدام إقــرارات 
الذمــة املاليــة يف مكافحــة اإلثــراء غيــر املشــروع كقرينــة إثبــات يف قضايــا فســاد )اســتخدمت يف 6 قضايــا فقــط( بعــد كشــف 

الســرية عنهــا.

فاملنظومــة بصورتهــا  احلاليــة ال تشــكل  ردع عــام، وال تتيــح التدخــل بشــكل ميكــن مــن منــع الفســاد، فهنــاك شــواهد كثيــرة عــن 
كســب غيــر مبــرر نــاجت عــن اســتغالل املنصــب العــام ومــع ذلــك ال تســاعد املنظومــة يف احملاســبة ويســمح لهــم باإلفــالت مــن 
العقــاب، ويف حالــة الكشــف عــن بعــض احلــاالت يكــون املتهــم قــد فــر خــارج الوطــن كمــا ظهــر يف العديــد مــن احلــاالت املنظــورة 

أمــام محكمــة جرائــم الفســاد.   

كمــا أن اإلقــرارات التــي حتفــظ يف مكتــب الرئيــس وتلــك التــي حتفــظ لــدى رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى وبالرغــم مــن أهميتهــا 
كونهــا تتعلــق بالفئــات العليــا األكثــر عرضــة للفســاد أو اســتغالل املنصــب العــام ال يجــري لهــا أي نــوع مــن التدقيــق أو املراجعــة 
أو التجديــد وهــو مــا يجعلهــا محــدودة  الفائــدة يف الوقايــة مــن الفســاد ومنــع اســتغالل املنصــب العــام يف التكســب واإلثــراء غيــر 

املشروع.

إن هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تقلــل مــن فعاليــة منظومــة إقــرارات الذمــة املاليــة يف مكافحــة الفســاد يف احلالة الفلســطينية 
ــون إلــى  وقــد ســبق اإلشــارة لهــا تفصيــاَل، ولكــن يبقــى التوســع الكبيــر يف عــدد املكلفــني بتقــدمي هــذه اإلقــرارات والذيــن يصل
مئــات اآلالف - نتيجــة لعــدم حصــر املكلفــني باملناصــب العليــا ومبــن يتعاملــون بــإدارة املــال العــام- وســيطرة مفهــوم الســرية يف 
التعامــل مــع هــذه اإلقــرارات دون متييــز فهــي إقــرارات مغلقــة وغيــر علنيــة وال يســمح أليــة جهــة باالطــالع علــى مضمونهــا إال 

بقــرار احملكمــة املختصــة )احملكمــة العليــا( مــن أهــم األســباب التــي حتــد مــن فعاليــة هــذه املنظومــة.

لقــد ذهبــت هيئــة مكافحــة الفســاد يف تفســيرها للمــادة 22 مــن القانــون التــي تنــص علــى ســرية اإلقــرارات مذهبــا متشــددا وال 
يعبــر عــن املطلــوب منهــا، حيــث توســعت يف تبنــي الســرية حتــى علــى موظفــي الهيئــة واجلهــات املختصــة بــإدارة إقــرارات الذمــة 
املاليــة، وهــو مــا حــال دون قيــام الهيئــة مبهامهــا املنصــوص عليهــا يف القانــون والتــي تتعلــق بدراســة وتدقيــق املعلومــات البيانــات 

املتعلقــة بهــذه اإلقــرارات بالرغــم مــن األهميــة الكبيــرة لهــذا املوضــوع.
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التوصيات
بنــاًء علــى مــا تقــدم فانــه هنــاك العديــد مــن التوصيــات األساســية التــي يجــب أخذهــا باالعتبــار حتــى تصبــح منظومــة إقــرارات 

الذمــة املاليــة فَعالــة يف احلالــة الفلســطينية وهــي:

أوال: حصــر أعــداد املكلفــني بتقــدمي اإلقــرارات بحيــث تقتصــر علــى املســؤولني احلكوميــني والسياســيني املعينــني واملنتخبــني يف 
الســلطات الثــالث )الرئيــس، رئيــس الــوزراء والــوزراء، ومــن يف حكمهــم مــن رؤســاء الهيئــات الرســمية،أعضاء املجلــس التشــريعي، 
القضــاة، وأعضــاء النيابــة العامــة( واملوظفــني العموميــني مــن الفئــة العليــا واخلاصــة، وأولئــك الذيــن يتصرفــون باملــال العــام مــن 
ــا،  ــة واملــدراء التنفيذيــني له ــات احمللي ــق وأعضــاء جلــان املعطــاءات واملشــتريات العامــة، ورؤســاء وأعضــاء الهيئ ــاء الصنادي أمن
ورؤســاء مجالــس إدارة املنظمــات األهليــة التــي تزيــد موازنتهــا الســنوية عــن ســقف معــني )10 أالف دوالر مثــال( واالحتــادات 
املهنيــة واملــدراء التنفيذيــني لهــا، علمــاً بــأن ذلــك توجــه عــام ويتفــق مــع املعاييــر الدوليــة، وســعت هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى 

