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يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل

للباحث د. باسم زبيدي  إلعداد هذا التقرير  

وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد وفريق أمان الذي عمل على 
مراجعة التقرير وتحريره. 

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

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

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2017. النزاهة 
والمساءلة والشفافية في عمل سلطة النقد الفلسطينية. رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة “امــان” قــد بــذل جهــودا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر، وال يتحمــل أي 
مســؤولية تترتــب علــى إســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره. 
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ملخص تنفيذي 

ــي تواجــه  نظــام  ــات الت ــى التحدي ــر بهــدف التعــرف عل أعــد اإلئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة "أمــان" هــذا التقري
النزاهــة يف عمــل ســلطة النقــد بالتركيــز علــى فحــص سياســة احلوكمــة الرشــيدة ونظــام النزاهــة يف عمــل ســلطة النقــد 
و مــدى توفــر عناصــر ومتطلبــات الــدور الرقابــي لســلطة النقــد علــى اجلهــات املصرفيــة، ومــدى فعاليتهــا ومناعتهــا ضــد 

التدخــل اخلارجــي يف قراراتهــا. 

اعتــرى إعــداد هــذا التقريــر صعوبــات وحتديــات عــدة متثلــت يف ضعــف تعــاون ســلطة النقــد التــي ماطلــت كثيــراً يف 
ــر  ــاش التقري ــا عــن املشــاركة يف جلســة نق ــا، فضــا عــن امتناعه ــى الباحــث وتقــدمي معلومــات تخــص عمله ــاح عل اإلنفت

ــر.  ــة مبوضــوع التقري ــا األطــراف ذات العاق ــان ودعــى إليه ــاف أم ــا ائت ــي عقده الت

ــة النزاهــة يف عمــل ســلطة النقــد، و تطبيقهــا ملبــادئ الشــفافية الضروريــة يف  ــى تشــخيص لواقــع بيئ احتــوى التقريــر عل
ــوك واملصــارف وقيامهــا  ــى البن ــي عل ــة دورهــا الرقاب ــة نظــام املســاءلة فيهــا، والتأكــد مــن فعالي إجراءاتهــا و مــدى فعالي
بهــذا الــدور بحياديــة ومهنيــة.  كمــا مت التطــرق أيضــا إلــى الــدور الــذي يلعبــه رئيــس ســلطة النقــد كرئيــس لوحــدة 

ــوال واإلرهــاب.  ــة ملكافحــة غســل األم ــة املالي املتابع

أظهــر التقريــر مجموعــة مــن التحديــات يف واقــع بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل ســلطة النقــد ومــن أهمهــا 
الغمــوض وســوء الفهــم يف مفهــوم االســتقال املالــي واإلداري املمنــوح لســلطة النقــد بوصفهــا واحــدة مــن مؤسســات 
الدولــة املنــاط بهــا اإلشــراف علــى املؤسســات والشــركات البنكيــة واملصرفيــة واملاليــة، حيــث يُعتقــد أن اســتقالها املالــي 

واإلداري يجعلهــا مبنــأى عــن اإللتــزام بالقواعــد العامــة التــي حتكــم عمــل املؤسســات العامــة.

شــّرع القانــون أن يُديــر شــأن ســلطة النقــد مجلــس إدارة وهــو أعلــى هيئــة فيهــا، أمــا يف الواقــع فيمكــن تســجيل أكثــر مــن 
ــق باحملافــظ  ــام مبــا تنــص عليــه القوانــن واألنظمــة والقــرارات، ال ســيما مــا يتعل ماحظــة بخصــوص عــدم اإللتــزام الت
وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومســؤولياتهم، ومــدى انســجام أدائهــم مــع املمارســات الفضلــى ومــع االلتــزام مببــادئ املســاءلة 

والنزاهــة والشــفافية.

علــى الرغــم مــن التقــدم والنجاحــات التــي حققتهــا ســلطة النقــد يف بنــاء ذاتهــا، ســواء علــى صعيــد اإلمكانــات البشــرية 
والفنيــة، مــن طواقــم مؤهلــة وكــوادر متخصصــة وإمكانــات لوجســتية وتقنيــة قــادرة علــى تنفيــذ املهــام واملســؤوليات 
املؤسســات املصرفيــة،  والرقابــي علــى  الــدور اإلشــرايف  بهــذا  التــي تضطلــع  الوحيــدة  املؤسســة  كونهــا  بهــا،  املناطــة 
وتخضــع إلشــرافها جميــع مكونــات القطــاع املصــريف مــن بنــوك وشــركات صرافــة، ومؤسســات إقــراض. إال أن حتديــات 
جّمــة اســتعرضها التقريــر مــا زالــت تعتــري عمــل ســلطة النقــد منهــا مــا يتعلــق باإلطــار القانونــي الناظــم لســلطة النقــد 
والــذي يبــدو أنــه جــزء مــن إشــكالية عــدم ســهولة ترســيخ النزاهــة واملســاءلة والشــفافية يف ســلطة النقــد؛ فالقانــون 
احلالــي ينطــوي علــى نصــوص يكتنفهــا الغمــوض و/أو القصــور كنــوع النظــام االقتصــادي األنســب، الســلطة النقديــة 
ــة املســاءلة  ــة، جه ــة، أدوات الرقاب ــس اإلدارة، املؤهــات املطلوب ــه وأعضــاء مجل ــن احملافــظ ونائب ــر تعي ــة، معايي املرغوب
وآلياتهــا. امللفــت بهــذا اخلصــوص هــو أن مــا ُقــّدم مؤخــرا مــن مقترحــات لتطويــر اإلطــار القانونــي )خاصــة املســودة 
ــى  ــا عل ــص مث ــزي( ال يأخــذ املنحــى املرغــوب، حــن ين ــك مرك ــى بن ــد ال ــون حتــول ســلطة النق ــن مشــروع قان ــى م األول
ــدورة احملافــظ وأعضــاء مجلــس اإلدارة،  ــة ل ــة املــدة الزمني ــى إطال ــة، وعل اســتقال ســلطة النقــد متامــا عــن وزارة املالي

وعلــى اســتحداث منصــب نائــب ثــان للمحافــظ رغــم عــدم وضــوح دور ومســؤوليات النائــب األول للمحافــظ أصــا.

ــر املســاءلة، واملتجليــة بغيــاب دور املجلــس التســريعي  وهــو جهــة اإلختصــاص  ومــن التحديــات األخــرى تلــك املتعلقــة بتعثُّ
وصاحــب احلــق مبســاءلة محافــظ ونائــب محافــظ وأعضــاء مجلــس إدارة ســلطة النقــد، مــا جعــل ســلطة النقــد دون 
مســاءلة حقيقيــة مــن أحــد. هــذا باإلضافــة إلــى ضعــف دور مجلــس إدارة ســلطة النقــد يف مســاءلة احملافــظ كــون رئيــس 
مجلــس اإلدارة هــو احملافــظ نفســه، وهــذا خلــق ثغــرات اعتــرت فاعليــة دور مجلــس اإلدارة بالرقابــة واملســاءلة علــى 
احملافــظ وعلــى اجلهــاز التنفيــذي لســلطة النقــد. خاصــة أن اجلهــة التــي تقــوم بالتعيــن )رئيــس الســلطة الفلســطينية(، 
هــي ليســت صاحبــة االختصــاص بهــذا الشــأن، كمــا أنهــا ال متتلــك األدوات الازمــة للرقابــة الفعليــة وملتابعــة عمــل ســلطة 
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ــأن دورة احملافــظ ونائبــه وأعضــاء مجلــس اإلدارة ينبغــي أن تكــون أطــول مــن دورة رئيــس  النقــد. أمــا الشــرط القاضــي ب
الســلطة الفلســطينية فقــد مت خرقــه بعــد أن حــدث العكــس ونفــذت دورة احملافــظ ونائبــه وأعضــاء املجلــس قبــل أن "تنفــذ" 

ــس الســلطة الفلســطينية.    دورة رئي

ضعــف املســاءلة يف عمــل ســلطة النقــد أدى إلــى ضعــف آليــات الضبــط والرقابــة مــا أدى إلــى ممارســات داخــل ســلطة 
النقــد نحــت منحــى اإلســراف املالــي واإلفــراط واملبالغــة بالســفريات والزيــارات اخلارجيــة، أو كمــا حــدث عنــد تزويــد 
ــي  ــوع 7Q للمحافــظ احلال ــن ن ــرار صــرف ســيارة م ــذ ق ــا اتُِّخ ــظ بالزجــاج املضــاد للرصــاص وعندم ــب احملاف ــذ مكت نواف
بعــد رفضــه اســتخدام ســيارة احملافــظ الســابق والتــي كانــت بحالــة ممتــازة، وذلــك مــن بــاب التمســك بتقليــد غيــر حصيــف 
ــة معاييــر.  هــذا عــاوة  ُينــح مبوجبهــا احملافــظ ســيارة جديــدة دون أن يكــون واضحــا اجلهــة التــي أقــرت ذلــك ووفــق أي
ــة الضعيفــة  ــا والتــي ال تتــاءم وال تتناســب مــع املقــدرات االقتصادي ــازات املمنوحــة ملوظفــي املراتــب العلي عــن رزمــة اإلمتي
لبلــد حتــت االحتــال يعتمــد علــى املســاعدات اخلارجيــة، هــذا إضافــة إلــى أن منــح مثــل هــذه اإلمتيــازات هــو بالضــرورة 

ــن عــن العمــل.  ــب املنخفضــة واملتوســطة، أو العاطل ــى حســاب عشــرات اآلالف مــن املوظفــن مــن ذوي الروات عل
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مقدمة
حتظــى شفافية »الســلطات النقديــة« بأهميــة كبيرة، لكونها شــرط الزم وأساسي لتمكينهــا مــن حتقيــق أهدافها بشــكل 
مــرض ومقبــول. بيــد ان الشــفافية ليســت غايــة يف حــد ذاتهــا، كمــا انهــا ليســت بديــا عــن اتبــاع سياســات ســليمة، وإمنــا 
هــي إجــراءات مكملــة ال أكثــر. بشــكل عــام تشــير التقاريــر الدوليــة الــى ارتفاع مســتوى الشــفافية يف الدول »املتقدمــة« 
بتفــاوت فيما بينها، وتشــير النتائــج أيضــا الــى انخفاضهــا يف الدول »الناميــة«، االمــر الــذي يعنــي ضــرورة اتخاذ إجراءات 

فّعالة لتعزيــز شفافية سلطــاتها النقدية. 

بشــكل عــام، تســتند شــفافية السياســات النقديــة إلــى أمريــن رئيســن همــا:

 أوال: وضــوح هــداف السياســات النقديــة واملاليــة، وثانيــا: شــفافية ووضــوح اإلجــراءات وخضــوع مؤسســات الســلطات 
ــزود  ــك، مــن الضــروري ان ت ــق ذل ــة مــن االســتقالية. ويف ســبيل حتقي ــع بدرجــة عالي ــا تتمت ــة للمســاءلة خاصــة أنه النقدي
الســلطة النقديــة اجلمهــور مبعلومــات كافيــة عــن أنشــطتها لتعــزز فهمــه لدورهــا وملــا تســعى إلــى حتقيقــه، وبذلــك حتظــى 
بثقــة الســلطات النقديــة بثقــة اجلمهــور بعــد اكتســابها املصداقيــة. إن توفــر الشــفافية يف عمليــة صياغــة السياســات 
ــة  ــور آلي ــل مــن اجلمه ــة، وهــذا يجع ــم القواعــد الناظمــة ألنشــطة املؤسســة املالي ــور لفه ــة فرصــة للجمه ــة هــو مبثاب النقدي

لتعزيــز مصداقيــة الســلطة النقديــة، ويكــون صيغــة للحــد مــن مخاطــر اخللــل املؤسســي واألخاقــي فيهــا. 

حسب تعليمات صندوق النقد الدولي، تنطوي شفافية السلطة النقدية على أربعة قضايا، هي:    

وضوح دور وأهداف ومسؤوليات السلطة النقدية  . 1

حتديد العالقة املؤسسية بني العمليات النقدية واملالية بشكل واضح . 2

توافــر املعلومــات العامــة حــول امليزانيــة العموميــة واللوائــح والتعليمــات واملنشــورات والتقاريــر وآليــة لإلفصــاح عــن . 3
البيانــات للجمهــور 

املســاءلة وضمانــات النزاهــة، ويشــمل ذلــك إعــالن البيانــات املاليــة وتدقيــق البيانــات وســالمتها ووضوحهــا واإلفصــاح   . 4
عــن النفقــات واإليــرادات وآليــات املراجعــة والتدقيــق وقواعــد منــع اســتغالل تضــارب املصالــح.  

يف احلالــة الفلســطينية، حتــى تتمكــن ســلطة النقــد مــن القيــام بدورهــا وحتقيــق أهدافهــا، ارتــأى املّشــرع الفلســطيني ضــرورة 
ــة،  ــة احملتمل ــة أشــكال التدخــالت اخلارجي ــة وباإلســتقالل املالــي واإلداري، واإلبتعــاد عــن كاف ــع بالشــخصية االعتباري أن تتمت
حيــث تأخــذ قراراتهــا وفقــا للمصلحــة العامــة، وضمــن حــدود مهامهــا باالشــراف والرقابــة، وتصديــر السياســات بشــأن القطــاع 

املصــريف. 

وألن املؤسســات العامــة تقــوم بــدور حيــوي وهــام إمــا بتقــدمي اخلدمــات العامــة، او االشــراف  والرقابــة  علــى اخلدمــات العامــة، 
ارتــأى االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« إعــداد تقريــر يشــخص واقــع بيئــة النزاهــة يف عمــل ســلطة النقــد، وتطبيقهــا 
ملبــادئ الشــفافية الضروريــة يف اجراءاتهــا وفحــص مــدى فعاليــة نظــام املســاءلة فيهــا، والتأكــد مــن مــدى وعــي وعمــل العاملــني 
فيهــا بهــذه املبــادئ، وللتأكــد ايضــا مــن فعاليــة دورهــا الرقابــي علــى البنــوك واملصــارف، وقيامهــا بهــذا الــدور بحياديــة ومهنيــة، 

اضافــة الــى الــدور الــذي يلعبــه رئيــس ســلطة النقــد كرئيــس للوحــدة املاليــة ملكافحــة غســل االمــوال واالرهــاب. 

أظهــر تقريــر ســابق أعــده ائتــالف أمــان حــول االســتقالل املالــي واإلداري يف عــدد مــن املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة وجــود 
ضبابيــة يف مفهــوم االســتقاللية املاليــة واالداريــة الــواردة يف احــكام قوانــني املؤسســات العامــة، وكشــف التقريــر ايضــا عــن عــدم 
وجــود رؤيــة موحــدة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية آلليــات وأهــداف تطبيــق هــذا املفهــوم، وقــد تبــني وجــود منــاذج مختلفــة وصــور 
ــى أن تنشــأ املؤسســات العامــة  ــون االساســي ينــص عل ــأن القان ــي واإلداري، علمــا ب ــوم االســتقالل املال ــق مفه متعــددة يف تطبي

بقانــون. 
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يهدف هذا التقرير الى التعريف بالتحديات التي تواجه نظام النزاهة يف عمل سلطة النقد من خالل فحص سياسة
احلوكمــة الرشــيدة ونظــام النزاهــة يف عملهــا بالتركيــز علــى مــدى توفــر عناصــر ومتطلبــات دورهــا الرقابــي بشــكل فّعــال علــى 
اجلهــات املصرفيــة، ومــدى فعاليتهــا ومناعتهــا مــن التدخــل اخلارجــي بقراراتهــا، مــن أجــل رفــع توصيــات للجهــات ذات العالقــة 

لتحســني قدرتهــا كجســم رقابــي علــى قطــاع حيــوي وهــام ميــس املصلحــة العامــة. 

التحديات في إعداد هذا التقرير 
واجــه إعــداد هــذا التقريــر عقبــات متحــورت جميعهــا حــول صعوبــة احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات املوثوقــة والكافيــة، ســواء 
تعلــق ذلــك مبحاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة، أو تفاصيــل امليزانيــة الســنوية، أو وجهــة نظــر البنــوك حــول دور ســلطة النقــد 
وأدائهــا. وقــد مت تعويــض النقــص الناجــم عــن هــذه العقبــات عبــر االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى املقابــالت الشــخصية مــع عــدد هــام 
مــن املســؤولني واملختصــني، مــن بينهــم مديــر مكتــب التدقيــق الداخلــي يف ســلطة النقــد، وأعضــاء مجلــس ادارة حاليــني وســابقني، 
وخبــراء بالشــأن املالــي واالقتصــادي، وباإلضافــة الــى االســتفادة مــن املالحظــات التــي مت طرحهــا يف الورشــة التــي ُخّصصــت 

ملناقشــة املســودة األولــى مــن هــذا التقريــر. 