تضمينــه يف قانــون الفســاد املعــدل الــذي مت وقفــه بعــد نشــره يف اجلريــدة الرســمية .

ثانيــا: وضــع الئحــة أو نظــام أو دليــل إجــراءات موحــد خــاص بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة علــى أن يحــدد فيــه املكلفــني بتقــدمي 
هــذه اإلقــرارات، واجلهــة املكلفــة باإلشــراف علــى متابعتهــا، ومواعيــد تقدميهــا ودوريتهــا، واليــات فحصهــا وتدقيقهــا وحفظهــا، 
واألهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا، ومضمــون اإلقــرارات، واليــات تعبئتهــا مــن قبــل املكلفــني ونشــر مــا ينبغــي نشــره منهــا علــى 

العمــوم، والعقوبــات الرادعــة علــى املخالفــني.

ثالثــا: التحــرر مــن مبــدأ الســرية املطلقــة يف التعامــل مــع إقــرارات الذمــة املاليــة والتوجــه نحــو العلنيــة للمناصــب العليــا علــى األقل 
ونشــرها علــى العمــوم، األمــر الــذي مــن شــأنه إخــراج هــذه املنظومــة مــن كونهــا مجــرد إجــراء شــكلياً باجتــاه الفعاليــة وحتقيــق 
ــدوره يف  ــي ب ــام املجتمــع املدن ــح ذلــك قي ــة مــن الفســاد واحلــد مــن إفــالت الفاســدين مــن العقــاب، كمــا يتي أهدافهــا يف الوقاي

الرقابــة املجتمعيــة علــى املتصرفــني باملــال العــام.

رابعــاً: ضــرورة قيــام جهــة مختصــة أو قضائيــة بفحــص وتدقيــق املعلومــات والبيانــات التــي تتضمنهــا إقــرارات الذمــة املاليــة، 
والتوقــف عــن عــدم القيــام بهــذه املهمــة حتــت مبــرر ســرية اإلقــرارات، فالســرية املنصــوص عليهــا يف املــادة 22 مــن القانــون تتعلــق 

بعــدم إفشــاء مضمــون اإلقــرارات أو اإلجــراءات املتعلقــة بالتحقــق مــن مضمونهــا للعامــة وليــس علــى اجلهــات املختصــة.

خامســاً: إلــزام كافــة اجلهــات الرســمية بالتعــاون مــع الهيئــة يف جميــع املراحــل املتعلقــة بعمليــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة 
ــة مبصــادر املعلومــات  ــة يف الهيئ ــرارات الذمــة املالي ــات املختصــة بإق ــط اجله ــا، وينبغــي يف هــذا املجــال رب ــا وتدقيقه وفحصه

ــة. ــات الرســمية يف املؤسســات العام والبيان

ــا  ــرارات وتعبئته ــع اإلق ــل م ــح التعام ــث يصب ــا بحي ــة وتوحيدهــا وأمتتته ــة املالي ــرارات الذم ــغ أو منــاذج إق ــط صي سادســاً: ضب
الكترونيــاً، كمــا هــو احلــال يف التجربــة الكويتيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســهل اإلجــراءات اخلاصــة يف هــذه املجــال، فالتعامــل 
ورقيــاً ويدويــاً يف توزيــع اإلقــرارات وجمعهــا وتعبئتهــا يشــكل عبئــاً كبيــراً علــى الهيئــة، كمــا أن مــن شــأن هــذا التوجــه أن يســهل 

مــن آليــة فحــص وتدقيــق هــذه اإلقــرارات.