وكمــا جــرت العــادة لــدى االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( بعقــد ورشــة عمــل لعــرض مســودة التقريــر علــى اجلهــات 
ذات االختصــاص، مت مراســلة ســلطة النقــد اوال الستشــارتهم مبوعــد عقــد ورشــة نقــاش مســودة التقريــر لضمــان مشــاركتهم، 
ــم تســتجب ســلطة  ــف، ل ــر الرســائل الرســمية والهات ــالف امــان وســلطة النقــد عب ــني ائت ــد اســابيع مــن التواصــل ب ــه وبع اال ان
النقــد لدعــوة ائتــالف أمــان باملشــاركة يف ورشــة العمــل، بينمــا شــارك يف الورشــة عــدد مــن اخلبــراء واملهتمــني وممثلــي شــركات 
الصرافــة وممثــل عــن أحــد البنــوك. وبعــد إنعقــاد الورشــة، وبطلــب مــن أعضــاء يف مجلــس إدارة ســلطة النقــد الئتــالف امــان، 
مت اعــادة التواصــل مــرة اخــرى مــع اإلدارة التنفيذيــة يف ســلطة النقــد لتتــاح لهــم الفرصــة مــرة اخــرى لتقــدمي مالحظاتهــم ومبــا 

يخــدم لتزويــد ائتــالف امــان مبعلومــات أوســع وأكثــر شــموال، غيــر انــه وبعــد مماطــالت كثيــرة لــم يتــم شــيء. 

سلطة النقد الفلسطينية
تعتبــر ســلطة النقــد إحــدى مؤسســات الســلطة الفلســطينية، والتــي جــرى انشــاؤها عــام 1997، وهــي مؤسســة عامــة مســتقلة 
ومتخصصــة تُعنــى برســم وتنفيــذ السياســات النقديــة واملصرفيــة لضمــان ســالمة واســتقرار القطــاع املصــريف وتعزيــز االقتصــاد 
احمللــي. ويتــم ذلــك أيضــا مــن خــالل التنظيــم واإلشــراف علــى املصــارف )احملليــة والوافــدة وعددهــا 15(1 ومؤسســات اإلقــراض 
املتخصصــة )عددهــا 6(2 ومؤسســات الصرافــة )52 ألفــراد و 224 لشــركات(3؛ واإلشــراف علــى تنفيــذ وتشــغيل نظــم املدفوعــات 

احلديثــة؛ ورســم وتنفيــذ السياســة النقديــة بهــدف حتقيــق االســتقرار النقــدي. 

تعانــي ســلطة النقــد، كبقيــة املؤسســات الفلســطينية، مــن غيــاب الســيادة الوطنيــة، ومــن عــدم التحكــم الفعلــي باالقتصــاد الوطنــي، 
ومــن ارتباطــه العضــوي باالحتــالل االســرائيلي وبسياســاته اإلحلاقيــة التــي تعــزز التبعيــة وتبــّدد شــروط ومقومــات التحــرر 
ــة  ــاب العمل ــى االقتصــاد، وذلــك لغي ــة أبقــت ســلطة النقــد محــدودة القــدرة يف تأثيرهــا عل ــاب الســيادة الفعلي واإلســتقالل. غي
ــي عــدم  ــه(، وبالتال ــم ب ــة مــن التعامــالت تت ــد عــن 80 باملائ ــى الشــيكل اإلســرائيلي )مــا يزي ــي عل ــة واالعتمــاد شــبه الكل الوطني
وجــود صالحيــات حتديــد الفائــدة، أو إصــدار ســندات حكوميــة، أو االضطــالع مبســؤولية متابعــة ومعاجلــة الديــن العــام أو غيــر 
ذلــك مــن القضايــا الهامــة. رغــم ذلــك، تســعى ســلطة النقــد وتعمــل علــى التخفيــف مــن وطــأة هــذه القيــود عبــر حتقيــق قــدر مــن 
االســتقرار النقــدي ومــن الســيطرة علــى التضخــم واحلفــاظ علــى االســتقرار املالــي، األمــر الــذي اتضحــت صعوبــة حتقيقــه يف 

ظــل غيــاب إقتصــاد وطنــي ســّيد ومســتقل، ودون بنــك مركــزي. 

1	ينظم	هذه	المصارف	»دليـل	القواعـد	والممارسـات	الفضلى	لحوكمة	المصارف	في	فلسطيـــــن«،	إصدار	سلطة	النقد	الفلسطينية،	2009.	للتعرف	على				هذه	المصارف	وفروعها	أنظر				
aspx.banksdirectory/eg-ar/ps.pma.www//:http	:التالي	للرابط	

2	مؤسسات	اإلقراض	المتخصصة	المسجلة	لدى	سلطة	النقد	الفلسطينية،	هي:	مؤسسة	فاتن	لإلقراض،	ومؤسسة	أصالة،	وصندوق	التنمية	الفلسطيني،	والمركز	العربي	للتطوير	الزراعي،	
http://www.pma.ps/ar-eg/microfinanceinstitutionsdi- ودائرة	التمويل	-	األونروا،	وفيتاس	فلسطين	لإلقراض	الصغير،	ومؤسسة	ريف. 	أنظر	للتفاصيل	على	الرابط	التالي:

rectory.aspx
http://www.pma.ps/ar-eg/moneychangersdirectory.aspx	:التالي	الرابط	على	توجد	المنشآت	هذه	تفاصيل	3
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اإلطار القانوني الناظم  
حتكــم البيئــة التشــريعية لعمــل ســلطة النقــد العناصــر التاليــة: قانــون ســلطة النقــد4، وقانــون املصــارف5، وقانــون مكافحــة غســل 
األمــوال ومــا تبعــه مــن تعديــالت متــت عليــه6، ونظــام ترخيــص ورقابــة مهنــة الصرافــة7، كمــا اســتندت قوانــني ومراســيم وقــرارات 
مت ســنّها الحقــا علــى قانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد عــام 19978. مــن بينهــا قــرار رقــم )108( لســنة 2011 
بشــأن النظــام املالــي واحملاســبي لســلطة النقــد الــذي حــّدد األســس واملبــادئ والسياســات احملاســبية التــي ينبغــي اتباعهــا مــن 
قبــل ســلطة النقــد9. مــن جهتهــا، أصــدرت ســلطة النقــد ثالثــة أنظمــة هــي: قــرار رقــم )109( لســنة 2011 بشــأن نظــام موظفــي 
ــوازم واخلدمــات واألشــغال يف ســلطة النقــد الفلســطينية؛  ســلطة النقــد الفلســطينية؛ قــرار رقــم )133( لســنة 2011 بنظــام الل

والشــروط العامــة لكراســة املناقصــة.

وأصــدرت أيضــا رزمــة مــن التعليمــات لتنظيــم العمــل املصــريف يف فلســطني بلــغ عددهــا 62 منــذ عــام 2008 وحتــى 2017، كمــا 
صــدر مؤخــرا ثالثــة قوانــني أخــرى تناولــت مــا يســمى جرميــة غســل األمــوال ومتويــل »االرهــاب«، هــي: قــرار رقــم )13( لســنة 
2016 بشــأن تعديــل قــرار بقانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب؛ قانــون رقــم )20( لســنة 2015: بشــأن مكافحــة غســل 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب؛ ومرســوم رقــم )14( لســنة 2015: بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن. 

امــا تنظيــم شــؤون املوظفــني فيتــم مبوجــب قــرار رقــم )109( لســنة 2011 بشــأن نظــام املوظفــني، وقــرار رقــم )108( لســنة 2011 
بشــأن النظــام املالــي واحملاســبي. وقــد مت وضــع وتنســيب كال القراريــن مــن مجلــس إدارة ســلطة النقــد وصــدر عــن رئيــس 

الســلطة الفلســطينية بنــاًء علــى الصالحيــات املخولــة لــه. 

المهام والمسؤوليات واألهداف 
تتلخــص مهــام ســلطة النقــد، كمؤسســة عامــة مســتقلة مســؤولة عــن رســم وتنفيــذ السياســات النقديــة واملصرفيــة لضمــان ســالمة 
القطــاع املصــريف ومنــو اإلقتصــاد احمللــي، باحلفــاظ علــى جهــاز مصــريف آمــن ومضمــون؛ وإدارة السياســة النقديــة واحلفــاظ 
علــى اإلســتقرار النقــدي واإلقتصــادي؛ والرقابــة واإلشــراف علــى املصــارف ومــدى امتثالهــا للقوانــني والتعليمــات؛ تنظيــم ومراقبــة 

مهنــة الصرافــة والشــركات املاليــة، وإصــدار التراخيــص الالزمــة.

ــة بالنظــام املصــريف  ــة والدولي ــز الثقــة احمللي ــل بتعزي ــى اهــداف ســلطة النقــد واملتمث ــي ال يشــير موقــع ســلطة النقــد االلكترون
الفلســطيني؛ وتشــجيع املؤسســات املاليــة علــى تطويــر اخلدمــات التــي تقدمهــا؛ تنظيــم، وترخيــص، وتســجيل، ومراقبــة املصــارف 
ومؤسســات اإلقــراض املتخصصــة العاملــة يف فلســطني، وكذلــك املتعاملــني بالصــرف األجنبــي؛ إدارة ومراقبــة نظــم تســوية 

املدفوعــات والســندات مبــا يكفــل فعاليتهــا وســالمتها. 

لتحقيق هذه األهداف، منح القانون سلطة النقد حقالقيام مبا يلي10: 

4 	صــدر	عــام	1997،	جــاء	ليحــدد	أهــداف	ومهــام	الســلطة،	إضافــة	إلــى	تحديــده	صالحيــات	كل	مــن	مجلــس	إدارة	ســلطة	النقــد	والمحافــظ،	والعالقــة	مــع	الســلطة	الفلســطينية،	والعالقــة	مــع	
المصــارف.	فقــد	تأسســت	ســلطة	النقــد	فــي	البدايــة	اســتنادا	الــى	قــرار	صــدر	عــن	رئيــس	اللجنــة	التنفيذيــة	لمنظمــة	التحريــر	بإنشــاء	ســلطة	للنقــد	عــام	1994،	وجــاء	قانــون	رقــم	)2(	لســنة	
1997	بشــأن	ســلطة	النقــد	الفلســطينية	ليلغــي	ذاك	القــرار.	وقــد	اهتــدى	ذلــك	القانــون	بقانــون	البنــوك	االردنــي	رقــم	94	لســنة	1966	المعمــول	بــه	فــي	محافظــات	الضفــة	الغربيــة،	وبقانــون	

الصرافــة	رقــم(	26 )لســنة	1941	المعمــول	بــه	فــي	محافظــات	غــزة،	وبالقــرار	رقــم	184	لســنة	1994.
5  وهو	قانون	صدر	عام	2002،	جاء	ليمنح	سلطة	النقد	صالحيات	تنظيم	العمل	المصرفي	في	فلسطين	والمتعلق	بترخيص	المصارف،	وتحديد	األعمال	المصرفية	المسموح	بها	واألعمال	

المحظورة،	إدارة	المصارف،	رأسمال	المصارف	واإلحتياطيات،	المخالفات	والعقوبات.
6	جاء	ليحدد	الجرائم	المصنفة	كجرائم	غسل	أموال،	وآليات	معالجة	أية	مخالفات	يتم	الكشف	عنها.

7  هو	نظام	صدر	عام	2008		لتحديد	كيفية	ترخيص	وتنظيم	مهنة	الصرافة	في	فلسطين.

8	هــي	مرســوم	رقــم	)41(	لســنة	2016	بشــأن	نظــام	ترخيــص	ورقابــة	مهنــة	الصرافــة؛	قانــون	رقــم	)7(	لســنة	2013	بشــأن	المؤسســة	الفلســطينية	لضمــان	الودائــع؛	قــرار	بقانــون	رقــم	)17(	
لســنة	2012	بشــأن	قانــون	تســوية	المدفوعــات	الوطنــي؛	قــرار	رقــم	)62(	لســنة	2011	بشــأن	نظــام	رســوم	ترخيــص	المصــارف؛	قــرار	رقــم	)108(	لســنة	2011	بشــأن	النظــام	المالــي	
والمحاســبي	لســلطة	النقــد	الفلســطينية؛	قــرار	رقــم	)132(	لســنة	2011	بنظــام	الترخيــص	والرقابــة	علــى	مؤسســات	اإلقــراض	المتخصصــة؛	قــرار	بقانــون	رقــم	)9(	لســنة	2010	بشــأن	

المصــارف.
9	تــم	التأكيــد	أيضــا	فــي	مــادة	)3(	مــن	القــرار	بقانــون	رقــم	)9(	لســنة	2010	علــى	حــق	تصــرف	ســلطة	النقــد	بشــأن	المصــارف،	الــذي	نــص	بوضــوح	ان	ســلطة	النقــد						هــي	الجهــة	الوحيــدة	

المخولــة	برســم	ووضــع	السياســات	النقديــة	واالشــراف	علــى	تنفيذها.	
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· ممارســة امتيــاز إصــدار النقــد الوطنــي واملســكوكات يف الوقــت املناســب وذلــك وفقــاً للشــروط واألوضــاع التــي يقررهــا 	
القانــون اخلــاص بإصــدار النقــد 

· تأمني االحتياط النقدي الضروري لذلك؛ 	

· وضع وتنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية واالئتمانية والسياسات اخلاصة بالتعامل بالنقد األجنبي؛ 	

· ــة والنقديــة بصــورة منتظمــة 	 ــة للســلطة الفلســطينية وإجــراء التحليــالت االقتصادي تقــدمي املشــورة املاليــة واالقتصادي
ونشــر نتائجهــا؛ القيــام بوظيفــة الوكيــل املالــي للســلطة الوطنيــة واملؤسســات العامــة الفلســطينية داخــل فلســطني 

وخارجهــا؛ 

· العمــل كمصــرف للمصــارف املرخصــة ومؤسســات اإلقــراض املتخصصــة والشــركات املاليــة ومراقبتهــا مبــا يكفــل ســالمة 	
مركزهــا املالــي وحمايــة حقــوق املودعــني. 

اإلطار المؤسسي والحوكمة
ــب احملافــظ ونائــب احملافــظ.  ــى جان ــا ويتكــون مــن ســبعة أعضــاء ال ــة فيه ــى هيئ ــس إدارة وهــو أعل ــر ســلطة النقــد11 مجل يدي
يعــنّي أحــد أعضــاء املجلــس كممثــل لــوزارة املاليــة بينمــا يكــون األعضــاء الســتة االخــرون مــن املتخصصــني يف الشــؤون املصرفيــة 
واملاليــة واالقتصاديــة والقانونيــة، ويشــترط أن ال يكونــوا مــن العاملــني يف قطــاع املصــارف، وأن يكونــوا مــن املشــهود لهــم بالنزاهــة 

والكفــاءة العاليــة يف تخصصاتهــم. 

يعــنّي كل مــن احملافــظ ونائبــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، وينبغــي ان تكــون 
دورتهمــا أطــول مــن تلــك اخلاصــة باجلهــة التــي تتخــذ قــرار التعيــني، أي رئيــس الســلطة الفلســطينية. امــا منــدوب وزارة املاليــة 
فيعــني بقــرار مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بتنســيب مــن وزارة املاليــة، بينمــا يعــني باقــي أعضــاء املجلــس علــى النحــو التالــي: 
عضويــن بقــرار مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية؛ ثالثــة أعضــاء بتنســيب مــن مجلــس الــوزراء وبقــرار رئيــس الســلطة الفلســطينية؛ 

عضــو بتنســيب مــن احملافــظ وبقــرار مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية. 

مــدة عضويــة كل مــن احملافــظ ونائبــه هــي أربــع ســنوات، بينمــا هــي ثالثــة ســنوات بالنســبة ألعضــاء مجلــس االدارة. القانــون ال 
مينــع مــن إعــادة تعيــني احملافــظ أو نائــب احملافــظ أو عضــو مجلــس اإلدارة مــرة أخــرى. ويف حالــة شــغر منصــب احملافــظ أو 

نائبــه أو أي عضــو مــن األعضــاء قبــل انتهــاء مدتــه، فانــه يتــم تعيــني شــخص آخــر بديــاًل لــه إلكمــال املــدة املتبقيــة.12 

احملافــظ هــو املســؤول التنفيــذي األول عــن إدارة أعمــال ســلطة النقــد، ويكــون مســاءال أمــام مجلــس اإلدارة عــن تنفيــذ القــرارات 
التــي يتخذهــا املجلــس. وينــص القانــون علــى ان يتفــرغ احملافــظ ونائبــه لعملهمــا، فــوال يجــوز ألي منهمــا أثنــاء توليــه وظيفتــه أن 
يقــوم بــأي عمــل أو يشــغل أي منصــب أو وظيفــة ســواء بأجــر أو بغيــر اجــر، كمــا ال يجــوز ألي منهمــا العمــل يف خدمــة أي مؤسســة 

مصرفيــة أو ماليــة خــالل ســنة مــن تــرك اخلدمــة يف ســلطة النقــد.13

ويطلــب القانــون مــن احملافــظ أن يقــدم إلــى مجلــس االدارة تقريــراً دوريــاً كل ثالثــة أشــهر وكلمــا دعــت احلاجــة إلدارة ومتابعــة 
ســلطة النقــد لعملياتهــا ووضــع النظــام املصــريف، وأوضــاع األســواق النقديــة واملاليــة وأســواق النقــد األجنبــي، وجميــع األحــداث 
والظــروف التــي تؤثــر علــى ســلطة النقــد14. ويتلقــى احملافــظ املســاعدة مــن نائبــه للقيــام بواجباتــه ووظائفــه، حيــث ميــارس األخير 

ــدي،	 ــتقرار	النق ــة	االس ــي،	ومجموع ــتقرار	المال ــة	اإلس ــي:	مجموع ــات	ه ــة	مجموع ــدات	وتنضــوي	تحــت	أربع ــام	والوح ــر	واألقس ــب	والدوائ ــن	المكات ــدد	م ــن	ع ــد	م ــلطة	النق ــون	س 11   تتك

ــي:	 ــع	االلكترون ــر	الموق ــتقلة.	انظ ــب	المس ــة،	والمكات ــة	االداري والمجموع
       EG-ar=language&328=tabid?aspx.Default/ps.pma.www//:http 

12 تفاصيل	مهام	مجلس	اإلدارة	اشارت	اليها	المادة	16	من	القانون.

13  	الشيء	ذاته	ينطبق	على	أعضاء	المجلس	أو	العاملين	في	سلطة	النقد	حيث	ال	يجوز	لهم	)مادة	28(	ان	يقبلوا	أية	هدايا	أو	معونة	أو	ائتمان	لشخصه	أو	ألي	شخص	آخر	تربطه	به	عالقة	

عائلية	أو	تجارية	أو	مالية	إذا	كان	هذا	القبول	يؤدي	أو	يعطي	االنطباع	بأنه	يؤدي	إلى	اإلقالل	من	إخالصه	لواجباته.كما	ال	يجوز	ألي	من	العاملين	أن	يقوم	بأي	عمل	آخر	بأجر	أو	بدون	
اجر.

14			مادة	25
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ــة ليقــوم  ــف رئيــس الســلطة الفلســطينية أحــد أعضــاء اللجن ــاب األول، ويكل ــات احملافــظ ومســؤولياته حــال غي ــع صالحي جمي
بوظائــف احملافــظ بصــورة مؤقتــة عنــد غيــاب احملافــظ ونائبــه حتــى يعــود أحدهمــا للعمــل، لكــن ال يجــوز أن يكــون ذلــك ألكثــر 

مــن ثالثــة أشــهر.15 

يعتبــر القانــون مجلــس االدارة املرجعيــة العليــا لســلطة النقــد كونــه يختــص باالشــراف علــى العمليــات واعتمــاد القــرارات املتعلقــة 
ــح  ــة، ومن ــح اإلحترازي ــق األهــداف احملــددة، واعتمــاد ونشــر اللوائ ــة، لتحقي ــك إدارة السياســات النقدي بالسياســات، مبــا يف ذل
وإلغــاء التراخيــص إضافــة إلــى إعــادة هيكلــة املؤسســات املاليــة. ويتمتــع املجلــس بصالحيــات لتحقيــق أغراضــه، وهــو مســاَءل 

)نظريــا علــى األقــل( أمــام رئيــس الســلطة الفلســطينية. 

ويجيــز القانــون للمجلــس االســتعانة باخلبــراء وحتديــد مكافآتهــم، ودعــوة مــن يرغــب إلــى اجتماعاتــه لإلســتماع إلــى رأيــه يف 
موضــوع معــني دون ان يكــون لــه حــق التصويــت يف املــداوالت، ويجيــز القانــون للمحافــظ أيضــا )مبوافقــة املجلــس( أن يعــني جلنــة 

استشــارية مــن خــارج موظفــي ســلطة النقــد طلبــاً ملشــورتها وان يحــدد مهامهــا وطريقــة عملهــا ومكافآتهــا.

هــذا مــا يشــير إليــه القانــون واالنظمــة والقــرارات، أمــا يف الواقــع فيمكــن تســجيل أكثــر مــن مالحظــة بخصــوص عــدم االلتــزام 
التــام مبــا تنــص عليــه تلــك القوانــني واالنظمــة والقــرارات، ال ســيما مــا يتعلــق باحملافــظ وأعضــاء مجلــس االدارة ومســؤولياتهم، 

ومــدى انســجام أدائهــم مــع املمارســات الفضلــى ومــع االلتــزام مبــادئ املســاءلة والنزاهــة والشــفافية.

القانــون لــم يشــر الــى معاييــر مهنيــة وتخصصيــة جديــة فيمــا يتعلــق بتعيــني احملافــظ ونائــب احملافــظ وعضــو مجلــس اإلدارة، 
فقــد اكتفــى باالشــارة الــى معياريــن شــكليني همــا: ان يكــون املرشــح لهــذا املنصــب مواطنــا فلســطينيا، وان يــؤدي اليمــني القانونيــة 
أمــام رئيــس الســلطة الفلســطينية، فــال تتوفــر بطاقــة وصــف وظيفــي تتضمــن شــروط شــغل هــذه املواقــع ونــوع اخلبــرة واألهليــة 
أو التوجــه الفكــري، ومــا إذا كان األنســب لســلطة النقــد تعيــني أشــخاص ذوي خبــرة تقنيــة أو إداريــة أو معرفيــة أو مزيــج مــن 
ذلــك. إن وجــود مثــل هــذه الشــروط مــن شــأنه أن ينعكــس ايجابــا علــى دور املؤسســة ورســالتها، وميكنهــا مــن حتقيــق أهدافهــا 

بوضــوح وبيســر أكبــر. 

ولتوضيــح ذلــك، فانــه مــن املفيــد اســتحضار جتربــة عمليــة. فقــد احتــاج تدقيــق اللجــان املختصــة يف الكنيســت االســرائيلي يف 
ــى 2013( ســتة أشــهر، تخللهــا البحــث والتدقيــق بتفاصيــل  ترشــيح ســتانلي فيشــر ملنصــب محافــظ بنــك اســرائيل ) 2005 إل
شــخصية ومهنيــة كثيــرة، منهــا مــا اســتدعى حّثــه علــى التخلــى عــن جنســيته األميركيــة ليحصــل علــى اجلنســية اإلســرائيلية كــي 

يؤهــل رســميا لشــغل املنصــب، ويُشــار الــى انــه قبــل براتــب لــم يتجــاوز $7,800 دوالر شــهريا.16

ورغــم ان القانــون الفلســطيني يطلــب مــن احملافــظ ونائبــه وأعضــاء مجلــس االدارة اإلفصــاح عــن ذممهــم املاليــة، ومــع التســليم 
بوجاهــة هــذا االجــراء وضرورتــه، اال أن االشــكالية تكمــن يف الصيغــة املتبعــة يف تطبيــق ذلــك، حيــث يتــم االفصــاح عــن الــذمم 
املاليــة داخليــا، فتُحفــظ يف خزنــة خاصــة، دون وضــوح كاف بشــأن آليــة التأكــد مــن دقــة وشــمولية مــا يــرد فيهــا مــن بيانــات، 
وكذلــك دون حتديــد اجلهــة التــي يجــب ان تتابــع هــذا االمــر، والتــي مــن املفتــرض ان تكــون طرفــا خارجيــا وذا صالحيــات رقابيــة 
علــى املؤسســات احلكوميــة والعامــة كهيئــة مكافحــة الفســاد. إنــه مــن غيــر احلصافــة ان تديــر ســلطة النقــد منفــردة موضــوع 
الــذمم املاليــة حملافظهــا ونائبــه وأعضــاء مجلــس إدارتهــا، خاصــة ان وجــود طــرف آخــر مســتقل وجــاد وقــادر علــى التدقيــق يف 
بيانــات الــذمم املاليــة، ولديــه صالحيــة فعليــة واضحــة، هــو أمــر يف غايــة األهميــة التخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات حــال انكشــاف 

عــدم دقــة وســالمة أو تناقــض البيانــات املقدمــة يف الــذمم املاليــة.    

النزاهة في تعليمات سلطة النقد 
مــن بــاب ســعيها لتعزيــز النزاهــة داخليــا، طــّورت ســلطة النقــد حزمــة مــن االجــراءات والتعليمــات واالرشــادات التــي تشــير اليهــا 
وثائقهــا، منهــا األدلــة التوضيحيــة ومدونــات الســلوك الداخليــة17، وتتضمــن ضوابــط ومعاييــر ســلوك وأخالقيــات األداء، وتُعّمــم 
علــى جميــع املوظفــني، ويتــم التذكيــر ببنودهــا عبــر شاشــات يف أروقــة مقــر ســلطة النقــد ليهتــدي بهــا املوظفــون. وتوضــح احــكام 

15  	مادة	27
16  ستانلي	فيشر،	شخصية	مرموقة	في	مجال	المال	واالقتصاد	ودّرس	في	جامعتي	هارفارد	وييل	االمريكيتين،	شغل	منصب	محافظ	بنك	اسرائيل	بين	األعوام	2005	حتى	2013.	

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=696&language=ar-EG  17
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هــذه املدونــات املمنوعــات واحملظــورات ومواطــن الشــبهات والســلوكيات غيــر الالئقــة التــي ينبغــي اجتنابهــا. كمــا يوجــد لــدى 
ســلطة النقــد أيضــا تعليمــات بخصــوص قبــول الهدايــا وتضــارب املصالــح وممارســات الفســاد وهــدر املــال العــام واإلبــالغ عــن 
ممارســات الفســاد )رشــاوي، وواســطة ومحســوبية يف اســتخدام املوقــع الوظيفــي واســتغالل املوقــع والنفــوذ الوظيفــي ملصالــح 
شــخصية(، وتتضمــن أيضــا تعليمــات بخصــوص كيفيــة توفيــر حمايــة للمبلغــني عــن حــاالت الفســاد وعــدم التعــرض لهــم بــأذى. 

ومــن االجــراءات األخــرى املعمــول بهــا توقيــع املوظفــني علــى اقــرارات يُســمح مبوجبهــا اإلســتعالم عــن حســاباتهم ومــا لديهــم مــن 
شــيكات وقــروض وأســهم )يف هيئــة ســوق رأس املــال والســوق املالــي(، ويتــم حتديــث تلــك البيانــات مــرة علــى االقــل ســنويا، كمــا 
يتــم حتديــث بيانــات املوظفــني االخــرى كالســكن وعمــل الزوجــة )او الــزوج( لتوكيــد مــا يحصــل املوظفــون عليــه مــن بــدالت ماليــة.18 
وتقــول ســلطة النقــد انــه يتــم التقيــد مبــا تقتضيــه تلــك االجــراءت عبــر مــا يقــوم بــه »مكتــب التدقيــق الداخلــي« بالتدقيــق يف جميــع 

الوحــدات واملســتويات، مبــا يف ذلــك مكتــب احملافــظ ومصروفاتــه وإجراءاتــه، وتُقــدم املالحظــات املناســبة بهــذا اخلصــوص.19

يوجــد لــدى ســلطة النقــد أيضــا مكتــب يســمى »مكتــب أخالقيــات العمــل«20 ملتابعــة مختلــف القضايا )باســتثناء التقييــم والرواتب(، 
ــال ان  ــى ســبيل املث ــى املوظــف عل ــك التعليمــات، يُحظــر عل وتقــدمي التدخــالت الالزمــة وفــق األنظمــة املعمــول بهــا. وطبقــا لتل
يــرأس مجلســا بلديــا وذلــك درءا لشــبهة تضــارب املصالــح. كمــا يوجــد »مكتــب التظلمــات« ملعاجلــة القضايــا ذات العالقــة بحقــوق 

املوظفــني كالترقيــات والعــالوات وغيــر ذلــك. 

ويشــير قــرار رقــم )109( لســنة 2011 بشــأن نظــام موظفــي ســلطة النقــد الفلســطينية الــى اجــراءات تأديبيــة، تهــدف الــى منــع 
ــي  ــذار النهائ ــذار واإلن ــرورا باإلن ــوم م ــه أو الل ــن التنبي ــك االجــراءات م ــدرج تل ــة للموظــف، وتت إســاءة اســتعمال الســلطة املخول
وانتهــاء بإنهــاء اخلدمــة والفصــل مــن العمــل دون إشــعار. كمــا يتيــح النظــام إمكانيــة التحقيــق مــع املتهمــني ومعاقبتهــم إداريــا حتــى 

بعــد حتويلهــم للقضــاء وصــدور األحــكام بحقهــم.  

ــة  ــك اللجن ــو ســلطة النقــد مــع إعطــاء تل ــا موظف ــي يرتكبه ــق يف املخالفــات الت ــة للتحقي وتتضمــن التعليمــات أيضــا وجــود جلن
حــق إيقــاع العقوبــة املناســبة بحــق املخالــف التــي تأخــذ باإلعتبــار األثــر املــادي واملعنــوي للمخالفــة املعنيــة علــى املؤسســة. ويتــم 
االســتعالم عــن نــوع ونطــاق املخالفــة املشــار اليهــا يف النظــام مــن املســؤول املباشــر للموظــف أو مــن مكتــب اخالقيــات العمــل او 

مكتــب التدقيــق الداخلــي. 

كمــا يوجــد أيضــا لــدى ســلطة النقــد اجــراءات للتبليــغ عــن محــاوالت الرشــوة او التلميــح بذلــك، وهنــاك أيضــا مدونــات ســلوك 
وأنظمــة بهــذا اخلصــوص، حيــث تذكــر ســلطة النقــد انــه يتــم تدريــب املوظفــني عليهــا، وإنهــا ملزمــة، وانهــا متثــل جــزءا مــن معاييــر 
تقييــم اداء املوظفــني الســنوي. ويوجــد أيضــا تعليمــات تتعلــق بعــدم تلقــي الهدايــا، وباالفصــاح عــن تضــارب املصالــح، واالبــالغ عــن 

ممارســات فســاد وهــدر املــال العــام وغيــر ذلــك مــن الســلوكيات اخلاطئــة. 21 

وأشــار مديــر مكتــب التدقيــق الداخلــي الــى وجــود إجــراءات وتعليمــات مكتوبــة ومعلومــة للجميــع تتعلــق باســتخدام الســيارات 
واجهــزة االتصــال واجهــزة احلاســوب وغيــر ذلــك. فعلــى ســبيل املثــال، تقــول ســلطة النقــد انــه يتــم اســتخدام املركبــات )وهــي 
مســتأجرة وليســت مملوكــة( وفــق شــروط محــددة مــن حيــث غــرض االســتخدام ونــوع املهمــة وزمنهــا وقواعــد احلفــاظ عليهــا 

وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل.22  

لترجمــة هــذه التعليمــات واالرشــادات، تعقــد ســلطة النقــد لقــاءات توعويــة دوريــة مــع املوظفــني لغــرض تعزيــز الســلوك املهنــي 
االخالقــي وجتنــب الشــبهات، ويتــم عــرض هــذه املضامــني التوعويــة عبــر نشــاطات متنوعــة منهــا مــا هــو ترفيهــي. وللداللــة علــى 

18  	مقابلة	شخصية،	مدير	مكتب	التدقيق	الداخلي	في	سلطة	النقد

19  	المصدر	السابق	

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=696&language=ar-EG   20

21  	مقابلة	شخصية،	مدير	مكتب	التدقيق	الداخلي	في	سلطة	النقد.	

22  بهــذا	الخصــوص	تــم	ادراج	قانــون	مكافحــة	الفســاد	علــى	الموقــع	االلكترونــي	لســلطة	النقــد	وعلــى	شــبكتها	الداخليــة،	ويــدور	نقــاش	حــول	هــذا	الموضــوع	بيــن	فتــرة	وأخــرى،	كمــا	حصــل	

مؤخــرا	عندمــا	طلبــت	هيئــة	مكافحــة	الفســاد	مــن	الموظفيــن	تعبئــة	نمــاذج	إقــرار	الذمــة	الماليــة.		
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اســتقامة ســلوك املوظــف ومهنيتــه، ســاق مديــر مكتــب التدقيــق الداخلــي مثــاال مفــاده انــه عندمــا يحصــل موظــف علــى جائــزة مــن 
جهــة او شــركة مــا )شــركة جــوال مثــال( تُلــِزم التعليمــات املعمــول بهــا ذلــك املوظــف واجلهــة التــي متنــح اجلائــزة بوجــوب إعــالم 

ســلطة النقــد بقيمــة تلــك اجلائــزة وتفاصيلهــا للتأكــد مــن عــدم وجــود أيــة مخالفــات.23   

أمــا القواعــد واملعاييــر الضابطــة لعالقــة ســلطة النقــد باملؤسســات املصرفيــة فقــد مت تضمينهــا يف »دليـــل القواعـــد واملمارســـات 
ــادئ احلوكمــة، مهــام املجلــس، مؤهــالت  ــاول هــذا الدليــل: مب ــي فلســطني لعــام 2014 24. ويتن ــارف فـ ــة املصـ ــى حلوكمـ الفضلـ
أعضــاء املجلــس، ممارســات املجلــس وتضــارب املصالــح، جلــان املجلــس، الهيــكل التنظيمــي، االدارة التنفيذيــة العليــا، منهجيــات 
ــح املكافــآت واحلوافــز،  ــس واملســاهمني، سياســة من ــني املجل ــة واملدقــق اخلارجــي، التواصــل ب ــة الداخلي إدارة املخاطــر، الرقاب
ــس إدارة املصــرف األم،  ــكل املجموعــة ودور مجل ــات حوكمــة املصــارف االســالمية، هي اإلفصــاح عــن حوكمــة املصــرف، متطلب

الشــركات ذات األغــراض اخلاصــة.