ســابعاً: تفعيــل وتعزيــز العقوبــات علــى املخالفــني ســواء املمتنعــني عــن تقــدمي اإلقــرارات، أو غيــر امللتزمــني مبواعيــد تقدميهــا، 
ــى  ــة ومغلوطــة يف اإلقــرارات، فالهيئــة متتنــع حتــى تاريخــه عــن فــرض العقوبــات عل أو أولئــك الذيــن يقدمــون معلومــات خاطئ

املخالفــني وفقــا للقانــون.
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المالحق
ملحــق رقــم 1 عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة الموزعــة والمســتردة مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد خــالل 

الفتــرة 2012-2016
اقرارات اسم املؤسسةالسنة

موزعة
اقرارات 
مستلمة

33781109املؤسسات والوزارات احلكومية )املوظفني املدنيني(2012

2013
67186250املؤسسات والوزارات احلكومية )املوظفني املدنيني(

77726182املوظفني العسكريني )األجهزة األمنية(
32721372الهيئات احمللية

11774الشركات املساهمة اململوكة من السلطة
1787913878املجموع

2014
67106293املؤسسات والوزارات احلكومية )املوظفني املدنيني(

88327101املوظفني العسكريني )األجهزة األمنية(
33181688الهيئات احمللية

109148اجلمعيات
11787الشركات املساهمة اململوكة من السلطة

2006815217املجموع

2015

املؤسسات والوزارات احلكومية )املوظفني املدنيني( وجتديد تعبئة 
اإلقرار مكلفني وجدد

2042416129

55هيئة مكافحة الفساد
 املوظفني العسكريني 

)األجهزة األمنية(
89297732

34392480أعضاء الهيئات احمللية
25352020موظفي الهيئات احمللية

2421477اجلمعيات
11787الشركات املساهمة اململوكة من السلطة

8020االحتاد العامة للنقابات 
3794529000املجموع

2016

املؤسسات والوزارات احلكومية )املوظفني املدنيني( وجتديد تعبئة 
اإلقرار مكلفني وجدد

2143820880

6060هيئة مكافحة الفساد
89298606املوظفني العسكريني )األجهزة األمنية(

34392715أعضاء الهيئات احمللية
25352463موظفي الهيئات احمللية

2475752اجلمعيات
223176الشركات املساهمة اململوكة من السلطة

8020االحتاد العام للنقابات
 الصناديق 

)صندوق النفقة/ صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي يف 
فلسطني/ صندوق تطوير وإقراض / الصندوق الفلسطيني لتعويض 

مصابي حوادث الطرق

123100

املعهد املصريف الفلسطيني/ املعهد الفلسطيني للمالية العامة 
والضرائب/ املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

4333

3934535805املجموع 
املصدر: هيئة مكافحة الفساد، رام اهلل، 2017.
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ملحق رقم 2 أسس ومقترحات لمنظومة إقرار الذمة المالية في فلسطين
يأخــذ هــذا املقتــرح باالعتبــار املعاييــر والتجــارب الدوليــة الناجحــة يف هــذا املجــال، ويركــز علــى حتقيــق األهــداف األساســية 
لتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وهــي حتقيــق الــردع مــن اســتغالل املنصــب العــام يف اإلثــراء غيــر املشــروع والوقايــة مــن الفســاد، 
واســتخدامه كأداة لإلثبــات ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب يف قضايــا الفســاد، وميكــن أن يتــم تضمــني هــذا النمــوذج يف إطــار 

الالئحــة أو النظــام أو دليــل اإلجــراءات اخلــاص بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة الــذي يوصــي هــذا التقريــر بإعــداده:

	وال: اإلطــار القانونــي الناظــم: الئحــة أو نظــام خــاص موحــد بإقــرارات الذمــة املاليــة باالســتناد إلــى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 
1 لســنة 2005 والقوانــني األخــرى التــي تنظــم تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة لبعــض الفئــات )القانــون األساســي، قانــون الســلطة 
القضائيــة( وذلــك بعــد إدخــال بعــض التعديــالت الضروريــة علــى بعضهــا، علــى أن يشــمل هــذا النظــام حتديــداً لكافــة عناصــر 

هــذه املنظومــة واإلجــراءات املتعلقــة بهــا.