ويقتضــي الدليــل أيضــا ان يشــكل مجلــس املصــرف جلانــا لتعزيــز فاعليتــه الرقابيــة علــى أعمــال املصــرف، خصوصــا اللجــان 
ــة املكافــآت. وال يجــوز لرئيــس املجلــس أو أي  ــة احلوكمــة وجلن ــة التدقيــق وجلن ــة املخاطــر وجلن ــة الترشــيح وجلن ــة: جلن التالي

ــة.  ــة إحــدى اللجــان التنفيذي عضــوً ان يشــارك يف عضوي

النزاهة في واقع سلطة النقد
ال شــك ان مجمــل االجــراءات التــي مت االشــارة اليهــا أعــاله مهمــة وضروريــة ملراعــاة النزاهــة وإعمالهــا، لكنهــا تبقــى محــدودة 
التأثيــر اذا مــا نُِظــر إليهــا بشــكل منفصــل عــن قضايــا أخــرى مفصليــة وأعظــم أهميــة كنظــام احلوكمــة الــذي تعمــل ســلطة النقــد 
ــه  ــل باحملافــظ ونائب ــني قمــة هــرم ســلطة النقــد املتمث ــر وشــروط تعي ــي الناظــم؛ معايي ــذي يشــمل: االطــار القانون ــه وال مبوجب
وأعضــاء مجلــس اإلدارة، ودرجــة التزامهــم باملمارســات الفضلــى يف العمــل العــام؛ ومــدى انســجام وتوافــق معاييــر وشــروط 
تعيينهــم مــع متطلبــات املهنيــة واجلــدارة والنزاهــة؛ ومــدى وضــوح املهــام واملســؤوليات ودرجــة االلتــزام بهــا؛ ومــدى وجــود ووضــوح 
آليــات مســاءلة احملافــظ ونائبــه وأعضــاء مجلــس االدارة؛ ومــدى وجــود ووضــوح آليــات ملســاءلة احملافــظ ونائبــه كــرأس تنفيــذي 
ــه أخــذا  ــظ ونائب ــى مســاءلة احملاف ــة عل ــه الفعلي ــس االدارة وقدرت ــة مجل ــدى أهلي ــة إشــرافية؛ م ــس اإلدارة كجه ــل مجل ــن ِقبَ م

باالعتبــار ان احملافــظ هــو رئيــس مجلــس االدارة أيضــا.

هــذه القضايــا ضروريــة لتعزيــز النزاهــة يف ممارســات اجلهازيــن التنفيــذي واالشــرايف يف ســلطة النقــد، كونهــا تؤثــر علــى بيئــة 
العمــل الداخليــة وعلــى عالقــة ســلطة النقــد باألطــراف التــي تشــرف عليهــا. لكــن هنــاك قضايــا أخــرى كبــرى مرتبطــة باحلوكمــة 
وبالنزاهــة يف قمــة هــرم ســلطة النقــد حتــدد قيمــة وجدّيــة مــا تتخــذه ســلطة النقــد مــن اجــراءات داخليــة لتعزيــز مبــاديء النزاهــة 
كإصــدار االرشــادات اخلاصــة بضوابــط الســلوك واخالقيــات العمــل واالجــراءات التأديبيــة وتطبيــق العقوبــة واالبــالغ عــن 
ممارســات الفســاد وهــدر املــال العــام واحلفــاظ علــى ممتلــكات ســلطة النقــد، ومــن اجــراءات خارجيــة )بــازل 1 وبــازل 2( جتــاه 
القطــاع الــذي تشــرف عليــه وتراقبــه ســلطة النقــد ومــن شــأنها تعزيــز الكفــاءة واحلوكمــة وادارة املخاطــر يف اجلهــاز املصــريف مبــا 

يســاهم يف تعزيــز االســتقرار املالــي.

أهــم هــذه القضايــا الــدور الفعلــي ملجلــس االدارة يف اتخــاذ القــرارات، ومــدى قدرتــه الفعليــة علــى إخضــاع احملافــظ ومســاءلته 
كــرأس للجهــاز التنفيــذي. مــا يحــدد هــذا االمــر هــو طبيعــة اعضــاء املجلــس وكيفيــة تعيينهــم واملعاييــر املتبعــة يف ذلــك. مســوغات 
كثيــرة تُبــّرر ضــرورة اعتمــاد معاييــر جديــة ورصينــة عنــد تعيــني القائمــني علــى ســلطة النقــد وذلــك ملــا لهــذه املؤسســة مــن قــدرة 
علــى التأثيــر يف توجهــات اإلقتصــاد الفلســطيني، فهــي اجلهــة االشــرافية والرقابيــة علــى قطــاع هــام هــو القطــاع املصــريف 
الــذي يبلــغ حجمــه اليــوم نحــو 13 مليــار دوالر امريكــي، وهــو مكــون رئيــس مــن مكونــات بنيــة اقتصاديــة تعانــي مــن صنفــني مــن 
التحديــات، االول االحتــالل اإلســرائيلي وسياســاته وســيطرته شــبه الكليــة علــى املــوارد، وحتكمــه باملنافــذ البريــة والبحريــة 
واجلويــة، وبإحلاقــه الســوق الفلســطيني بعجلــة االقتصــاد االســرائيلي. امــا التحــدي الثانــي فيتمّثــل باملنحــى النيوليبرالــي 
املتصاعــد وانعكاســاته الســلبية علــى اإلقتصــاد الفلســطيني، وهــو منحــى لــن يشــّكل رافعــة حقيقيــة لالســتقالل، أو اســتراتيجية 
ــة يف ظــل  ــة مســتدامة، وألن »احلوكمــة« النيوليبرالي ــر منــو اقتصــادي بصــورة عادل ــك لعجــزه عــن توفي ــة، وذل ــة اقتصادي تنموي

23   	مقابلة	شخصية،	مدير	مكتب	التدقيق	الداخلي	في	سلطة	النقد
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Guidelines/Governance_Guide_2014.pdf   24
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االحتــالل، مهمــا تبــدو »ناجحــة«، لــن تضمــن احلــق الفلســطيني يف التنميــة والتطــور كمــا لــن تســتطيع أن تكــون بديــاًل عــن النضــال 
األشــمل يف ســبيل احلقــوق الوطنيــة. 

ان التصــدي الناجــح لهذيــن التحديــني ودرجــة تعقيدهمــا ومحاصــرة تأثيرهمــا الســلبي علــى االقتصــاد الفلســطيني يقتضــي عمال 
مبدعــا وخالقــا مــن مختلــف األطــراف ذات العالقــة )ســلطة، قطــاع خــاص، قطــاع أهلــي، جمهــور(، مــن بينهــا ســلطة النقــد التــي 
تتوفــر لهــا كل اإلمكانيــات لتكــون مؤسســة كفــؤة ومتمكنــة وقــادرة علــى اإلضطــالع بــدور تنمــوي متكينــي محــوري بهــذا اخلصوص، 
دور ال يقتصــر علــى االشــراف والرقابــة علــى القطــاع املصــريف، وإمنــا يعمــل أيضــا علــى وضــع الــرؤى والضوابــط والتصــورات 
االســتراتيجية ملســتقبل إقتصــاد فلســطيني أقــل تبعيــة، والبحــث يف كيفيــة متكينــه مــن النمــو يف ظــل املعوقــات الكثيــرة، وجعلــه 

أكثــر اســتجابة ملقتضيــات التحــرر واالســتقالل. 

لكــن، حتــى تتمكــن ســلطة النقــد مــن القيــام بهــذا الــدور التمكينــي، ولكــي يتجــاوز دورهــا مجــرد االشــراف والرقابــة علــى القطــاع 
املصــريف واالهتمــام العــام بتوجهــات االقتصــاد الفلســطيني، نــرى أنــه يف غايــة االهميــة أن ترتقــي ســلطة النقــد بنفســها يف مجــال 
احلوكمــة، خاصــة مــا يتعلــق مبجلــس االدارة، وهــو أعلــى هيئــة فيهــا، ليتمكــن مــن حتديــد معالــم ومكونــات الفكــر االقتصــادي 
واملالــي األنســب لفلســطني، ونــوع املهــارات واملعــارف واخلبــرات الواجــب توفرهــا يف احملافــظ ونائبــه، وأعضــاء مجلــس االدارة 

والتنفيذيــني مبختلــف مواقعهــم ودرجاتهــم، لضمــان حتقيــق أفضــل لتلــك الغايــات املرجــوة.

لقــد أشــار القانــون احلالــي فقــط الــى شــرطني شــكليني لتعيــني أعضــاء مجلــس اإلدارة همــا: أن يكــون العضــو فلســطينيا، وأن 
يحلــف اليمــني أمــام الرئيــس. أمــا معاييــر التخصــص واجلــدارة واملهنيــة واخلبــرة واألهليــة، فــال يبــدو انهــا كانــت ذات شــأن عنــد 
تعيــني احملافــظ ونائبــه وأعضــاء مجلــس االدارة مقابــل معاييــر أخــرى متيــل ألن تكــون شــخصية أو سياســية. ان عــدم االحتــكام 
الــى معاييــر تعيــني جدّيــة ورصينــة يعــود بســلبية كبيــرة علــى ســلطة النقــد ذاتهــا وعلــى القطــاع املصــريف الــذي تقــوم باالشــراف 

عليــه، وعلــى االقتصــاد الوطنــي ككل وعلــى حيــاة املواطنــني بشــكل عــام. 

كمــا ان غمــوض معاييــر التعيــني يُضِعــف مــن قــدرة املؤسســة علــى ربــط أهدافهــا البعيــدة واملتوســطة والقصيــرة املــدى 
ــر  ــاب املعايي ــا أدى غي ــر الســنني عندم ــا حــدث يف ســلطة النقــد عب ــا كم ــة، متام ــا املختلف ــا وبرامجه باســتراتيجياتها وبخططه
املهنّيــة الســوّية والواضحــة إلــى انقطــاع واضطــراب يف تطــور املؤسســة، وجعلهــا عرضــة للشــخصنة واملزاجيــة واألجنــدات 
الضيقــة. وقــد تســبب ذلــك مبــا يســميه الباحــث نصــر عبــد الكــرمي25 »بانقطــاع التقاليــد املؤسســية« يف ســلطة النقــد منــذ 
تأسيســها حتــى اليــوم، مــا يجعلهــا أكثــر عرضــة لتأثيــر ميــول وتوجهــات وانحيــازات احملافظــني ونوابهــم وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
أكثــر مــن تأثرهــا بالقواعــد واألنظمــة املعلنــة التــي ينبغــي أن تضبــط كل شــيء. اســتنادا الــى ذلــك، يقّســم نصــر عبــد الكــرمي 

ــر متســقة، هــي: ــى أربعــة مراحــل غي ــوم ال ــى الي ــذ نشــأتها حت ــة ســلطة النقــد من جترب

· ــه كانعــكاس 	 االولــى ســبقت عــام 2004 وتأثــرت بالكثيــر مــن الصراعــات الشــخصية والسياســية التــي جــاءت يف حين
ــة، األمــر الــذي احلــق ضــررا بالغــا يف حينــه مبهنيــة املؤسســة ومصداقيتهــا واســتقالليتها.  ــة اخلارجي للبيئ

· الثانيــة بعــد عــام 2004، شــغل فيهــا منصــب احملافــظ شــخص حــاز علــى تدريبــه وخبرتــه مــن مؤسســات ماليــة دوليــة، 	
ــرة مت  ــد. ويف هــذه الفت ــا بع ــزي فلســطيني فيم ــك مرك ــة وقواعــد عمــل لتأســيس بن ــة وانظم اســتطاع ان يؤســس لبني
احتــرام املعاييــر املهنيــة وقواعــد العمــل الســليم أكثــر مــن ذي قبــل، ومت أيضــا وضــع األنظمــة املاليــة واإلداريــة، وصيغــت 
خطــط التطويــر املؤسســي والتقنــي، وأعــدت برامــج لإلرتقــاء بقــدرات الــكادر العامــل باملؤسســة، كمــا مت نســج عالقــات 

وتفاهمــات بــني ســلطة النقــد والعديــد مــن األطــراف ذات العالقــة يف الداخــل واخلــارج.26

· الثالثــة امتــدت بــني عامــي 2008  و 2016 حيــث دخلــت فيهــا ســلطة النقــد عهــدا آخــر عندمــا شــغل منصــب احملافــظ 	
شــخص مــن داخــل املؤسســة الفلســطينية وليــس مــن خارجهــا، وحققــت يف عهــده ســلطة النقــد اجنــازات كثيــرة كتطويــر 
القوانــني واألنظمــة والتعليمــات ووضــع املدونــات وتوقيــع مذكــرات تفاهــم ....الــخ. كمــا أعيــدت يف هــذه املرحلــة هيكلــة 
املؤسســة داخليــا، وبــدأ اإلعــداد النطــالق البنــك املركــزي، وانخرطــت ســلطة النقــد بدرجــة أكبــر يف االقتصــاد الوطنــي. 
بهــذه االجنــازات اكتملــت أركان ســلطة النقــد الفلســطينية، وأصبحــت قــادرة علــى القيــام مبســؤولياتها مبهنيــة واقتــدار. 

25  	مقابلة	شخصية،	نصر	عبد	الكريم

26  	المصدر	السابق
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وعلــى الرغــم مــن هــذه االجنــازات، عانــت ســلطة النقــد يف هــذه الفتــرة مــن توتــرات داخليــة مّت علــى إثرهــا نقــل عــدد 
مــن املوظفــني مــن مراكــز مهمــة ليصبحــوا مستشــارين، وقــد ُفهــم ذلــك االجــراء علــى انــه جــاء ليخــدم عناصــر متنفــذة 

ارادت أن تعــزز مواقعهــا يف ســلطة النقــد. 27

· املرحلــة الرابعــة امتــدت منــذ 2016، حيــث مــا زال يشــغل منصــب احملافــظ فيهــا شــخص مــن خلفيــة مصرفيــة، براغماتي 	
امليــول، يولــي اهتمامــا بالعالقــات العامــة والتواصــل والتشــبيك داخليــا وخارجيــا وبتعزيــز الــدور التنفيــذي لســلطة النقــد 
)أكثــر مــن دورهــا الرقابــي( وبــإدارة ومتابعــة القضايــا االجرائيــة أكثــر مــن اهتمامــه بالرؤيــة او الفكــر املالــي واالقتصــادي 

الــذي ينبغــي ان يقــود عمــل ســلطة النقــد.

مــن الواضــح ان ســلطة النقــد مــّرت بعــدة مراحــل تأثــرت الــى حــد كبيــر بشــخصية احملافــظ ونائبــه وأعضــاء مجلــس اإلدارة، 
رمبــا كان هــذا التأثيــر أكبــر مــن قــوة تأثيــر القوانــني واألنظمــة والتعليمــات، األمــر الــذي يشــير الــى ضــرورة تبنــي واعتمــاد معاييــر 
تعيــني أكثــر قــوة ورصانــة ومهنيــة مقارنــة مبــا هــو معمــول بــه اليــوم، إضافــة الــى ضــرورة حتديــد املهــام واملســؤوليات املنوطــة 
بهــم، وتطويــر فعاليــة أدائهــم ودرجــة امتثالهــم لقواعــد العمــل واملمارســات الفضلــى وملقتضيــات قيــم النزاهــة ومبــاديء الشــفافية 

ونظــم املســاءلة وحســن األداء.  

الرواتب واألجور 
يخضــع ســلم الرواتــب28 يف ســلطة النقــد بشــكله احلالــي الــى »قــرار رقــم )108( لســنة 2011 بشــأن النظــام املالــي واحملاســبي«. 
ــك  ــور، عــام 2006 كجــزء مــن خطــة التحــول االســتراتيجي يف ذل ــرار املذك ــه الق ــذي حافــظ علي ــب، ال ــع ســلم الروات ــد ُوِض وق

الوقــت، أعدتهــا يف حينــه شــركة أجنبيــة متخصصــة يف إدارة املــوارد البشــرية.

 وفــق تلــك اخلطــة، ُوِضــَع املوظفــون يف خانتــني مــن حيــث الرواتــب. تضمنــت االولــى موظفــي الدوائــر الرئيســية، وهــي دوائــر 
الرقابــة والتفتيــش واالشــراف واالبحــاث والعمليــات النقديــة وانضبــاط الســوق وانظمــة املدفوعــات واالســتثمار واخلزينــة 
وانضبــاط الســوق. بينمــا تضمنــت اخلانــة الثانيــة موظفــي الدوائــر الداعمــة. ومت توزيــع املوظفــني علــى هاتــني اخلانتــني وفــق 
معاييــر الكفــاءة واخلبــرة والتخصــص، كمــا رافــق ذلــك اســتحداث برنامــج لتســريح املوظفــني مقابــل تعويــض نهايــة اخلدمــة، جــاء 

بنــاء علــى خطــة إلعــادة تقييــم الوظائــف أقّرهــا يف حينــه مجلــس اإلدارة انــذاك واســتفاد منهــا حوالــي 70 موظفــا.29 

ويتوســط هاتــني اخلانتــني فئــة موظفــني أخــرى ضّمــت مــن يعملــون يف أقســام مت اســتحداثها الحقــا هــي مكتــب املستشــار 
القانونــي، مكتــب التظلمــات، مكتــب اخالقيــات العمــل، مكتــب التدقيــق الداخلــي، مكتــب إدارة املخاطــر. وينطبــق ســلم الرواتــب 

العــام عليهــم. 

بشــكل عــام، تزيــد رواتــب املوظفــني يف ســلطة النقــد بشــكل ملحــوظ عــن معــدل رواتــب املوظــني يف املؤسســات واملرافــق احلكوميــة 
ــوك الرئيســية يف فلســطني،  ــة مــن رواتــب املوظفــني يف البن ــراوح بــني 60 و 70 باملائ ــك الرواتــب مــا يت األخــرى، كمــا تعــادل تل
لكنهــا دون مــا يتمتــع بــه موظفــو البنــوك مــن امتيــازات كاحتســاب الســنة 16 شــهرا وتثبيــت ســعر الــدوالر ونســبة غــالء املعيشــة. 

بخصــوص رواتــب احملافــظ ونائبــه ومكافــآت أعضــاء املجلــس، فقــد اعطــى قانــون ســلطة النقــد الفلســطينية صالحيــة حتديــد 
ذلــك لرئيــس الســلطة الفلســطينية، مــع التنويــه الــى عــدم جــواز دفــع مرتبــات ومكافــآت وعــالوات أجــور ألعضــاء املجلــس أو 
موظفــي ســلطة النقــد علــى أســاس مــا حتققــه مــن أربــاح. لكــن بالرغــم مــن نــص تلــك املــادة )رقــم 19(، اال أن هــذا االمــر لــم 
يصــدر ولــم ينشــر حتــى تاريخــه بالرغــم مــن صــدور قــرارات تشــكيل مجلــس االدارة لعــدة مــرات. كمــا يالحــظ أيضــا عــدم اشــارة 

األنظمــة املاليــة واالداريــة إلــى رواتــب ونفقــات ومكافــآت مجلــس االدارة أو احملافــظ أو نائبــه.30   

27	المصدر	السابق
28	هناك	أربعة	قواعد	رئيسية	تنظم	هذا	األمر،	هي:	1(	ان	الرواتب	والحقوق	المالية	للمحافظ		ونائب	المحافظ		ومكافآت	أعضاء	المجلس	تتحدد	بقرار	من	رئيس	السلطة	الفلسطينية	2(	موظفوا	
سلطة	النقد	يخضعون	ألحكام	الئحة	خاصة	صادرة	عن	الرئيس	مقرة	من	مجلس	اإلدارة		3(	ان	الرواتب	تتضمن	ما	يلي:	الراتب	األساسي،	عالوة	القدس	شهريا،	عالوة	طبيعة	عمل،	عالوة	
عائلية	شهرية،	بدل	المواصالت	شهريا	،	مساهمة	السلطة	في	صندوق	االدخار	شهريا،	التأمين	الصحي		الخاص،	تكلفة	تأمين	اصابات	العمل	سنويا،	تكلفة	التأمين	على	الحياة	سنويا	،	التكلفة	

السنوية	للتأمين	ضد	السرطان.
29  	مقابلة	شخصية،	مدير	مكتب	التدقيق	الداخلي	في	سلطة	النقد؛	مقابلة	شخصية،	سمير	عبد	هللا،	عضو	مجلس	ادارة	سابق

30  	تقرير	الحقوق	المالية	لمسؤولي	المؤسسات	العامة	غير	الوزارية	والمؤسسات	األهلية،	اصدارات	مؤسسة	أمان	)االئتالف	من	اجل	النزاهة	والمساءلة(	،	2015،	ص.	6.
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يشــير البعــض الــى ضــرورة متييــز رواتــب موظفــي ســلطة النقــد عــن رواتــب موظفــي املؤسســات احلكوميــة كونهــم موظفــي »بنــك 
مركــزي« يراقــب علــى قطــاع هــام وحســاس، ويســوغ ذلــك برأيهــم خضــوع ســلطة النقــد الــى قانــون خــاص وإلــى نظامــني مالــي 
واداري خــاص بهــا، لغــرض مراعــاة تخصصيــة موظفيهــا واســتقالليتها عــن احلكومــة وسياســاتها املاليــة، وملنحهــا القــدرة علــى 

القيــام مبــا يلــزم لتعزيــز االســتقرار النقــدي دون تدخــل خارجــي. 

ســلطة النقــد ذاتهــا تــرى انــه ينبغــي متييــز موظفيهــا عــن غيرهــم مــن املوظفــني العموميــني وذلــك لقلــة عددهــم حيــث ال يزيــد 
عددهــم يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن 350 موظفــا، وهــو عــدد قليــل نســبيا إذا مــا قــورن باملؤسســات واملرافــق احلكوميــة 
األخــرى املُتخمــة بــآالف املوظفــني، ولتمتعهــم بتخصصيــة رفيعــة، وكونهــم يعملــون يف ظــروف معقــدة مــن حيــث الــدوام واألداء 
ــا31.  ــق الســلطة األخــرى ال تخضــع له ــة وزارات ومراف ــد ان غالبي ــول ســلطة النق ــر تق ــم يخضــع ملعايي ــون عمله ــة، وك واإلنتاجي
وتشــدد ســلطة النقــد علــى ان املعاييــر التــي تعمــل وفقهــا ســلطة النقــد، وتتمّثــل ببــازل 1 وبــازل 2 وبــازل 3، هــي معاييــر عامليــة 
يضعهــا كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وبنــك التســويات الدوليــة بغــرض ضبــط األداء واملتابعــة والتدقيــق 
والتقييــم واملســاءلة، ليتســنى قيــاس األداء باألهــداف وترجمــة السياســات الــى إجنــازات محــددة، تقــول ســلطة النقــد انهــا ال 

ــة يف فلســطني.32   ــة املؤسســات احلكومي توجــد يف غالبي

علــى الرغــم مــن اعتقــاد ســلطة النقــد ان رواتــب موظفيهــا منطقيــة وتاُلئــم مؤسســة مهنيــة متخصصــة، اال ان تلــك الرواتــب تبقــى 
أعلــى بشــكل ملحــوظ مــن الرواتــب يف املؤسســات احلكوميــة االخــرى. فرواتــب موظفــي االدارة العليــا أعلــى بكثيــر مــن رواتــب 
أســاتذة اجلامعــات، حيــث يصــل راتــب احملافــظ الــى مــا يقــارب اربعــة اضعــاف راتــب اســتاذ جامعــي برتبــة االســتاذية، أو مــا 
يقــارب عشــرون ضعفــا لراتــب موظــف متوســط يف مؤسســة حكوميــة. ان هــذا التبايــن الكبيــر بــني رواتــب موظفــي ســلطة النقــد 
ورواتــب بقيــة املؤسســات احلكوميــة بحاجــة الــى إعــادة النظــر بســلم الرواتــب لكــن ليــس علــى حســاب »احلصانــة االخالقيــة« 

ملوظفــي ســلطة النقــد.  

المساءلة والرقابة في تعليمات سلطة النقد 
اســتنادا الــى نــص املــادة 17 مــن القانــون، مجلــس اإلدارة هــو الســلطة العليــا إلصــدار القــرارات واملكلــف بإقــرار سياســاتها 
واإلشــراف علــى إدارة عملياتهــا مبــا يخــدم السياســة االقتصاديــة املقــرة للســلطة الفلســطينية، ويتمتــع املجلــس بصالحيــات كاملــة 

لتحقيــق أغراضــه وفــق القانــون، ويكــون املجلــس مســاءال أمــام رئيــس الســلطة. 

ــة أشــهر، وكلمــا دعــت احلاجــة عــن  ــا كل ثالث ــرا دوري ــس اإلدارة تقري ــى مجل ــى احملافــظ ان يقــدم ال ــون، عل وفــق أحــكام القان
إدارة ســلطة النقــد وعملياتهــا ووضــع النظــام املصــريف، وأوضــاع األســواق النقديــة واملاليــة وأســواق النقــد األجنبــي، ومختلــف 
التطــورات والظــروف التــي أثــرت أو يتوقــع أن تؤثــر علــى ســلطة النقــد. كمــا يُلــزم القانــون ســلطة النقــد أن تقــدم إلــى كل مــن 
رئيــس الســلطة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن نهايــة كل ســنة ماليــة مــا يلــي: نســخة عــن بياناتهــا 

املاليــة املعتمــدة مــن املدققــني اخلارجيــني املعتمديــن، وتقريــرا عــن عملياتهــا ونشــاطاتها خــالل تلــك الســنة.

ــرا ســنويا خــالل شــهر مــن  ــوزراء تقري ــس ال ــة ومجل ــى رئيــس الســلطة الوطني ــون، تقــدم ســلطة النقــد إل وعمــال بأحــكام القان
انتهــاء كل ســنة ماليــة يتضمــن علــى األقــل مــا يلــي: تصــورا وشــرحا للسياســات العامــة والبرامــج التــي ســتتبناها ســلطة النقــد 
علــى املــدى نصــف الســنوي والســنوي لتحقيــق أهدافهــا، وتصــورا للمبــادئ واالســس التــي تنــوي ســلطة النقــد إتباعهــا يف إقــرار 
وتنفيــذ سياســاتها العامــة علــى مــدى الســنتني التاليتــني أو خــالل فتــرة أطــول مــن ذلــك حســبما تقــرره ســلطة النقــد، واســتعراضا 

وتقوميــا العمــال ســلطة النقــد واجنازاتهــا خــالل الفتــرة التــي تلــي آخــر تقريــر. 

31  	مقابلة	شخصية،	مدير	مكتب	التدقيق	الداخلي	في	سلطة	النقد؛	مقابلة	شخصية،	سمير	عبد	هللا،	عضو	مجلس	ادارة	سابق

32  	المصدر	السابق
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واقع المساءلة والرقابة في سلطة النقد 
ــد ســلطة النقــد العديــد مــن التقاريــر منهــا مــا يقتضيــه القانــون كالتقريــر املالــي واالداري الســنوي الــذي يقــّدم الــى رئيــس  تُِع
الســلطة الفلســطينية. كمــا وتصــدر الدائــرة املاليــة تقريــرا آخــر مرتــني ســنويا، إضافــة الــى تقريــر آخــر يصــدر أربــع مــرات ســنويا 
ويتضمــن املوازنــة والصــرف واملخالفــات ومــا ينشــأ مــن انحرافــات أو اختــالالت، وتقــّدم هــذه التقاريــر الــى مجلــس االدارة. ويقــوم 
مكتــب التدقيــق الداخلــي بفحــص وتدقيــق تقاريــر اللجنــة املاليــة قبــل ان تُرفــع إلــى »جلنــة التدقيــق« املنبثقــة عــن مجلــس االدارة، 
ــات.  ــج واخلالصــات والتوصي ــس االدارة يتضمــن النتائ ــر مفصــل ملجل ــع تقري ــوم برف ــة أعضــاء تق ــن أربع ــة م ــة مكون وهــي جلن
ويخضــع عمــل »جلنــة التدقيــق« تلــك الــى معاييــر عمــل مســتمّدة مــن ميثــاق وضعــه معهــد املدققــني الداخلــي االمريكــي، وهــو 
معهــد معتمــد للتدقيــق الداخلــي عامليــا. ويشــترط امليثــاق أال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن ثالثــة، علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو 

واحــد متخصــص وذو خبــرة يف الشــؤون املاليــة واملصرفيــة. 33 

ــب إدارة  ــي ومكت ــق الداخل ــب التدقي ــس االدارة همــا مكت ــني مرتبطــني مبجل ــر مكتب ــة عب ــق الداخلي ــة والتدقي ــة الرقاب ــم عملي تت
املخاطــر.34 املكتــب االول يُعنــى بالرقابــة الالحقــة علــى اتخــاذ القــرارات ويقــوم بتقــدمي خدمــات رقابــة وتدقيــق داخلــي تســاعد يف 
حتســني فعاليــة إدارة املخاطــر والرقابــة واحلوكمــة. وتشــمل عمليــة التدقيــق القضايــا املخالفــة للقانــون أو االنظمــة أو التعليمــات 
واجــراءات العمــل، كماُتتابــع وتُفحــص حكمــة ومســوغات املبــادرات أو القــرارات التــي يترتــب عليهــا نتائــج غيــر مرغوبــة رغــم 
عــدم تعارضهــا مــع القوانــني واألنظمــة. ويُصــدر املكتــب تقاريــر دوريــة بخصــوص هــذة القضايــا ويرفعهــا ملجلــس االدارة التخــاذ 

مــا يلــزم مــن اجــراءات.

أمــا مكتــب إدارة املخاطــر، فهــو أداة رقابيــة احترازيــة، يُعنــى بــإدارة املخاطــر واإلشــراف على تنفيــذ مهــام ونشــاطات إدارة 
املخاطــر عبــر التحــّوط والتقليــل مــن احتماليــة التبايــن والشــك يف حتقيــق األهــداف واألداء األفضــل يف مهــام وعمليــات الدوائــر 
املختلفــة. كمــا يعمــل علــى تعزيــر الوعــي وثقافــة ادارة املخاطــر، وعلــى مســاندة اإلدارة العليــا يف جتــاوز التحديــات ويف تطويــر 
السياســات واألنظمــة والضوابــط الداخليــة. وتعتبــر التقاريــر الصــادرة عــن هــذا املكتــب جــزء مــن الرقابــة الداخليــة يف ســلطة 

النقــد. 

ويوجــد لــدى ســلطة النقــد أيضــا مكتــب للتظلمــات ويُعنــى بالتحقــق مــن شــكاوى أو تظلمــات املوظفــني ذات الصلــة بعملهــم يف 
ســلطة النقــد، كمــا يوجــد لــدى ســلطة النقــد دائــرة تعالــج شــكاوى واعتراضــات املواطنــني ومالحظاتهــم علــى البنــوك35، ويتــم 

التحقــق منهــا ومعاجلتهــا. 

ومينــح القانــون رئيــس الســلطة الفلســطينية، وبتنســيب مــن مجلــس الــوزراء، صالحيــة تعيــني مدقــق حســابات خارجــي لتدقيــق 
حســابات ســلطة النقــد وتصديــق امليزانيــة الســنوية وحســابات األربــاح واخلســائر والقوائــم املاليــة األخــرى الصــادرة عنهــا، ويقــدم 
تقريــره لرئيــس الســلطة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء، بينمــا مــن املفتــرض ان يُقــّدم إلــى املجلــس التشــريعي، وعلــى ســلطة النقــد 
أن تضــع حتــت تصــرف املدقــق مــا يــراه ضروريــاً ومناســباً مــن ســجالتها ودفاترهــا ومســتنداتها للقيــام بعملــه. وتختــار ســلطة 
النقــد لهــذا الغــرض عــادة مدقــق خارجــي معــروف مثــل شــركة انســت انــد يونــغ )Ernst & Young( حيــث تتعامــل ســلطة النقــد 

معهــا منــذ ســنوات. 