ثانيًا: اجلهة التي تتولى اإلشراف على املنظومة املتعلقة باإلقرارات 

ميكــن أن تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد كافــة املهــام واالختصاصــات املتعلقــة بتنفيــذ ومتابعــة تنفيــذ منظومــة إقــرارات الذمــة 
املاليــة، أو أن يتــم إنشــاء إدارة ذات طابــع قضائــي تابعــة ملجلــس القضــاء أو وزارة العــدل إلــى جانــب الهيئــة وتكــون مهمتهــا التحقــق 

والتدقيــق لإلقــرارات،  

ثالثًا: املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية:

يقتصــر املكلفــني بتقــدمي اإلقــرارات علــى املســؤولني احلكوميــني والسياســيني املعينــني واملنتخبــني يف الســلطات الثــالث )الرئيــس، 
رئيــس الــوزراء والــوزراء، ومــن يف حكمهــم مــن رؤســاء الهيئــات الرســمية،أعضاء املجلــس التشــريعي، القضــاة، وأعضــاء النيابــة 
العامــة( واملوظفــني العموميــني مــن الفئــة العليــا واخلاصــة، وأولئــك الذيــن يتصرفــون باملــال العــام مــن أمنــاء الصناديــق وأعضــاء 
جلــان املعطــاءات واملشــتريات العامــة، ورؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة واملــدراء التنفيذيــني لهــا، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس 

إدارة املنظمــات األهليــة واالحتــادات املهنيــة واملــدراء التنفيذيــني لهــا.

وميكن تقسيم املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية إلى قسمني: 

شريحة املكلفني من املناصب العليا ويفصح عن ذمتها املالية بشكل علني )منشور( وميكن للجمهور االطالع عليها.. 1

شريحة املكلفني من املسؤولني املهمني ال يحق للجمهور االطالع على إقراراتهم.. 2

ويف احلالتني ينبغي أن تكون اإلقرارات خاضعة للفحص والتدقيق من قبل جهة مختصة وحيادية.

رابعًا: محتوى أو مضمون إقرار الذمة املالية للمكلف 

ــف  ــى املكل ــون وااللتزامــات عل ــب الســلبي الدي ــى اجلان ــي )املكاســب( وعل ــى اجلانــب االيجاب ــة عل تشــتمل إقــرارات الذمــة املالي
ــي: ــى النحــو التال وزوجــه وأوالده القصــر وذلــك عل

األمــوال املنقولــة التــي ميلكهــا املكلــف داخــل الدولــة وخارجهــا وتشــمل املركبــات، الودائــع يف البنــوك، األســهم، بعــض 	 
االســتمارات وغيرهــا.

األموال غير املنقولة التي ميلكها املكلف داخل الدولة وخارجها مثل األراضي والعقارات وغيرها.	 

احلقــوق العينيــة وعقــود املنفعــة التــي ميلكهــا املكلــف داخــل الدولــة وخارجها وتشــمل حقــوق املؤلف وبــراءات االختراعات 	 
وغيرها.

قيمة الديون املستحقة للمكلف على الغير.	 

قيمة الديون على املكلف لصالح الغير.	 
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الكشف عن أي تعارض يف املصالح للمكلف مع الوظيفة التي يشغلها.	 

أية مصادر أخرى للدخل.	 

خامسًا: مواعيد تقدمي إقرارات الذمة املالية

تقدمي اإلقرارات عند تولي الوظيفة التي جتعل من الشخص مكلفاً )خالل شهر من توليه الوظيفة(.	 

تقدمي اإلقرارات بشكل دوري كل سنه أو سنتني.	 

تقدمي اإلقرارات خالل شهر من إنهاء املكلف للوظيفة التي يشغلها.	 

تقــدمي اإلقــرارات عنــد حــدوث أي تغييــر علــى املركــز الوظيفــي للمكلــف أو حــدوث تغييــر يف مصــادر الدخــل اخلاصــة 	 
بــه.

تقدمي إقرارات الذمة املالية عند الطلب من قبل اجلهة املختصة.	 

سادسًا: آليات التعامل مع إقرارات الذمة املالية

مخاطبة اجلهات ذات العالقة لتزويدها بأسماء األشخاص املكلفني.	 

متابعة تقدمي اإلقرارات واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق من ميتنع عن تقدميها يف املواعيد احملددة.	 

الفحص والتدقيق لإلقرارات.	 

نشر ما يسمح القانون بنشره منها )نشر اإلقرارات اخلاصة باملكلفني يف املناصب احلكومية  العليا(. 	 

أمتتة اإلقرارات وتعبئتها وحفظها الكترونياً.	 

تلقى البالغات والشكاوى بحق املكلفني والتحقق منها.	 