بخصــوص تقييــم أداء مجلــس اإلدارة، فــإن ذلــك يتــم ذاتيــا، حيــث يقــوم املجلــس بتقييــم نفســه وأدائــه واجنازاتــه وفــق مــا يــراه، 
علمــا ان املســاءلة والشــفافية يقتضيــان ان يتــم تقييــم أداء مجلــس االدارة مــن قبــل املجلــس التشــريعي أو/ورئيــس الســلطة 
ــه مــع املجلــس تعيــني أعضائــه واســتدعائهم  الفلســطينية. وهــذا ال يحــدث كــون االول معطــل والثانــي ال تتجــاوز حــدود عالقت
حللــف اليمــني. لــذا، يف ظــل غيــاب رقابــة املجلــس التشــريعي ورئيــس الســلطة الفلســطينية علــى ســلطة النقــد، يصبــح الســؤال 
مــْن هــي اجلهــة التــي ينبغــي ان تســائل ســلطة النقــد عــن أدائهــا وعــن نتائــج السياســات التــي تتخذهــا وتتــرك آثــارا غيــر ايجابيــة 
علــى االقتصــاد الوطنــي؟ كيــف ميكــن ملؤسســة مهمــة كســلطة النقــد ان تكــون خــارج »رادار« املســاءلة علمــا انهــا مؤسســة عامــة 

33  مقابلة	شخصية،	مدير	مكتب	التدقيق	الداخلي	في	سلطة	النقد

34  	المصدر	السابق

35  	امثلة	على	االعتراضات	والشكاوى	من	مقابلة	مع	ايمن	الحروب	من	ديوان	الرقابة
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تُنفــق علــى نفســها مــن املــال العــام؟ 

رمبــا يقــول البعــض ان ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة هــو اجلهــة التــي انيطــت بــه مهّمــة الرقابــة علــى ســلطة النقــد، حيــث ان 
ــوان يقــوم بفحــص  ــال األخيــرة للقوانــني واالنظمــة والتعليمــات املعمــول بهــا. فالدي مــن مهامــه التأكــد مــن مــدى ومســتوى امتث
ــة؛ األداء  ــم املالي ــة وصحــة ودقــة القوائ ــال للتشــريعات )قوانــني وانظمــة وتعليمــات(؛ عدال ــا رئيســية هــي36: االمتث أربعــة قضاي
العــام؛ البرمجيــات وقاعــدة البيانــات. كمــا يقــوم الديــوان بفحــص عالقــة ســلطة النقــد بأطــراف أخــرى ذات تأثيــر علــى عملهــا 
ــد أوجــه الضعــف  ــك بغــرض حتدي ــال، وذل ــة ســوق راس امل ــوك وشــركات التأمــني وهيئ ــة البن ــع وجمعي كمؤسســة ضمــان الودائ

والتوتــر ومكامــن اخللــل واخلطــورة بقصــد معاجلتهــا.

الديــوان يقــوم بالتدقيــق والتفتيــش والتحقــق ومتابعــة الشــكاوى، ويقــدم استفســاراته ومالحظاتــه الــى ســلطة النقــد التــي تقــول 
انهــا تتجــاوب معهــا باســتمرار.37 أمــا الديــوان فيعــرض خالصــات مالحظاتــه يف تقريــر ســنوي يرَســل إلــى رئيــس الســلطة 

ــة.     ــس احلكوم الفلســطينية ولرئي

باالجمــال، اســتنادا الــى مــا قــام بــه ديــوان الرقابــة مــن تدقيــق علــى ســلطة النقــد طيلــة ســنوات، فقــد الحــظ ان ســلطة النقــد هــي 
اليــوم أكثــر امتثــاال مــن ذي قبــل، مقارنــة بالفتــرة التــي ســبقت عــام 2008. فقــد ذكــر الديــوان يف تقريــره الصــادر عــام 2013 ان 
ســلطة النقــد أصبحــت تُفصــح بشــكل أفضــل عــن بياناتهــا وعــن القــروض وعــن آليــة متابعــة الشــيكات الراجعــة وغيــر ذلــك مــن 

القضايــا، األمــر الــذي ســاعد البنــوك والقطــاع اخلــاص وانعكــس ايجابيــا علــى االقتصــاد ككل. 

يصــف الديــوان عالقتــه مــع ســلطة النقــد بشــكل عــام بااليجابيــة، وبأنــه يحكمهــا التعــاون يف معظــم مــا يُطلــب منهــا مــن بيانــات 
وايضاحــات ومعاجلــات للشــكاوى واملالحظــات التــي يقدمهــا الديــوان لســلطة النقــد. ومــع ذلــك، فــان هــذه االيجابيــات لــم متنــع 
ديــوان الرقابــة مــن أن يقــدم يف تقريــره الســنوي االخيــر )2016( مجموعــة مــن املالحظــات النقديــة والتوصيــات بخصــوص أداء 

ســلطة النقــد، منهــا:     

ضــرورة اعــادة النظــر يف القانــون الناظــم لســلطة النقــد باالشــارة الــى التمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة 	 
واالداري. املالــي  واالســتقالل 

ضــرورة إعــادة النظــر يف التكلفــة املاليــة لســلطة النقــد يف بــاب الرواتــب واالمتيــازات، وربــط االمتيــازات باملراكــز 	 
الوظيفيــة التخصصيــة. 

ضــرورة اعتمــاد آليــات إصــدار املوازنــة لســلطة النقــد والرقابــة عليهــا مبــا يتوافــق مــع القوانــني الســارية، وأهمهــا قانــون 	 
تنظيــم املوازنــة، نظــرا لتأثيــر املوازنــة املعتمــدة علــى املوازنــة العامــة.

ضرورة تعزيز الشفافية يف نشر البيانات املالية واملوازنة واللوائح اخلاصة بسلطة النقد. 	 

النقــد بالبيانــات املذكــورة بالكتــاب رقــم 2061 بتاريــخ  انــه »مت مخاطبــة ســلطة  الــى  وختــم الديــوان مالحظاتــه بالتنويــه 
الــرد«38. يتــم  ولــم   2015/12/29

الشفافية في سلطة النقد
تقــوم شــفافية أيــة ســلطة نقديــة علــى اعتمــاد معاييــر حوكمــة واضحــة، وعلــى وجــود آليــات مناســبة تتضمــن اإلفصــاح 
الدقيــق عــن جميــع املســائل واملعلومــات املهمــة املتعلقــة بعملهــا، والتــي بدورهــا مُتّكــن مــن اتخــاذ القــرارات الســليمة يف 

العمــل وتخــدم أهــداف الســلطة النقديــة. 

ان املجــاالت التــي ينبغــي ان تتجلــى فيهــا الشــفافية يف أيــة ســلطة نقديــة، ومــن ضمنهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، كثيــرة 

36  	مقابلة	شخصية،	أيمن	الحروب،	ديوان	الرقابة	المالية	واالدارية

37  	المصدر	السابق

38  	تقرير	الربع	األول	عام	2016، االستقالل	المالي	واإلداري		في  المؤسسات	العامة	الفلسطينية،	أب	2016
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منهــا: هيــكل وتكويــن مجلــس اإلدارة؛ مســؤولياته وخبــرات ومؤهــات أعضائــه؛ الهيــكل التنظيمــي؛ امليزانيــة؛ قيــم ومبــادئ 
ــة؛ املعامــات  ــح والتفاعــات الداخلي ــارض املصال ــة بتع ــات الســلوك؛ السياســات املتعلق ــات ومدون ــاق األخاقي ــل؛ ميث العم
مــع األطــراف ذات العاقــة كالبنــوك؛ املرتبــات واملكافــآت واحلوافــز؛ املراجعــة الداخليــة؛ االلتــزام بالقوانــن واألنظمــة، 

ــي؛ التدقيــق اخلارجــي املســتقل.  اإلفصــاح املال

يف حالــة ســلطة النقــد الفلســطينية، تُنَشــر التقاريــر والبيانــات حــول جوانــب عديــدة هامــة، كالتشــريعات والبيانــات االحصائيــة 
والسياســات النقديــة واملصرفيــة وغيرهــا، حيــث توجــد يف موقعهــا االلكترونــي، مــا مُيّكــن املواطنــني والباحثــني مــن االســتفادة 

منهــا لالطــالع عليهــا واســتخدامها.  

ويوجــد أيضــا تعليمــات تتعلــق بإجــراءات التعامــل مــع الســجالت العامــة واملعلومــات واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات وكذلــك 
االســتثناءات يف هــذا احلــق. وتقــول ســلطة النقــد انــه يتــم مراعــاة التعليمــات اخلاصــة بضــرورة التكتــم علــى البيانــات التــي ميكــن 

ان يقــود االفصــاح عنهــا الــى احلــاق الضــرر باملصــارف أو باملنتفعــني او باجلمهــور بشــكل عــام. 

ــزة،  ــة، اجه ــى حتتي ــا )بن ــة ومتابعته ــد االحتياجــات اللوجســتية والتطويري ــدى ســلطة النقــد نظــام بخصــوص توري ــا يوجــد ل كم
أدوات، نفقــات تشــغيلية، ســيارات، التعاقــد مــع خبــراء محليــني ودوليني...الــخ(، وينظــر بتلــك االحتياجــات وتوضــع لهــا املواصفات 
والضوابــط والتعليمــات ملنــع تضــارب املصالــح بــني معــدي املواصفــات ودارســيها، ومتابعــة الشــراء والتوريــد وفــق مــا ينــص عليــه 

النظــام املالــي املفصــح عنــه يف قانــون الشــراء العــام والعطــاءات.

رمبــا يتعــذر القــول ان الشــفافية يتــم مراعاتهــا كمــا يجــب يف عمــل ســلطة النقــد، حيــث يغيــب الوضــوح التــام عــن اجلهــة 
التــي تســائل ســلطة النقــد يف ظــل غيــاب املجلــس التشــريعي، وعــن معاييــر تعيــن احملافــظ ونائبــه وأعضــاء مجلــس اإلدارة، 
وقراراتــه، وعــن تفاصيــل امليزانيــة الســنوية وأوجــه صرفهــا. وقــد انتبــه ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة لذلــك كمــا أشــرنا 
ســابقا، وانتقــد ســلطة النقــد ليــس فقــط لعــدم نشــرها البيانــات املاليــة واملوازنــة واللوائــح ...الــخ، وإمنــا أيضــا عــدم رّدهــا 

علــى استفســاراته بشــأن مــا لــم يتــم الكشــف عنــه مــن البيانــات. 

ومــن القضايــا التــي مت اثارتهــا بخصــوص الشــفافية يف ســلطة النقــد موضــوع املبنــى اجلديــد الــذي اســتغرق تشــييده أكثــر مــن 
خمــس ســنوات. وقــد أقيــم هــذا املبنــى علــى أرض مت شــراؤها ســابقا وبلغــت تكلفتــه االجماليــة 27 مليــون دوالر أمريكــي. ان 
املســؤولني يف ســلطة النقــد يقــرون ان هــذه الكلفــة جــاءت مرتفعــة، وتقــدم تفســيرا الرتفــاع التكلفــة نظــرا الحتــكام التصميــم 
والتنفيــذ الــى معاييــر رفيعــة يــرون انــه ال يليــق ســواها مبرفــق ســيادي، هــو البنــك املركزي الفلســطيني. وكان مــن مواصفات املبنى 
امللفتــة جدرانــه الســميكة واملدعمــة واملســلحة، وانظمــة التكييــف، ونظــم التقنيــة االلكترونيــة املتطــورة لالمــان واحلمايــة داخــل 
املبنــى وفيمــا بــني ســلطة النقــد والبنــوك، وكذلــك اخلزنــة، والتأثيــث والزجــاج املقــاوم للرصــاص ملكتــب احملافــظ والتجهيــزات 

املختلفــة التــي تتســم بجــودة عاليــة. 

وتقــول ســلطة النقــد ان عمليــة االعــداد والتخطيــط والتنفيــذ لتشــييد املبنــى بــدأت بوضــع شــروط مرجعيــة، وضعتهــا شــركة 
استشــارية عامليــة ديلويــت )Deloitte(، أشــرفت علــى وضــع املخططــات وحــددت مواصفــات البنــاء وشــروط تســليمه جاهــزا وكل 
مــا يرتبــط بذلــك مــن تفاصيــل. وكان قــد مت اختيــار هــذه الشــركة كونهــا متخصصــة وعريقــة أشــرفت علــى تشــييد بنــوك مركزيــة 

يف بلــدان أخــرى.39  

وعمــال باالجــراءات التــي وضعتهــا الشــركة االستشــارية حســب قــول ســلطة النقــد، مت االعــالن عــن عطــاء البنــاء، واســتدرجت 
العــروض، وتقــدم لــه عــدد مــن الشــركات، ورســى يف النهايــة علــى شــركة احتــاد املقـــاولني العامليــة )CCC( بعــد أن متيــزت عــن 

ســواها مــن الشــركات يف العــرض الــذي قدمتــه مــن الزاويتــني املاليــة والفنيــة.40

ومت بعــد ذلــك تشــكيل عــدد مــن اللجــان ملتابعــة موضــوع املبنــى منهــا جلنــة مــن مجلــس االدارة، وجلنــة داخليــة ســّميت »جلنــة 
ــة  ــر دوري ــع تقاري ــة لرف ــب وجــود آلي ــى جان ــة، ال ــة واملتابع ــر املراجع ــة أخــرى اختصــت مبعايي ــى الصــرف«، وجلن ــات عل املوافق
للمجلــس. أمــا املتابعــة واالشــراف علــى الشــركة املنفــذة )CCC(، فقــد تولتــه شــركتي اخلطيــب والعلمــي االستشــاريتني إضافــة 

39  	مقابلة	شخصية،	مدير	مكتب	التدقيق	الداخلي	في	سلطة	النقد

40  	المصدر	السابق
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إلــى مدقــق خارجــي هــو Deloitte، وخضــع عمــل كل منهمــا إلــى التدقيــق مــن قبــل ممثــل مالــي ومدقــق حســابات مــن داخــل ســلطة 
النقــد.41 بالرغــم مــن هــذه االجــراءات وتنوعهــا، لــم يلتــزم املقــاول مبوعــد التســليم الــذي جــاء متأخــرا مــا يقــارب ســنتني، فخضــع 

لغرامــات مــا زالــت قيــد النقــاش بــني الطرفــني ولــم حتســم بعــد!42

أسئلة كثيرة أثيرت وما زالت تثار حول هذا املبني، من أهمها:  
ــة مــن . 1 ــة التقشــف املعلن ــا مــع حال ــه العاليــة: فقــد بلغــت 27 مليــون دوالر أمريكــي، وهــي تكلفــة ال تتناســب بتات التكلفت

قبــل احلكومــة، كمــا ال تنســجم مــع اولويــات شــعب يــرزح حتــت نيــر االحتــالل يف ظــل ظــروف اقتصاديــة تتعاظــم ســوءا 
باســتمرار. 

ــة فلســطينية . 2 ــف هــو أولوي ــى املكِل ــأت ان إنشــاء هــذا املبن ــي ارت ــا حــول اجلهــة الت ــدور هن ــى: الســؤال ي ــاء املبن قــرار بن
قصــوى؟ وماهــي مســّوغات ذلــك؟ يرافــق ذلــك أســئلة أخــرى مــن قبيــل: مــن قــال أن صمــود الفلســطينيني يتعــزز بإنشــاء 
مبنــى بــاذخ بــدال مــن دعــم قطاعــات مهمــة كالشــباب والنســاء واألطفــال والطلبــة واملســنني والفقــراء والصحــة والتعليــم؟ 
ملــاذا لــم تــر تلــك اجلهــة علــى ســبيل املثــال أن يكــون مــن األولويــات امللحــة خلــق 2400 فرصــة عمــل، أو تقــدمي مســاعدات 
نقديــة ل 1900 عائلــة محتاجــة ملــدة عــام، أو بنــاء وجتهيــز 9 مــدارس، او اســتصالح 13 ألــف دومن زراعــي، أو بنــاء 

وجتهيــز مستشــفى عــام مجهــز، أو 27 عيــادة صحيــة، أو تغطيــة الرســوم اجلامعيــة آلالف الطلبــة احملتاجــني. 

املواصفــات: تــدور االســئلة هنــا حــول مــدى ضــرورة اعتمــاد مواصفــات ومعاييــر رفيعــة ومبالــغ بهــا يف إنشــاء املبنــى مــن . 3
حيــث جدرانــه الســميكة واملدعمــة واملســلحة وانظمــة التكييــف ونظــم التقنيــة االلكترونيــة املتطــورة واخلزنــة والتأثيــث 
والزجــاج املقــاوم للرصــاص؟ هــل هــذه املواصفــات الرفيعــة ضروريــة ملبنــى مؤقــت كــون املبنــى الدائــم ســيكون مقــره يف 
القــدس العاصمــة عندمــا تأتــي الدولــة الفلســطينية؟ هــل ســتحول حتصيناتــه الفيزيائيــة واألمنيــة دون تدميــره مــن قــوات 

االحتــالل يف أي مجابهــة قادمــة كمــا حصــل للمقــرات الرســمية يف الســابق؟ 

مــدى الضــرورة: تــدور االســئلة هنــا حــول ملــاذا تُخّصــص أمــوال دافعــي الضرائــب لتغطيــة تكاليــف بنــاء ملبنــى مؤسســة . 4
تــؤدي دوراً بيروقراطيــاً تنســيقياً بــني املصــارف وال ســلطة ماليــة لهــا ســواًء علــى املصــارف أو علــى الســوق االقتصــادي 

الفلســطيني، وحتكمهــا معاييــر صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي؟  

الرمزيــة: تــدور االســئلة هنــا حــول مســّوغ الربــط بــني الرمزيــة الســيادية للمرافــق واملنشــآت مــن جهــة واملبالغــة الشــديدة . 5
يف االســراف والتبذيــر املالــي مــن جهــة اخــرى، وكأن الثانيــة تكفــل االولــى وتخدمهــا، أو انــه ميكــن تبريــر الثانيــة باألولــى، 

دون ان ننســى ان الفلســطينيني ال ميلكــون عملتهــم الوطنيــة وال يتحكمــون باقتصادهــم. 

ــاء . 6 ــة بن ــف مراحــل عملي ــر والتأخــر يف مختل ــا حــول أســباب ومالبســات التعث ــدور االستفســارات هن ــة: وت اســئلة عالق
املبنــى، وأســباب تصاعــد كلفتــه تدريجيــا مــن 12 مليــون دوالر يف البدايــة وصــوال الــى 18 مليــون دوالر الحقــا حتــى انتهــى 
بــه األمــر ليصــل الــى 27 مليــون دوالر؟ وتطــرح هنــا تســاؤالت جديــة حــول مالبســات عــدم اكتمــال معاجلــة القضايــا 
ــي ينبغــي ان  ــة الت ــك، وحــول اجله ــن، وحــول مــن املســؤول عــن ذل ــني واملوردي ــن واملقاول ــني املنفذي ــى اآلن ب العالقــة حت

حتاســبه وتســائله؟  

هــذه األســئلة وغيرهــا تثــار باألســاس مــن منظــور االهتمــام مبوضــوع الشــفافية يف ســلطة النقــد ككل، التــي يُعــزز وجودهــا 
طمأنينــة املواطــن، متامــا كمــا ان غيابهــا يزيــد مــن قلقــه علــى هــدر املــال العــام، مــا يســوغ االهتمــام مبوضــوع املســاءلة أيضــا 
اهتمــام احلكومــة الفلســطينية بهــذا األمــر أكثــر مــن ذي قبــل، حيــث أصبحــت تضّمنــه اليــوم يف مختلــف سياســاتها وتوجهاتهــا 
وتعتبــره مكونــا رئيســيا مــن مدخــالت ومخرجــات تلــك السياســات. ويتعاظــم االهتمــام بــه يف ظــل تعاظــم الصعوبــات التــي 
تواجههــا الســلطة الفلســطينية لتأمــني املــوارد الالزمــة يف ظــل تضــاؤل الدعــم الدولــي وانغــالق االفــاق السياســية وتعاظــم 
الضغوطــات اخلارجيــة. فاحلكومــة اليــوم تكابــد لإلبقــاء علــى مــا تقدمــه للعائــالت الفقيــرة مــن مخصصــات )ال تتجــاوز 250 
شــيكل شــهريا(، حيــث انخفــض عددهــا مؤخــرا مــن 110 ألــف عائلــة الــى 95 ألــف عائلــة لعــدم وجــود مــا يكفــي مــن مــوارد ماليــة. 

41  	المصدر	السابق

42  	مقابلة	شخصية،	سمير	عبد	هللا،	عضو	مجلس	ادارة	سابق	في	سلطة	النقد
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غيــاب الســلطة التشــريعية عــن حيــاة الفلســطينيني أحــد اهــم التحديــات التي تعرقل تطبيق وتنفيذ مباديءاملســاءلة يف املؤسســات 
العامــة واحلكوميــة، مبــا فيهــا ســلطة النقــد، فالســلطة التشــريعية هــي أهــم جســم رقابــي، وهــي الســلطة التــي انيــط  بهــا عمليــات 
املســاءلة والرقابــة يف كل املؤسســات ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو أمنيــة أو غيرهــا، ويف كل املســتويات بــدءا بالرئاســة 
وانتهــاء بأصغــر وحــدة حكوميــة أو مرفــق عــام. فالســلطة التشــريعية هــي صاحبــة احلــق السياســي واألخالقــي يف ذلــك، حيــث 
هــي َمــن ينبغــي أن يُســائل ســلطة النقــد حــول كيفيــة إدارتهــا لهــذا املرفــق الهــام وحــول رقابتهــا وإشــرافها علــى القطــاع املصــريف 
ومــدى امتثــال الطرفــني )ســلطة النقــد واالطــراف التــي تقــوم باالشــراف عليهــا( للقوانــني واألنظمــة والتعليمــات املعمــول بهــا، وملــا 

تقتضيــه اعتبــارات النزاهــة واملســاءلة والشــفافية. 

ــز النزاهــة والشــفافية، إحداهــا مــا ميكــن  ــغ أخــرى للمســاءلة ولتعزي ــس التشــريعي يســتوجب البحــث عــن صي ــاب املجل إن غي
تســميته باملســاءلة املجتمعيــة التــي يأتــي هــذا التقريــر كأحــد تعابيرهــا، وهــي صيغــة مســاءلة أكثــر عمقــا وجذريــة وال ينبغــي ان 

يقــل شــأنها أو ايقافهــا حتــى يف ظــل وجــود ســلطة تشــريعية.     

العالقة مع القطاع المصرفي
ــم نتمكــن مــن  ــا ل ــر، اال انن ــدة( لغــرض إعــداد هــذا التقري ــة وواف ــوك )وطني ــة مســؤولني مــن بن ــررة ملقابل ــا املتك رغــم محاوالتن
احلصــول علــى أيــة ردود ايجابيــة بهــذا اخلصــوص. الغــرض مــن ذلــك كان الرغبــة يف معرفــة مــا لــدى البنــوك مــن مالحظــات 
حــول عالقتهــم مــع ســلطة النقــد، الســيما ان البنــوك هــي الطــرف األهــم مــن بــني األطــراف التــي تخضــع إلشــرافها ورقابتهــا. 
وقــد رغبنــا بشــكل محــدد التعــرف علــى مــدى عدالــة االجــراءات والتعليمــات التــي تصدرهــا ســلطة النقــد فيمــا يتعلــق بقضايــا 
ذات أهميــة للبنــوك كالتفريــع واالمتثــال وعــدم التمييــز والعقوبــات ومــدى نزاهــة وشــفافية أداء ســلطة النقــد مــن وجهــة نظرهــم. 
لكننــا استشــفينا مــن عــدم جتــاوب البنــوك مــع طلــب مقابلــة ممثلــني بهــذا اخلصــوص رمبــا يعــود الــى احلــرج أو اخلــوف مــن 
ســلطة النقــد وممــا ميكــن ان تتخــذه بحقهــا مــن اجــراءات توبيخيــة أو عقابيــة. مــا يرّجــح هــذا اإلجتهــاد بالنســبة لنــا، هــو فحــوى 
رســالة مكتومــة وردت الينــا بعــث بهــا أحــد البنــوك وأصــر علــى عــدم االفصــاح عــن هويتــه، وجــاء بهــا نقــد الذع لســلطة النقــد 
ولبعــض املوظفــني العاملــني يف بعــض الدوائــر الرقابيــة فيهــا مــن خــالل االدعــاء بوجــود حــاالت ســوء اســتخدام لصالحياتهــم 
ــى اهــدار للمــال العــام، وقــد قــام ائتــالف امــان بتحويلهــا الــى  بغــرض حتقيــق منافــع شــخصية لهــم والقربائهــم وباإلضافــة ال

اجلهــات املختصــة للتحقيــق فيمــا ورد بهــا مــن ادعــاءات. 

ــا أعــاله بخصــوص العالقــة مــع ســلطة  ــرا رأي شــركات الصرافــة عــن مضمــون مــا ورد يف الرســالة املشــار له ــف كثي ال يختل
النقــد. فقــد وصــف ممثــل احتــاد شــركات الصرافــة تلــك العالقــة مــع ســلطة النقــد بالشــائكة والصعبــة جــدا خاصــة منــذ 2014، 
ويــرى انهــا اليــوم أقــرب إلــى »اإلســتبداد« منهــا الــى التعــاون والتشــارك والتكامليــة. فآليــات تواصــل ســلطة النقــد مــع شــركات 
الصرافــة متيــل برأيــه إلــى الفظاظــة والقســوة والســلطوية. ويقــدم أكثــر مــن مثــال علــى ذلــك كافتقــاد املفتشــني الكياســة واللياقــة 
واملهنيــة عندمــا يقومــون بزيــارة شــركات الصرافــة، حيــث يتعاملــون أحيانــا مــع موظفــي تلــك الشــركات باســتعالء وفوقيــة 
»ويتصرفــون وكأنهــم أصحــاب املــكان«، كمــا يضيقــون ذرعــا مبــا مُيكــن أن تطرحــه عليهــم الشــركة مــن أســئلة واستفســارات، 
فســرعان مــا يهــددون مبغــادرة املــكان، وعندمــا يفعلــون تأتــي عبــارة تقــول »أعاقــت هــذه املنشــأة عمــل املفتشــني«، ويترتــب علــى 
ذلــك مخالفــة تعســفية تصــل أحيانــا عشــرة آالف دوالر، وهــو مــا قــد يفســر احجــام البنــوك عــن مقالــة الباحــث او حتــى حضــور 

جلســة نقــاش مســودة التقريــر. 

مثــال آخــر علــى مــا يســميه ممثــل شــركة الصرافــة »اســتبداد« ســلطة النقــد« هــو جلوئهــا الفــوري الــى خصــم الغرامــات املترتبــة 
علــى مــا تعتبــره مخالفــات مــن تأمــني الشــركة النقــدي املــودع لــدى ســلطة النقــد، حــال اعتــراض الشــركة املعنيــة وجلوئهــا إلــى 
القضــاء وقبــل صــدور احلكــم بشــأن ذلــك. ويترتــب علــى ذلــك اخلصــم انخفــاض تأمــني الشــركة النقــدي لــدى ســلطة النقــد 
عــن حــّده القانونــي وهــو 10% مــن رأســمال الشــركة، مــا يُســّوغ لســلطة النقــد التوجــه الــى الشــركة إلبالغهــا بعــدم قانونيــة 
ممارســتها عملهــا، وبالتالــي حجــب مــا يُقــّدم لهــا مــن خدمــات كأن ترســل إشــعارا للبنــوك تطلــب عبــره عــدم جــواز فتــح حســابات 

لتلــك الشــركة »املخالفــة«، مــا يلحــق بالشــركة ضــررا كبيــرا. 
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قضايا أخرى تشكو منها شركات الصرافة كثقل وقسوة بعض التعليمات الصادرة عن سلطة النقد مثل: 

أوال: منــع ان تتجــاوز احلــواالت املاليــة 7000 دوالر امريكــي فقــط، األمــر الــذي ال يوجــد لــه تفســير مقنــع كمــا انــه غيــر معمــول 
بــه يف دول أخــرى. 

ثانيا: عدم السماح للشركات بعمل مقاصات ملبالغ من شركة أخرى دون أسباب وجيهة، 

ــذي يثقــل كاهــل  ــا وأســبوعيا وكل اســبوعني وشــهريا، األمــر ال ــك يومي ــث تقــوم ســلطة النقــد بذل ــة حي ــة بالرقاب ــا: املبالغ ثالث
الطرفــني.  

جوهــر املالحظــات التــي تســوقها شــركات الصرافــة أكدهــا عضــو مجلــس ادارة ســابق، حيــث أقــر ان بعــض تعليمــات ســلطة 
النقــد تتســم بالتشــّدد والقســوة، وأضــاف »كنــا كمجلــس ننتقــد قســوة التنفيذيــني علــى املخالفــني، ويف بعــض األحيــان طالبنــا 

بتخفيــض مــا مت فرضــه مــن غرامــات«.43 

مــن الواضــح ان عالقــة ســلطة النقــد باألطــراف التــي تشــرف عليهــا وتراقبهــا هــي عالقــة غيــر ســوية، يحكمهــا التوتــر والتوجــس 
والتشــكك وعــدم الثقــة، ويعــود ذلــك إمــا إلــى خلــل يف األنظمــة والتعليمــات، أو إلــى عــدم اإللتــزام بهــا مــن قبــل طــرف أو آخــر أو 

مــن ِقبَــل الطرفــني. ويف احلالتــني يلحــق هــذا ضــررا كبيــرا باإلقتصــاد الوطنــي ويســيء إلــى املصلحــة العامــة.    

يف ظــل مــا يســميه البعــض اســتبداد ســلطة النقــد، يبــرز ســؤال جــدي حــول دور مجلــس اإلدارة ومــدى قدرتــه علــى »كبــح جمــاح« 
ذلــك »االســتبداد«. املجلــس مــن الناحيــة الفعليــة ال يســتطيع جديــا مســاءلة احملافــظ، ناهيــك عــن إخضاعــه أو ضبطــه حلملــِه 
علــى قبــول مــا ال يريــد، كــون املجلــس نفســه غيــر مســاءل أمــام أحــد يف ظــل عــدم عمــل املجلــس التشــريعي ســوى رئيــس الســلطة 
الفلســطينية، الــذي ال ميتلــك األدوات للقيــام بذلــك فعــال. هــذا احلــال يتــرك احملافــظ كــرأس للجهــاز التنفيــذي ومجلــس االدارة 
دون مســاءلة حقيقيــة، األمــر الــذي يُضعــف قــدرة الُثانــي علــى مســاءلة األول عــن الكثيــر مــن القضايــا، مبــا فيهــا أوجــه اخللــل 
ــق تصدعــات تتســلل عبرهــا مظاهــر الترهــل والضعــف يف  ــا يخل ــك، م ــر ذل ــة أو غي ــب أو الترقي ــني أو التدري االداري يف التعي

املؤسســة ككل.   

يف هــذه األجــواء، تظهــر الشــللية واملشــاحنات واملماحــكات داخــل وحــدات ودوائــر وأقســام ســلطة النقــد، كمــا يقــول أحــد أعضــاء 
مجلــس االدارة الســابقني، ويدلــل ذلــك علــى خلــل رمبــا ســببه اإلهمــال االداري لألوضــاع الداخليــة، ولعــدم متابعــة شــؤون 
املوظفــني وتدريبهــم بشــكل كاف. أحــد األمثلــة الصارخــة علــى مثــل هــذا اخللــل اإلبقــاء علــى موظفــني كرؤســاء لدوائــر أو وحــدات 
يف مواقعهــم رغــم ضعفهــم الشــديد وحاجتهــم املاســة للتدريــب وتنميــة القــدرات44. يف بيئــة مــن هــذا القبيــل، يصبــح مــن البديهــي 
ــاة والواســطة، وبالفظاظــة والقســوة والتعســف  ــة واحملاب ــة والتقاليــد الســوّية، مــا يســمح بالزبائني ــف الضوابــط اجلدّي أن تضُع

والتجّبــر واالســتبداد، األمــر الــذي يلحــق أفــدح الضــرر باملؤسســة. 

43  عضو مجلس ادارة سابق 

44  مقابلة مع عضو مجلس ادارة سابق 
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االستخالصات 
ال شــك ان ســلطة النقــد قطعــت منــذ تأسيســها شــوطا كبيــرا وحققــت الكثيــر مــن النجاحــات يف بنــاء ذاتهــا، فلديهــا اليــوم 
االمكانــات البشــرية والفنيــة، مــن طواقــم مؤهلــة وكــوادر متخصصــة وامكانــات لوجســتية وتقنيــة قــادرة علــى تنفيــذ املهــام 
واملســؤوليات املناطــة بهــا. كمــا ال يعيــق عملهــا اي تضــارب مــع عمــل غيرهــا مــن اجلهــات، كونهــا املؤسســة الوحيــدة التــي تضطلــع 
ــوك  ــات القطــاع املصــريف مــن بن ــع مكون ــة، وتخضــع الشــرافها جمي ــى املؤسســات املصرفي ــي عل ــدور االشــرايف والرقاب بهــذا ال

ــة، ومؤسســات اقــراض.   وشــركات صراف

ــدة  ــر أنظمــة جدي ــر واســتحداث وتطوي ــر أدوات متنوعــة كإصــدار التقاري ــى قطــاع مصــريف عب ــوم عل تشــرف ســلطة النقــد الي
كأنظمــة الشــيكات املعــادة واملدفوعــات وغيرهــا، وإخضــاع جميــع النشــاطات املصرفيــة الشــرافها ورقابتهــا. وقــد طــورت أيضــا 
انظمــة للحفــاظ علــى الســرية املصرفيــة، وعملــت علــى توســيع نطــاق الشــمول املالــي وقامــت بالتوعيــة بضــرورة وصــول اخلدمــات 
املصرفيــة الــى جميــع املســتويات. وحققــت أيضــا اجنــازات هامــة يف مجــال االبحــاث والدراســات ويف إصــدار التقاريــر النصــف 

ســنوية، والربعيــة، وأوراق العمــل، والنشــرات التثقيفيــة وغيــر ذلــك. 