سابعًا:  العقوبات

عقوبات شاملة ورادعة، تتضمن احلبس والغرامة والطرد من الوظيفة يف حالة إصرار املكلف على عدم تقدم اإلقرار.
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ملحق رقم 3 نموذج إقرار الذمة المالية الخاص 
بهيئة مكافحة الفساد



1

  
  
  
  
  
  

  
  السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  ھیئة مكافحة الفساد

  
  
  

  إقرار الذمة المالیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 م2005لسنة  1) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم  16المادة رقم (  إلىاستناداً 
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  النصوص القانونیة المتعلقة بإقرارات الذمة المالیة الواردة في

  2005) لسنة 1قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (

  

  :إقرارات الذمة المالیة :) 16مادة (ال

من هذا القانون (رئیس السلطة الوطنیة،  )2) من المادة (4، 3، 2، 1(ا في البنود . فیما عدا الفئات المنصوص علیه1

یابة العامة) على كل من رئیس وأعضاء مجلس الوزراء، رئیس وأعضاء المجلس التشریعي، أعضاء السلطة القضائیة والن

  یخضع ألحكام هذا القانون أن یقدم إلى الهیئة ما یلي:

المنقولة التي یملكونها، بما في ذلك األسهم  وغیر أ. إقرار عن ذمته المالیة وذمة أوالده القصر یبین فیه األموال المنقولة

عادن واألحجار الثمینة، ومصادر دخلهم وقیمة والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والم

  تاریخ خضوعه ألحكام هذا القانون.هذا الدخل، وذلك خالل شهرین من 

ب. إقرار ذمة مالیة كل ثالث سنوات أو عند الطلب على أن یتضمن عالوة على البیانات المنصوص علیها في الفقرة 

  مصدر أي زیادة في الذمة المالیة.أعاله 

قرارات المنصوص علیها سابقا على كل من یخضع ألحكام هذا القانون أن یقدم إقرارا عن ذمته المالیة خالل ج. إضافة لإل

  شهر واحد من تاریخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون.

من هذا القانون رئیس السلطة الوطنیة، ) 2) من المادة (4، 3، 2، 1البنود (. فیما یتعلق بالفئات المنصوص علیها في 2

رئیس وأعضاء مجلس الوزراء، رئیس وأعضاء المجلس التشریعي، أعضاء السلطة القضائیة والنیابة العامة)، للهیئة الحق 

لهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العلیا اإلذن لها باالطالع في االطالع على إقرارات الذمم المالیة الخاصة بهم و 

  القانون. على إقرارات الذمم المالیة لهم وعلى المحكمة العلیا اإلذن بذلك في الحدود التي یسمح بها

  
  :سریة اإلقرارات واإلجراءات :) 22مادة (

ة للتحقیق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن جریمة تعتبر اإلقرارات المنصوص علیھا في ھذا القانون واإلجراءات المتخذ
  الفساد من األسرار التي ال یجوز إفشاؤھا إال بقرار من المحكمة المختصة.

  
  :امتناع زوج المكلف عن تقدیم اإلقرار :) 23مادة (

توقیع علیھا إذا امتنع زوج المكلف بتقدیم اإلقرارات المنصوص علیھا في ھذا القانون عن إعطاء البیانات الالزمة وال
وجب على المكلف أن یخطر الھیئة بھذا االمتناع، وعلى الھیئة تكلیف الزوج الممتنع تقدیم إقرار عن ذمتھ المالیة خالل 

  شھرین من تاریخ إخطاره.
  

  :عقوبة التخلف عن تقدیم اإلقرار :) 28مادة (
لمقررة یعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دینار كل من تخلف من المكلفین عن تقدیم إقرارات الذمة المالیة في المواعید ا

أردني وال تزید على ألف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا عن كل شھر تأخیر من تاریخ خضوعھ ألحكام 
  ھذا القانون أو تاریخ تكلیفھ بذلك من قبل الھیئة.

  
  :عقوبة تقدیم بیانات غیر صحیحة :) 29مادة (

عمدا بیانات غیر صحیحة في اإلقرارات المنصوص علیھا في ھذا القانون یعاقب بغرامة ال تقل عن مائة  . كل من ذكر1
  دینار أردني وال تزید على ألف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا.

  ف الخطأ.. یعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسھ بتصحیح البیانات الواردة في اإلقرار قبل كش2
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  قرار الذمة المالیةإ

  تنفیذا ألحكام قانون مكافحة 

  2005) لسنة 1الفساد المعدل رقم (

  *البیانات الشخصیة: 

ــاإلسم الرباعي: ــ ـــــ   ـــــــالجنسیة:    ـــــــــــــــــ

   :   /    /تاریخ المیالد            ـــــــــــرقم الهویة:

      المسمى الوظیفي:              مكان العمل:              محل السكن:

  قیمة المرتب الشهري:     /     /        م    تاریخ التعیین:                        الرقم الوظیفي:

  قیمة اإلیرادات عن السنة الماضیة:

  * بیانات الزوج/ الزوجة: 

 تاریخ البدء  المهنة وجهة العمل  تاریخ الزواج  رقم الهویة  سم الرباعياال  الرقم

  بالعمل
1            
2            
3            
4            

  * بیانات األبناء القصر: 

  تاریخ المیالد  رقم الهویة  سماال  الرقم
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        

  

  مقدم اإلقرار

  سم:اال      

  :التوقیع            
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  أمالك مقدم اإلقرار

  لبنكیة داخل وخارج الوطن: : النقود والحسابات اأوال

اسم المصرف أو المؤسسة   العملةنوع   قیمة المال

  المالیة المودع لدیها

  تاریخ الحساب  البلد  رقم الحساب

            

            

            

  

  ثانیا: األموال غیر المنقولة: 

   داخل أو خارج الوطن والتي تعود للمكلف أراضي وعقارات

  الصفقات التي تم بموجبها التملك  كیةتاریخ المل  الموقع  القیمة  النوع

  تاریخه  رقم سند التسجیل  شراء  بیع  عیني  نقدي

                  

                  

                  

                  

  :لة: األموال المنقو ثالثا

  مالحظات  تاریخ الملكیة  مكان تواجدها  عند الشراء القیمة  النوع

          

          

          

          

  شركات: ي الفرابعا األسهم والحصص 

/ عدد األسهم  رأسمال الشركة  نوع الشركة  اسم الشركة

  الحصص

/ نسبة األسهم

  الحصص

  السوقالحالیة للسهم في قیمة ال

            

            

            

  

  مقدم اإلقرار

  سم:اال          

  :التوقیع              
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  خامسا: السندات: 

قیمة السند   مصدر السند  عدد السندات  نوع السند

  ةالمالی

قیمة األرباح   رقم و تاریخ السند

  السنویة للسند

            

            

            

            

  

  : الحلي والمعادن واألحجار الكریمة: سادسا

  مكان الحفظ  الكمیة أو الوزن  العیار أو القیراط  النوع والوصف

        

        

        

        

        

        
 
  

  سابعا : الدیون: 

تاریخ   نوع الجهة  قیمة الدین  النوع

  اإلستحقاق

  مالحظات

  مدینة  دائنة  مدین  دائن

              

              

              

              

              

  خرى للدخل:اثامنا: أیة مصادر 
  مالحظات  مصدر الدخل  قیمة الدخل السنوي المتأتي من غیر الوظیفة 

      

      

      

  مقدم اإلقرار

  سم:اال          

  :التوقیع              
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  / زوجة مقدم اإلقرارأمالك زوج

  النقود والحسابات البنكیة داخل وخارج الوطن: أوال: 

اسم المصرف أو المؤسسة   نوع العملة  المالقیمة 

  المالیة المودع لدیها

  تاریخ الحساب  البلد  رقم الحساب

            

            

            

            

            

  ألموال غیر المنقولة: اثانیا: 

   ج الوطن والتي تعود للمكلفداخل أو خار  أراضي وعقارات

  الصفقات التي تم بموجبها التملك  تاریخ الملكیة  الموقع  القیمة  النوع

  تاریخه  رقم سند التسجیل  شراء  بیع  عیني  نقدي

                  

                  

                  

                  

  :لة: األموال المنقو ثالثا

  الحظاتم  تاریخ الملكیة  مكان تواجدها  عند الشراء القیمة  النوع

          

          

          

          

  رابعا: األسهم و الحصص في الشركات: 

عدد   رأسمال الشركة  نوع الشركة  اسم الشركة

  /الحصصاألسهم

نسبة 

  /الحصصاألسهم

الحالیة للسهم في  قیمةال

  السوق

            

            

            

            

  مقدم اإلقرار

  سم:اال          

  :التوقیع              
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  : السندات:  خامسا

قیمة السند   مصدر السند  عدد السندات  نوع السند

  المالیة

قیمة األرباح   رقم و تاریخ السند

  السنویة للسند

            

            

            

  

  : الحلي والمعادن واألحجار الكریمة: سادسا

  مكان الحفظ  الكمیة أو الوزن  العیار أو القیراط  النوع والوصف

        

        

        

        

        

        

        
 

  سابعا : الدیون: 

تاریخ   نوع الجهة  قیمة الدین  النوع

  اإلستحقاق

  مالحظات

  مدینة  دائنة  مدین  دائن

              

              

              

              

  خرى للدخل:ثامنا: أیة مصادر ا
  مالحظات  مصدر الدخل  قیمة الدخل السنوي المتأتي من غیر الوظیفة 

      

      

      

      

      

  اإلقرارمقدم 

  سم:اال          

  :التوقیع              
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  أمالك أبناء مقدم اإلقرار القصر

  

  : النقود والحسابات البنكیة داخل وخارج الوطن: أوال

اسم المصرف أو المؤسسة المالیة   نوع العملة  المالقیمة 

  المودع لدیها

  تاریخ الحساب  البلد  رقم الحساب

            

            

            

            

  نیا: األموال غیر المنقولة: ثا

   داخل أو خارج الوطن والتي تعود للمكلف أراضي وعقارات

  الصفقات التي تم بموجبها التملك  تاریخ الملكیة  الموقع  القیمة  النوع

  تاریخه  رقم سند التسجیل  شراء  بیع  عیني  نقدي

                  

                  

                  

                  

  :لة: األموال المنقو ثالثا

  مالحظات  تاریخ الملكیة  مكان تواجدها  عند الشراء القیمة  النوع

          

          

          

          

  رابعا :األسهم و الحصص في الشركات : 

/ عدد األسهم  رأسمال الشركة  نوع الشركة  اسم الشركة

  الحصص

نسبة 

  /الحصصاألسهم

  السوقحالیة للسهم في قیمة الال

            

            

            

  

  اإلقرار مقدم      

  سم:اال          

  :التوقیع             
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  خامسا : السندات: 

قیمة السند   مصدر السند  عدد السندات  نوع السند

  المالیة

قیمة األرباح   رقم و تاریخ السند

  السنویة للسند

            

            

            

  

  : الحلي والمعادن واألحجار الكریمة: سادسا

  مكان الحفظ  الكمیة أو الوزن  اطالعیار أو القیر   النوع والوصف

        

        

        

        
 

  سابعا : الدیون: 

تاریخ   نوع الجهة  قیمة الدین  النوع

  االستحقاق

  مالحظات

  مدینة  دائنة  مدین  دائن

              

              

              

              

  خرى للدخل:اثامنا: أیة مصادر 
  مالحظات  مصدر الدخل  قیمة الدخل السنوي 

      

      

      

                                                                                                     

                                                                                            

                                                              

  مقدم اإلقرار

  سم:اال          

  :التوقیع              

  

  



10

  

  خرى یرى مقدم اإلقرار إضافتها: ا*بیانات 

 -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ -------------

 -------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ -------------------------

---------------------- ---  

  

  * مرفقات: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

  

ـــــ:أقر أنا الموقع أدناه ــ ــ ـــــــــ أن جمیع البیانات الواردة في هذا اإلقرار صحیحة، وتشمل كافة أمالكي و أمالك زوجي/تي  ـ

  افة المسؤولیة القانونیة المترتبة على وجود ما یخالفها. وأبنائي القصر داخل فلسطین وخارجها، وأتحمل ك

  مقدم اإلقرار

  سم:اال          

  :التوقیع              
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مالحظة: یلتزم كل مكلف من الخاضعین ألحكام قانون مكافحة 

بتقدیم إقرار ذمة مالیة بشكل  2005) لسنة 1الفساد المعدل رقم (

قرار ذم ة عند نهایة الخدمة عن ممتلكاته وممتلكات دوري وإ

  زوجه و أبنائه القصر في المواعید المقررة قانونا.
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  السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  هیئة مكافحة الفساد
  رام اهللا –القدس 

  

  

مقابل دائرة الالجئین رام اهللا / البیرة / شارع نابلس/   العنوان: 

  

        022424016/7/8هاتف: 

 022424015: فاكس

  

 WWW.PACC.PNA.PSالصفحة االلكترونیة: 





االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة) أمان(

رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس69647 

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 :املوقع االلكتروني

برنامج أمان بتمويل مشكور من حكومات هولندا والرنويج ولوكسمبورغ