ميكــن ايعــاز جناحــات ســلطة النقــد الــى أمريــن رئيســيني: األول يتمثــل بالتأثيــر الكبيــر للمؤسســات الدوليــة عليهــا كالبنــك الدولي 
وصنــدوق النقــد الدولــي ودعمهمــا املــادي والتقنــي لهــا منــذ نشــأتها. والثانــي يتمثــل بالشــعور باملســؤولية الكبيــرة فلســطينيا جتــاه 
القطــاع املصــريف الــذي تشــرف عليــه ســلطة النقــد ألهميتــه وتأثيــره الكبيــر علــى االقتصــاد الوطنــي )فهــو قطــاع تبلــغ قيمتــه نحــو 

13 مليــار دوالر(، مــا يجعلــه القطــاع األهــم الــى جانــب القطــاع العقــاري.45 

لكــن ورغــم االجنــازات الهامــة التــي حققتهــا ســلطة النقــد، هنــاك متســع هــام للتطويــر والتحســني يف أكثــر مــن مجــال ليتســق 
أداءهــا مــع ممارســات الســلطات النقديــة الفضلــى مــن حيــث النزاهــة واملســاءلة والشــفافية، مــن بينهــا:    

اإلقتصــاد املرغــوب: كــون ســلطة النقــد هــي إحــدى أدوات التأثيــر يف اإلقتصــاد الفلســطيني عبــر اشــرافها علــى 	 
ــه الفلســطينيون ومــن شــأنه  ــذي يســعى الي ــي ال ــة االقتصــاد الوطن القطــاع املصــريف ينشــأ ســؤال هــام هــو: مــا طبيع
ــي  ــات البنــك الدول ــوب اقتصــاد منكشــف لعســف الســوق وتوصي ان ال يعيــق مســعاهم للتحــرر واالســتقالل؟ هــل املطل
أم اقتصــاد متكينــي يعــزز صمــود النــاس وثباتهــم علــى األرض؟ هــل يريــد الفلســطينيون نظامــا اقتصاديــا تتوطــد فيــه 
التبعيــة لإلحتــالل أم نظامــا يوّطــد مفــردات وقيــم الصمــود والثبــات يف وجــه االحتــالل؟ االجابــات علــى هــذه األســئلة 
حتــدد طبيعــة ونــوع الســلطة النقديــة األنســب لفلســطني يف ظــل حقيقــة ان الفلســطينيون ال ميتلكــون مــن الدولــة اال 
اســمها. هــذا يرتبــط بشــكل وثيــق مباهيــة وبترتيــب األولويــات الفلســطينية ومــن يحددهــا وبكيفيــة ترجمتهــا علــى األرض 

وبانعكاســاتها علــى االنعتــاق مــن االحتــالل.     

االســتقاللية املالية واالدارية: كون ســلطة النقد واحدة من املؤسســات العامة التي تدير شــأنا عاما، وبســبب خصوصية 	 
املهــام املناطــة بهــا، مت منحهــا اســتقالال ماليــا واداريــا لتعزيــز فعاليتهــا وكفاءتهــا، وذلــك لتــاليف تعقيــدات اإلجــراءات 
اإلداريــة أو املاليــة املعيقــة لعملهــا، األمــر الــذي تطلـّـب وضــع أحكامــا تتناســب وطبيعــة عملهــا، ومنحها بعــض الصالحيات 
ــه ســلطة النقــد مــا زال  ــع ب احملــددة، مبوجــب قانــون خــاص بهــا. لكــن، مفهــوم اإلســتقالل املالــي واإلداري الــذي تتمت
يعتريــه الغمــوض وســوء الفهــم، خاصــة مــا يتعلــق بآليــة إخضاعهــا للمســاءلة والرقابــة واتخــاذ القــرار اإلداري أو املالــي. 
ويعتقــد البعــض خطــأ أن اســتقاللها املالــي واإلداري يجعلهــا مبنــأى عــن اإللتــزام بالقواعــد العامــة التــي حتكــم عمــل 
ــة. ان  ــازات املالي ــب واإلمتي ــا بشــكل ملفــت يف مســألة املســاءلة واألجــور والروات ــك جلّي ــر ذل املؤسســات العامــة، ويظه
املقصــود باســتقاللية ســلطة النقــد هــو حتصينهــا مــن تدخــالت أو ضغوطــات الســلطة التنفيذيــة )احلكومــة( بغــرض 
متكينهــا مــن القيــام بعملهــا بفعاليــة، وليــس إعفائهــا مــن الرقابــة واملســاءلة، وال تعنــي البّتــة ُمشــابََهِتها بالقطــاع املصــريف، 

فهــي مؤسســة عامــة أوال وأخيــرا. 

45  	مقابلة	شخصية،	نصر	عبد	الكريم	
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اإلطــار القانونــي: اإلطــار القانونــي الناظــم لســلطة النقــد يبــدو انــه جــزء مــن اشــكالية عــدم ســهولة ترســيخ النزاهــة 	 
واملســاءلة والشــفافية يف ســلطة النقــد. فالقانــون احلالــي ينطــوي علــى نصــوص يكتنفهــا الغمــوض و/أو القصــور كنــوع 
النظــام االقتصــادي األنســب، الســلطة النقديــة املرغوبــة، معاييــر تعيــني احملافــظ ونائبــه وأعضــاء مجلــس اإلدارة، 
املؤهــالت املطلوبــة، أدوات الرقابــة، جهــة املســاءلة وآلياتهــا. امللفــت بهــذا اخلصــوص هــو ان مــا ُقــّدم مؤخــرا مــن 
مقترحــات لتطويــر اإلطــار القانونــي )خاصــة املســودة االولــى مــن مشــروع قانــون حتــول ســلطة النقــد الــى بنــك مركــزي( 
ال يأخــذ املنحــى املرغــوب، حــني ينــص مثــال علــى اســتقالل ســلطة النقــد متامــا عــن وزارة املاليــة، وعلــى إطالــة املــدة 
الزمنيــة لــدورة احملافــظ وأعضــاء مجلــس االدارة، وعلــى اســتحداث منصــب نائــب ثــان للمحافــظ رغــم عــدم وضــوح دور 

ومســؤوليات النائــب األول للمحافــظ أصــال. 

تعثُّــر املســاءلة: بديهــي أن تكــون املســاءلة موضــوع إشــكالي يف ســلطة النقــد، وذلــك لغيــاب جهــة اإلختصــاص وصاحبــة 	 
احلــق مبســاءلة محافــظ ونائــب محافــظ وأعضــاء مجلــس إدارة ســلطة النقــد وهــي املجلــس التشــريعي، مــا جعــل ســلطة 
النقــد دون مســاءلة حقيقيــة مــن أحــد. أمــا قــول البعــض ان مجلــس االدارة هــو اجلهــة التــي تســاِئل احملافــظ فهــو رأي 
ضعيــف ألن رئيــس املجلــس هــو نفســه احملافــظ، فكيــف ميكنــه أن يســائل نفســه؟ كيــف يوائــم بــني كونــه رئيــس مجلــس 
إدارة يُفتــرض بــه أن يكــون جهــة اشــرافية وضابطــة اليقــاع عمــل احملافــظ، والعنــوان التنفيــذي؟ إن إثــارة هــذه األســئلة 
وســواها خاصــة أن اجلهــة التــي تقــوم بالتعيــني )رئيــس الســلطة الفلســطينية(، هــي ليســت صاحبــة االختصــاص بهــذا 
الشــأن، كمــا انهــا ال متتلــك االدوات الالزمــة للرقابــة الفعليــة وملتابعــة عمــل ســلطة النقــد. أمــا الشــرط القاضــي بــأن 
ــس االدارة ينبغــي ان تكــون أطــول مــن دورة رئيــس الســلطة الفلســطينية فقــد مت  ــه وأعضــاء مجل دورة احملافــظ ونائب
خرقــه بعــد أن حــدث العكــس ونفــذت دورة احملافــظ ونائبــه وأعضــاء املجلــس قبــل ان »تنفــذ« دورة رئيــس الســلطة 

الفلســطينية.     

الرواتــب واالجــور واالمتيــازات: يــرى البعــض ان مــن املنطقــي متاثــل أو تقــارب رواتــب العاملــني يف ســلطة النقــد برواتــب 	 
موظفــي البنــوك والقطــاع املصــريف عمومــا لقــرب عملهــم مــن معاييــر عمــل عالــم املــال واالعمــال، بينمــا يــرى بعــض 
آخــر ان موظفــي ســلطة النقــد هــم موظفــون عموميــون واجورهــم ورواتبهــم ينبغــي ان تخضــع لقانــون اخلدمــة املدنيــة 
ومــا يشــير اليــه مــن مرتبــات واجــور ومكافــآت واالولويــات الفلســطينية، وتبقــى هــذه القضيــة خالفيــة وحتكمهــا وجهــات 

نظــر متباينــة. 

ــوح نحــو 	  ــة دون اجلن ــة للحيلول ــى تقوي ــة بحاجــة ال ــط والرقاب ــات الضب ــذي: آلي ــاز التنفي ــى اجله ــة عل ــط والرقاب الضب
االســراف املالــي واالفــراط واملبالغــة بالســفريات والزيــارات اخلارجيــة، أو كمــا حــدث عنــد تزويــد نوافــذ مكتــب احملافــظ 
بالزجــاج املضــاد للرصــاص وعندمــا اتُِّخــذ قــرار صــرف ســيارة مــن نــوع Q7 للمحافــظ احلالــي بعــد رفضــه اســتخدام 
ســيارة احملافــظ الســابق )طــراز اكســبلورر ومــن صنــع ســنة 2015( والتــي كانــت بحالــة ممتــازة، وذلــك مــن بــاب التمســك 
بتقليــد غيــر حصيــف مُينــح مبوجبهــا احملافــظ ســيارة جديــدة دون أن يكــون واضحــا اجلهــة التــي أقــرت ذلــك ووفــق أيــة 

معاييــر. 

يقتضــي الضبــط الفعلــي لهــذه التجــاوزات وغيرهــا إعــادة النظــر برزمــة اإلمتيــازات املمنوحــة ملوظفــي املراتــب العليــا يف 	 
مؤسســات الســلطة كالســيارات مثــال، خاصــة ان رواتبهــم املرتفعــة متّكنهــم مــن امتــالك مــا يرغبــون مــن مركبــات. يف 
الكثيــر مــن الــدول ذات الســيادة الفعليــة واملقــدرات االقتصاديــة الرفيعــة )كالــدول االوروبيــة( جنــد اجــراءات صارمــة 
بهــذا اخلصــوص، حيــث ال يُصــرف للموظفــني هنــاك مركبــات خاصــة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب، كمــا ان كثيــرا منهــم 
ــه. باختصــار، ان  ــاق ال ضــرورة ل ــن إنف ــة م ــة الدول ــي خزين ــة تُعف ــة بدني ــة، فيكســبون لياق ــم الهوائي يســتقلون دراجاته
االمتيــازات املمنوحــة ملوظفــي املراتــب العليــا ال تتــالءم وال تتناســب مــع املقــدرات االقتصاديــة الضعيفــة لبلــد منكــوب 
ــى  ــازات هــو بالضــرورة عل ــل هــذه االمتي ــح مث ــى ان من ــة، هــذا اضافــة ال ــى املســاعدات اخلارجي كفلســطني يعتمــد عل

حســاب عشــرات اآلالف مــن املوظفــني مــن ذوي الرواتــب املنخفضــة واملتوســطة، أو املعطلــني عــن العمــل. 
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التوصيات
ضــرورة حتديــد الفكــر املالــي واإلقتصــادي املرغــوب وطبيعــة الســلطة النقديــة األنســب لفلســطني، اللــذان ينبغــي أن يّتســقا مــع 

مقتضيــات التحــرر الوطنــي واإلســتقالل أكثــر مــن اتســاقهما مــع معاييــر صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي.

أوال: اإلطار القانوني 

ــا طــرأ  ــة م ــد ملواكب ــي واألنظمــة واإلجــراءات الناظمــة لعمــل ســلطة النق ــر اإلطــار القانون ــوزراء بتطوي ــس ال ــة مجل 1. مطالب
ــي: ــث يتضمــن مايل ــة، بحي ــوك املركزي ويطــرأ مــن مســتجدات وتطــور يف عمــل البن

ــي يكتفــي  ــون احلال - معاييــر واضحــة ومحــددة لتعيــني احملافــظ ونائــب احملافــظ وأعضــاء مجلــس اإلدارة، خاصــة أن القان
باإلشــارة إلــى معياريــن شــكليني فقــط. 

-  توضيــح مفهــوم اإلســتقالل املالــي واإلداري، خاصــة مــا يتعلــق بآليــات إخضــاع ســلطة النقــد للمســاءلة والرقابــة وإتخــاذ 
ــي فيهــا. القــرار اإلداري أو املال

2. مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة معاجلــة التداخــل يف دور ومهــام احملافــظ كــرأس الهــرم التنفيــذي مــن جهــة، وكرئيــس 
ــم أداء مجلــس االدارة وعــدم االكتفــاء بتقييمــه لنفســه،  ــة ودائمــة لتقيي ــة فّعال ملجلــس اإلدارة مــن جهــة أخــرى، وإيجــاد آلي
ــام  ــة للقي ــس الســلطة الفلســطينية األدوات الالزم ــالك رئي ــاب الســلطة التشــريعية، ويف ظــل عــدم امت خاصــة يف ظــل غي

ــى أداء احملافــظ ومســاءلته.  ــي عل ــس االدارة الرقاب ــدور مجل ــر ب ــك. مــع ضــرورة اإلرتقــاء والتطوي بذل

3. مطالبــة مجلــس الــوزراء للنظــر يف امكانيــة تخفيــض ســقف املبلــغ الــذي يصــادق عليــه مجلــس االدارة وهــو حاليــا 200 الــف 
الــى 100 الــف دوالر. 

ــني  ــا مبــا يتوافــق والقوان ــة عليه ــة لســلطة النقــد والرقاب ــات إصــدار املوازن ــوزراء بضــرورة إعتمــاد آلي ــس ال ــة مجل 4. مطالب
ــة العامــة. ــى املوازن ــة املعتمــدة عل ــر املوازن ــة، نظــرا لتأثي ــم املوازن ــون تنظي ــا قان الســارية، وأهمه

ثانيا: مجلس االدارة واجلهاز التنفيذي يف سلطة النقد 

مطالبــة مجلــس إدارة ســلطة النقــد بضــرورة معاجلــة ارتفــاع رواتــب موظفــي ســلطة النقــد عبــر صيغــة توّفــق بــني . 1
ضــرورة مراعــاة »احلصانــة االخالقيــة« للموظفــني مــن جهــة، وأهميــة ان ال يكــون الفــرق شاســعا بينهــم وبــني املوظفــني 

ــة األخــرى.  يف املؤسســات احلكومي

مطالبــة مجلــس ادارة ســلطة النقــد بضــرورة تطبيــق إجــراءات صارمــة لضبــط الســفريات والزيــارات اخلارجيــة املُبالــغ . 2
بهــا وضمــان عــدم اســتغاللها ألغــراض خاصــة. 

مطالبــة مجلــس ادارة ســلطة النقــد بضــرورة تطويــر آليــات الضبــط والرقابــة علــى اجلهــاز التنفيــذي بــكل مســتوياته، . 3
خاصــة يف الوظائــف العليــا، للحيلولــة دون اجلنــوح نحــو اإلســراف املالــي واإلنفــاق غيــر الضــروري.

مطالبــة مجلــس أدارة ســلطة النقــد بضــرورة تعزيــز الشــفافية يف نشــر محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة والبيانــات . 4
املاليــة واملوازنــة واللوائــح اخلاصــة بســلطة النقــد. 

مطالبــة مجلــس إدارة ســلطة النقــد بضــرورة حتديــد دور ومهــام وصالحيــات نائــب احملافــظ وجــدوى هــذا املنصــب، . 5
والعمــل علــى منحــه اجلديــة واإلعتبــار الــالزم عبــر تبنــي معاييــر مهنيــة رصينــة متّكــن َمــْن يشــغله مــن أن يكــون عونــا 

ــا للمحافــظ.  حقيقي

مطالبــة اإلدارة العليــا بضــرورة االنفتــاح علــى بقيــة املوظفــني ومعاجلــة الفجــوة بــني الطرفــني، واالهتمــام بشــكل أكبــر . 6
بتدريــب املوظفــني الصغــار واملتوســطني بغــرض تنميــة قدراتهــم املعرفيــة واملهاراتيــة.
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مطالبــة مجلــس االدارة بوضــع تعليمــات واضحــة تسترشــد بهــا ســلطة النقــد يف إشــرافها ورقابتهــا علــى البنــوك . 7
ومؤسســات اإلقــراض وشــركات الصرافــة، واتخــاذ اجــراءات حتــول دون تعســف ســلطة النقــد يف اســتخدام صالحياتهــا 
علــى البنــوك ومؤسســات الصرافــة، والتأكــد مــن أن عمليــة االشــراف والرقابــة ال يتخللهــا متييــز بــني بنــك صغيــر واخــر 

كبيــر، أو بــني بنــك وطنــي واخــر وافــد، أو بــني بنــك ومؤسســة اقــراض او شــركة صرافــة.
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مقابالت شخصية:
مدير مكتب التدقيق الداخلي يف سلطة النقد االستاذ فادي الشريف

أكادميي وخبير مالي واقتصادي د. نصر عبد الكرمي

عضو مجلس ادارة سلطة النقد سابقا د. سمير عبد اهلل 

عضو مجلس ادارة سلطة النقد حاليا د فراس ملحم 

االستاذ امين احلروب من ديوان الرقابة املالية واالدارية

وعدد آخر من االشخاص فضلوا عدم ذكر اسمائهم 
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى 
ــق  املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخل

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

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

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

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين


