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مقدمة 

الرقابة  إجراءات  تنفيذ  يف  املرعية  واإلجراءات  اآلليات   -3
املالية يف القطاع األمين. 

دور اجلهات املاحنة.   -4

القدرات اليت يمتتع هبا موظفو مؤسسات الرقابة املالية   -5
وفرص التطوير املهين املتاحة هلم. 

ويف العام 2013، شكلّ مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
معل،  فريق  واإلدارية  املالية  الرقابة  وديوان  املسلحة  القوات 
تعمل يف جمال  اليت  الرئيسية  املؤسسات  عن  يضم ممثلني 
الرقابة املالية، من أجل مناقشة هذه املسائل وحتديد املجاالت 
اليت ميكن فهيا لبناء القدرات أن يعزز أمعال الرقابة املالية يف 
العمل أربعة اجمتاعات خالل  القطاع األمين. وقد عقد فريق 
 .2013 ومتوز/يوليو  أيار/مايو  هشريلّ  بني  الواقعة  الفرتة 
مؤسسات  من  املسؤولني  كبار  االجمتاعات  هذه  يف  وشارك 
الرقابة املالية الرئيسية (انظر امللحق (1) لالطالع عىل قامئة 
تنظمي  من  اهلدف  العمل). واكن  فريق  أعضاء  بأمساء  اكملة 
تشاركية  إجراءات  إطالق  يف  يمتثل  الفريق  هذا  اجمتاعات 
املؤسسات  تلزم  اليت  التدريبية  االحتياجات  تقيمي  تسهتدف 

املعنية بالرقابة املالية. 

اليت  النقاشات  حمصلة  يف  العمل،  فريق  أعضاء  قرر 
العاملني  املوظفني  فهم  تعزيز  عىل  العمل  رضورة  أجروها، 
اإلطار  التالية:  املجاالت  يف  به  واالرتقاء  مؤسساهتم  يف 
األمين،  القطاع  يف  املالية  الرقابة  إلجراءات  النامظ  القانوين 
وإجراءات إعداد املوازنات املخصصة للقطاع األمين، واآلليات 
عىل  املالية  الرقابة  إجراءات  تنفيذ  يف  املرعية  واإلجراءات 
يمتتع  اليت  والقدرات  املاحنة،  اجلهات  ودور  األمين،  القطاع 
املهين  التطوير  وفرص  املالية  الرقابة  مؤسسات  موظفو  هبا 

املتاحة هلم. 

ينوي مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
وديوان الرقابة املالية واإلدارية تنفيذ اإلجراءات التالية بناًء عىل 

القضايا اليت أثارها أعضاء فريق العمل يف هذا التقيمي: 

املوظفني  إسناد  تسهتدفان  تدريبيتني  دورتني  تنظمي   	
العاملني يف مؤسسات الرقابة املالية وبناء قدراهتم. 

صياغة ورقة معل وتوجهيها إىل دوائر صنع القرار   	
تمشل  حبيث  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  يف 
بتعزيز  الكفيلة  اإلجراءات  تبني  اليت  التوصيات 
منظومة الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين. 

تمكن الغاية من هذا التقرير يف استعراض النتاجئ الرئيسية 
اليت خلص إلهيا مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات 
املسلحة يف تقيمي االحتياجات التدريبية اليت تلزم املؤسسات 
األرايض  يف  األمين  القطاع  يف  املالية  بالرقابة  املعنية 
املذكور  االحتياجات  تقيمي  سىع  وقد  احملتلة.  الفلسطينية 
هذه  قدرات  تطوير  فهيا  يستطيع  اليت  املجاالت  حتديد  إىل 
املؤسسات واالرتقاء هبا أن يهسم إهساًما مبارًشا يف تعزيز 

إجراءات الرقابة املالية فهيا. 

فال تطبق مؤسسات الرقابة املالية القامئة ودوائر الرقابة املالية 
ة يف مؤسسات القطاع األمين، يف هذه اآلونة، إجراءات  املشلكلّ
موحدة يف ممارسة الرقابة، فك مؤسسة ودائرة تزاول معلها 
بناًء عىل املبادرات الخشصية اليت يطلقها مدراؤها يف جمال 
الرقابة املالية. ونتيجًة لذلك، فقد أعدت هيائت الرقابة املذكورة 
إجراءاهتا ومهنجياهتا اخلاصة يف تنفيذ أمعال الرقابة املالية، 
دون اعمتاد مجموعة موحدة من اإلجراءات واألنمظة اليت تطبرَّق 
يف مجيع املؤسسات ذات الصلة. وقد يفتح هذا األمر الباب 
وارتاكب  اإلدارة  لسوء  املواتية  الفرص  أمام  مرصاعيه  عىل 
الرقابة  ديوان  ينفذها  اليت  املهمة  وقد جيعل  الفساد،  جرامئ 
إنفاذ  تتوىل  اليت  املستقلة  املؤسسة  (وهو  واإلدارية  املالية 
إجراءات الرقابة يف فلسطني) يف ممارسة رقابته عىل مجيع 
القوى األمنية والسلطات التنفيذية عىل قدر بالغ من الصعوبة 

وتستغرق الكثري من الوقت إلجنازها. 

يف  العاملون  املوظفون  يفتقر  ما  فغالًبا  ذلك،  عن  وفضاًل 
مؤسسات اإلدارة والرقابة املالية إىل املعرفة واخلربة املطلوبتني 
اليت  املتخصصة  واملهارات  الفضىل  الدولية  املامرسات  يف 
يتسم  حنو  عىل  املالية  الرقابة  إجراءات  تنفيذ  يف  تلزمهم 

بالفعالية والكفاءة، مما يتسبب يف عوق أداهئم وتأخره. 

ويف هذا السياق، فقد معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
بيد  يًدا  واإلدارية  املالية  الرقابة  وديوان  املسلحة  القوات  عىل 
اإلجراءات  تنفيذ  دون  اليت حتول  املسائل،  هذه  معاجلة  عىل 
اجليدة املرعية يف الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين. 
واملشاورات  النشاطات  بفضل  والديوان،  املركز  حدد  وقد 
املشرتكة اليت أجرياها عىل مدى السنوات املاضية، عدًدا من 
إىل  فهيا  العاملون  املوظفون  حيتاج  اليت  الرئيسية  املجاالت 

الدمع الفين من أجل تطوير قدراهتم والهنوض هبا. 

اإلطار القانوين النامظ للرقابة املالية يف القطاع األمين.   -1

إجراءات إعداد املوازنات املخصصة للقطاع األمين.   -2
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تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

اإلطار املؤسيس 
ُتعترب الرقابة املالية يف القطاع األمين مهمة ألهنا تكفل خضوع 
استخدام  عن  لملساءلة  األمنية  اخلدمات  توفر  اليت  األجهزة 
األمين  للقطاع  الرشيد  احلمك  ويستديع  العامة1.  األموال 
وجود مؤسسات الرقابة املالية الداخلية واخلارجية اليت تمتزي 
بقوهتا وكفاءهتا، إىل جانب أطراف غري رمسية ملامرسة هذه 
أمعال  تتوىل  اليت  واألطراف  املؤسسات  مجلة  ومن  الرقابة. 
الرقابة املالية الوزارات، واملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، 
والربملانات، وهيائت ماكحفة الفساد ومنمظات املجمتع املدين. 
الرقابة  أمعال  تشارك يف  اليت  الرئيسية  املؤسسات  وتمشل 
احملتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  األمين  القطاع  يف  املالية 
املجلس الترشييع الفلسطيين، وديوان الرائسة، وديوان الرقابة 
الفساد،  ماكحفة  وهيئة  الوزراء،  وجملس  واإلدارية،  املالية 
ووزارة  املالية،  ووزارة  (العسكرية)،  املركزية  املالية  واإلدارة 
األجهزة  إىل  باإلضافة  املدين،  املجمتع  ومنمظات  الداخلية، 

األمنية (قوات األمن الوطين وجهاز املخابرات العامة). 

دولة  اآلن  باتت  (اليت  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تزال  وما 
تعزيز  إىل  تريم  اليت  اخلطوات  من  مجلة  تنفذ  فلسطني)، 
الزناهة ومنع الفساد يف مؤسسات القطاع األمين الفلسطيين 
منذ العام 2008. وقد اشمتلت هذه املسايع عىل إنشاء هيئة 
ماكحفة الفساد يف العام 2011، واليت متثل جهاًزا مستقاًل 
ميلك الصالحيات اليت ختوله التحقيق يف قضايا الفساد يف 

األرايض الفلسطينية احملتلة. 

التحديات اليت تواجه قطاع الرقابة املالية يف 
األرايض الفلسطينية احملتلة 

لقد تسبب االنقسام السيايس وانعدام االستقرار الذي ساد 
املجلس  ل  تعطُّ يف   2007 العام  منذ  الفلسطينية  األرايض 
الترشييع عن ممارسة معله بفعل اخلالفات السياسية، اليت 
أفضت إىل تويل حركة فتح احلمك يف الضفة الغربية وتويل 
احلمك يف  حركة محاس  ترتأهسا  اليت  الواقع  األمر  حكومة 
جديدة،  ترشيعات  دون سن  األمر  هذا  حال  فقد  غزة.  قطاع 
ألن  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  أمعال  إعاقة  يف  وتسبب 
املجلس الترشييع مل يُعد يرد عىل التقارير والتوصيات اليت 
الترشييع،  املجلس  متابعة  غياب  ومع  إليه.  الديوان  يرفعها 

 ،(2012) الدين،  أندرسون ودمحم صالح  ولينا  نيكوالس،  ماسون،   1
تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين، مركز جنيف  دليل إرشادي: 

للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة، ص. 11. 

تنفيذ  عىل  قدرته  من  حتد  اليت  املعيقات  الديوان  يواجه 
احلكومة  معل  عىل  والتفتيش  بالرقابة  املرتبطة  السياسات 
املجلس  يشكلّ  الواقع،  ويف  العامة.  واألجهزة  واملؤسسات 
السلطة  إخضاع  تستطيع  اليت  الوحيدة  اهليئة  الترشييع 
التنفيذية والقوات األمنية لملساءلة عن أمعاهلا. وال يستطيع أي 
جهاز أو مؤسسة حكومية أخرى أن تستحوذ عىل مهمة الرقابة 

اليت تضطلع السلطة الترشيعية هبا. 

إعداد إطار الزناهة يف القطاع األمين الفلسطيين 
باعتبارها  الزناهة  فكرة  عىل  الزناهة‘  ’إطار  مصطلح  ينطوي 
مؤرًشا عىل أن نظاًما ما يؤدي معله عىل الوجه األمثل. ومن 
وجهة نظر فنية، »تنطبق الزناهة عىل األشياء للحمك عىل جودة 
النظام. ويف هذا السياق، تعين الزناهة أن النظام يعمل بشك 
اكمل وسلمي. وميكن القول أن النظام يمتتع بالزناهة إذا اكن 
األكرب  النظام  مع  بسالسة  ويتفق  املنشود  النحو  عىل  يعمل 
منمظة  تورده  الذي  التعريف  وحسب  منه.«2  جزًءا  يعد  الذي 
التعاون والتمنية يف امليدان االقتصادي، ’جيمع إطار الزناهة 
لتعزيز  الالزمة  واهليلكيات  واإلجراءات  الوثائق  طياته  بني 

الزناهة ومنع الفساد يف املؤسسات العامة.‘3 

تزاول معلها  اليت  الترشيعية  السلطة  غياب  من  الرمغ  وعىل 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بذلت  فقد  املطلوب،  الوجه  عىل 
للزناهة  فلسطيين سلمي  إطار  إعداد  إىل  تريم  حثيثة  مساٍع 
مؤسساهتا  يف  واملساءلة  الشفافية  مستوى  تعزيز  أجل  من 
وأجهزهتا. فعىل سبيل املثال، أنشأت السلطة الفلسطينية هيئة 
ماكحفة الفساد يف العام 2011 ونرشت اإلسرتاتيجية الوطنية 
ملاكحفة الفساد لألعوام 2012-2014، اليت أعدهتا اهليئة بغية 

ماكحفة الفرص املواتية الرتاكب جرامئ الفساد. 

األرايض  يف  قامئة  التحديات  بعض  تزال  مفا  ذلك،  ومع 
الفلسطينية احملتلة. فبادئ ذي بدء، تفتقر مؤسسات الرقابة 
يف  واالستقالل  اإلماكنيات  إىل  الفلسطينية  واإلدارية  املالية 
معلها. وثانًيا، تقتيض الرضورة ترمجة إسرتاتيجية ماكحفة 
الفساد إىل إجراءات مملوسة عىل صعيد اإلصالح القانوين 
ألمعال  النامظ  القانوين  اإلطار  يعاين  وأخرًيا،  واملؤسيس. 

تاغاريف، تودور، (احملرر)، (2010)، بناء الزناهة واحلد من الفساد   2
جنيف  مركز  املامرسات،  ألفضل  وافية  خالصة  الدفاع:  قطاع  يف 

للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة، ص. 168.
منمظة التعاون والتمنية يف امليدان االقتصادي، إطار الزناهة،  3

http://www.oecd.org/gov/44462729.pdf. 

1- الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين 

http://www.oecd.org/gov/44462729.pdf
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الرقابة املالية واإلدارية من الثغرات وجوانب اخللل والقصور 
اليت تشوبه4. 

وباإلضافة إىل ذلك، ال تطبق مؤسسات الرقابة املالية القامئة 
ودوائر الرقابة يف لك جهاز من األجهزة األمنية وهيائت اإلدارة 
والرقابة فهيا إجراءات موحدة ملامرسة الرقابة يف هذه األثناء. 
اليت  الخشصية  املبادرات  هدي  عىل  تعمل  مؤسسة  فك 
املوظفني  من  عدد  أشار  السياق،  هذا  ويف  مديرها.  يرعاها 
العاملني يف مؤسسات الرقابة املالية إىل أهنم مه من يتولون 
دون  معلهم،  ينفذوهنا يف  اليت  واملهنجيات  اإلجراءات  إعداد 
اليت  املتخصصة  املهارات  أو  التعلميية  اخللفية  ميلكوا  أن 
هنم من تنفيذ إجراءات الرقابة املالية، وذلك ألن املؤسسات  متكلّ
اليت يعملون فهيا تفتقر إىل اإلجراءات واألنمظة الرمسية ذات 
املالية املختلفة  الرقابة  لذلك، أعدت مؤسسات  الصلة. ونتيجة 
منعزل عن  إجراءاهتا ومهنجيات معلها اخلاصة هبا وبشك 

بعضها بعًضا. 

إعداد  عىل  العمل  تواجه  اليت  العقبات  بروز  من  مناص  وال 
املوازنات األمنية جبميع مراحلها (الصياغة، واإلقرار، والتنفيذ 
املالية  الرقابة  اآلليات اليت تضمن فعالية  والتقيمي) دون توفر 
وجناعهتا. ويف الواقع، تتسبب هذه العقبات يف عوق املسايع 
اليت تسهتدف بلوغ الشفافية التامة، مكا تفرز تأثرياهتا عىل 
اليت  املشرتكة  الصعوبات  ومن مجلة  بعمومها.  املوازنة  دورة 
إجراءات  املضامر مغوض  هذا  األمنية يف  األجهزة  تواجهها 
إعداد السياسات األمنية، والسية اليت تلف النفقات السابقة، 
اإلنفاق  وإجراءات  األمين  القطاع  نفقات  الشفافية يف  وغياب 
املوحدة  الرقابة  آليات  إىل  االفتقار  يضيف  فيه. مكا  املعمتدة 
يف مجيع األجهزة األمنية والوزارات احلكومية الغموض عىل 
ينفذها  اليت  الرقابة  مهمة  من  جيعل  مما  اإلنفاق،  إجراءات 
بالكفاءة وتفتقر  الرقابة واإلدارية مهمة معقدة ال تتسم  ديوان 
إىل التدابري اليت تكفل تعزيز الشفافية واملساءلة وترسيخهام. 
وفضاًل عن ذلك، مفن شأن غياب هذه اآلليات الرقابية املوحدة 
أن تتيح الفرص املواتية الرتاكب جرامئ الفساد والتعمية عىل 

هدر األموال العامة. 

وفضاًل عن هذه املشالك التنظميية، فقد أفىض تعطل السلطة 
الترشيعية عن ممارسة معلها إىل ضعف اإلطار القانوين الذي 
ينظم معل مؤسسات الرقابة املالية وقصوره. ولذلك، تقتيض 
الرضورة تفعيل معل السلطة الترشيعية، اليت متلك القدرة عىل 
السارية  القوانني  وتعديل  واألنمظة وصياغهتا  القوانني  إعداد 
األرايض  يف  املالية  الرقابة  مؤسسات  قدرات  تعزيز  بغية 

الفلسطينية احملتلة. 

 ،(2013) املسلحة،  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز   4
يف  واإلدارية  املالية  الرقابة  فلسطني:  يف  السارية  الترشيعات  دليل 

القطاع األمين، ص. 4.

املالية،  ويف هذا اإلطار، فقد اقرتحت جلنة داخلية من وزارة 
يف العام 2010، إجراء بعض التعديالت عىل هذه القوانني، وال 
سميا عىل قرار جملس الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بالنظام 
يف  الصادرة  وتعديالته  العامة  واملؤسسات  للوزارات  املايل 
العام 2010. وقد ُرفعت هذه التعديالت إىل الرئيس إلقرارها، 
غري أن رًدا مل يصدر بشأهنا بعد. ويف الواقع، تربز جوانب 
للرقابة  النامظ  القانوين  اإلطار  تشوب  اليت  والقصور  اخللل 
هلذه  العام  األداء  عىل  سلبية  آثاًرا  األمين  القطاع  املالية يف 
املؤسسات، مما يتسبب يف بطء معلها عىل تنفيذ املهام املولكة 

إلهيا وإجنازها عىل الوجه املقرر. 

بيان املشلكة 

الرقابة  ودوائر  القامئة  املالية  الرقابة  مؤسسات  تطبق  ال 
تنظم  اآلونة، إجراءات موحدة  القطاع األمين، يف هذه  يف 
قانوين  إطار  إىل  افتقارها  بسبب  الرقابة  أمعال  ممارسة 
واإلدارية1.  املالية  الرقابة  إجراءات  بتنظمي  يتكفل  واحض 
ومن شأن غياب هذه اإلجراءات الرقابية املوحدة أن يعوق 
هييئ  مما  املذكورة،  والدوائر  املؤسسات  معل  إجراءات 
الفساد.  جرامئ  وارتاكب  اإلدارة  لسوء  املواتية  الفرص 
وعالوًة عىل ذلك، متيس الرقابة عىل مجيع القوى األمنية 
وقًتا  وتستغرق  الصعوبة  بالغة  مهمة  التنفيذية  والسلطات 

طوياًل إلجنازها. 

اإلدارة  مؤسسات  العاملون يف  املوظفون  يفتقر  ما  وغالًبا 
الفضىل  الدولية  باملامرسات  املعرفة  إىل  والرقابة  املالية 
إجراءات  إنفاذ  يف  تلزمهم  اليت  املتخصصة  واملهارات 
الرقابة املالية عىل حنو يتسم بالفعالية والكفاءة، مما يتسبب 

يف عوق أداء هذه املؤسسات وتأخره. 

وأخرًيا، تفتقر مؤسسات الرقابة املالية واإلدارية الفلسطينية 
تنفيذ  من  تمتكن  ليك  إليه  حتتاج  الذي  االستقالل  إىل 
إجراءات الرقابة املالية عىل حنو يتواءم مع املعايري الدولية 

ذات الصلة. 
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تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

تقيمي االحتياجات لغايات بناء األرضية الالزمة 
لبناء القدرات 

املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  ع  وقلّ
املالية  الرقابة  ديوان  مع   ،2011 العام  يف  تفامه،  مذكرة 
الرقابة  تعزيز  جمال  يف  املساعدة  تقدمي  أجل  من  واإلدارية 
املركز  أطلق  اإلطار،  هذا  ومبوجب  األمين.  القطاع  املالية يف 
والديوان يف العام 2013 مرشوع ’مساعدة مؤسسات الرقابة 
املالية الفلسطينية يف تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين‘. 
املؤسسات  مساعدة  يف  املرشوع  هذا  من  اهلدف  ويمكن 
الفلسطينية املعنية عىل تعزيز إجراءات الرقابة املالية والهنوض 
هبا يف القطاع األمين من خالل بناء قدرات وحدات التدقيق 
والرقابة املالية يف عدد من مؤسسات الرقابة املالية. ويسىع 
اليت  املشالك  معاجلة  إىل  اخلصوص،  وجه  عىل  املرشوع، 
يمشل  مبا  التقرير،  هذا  من  السابق  الفصل  يستعرضها 
تطوير مهارات  املوظفني العاملني يف مؤسسات الرقابة املالية 
واالرتقاء بقدراهتم، وتقدمي املساندة الرضورية لتوحيد إجراءات 
اإلطار  إصالح  إىل  تريم  اليت  التوصيات  وإعداد  الرقابة، 

القانوين واملؤسيس النامظ إلجراءات الرقابة املالية. 

وتضم اجلهات املستفيدة من هذا املرشوع مؤسسات الرقابة 
ويه:  احملتلة،  الفلسطينية  األرايض  يف  الرئيسية  املالية 
املجلس الترشييع الفلسطيين، وديوان الرائسة، وديوان الرقابة 
الفساد،  ماكحفة  وهيئة  الوزراء،  وجملس  واإلدارية،  املالية 
ووزارة  املالية،  ووزارة  (العسكرية)،  املركزية  املالية  واإلدارة 
الداخلية، باإلضافة إىل األجهزة األمنية وممثلني عن منمظات 

املجمتع املدين. 

مكا أعدلّ مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
التدريبية  لالحتياجات  تقيمًيا  واإلدارية  املالية  الرقابة  وديوان 
اليت تلزم املوظفني العاملني يف مؤسسات الرقابة املالية. وعىل 
أساس النتاجئ اليت خلص إلهيا هذا التقيمي، فسوف يعدلّ املركز 
املوظفني  هؤالء  تسهتدف  اليت  التدريبية  النشاطات  والديوان 
مؤسساهتا  قدرات  تعزيز  يف  املسامهة  أجل  من  وينفذاهنا 

وتطويرها. 

املهنجية 
أجرى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة، 
مع  املشاورات  واإلدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  مع  وبالتعاون 
الوقوف  بغية  أعاله  الواردة  املالية  الرقابة  مؤسسات  رؤساء 

املؤسسات  هذه  تواجه  اليت  املشالك  حول  عامة  نظرة  عىل 
املركز  ه  وجلّ المتهيدية،  املشاورات  هذه  وبناًء عىل  يف معلها. 
والديوان الدعوة إىل 15 ممثاًل عن تلك املؤسسات لالنضامم 
إىل فريق معل خيتص بتطوير قدرات مؤسسات الرقابة املالية. 

وقد عقد فريق العمل أربعة اجمتاعات عىل مدى الفرتة الواقعة 
االحتياجات  لتقيمي  ومتوز/يوليو 2013  أيار/مايو  بني هشريلّ 
ز  وركلّ فيه.  املشاركة  املالية  الرقابة  مؤسسات  لدى  التدريبية 
أو  موضوع  عىل  األربعة  االجمتاعات  هذه  من  اجمتاع  لك 
موضوعني حمددين من املجاالت الرئيسية اليت يمشلها قطاع 

الرقابة املالية: 

القطاع  يف  املالية  للرقابة  النامظ  القانوين  اإلطار  •	
األمين؛

إجراءات إعداد املوازنات املخصصة للقطاع األمين؛  •	

اآلليات واإلجراءات املرعية يف تنفيذ إجراءات الرقابة  •	
املالية يف القطاع األمين؛ 

دور اجلهات املاحنة؛  •	

الرقابة  مؤسسات  موظفو  هبا  يمتتع  اليت  القدرات  •	
املالية وفرص التطوير املهين املتاحة هلم. 

النتاجئ 
األربعة  االجمتاعات  خالل  العمل،  فريق  أعضاء  استعرض 
وعربوا  مؤسساهتم  يف  احلالية  العمل  ظروف  عقدوها،  اليت 
عن رغبهتم يف تطوير معارفهم حول كيفية تنفيذ أمعال الرقابة 
إىل  والكفاءة،  النجاعة  من  أكرب  بقدر  يتسم  عىل حنو  املالية 
املرعية  الفضىل  الدولية  باملامرسات  االرتقاء مبعرفهتم  جانب 
يف هذه املجاالت. وقد حدد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
واإلدارية  املالية  الرقابة  وديوان  املسلحة  القوات  عىل 
عىل  بناًء  التالية  الثالثة  املجاالت  يف  املطلوبة  االحتياجات 

إجابات أعضاء فريق العمل: 

1- اإلطار القانوين النامظ للرقابة املالية يف القطاع األمين 

يف  شاركوا  الذين  العمل،  فريق  أعضاء  معظم  ح  رصلّ
اليسري  الزنر  سوى  ميلكون  ال  بأهنم  املذكورة،  االجمتاعات 
املالية.  الرقابة  قطاع  يف  املطبقة  الدولية  باملعايري  املعرفة  من 
عىل  التعرف  يف  رغبهتم  عن  املشاركون  هؤالء  عربلّ  ولذلك، 
هذا  يف  الدويل  املستوى  عىل  املرعية  الفضىل  املامرسات 

2- تقيمي االحتياجات التدريبية 
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تنظمي  العمل عىل رضورة  فريق  أعضاء  معظم  وأكد  الشأن. 
الدورات التدريبية القانونية اليت تسهتدف املوظفني العاملني يف 
مؤسسات الرقابة املالية، مكا أبدوا رغبهتم يف تليق التدريب 

الذي يركز عىل احملاور الثالثة التالية: 

فهم اإلطار القانوين وتطبيقه يف معلهم  •	

من  القانونية، وهو ما  تطوير مهاراهتم يف الصياغة  •	
هنم من حتليل التعديالت الالزمة لإلطار  شأنه أن ميكلّ

القانوين النافذ ومراجعهتا واقرتاحها. 

املشاركون  التعامل مع املعلومات السية، حيث عربلّ  •	
كيفية  حول  متاكمل  فهم  اكتساب  يف  رغبهتم  عن 
التعامل مع املعلومات السية، يف ذات الوقت الذي 
للقطاع  املخصصة  املوازنات  مراقبة  فيه  يتولون 

األمين. 

2- إجراءات إعداد املوازنات املخصصة للقطاع األمين 

إجراءات  يف  متفاوتة  بدرجات  العمل  فريق  أعضاء  يشارك 
الرقابة  املوازنات. مكا يشارك معمظهم يف ممارسة  حتضري 
الفلسطيين5،  القانون  أحاكم  ومبوجب  املوازنات.  هذه  عىل 

يتوىل فريق املوازنة يف وزارة املالية حتضري مرشوع املوازنة 
جملس  إىل  يرسله  مث  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  العامة 
الوزراء ملراجعته وإقراره. وبعد ذلك، ُيرفع مرشوع املوازنة إىل 
املجلس الترشييع إلقراره واملصادقة هيلع يف صورته الهنائية. 
الواقع،  أرض  عىل  ختتلف  املوازنة  إعداد  إجراءات  أن  غري 
حيث ُيرسل مرشوع املوازنة إىل مكتب الرئيس لملصادقة هيلع 
وإقراره بداًل من إرساله إىل املجلس الترشييع بسبب تعطله 

عن ممارسة معله.6

والشؤون  العامة  املوازنة  تنظمي  بشأن   1998 لسنة   (7) رمق  قانون   5
املايل  بالنظام  لسنة 2005   (43) رمق  الوزراء  وقرار جملس  املالية، 
لسنة   (26) الوزراء رمق  العامة وقرار جملس  للوزارات واملؤسسات 
 2005 لسنة   (43) رمق  الوزراء  جملس  قرار  تعديل  بشأن   2006

بالنظام املايل للوزارات واملؤسسات العامة. 
املصدر السابق.   6

اخلربات  إىل  يفتقرون  بأهنم  العمل  فريق  أعضاء  أفاد  مكا 
يتلىق  بأن  وأوصوا  املوازنات،  إعداد  إجراءات  يف  الالزمة 

املوظفون املعنيون تدريًبا مركًزا يف املجاالت التالية: 

إعداد اخلطط املالية وحتليل املوازنات؛  •	

موازنات الرباجم مقابل موازنات البنود؛  •	

بني  الرقابة  ومهام  املوازنات  خطط  إعداد  إجراءات  •	
مؤسسات الرقابة املالية الرئيسية؛ 

املعايري الدولية املطبقة يف قياس األداء؛  •	

مهنجيات التدقيق املقبولة دولًيا.  •	

3- اآلليات واإلجراءات املرعية يف تنفيذ إجراءات الرقابة املالية 
يف القطاع األمين 

غياب  من  استياهئم  عن  العمل  فريق  أعضاء  معظم  عربلّ 
يف  املالية  الرقابة  إجراءات  تنظمي  تكفل  واحضة  إجراءات 
مؤسساهتم. فقد أعدت لك مؤسسة من املؤسسات املشاركة 
أمعال  لضبط  غريها  عن  هبا  تنفرد  اليت  الداخلية  آلياهتا 
واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  مهمة  جيعل  ما  وهو  الرقابة، 

واألنمظة  اإلجراءات  يفهم  أن  يتعني هيلع  ألنه  الصعوبة،  بالغة 
بعيهنا ومبعزل عن غريها.  تطبقها لك مؤسسة  اليت  الفريدة 
رضورة  عىل  العمل  فريق  أعضاء  ركز  اإلطار،  هذا  ويف 
التالية:  املواضيع  تتناول  اليت  التدريبية  الدورات  تنظمي 

والزناهة  واالستقالل  واملساءلة  الشفافية  معايري  •	
املطبقة يف القطاع األمين؛ 

خمتلف  هبا  تضطلع  اليت  املختلفة  األدوار  فهم  •	
القطاع  يف  الفلسطينية  املالية  الرقابة  مؤسسات 

األمين؛ 

ممارسة املساءلة يف القطاع األمين؛  •	

تنفيذ  سياق  يف  السية  املعلومات  مع  التعامل  •	
إجراءات الرقابة؛ 

يعّد فريق املوازنة 
يف وزارة املالية 

املوازنة

يتوىل جملس 
الوزراء مراجعة 
مرشوع املوازنة 
واملصادقة هيلع

إقرار مرشوع 
املوازنة واملصادقة 

هيلع يف املجلس 
الترشييع

الرمس البياين (1): كيف تعّد السلطة الوطنية الفلسطينية املوازنة وتقرها مبوجب أحاكم الترشيعات ذات الصلة6
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تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

إعداد  إجراءات  يف  االستثنائية  احلاالت  توحيد  •	
القانون  وإنفاذ  األمين  للقطاع  املخصصة  املوازنات 

عىل هذه احلاالت؛ 

الدول  تبادل املعلومات حول التجارب اليت خاضهتا  •	
قطاع  املستفادة يف  الدروس  والتعرف عىل  األخرى 

الرقابة املالية يف القوات األمنية. 

4- دور اجلهات املاحنة يف إجراءات الرقابة املالية 

اليت  املنح  تنفيذ  أن  إىل  العمل  فريق  أعضاء  من  عدد  أشار 
تقدمها الدول املاحنة يفرض علهيم فهم الرشوط اليت تضعها 
افتقارمه إىل املعرفة  الدول عىل حنو واٍف. وقد يتسبب  هذه 
اليت  الرقابة  إجراءات  تقويض  يف  الرشوط  هبذه  احملددة 
ينفذوهنا. ولذلك، جيب أن تركز الرباجم التدريبية عىل احملاور 

التالية: 

الرشوط  مواءمة  تكفل  اليت  املهنجيات  إعداد  •	
الترشيعات  مع  الدوليون  املاحنون  يفرضها  اليت 

الفلسطينية السارية 

مضن  تندرج  اليت  واملساءلة  الشفافية  معايري  فهم  •	
عىل  تطبيقها  كيفية  ومعرفة  الدولية  املنح  اتفاقيات 

أرض الواقع. 

املالية  الرقابة  مؤسسات  موظفو  هبا  يمتتع  اليت  القدرات   -5
وفرص التطوير املهين املتاحة هلم 

إىل  عقدوه،  اجمتاع  آخر  يف  العمل،  فريق  أعضاء  تطرق 
الفرص املتاحة للتطوير املهين، وخرجوا بالتوصيات والطلبات 

التالية: 

حول  عامة  متهيدية  تدريبية  دورة  تنظمي  ينبيغ  •	
املالية،  الرقابة  تمشلها  اليت  الرئيسية  املواضيع 
املالية  اخلطط  وإعداد  املوازنة  حول  دورة  فهيا  مبا 
اإلسرتاتيجية متوسطة األمد ملؤسسات القطاع األمين 

وتعزيز الزناهة فهيا. 

ديوان  يف  العاملني  واملسؤولني  املوظفني  عىل  جيب  •	
ودوائر  الترشييع  واملجلس  واإلدارية  املالية  الرقابة 
الرقابة املالية يف الوزارات واألجهزة األمنية حضور 
تيسري  أجل  من  فهيا  واملشاركة  التدريبية  الدورات 
مجيع  أن  من  والتأكد  املعنية  الدوائر  بني  التنسيق 
اليت  واملهارات  املعلومات  نفس  يكتسبون  املشاركني 
أن  التدبري  هذا  شأن  ومن  الدورات.  هذه  تقدمها 
املالية،  للرقابة  نظام شامل وموحد  إعداد  يهسم يف 
مما يساعد عىل االستغناء عن األنمظة اخلاصة اليت 
ها لك جهاز ومؤسسة وتطبقها عىل حدة، مكا هو  يعدلّ

هيلع الوضع اآلن. 

ينبيغ أن تركز املواد التدريبية ومهنجية التدريب عىل  •	
آلية “التعمل من خالل العمل”، حبيث تضع األولوية 
لملحاور العملية دون احملاور النظرية. مكا جيب أن 
تركز ورشات العمل التدريبية عىل تطوير املهارات، ال 
أن تكون عبارة عن سلسلة من احملارضات النظرية. 
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بناًء عىل تقيمي االحتياجات التدريبية، ينوي مركز جنيف للرقابة 
الدميوقراطية عىل القوات املسلحة، ومبساندة اخلرباء الدوليني 
وبالتعاون مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية، تنظمي سلسلة من 
املوظفني  قدرات  دمع  تسهتدف  اليت  التدريبية  العمل  ورشات 

العاملني يف مؤسسات الرقابة املالية وتعزيزها والهنوض هبا. 

معل  ورشات  أربع  املركز  ينظم  سوف  السياق،  هذا  ويف 
وتسهتدف 60  يومني  مدار  مهنا عىل  الواحدة  ُتعقد  تدريبية، 
موظًفا من املوظفني العاملني يف مؤسسات الرقابة املالية اليت 
شاركت يف تقيمي االحتياجات التدريبية. وتريم ورشات العمل 
التدريبية املذكورة إىل تعريف املتدربني عىل املبادئ الرئيسية 
اليت ترتكز علهيا الرقابة املالية يف القطاع األمين وإطالعهم 
عىل املعايري الدولية املرعية يف هذا املجال. وسوف يعدلّ املركز، 
أيام  ُيعقد عىل مدى مثانية  تدريبًيا مركًزا  برناجًما  بعد ذلك، 
ويسهتدف أعضاء فريق العمل. وهيدف هذا الربناجم التدرييب 

إىل توسيع نطاق معرفة أعضاء الفريق باملجاالت اليت جرى 
هذا  يستعرضها  واليت  االحتياجات،  تقيمي  يف  حتديدها 

التقرير. 

للرقابة  جنيف  مركز  يعمل  فسوف  تقدم،  معا  وفضاًل 
من  توصيات  عىل  وبناء  املسلحة،  القوات  عىل  الدميوقراطية 
أعضاء فريق العمل، عىل إعداد ورقة معل ونرشها وتوجهيها 
السلطة  يف  الرئيسية  الوزارات  يف  القرار  صنع  دوائر  إىل 
للقوات األمنية وديوان  التنفيذية  الفلسطينية، والقيادة  الوطنية 
الرقابة املالية واإلدارية. وتتناول هذه الورقة واقع الرقابة املالية 
يف القطاع األمين الفلسطيين، مكا تتطرق إىل نقاط القوة اليت 
متزي منظومة الرقابة املالية يف القطاع األمين ونقاط الضعف 
املوظفني  قدرات  استعراض  عىل  تقترص  ولن  تعرتهيا،  اليت 
املعنيني. وخُتتمت الورقة جبملة من التوصيات املوجهة إىل مجيع 

األطراف املعنية. 

3- التوصيات واخلطوات التالية
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تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

املجلس الترشييع الفلسطيين 
دمحم صالح الدين، مقرر جلنة املوازنة 
سعيد زيد، مقرر جلنة األمن والداخلية 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
يوسف حنتش، القامئ بأمعال مدير اإلدارة العامة للرقابة عىل احلمك 

صديق ابسيسه، مدير دائرة الرقابة  

وزارة املالية
محمود زعرور، مدير عام ادارة الرقابة املالية/املدنية

عبد ابو ريده، مدير عام ادارة الرقابة املالية/العسكرية
سلميان عواد، مدير دائرة الرقابة املالية/الرقابة العسكرية

ديوان الرائسة 
فايز ارشيد، مدير دائرة الرقابة املالية

جملس الوزراء 
مىن عوض، مدير عام وحدة الرقابة الداخلية 

اإلدارة املالية املركزية (العسكرية) 
إياد شايم، مدير دائرة الرقابة والتفتيش الداخيل 

قوات األمن الوطين 
مهند عبد املجيد، مدير قسم احلسابات

جهاز األمن الوقايئ 
عيىس جواعده، مدير الدائرة املالية 

الرشطة الفلسطينية
رأفت أبو الرب، مدير قسم احلسابات واملوازنة 

هيئة ماكحفة الفساد 
عصام عبد احللمي، مدير دائرة التدقيق والتفتيش 

رشكة طالل أبو غزالة للتدقيق 
مجال ممحل، املدير التنفيذي 

امللحق (1): قامئة بأمساء أعضاء فريق العمل 
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يف إجراءات الرقابة املالية 
شارك 

يت ت
سطينية ال

سات الفل
حتديد املؤس

امللحق (2): 
ين

ىل القطاع األم
سلطةع
ال

سة
س

املؤ
ين

صلة بالقطاع األم
صالحيات املت

ال
حتت 

تعمل 
ف

رشا
إ

ني
عدد املوظف

العالقات 
سية

الرئي
معال الرقابة 

يف أ
شاركة 

ين الذي ينظم امل
اإلطار القانو

املالية
مظة 

ني النا
القوان

سة
س

لعمل املؤ

رشيعية
الت

س 
املجل

يع 
رشي

الت
ين

الفلسطي

- مراجعة املوازنة وإقرارها 
سن القوانني بشأن الرقابة املالية 

 -
ين 

ىل مؤسسات القطاع األم
ممارسة الرقابة ع

 -
اللجنة الثالثية: 

صادقة 
- مراجعة موازنة جهاز املخابرات وامل

علهيا 
جلنة املوازنة: 

رشوع قانون املوازنة العامة 
- إعداد ومراجعة م

ىل 
صيات بشأن املوازنة ورفعها إ

- إعداد التو
يع 

رشي
س الت

املجل
رَّل بعد)  اللجنة الداخلية (مت تشكيلها ومل ُتفع

- مراجعة القوانني بشأن األمن 

يف 
15 موظًفا 

س 
جلان املجل

ودائرته القانونية 

ديوان الرائسة، 
وديوان الرقابة 

املالية واإلدارية، 
حفة 

وهيئة ماك
س 

جمل
الفساد و
الوزراء   

يس املعدل لسنة 2003 
- القانون األسا

يع لسنة 1996 
رشي

س الت
يل لملجل

- النظام الداخ
- قانون رمق (7) لسنة 1998 بشأن تنظمي املوازنة العامة 

والشؤون املالية
يل 

س الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بالنظام املا
جمل

- قرار 
للوزارات واملؤسسات العامة 

س الوزراء رمق (26) لسنة 2006 بشأن تعديل قرار 
جمل

- قرار 
يل للوزارات 

س الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بالنظام املا
جمل

واملؤسسات العامة 

- املواد (62-47) 
من القانون 

يس املعدل 
األسا

لسنة 2003 
يل 

- النظام الداخ
س 

لملجل
يع لسنة 

رشي
الت

 1996

التنفيذية
ديوان الرائسة

يت 
رشة ال

ىل العمليات املبا
ىل الرقابة ع

- يتو
ينفذها جهاز املخابرات العامة 

يف ديوان 
ىل دائرة الرقابة املالية واإلدارية 

- تتو
الرائسة تنفيذ إجراءات الرقابة اإلدارية 

يف ديوان الرائسة ودوائره 
يل 

والتدقيق املا
يف الشؤون املدنية دون غريها) 

اإلدارية (

س 
الرئي

يف 
4 موظفني 

دائرة الرقابة 
اإلدارية واملالية 

خلدمة املدنية رمق (4) لسنة 1998 
- قانون ا

- القانون رمق (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات لألشغال 
حلكومية 

ا
- القانون رمق (9) لسنة 1999 بشأن اللوازم العامة 

رشاء العام 
- القرار بقانون رمق (15) لسنة 2011 بشأن ال

مظة والتعلميات الداخلية 
- األن

- املواد (46-34) 
من القانون 

يس املعدل 
األسا

لسنة 2003 

س الوزراء
جمل

- مراجعة املوازنة العامة وإقرارها 
يع 

رشي
س الت

هشا املجل
يت يناق

- رفع القوانني ال
ىل ديوان الرائسة إلقرارها 

إ
ىل وحدة الرقابة املالية واإلدارية الداخلية 

- تتو
س الوزراء تنفيذ إجراءات 

يف األمانة العامة ملجل
يل 

الرقابة اإلدارية والتدقيق املا
صورة ناجعة 

مضان استخدام األموال العامة ب
 -

حنو يتوافق مع السياسات والقوانني 
ىل 

وع
املرعية  

األمني العام 
س الوزراء 

ملجل
يف 

5 موظفني 
وحدة الرقابة 

املالية واإلدارية 

وزارات 
السلطة الوطنية 

الفلسطينية 

خلدمة املدنية رمق (4) لسنة 1998 
- قانون ا

- القانون رمق (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات لألشغال 
حلكومية 

ا
- القانون رمق (9) لسنة 1999 بشأن اللوازم العامة 

رشاء العام 
- القرار بقانون رمق (15) السنة 2011 بشأن ال

مظة والتعلميات الداخلية 
- األن

- املادة (63) من 
يس 

القانون األسا
املعدل لسنة 

 2003
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تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

سلطة
ال

سة
س

املؤ
ين

صلة بالقطاع األم
صالحيات املت

ال
حتت 

تعمل 
ف

رشا
إ

ني
عدد املوظف

العالقات 
سية

الرئي
معال الرقابة 

يف أ
شاركة 

ين الذي ينظم امل
اإلطار القانو

املالية
مظة 

ني النا
القوان

سة
س

لعمل املؤ

وزارة الداخلية
مجيع األموال واملمتلاكت 

ىل املسؤولية عن 
- تتو

يت متلكها األجهزة األمنية 
واملعدات ال

س 
الرئي

س الوزراء 
جمل

األجهزة األمنية 
يس رمق (12) لسنة 2002 

- املرسوم الرائ
يف قوى األمن الفلسطينية رمق (8) لسنة 2005 

خلدمة 
- قانون ا

خلدمة املدنية رمق (4) لسنة 1998 
- قانون ا

- القانون رمق (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات لألشغال 
حلكومية 

ا
- القانون رمق (9) لسنة 1999 بشأن اللوازم العامة 

رشاء العام 
- القرار بقانون رمق (15) لسنة 2011 بشأن ال

مظة والتعلميات الداخلية 
- األن

- املادة (65) من 
يس 

القانون األسا
املعدل لسنة 

يه 
2003 (و

ىل 
سي ع

ت
مجيع وزارات 

السلطة الوطنية 
الفلسطينية)

وزارة املالية
يه من مسؤولية إدارة 

إجراءات الرقابة املالية 
ين، وإدارة الرقابة 

الرقابة املالية - القطاع املد
ين. وتنفذ هاتان اإلدارتان 

املالية - القطاع األم
اإلجراءات التالية: 

حنو فعال ومبا 
ىل 

مضان استخدام األموال ع
 -

حليلولة دون 
يتوافق مع األهداف املقررة، وا

ممارسات سوء إدارة األموال العامة 
ىل نفقات الدوائر، سواء اكنت 

ممارسة الرقابة ع
 -

ممولة من املوازنة العامة أم من 
هذه النفقات 

صادر أخرى.
املنح أم من م

رشااكت 
سيع لألموال، وال

ممارسة التقيمي ال
 -

صول الثابتة 
واأل

يف األجهزة األمنية 
- التنسيق مع الدوائر املالية 

يت يرفعها ديوان الرقابة 
ملتابعة املالحظات ال

املالية واإلدارية والرد علهيا. 
مجليع األجهزة 

- تقدمي املشورة واالستشارات 
األمنية واإلدارة املركزية املالية (العسكرية) 

بشأن األمور املالية. 
صها وزارة 

ص
خت

يت 
محاية األموال العامة ال

 -
رشاء املعدات املدنية والعسكرية 

املالية لغايات 
صة باملعلومات البيانية 

- تزويد السلطات املخت
صائية الدقيقة حول النفقات املستقلة 

واإلح
والبيانات املتعلقة بدخل األجهزة املدنية 

والعسكرية 
يف تدقيق 

صة 
- التعاون مع السلطات املخت

مجيع 
يف 

النفقات واإليرادات ومراجعهتا 
يف تطوير الرقابة 

هسم 
يت ميكن أن ت

املجاالت ال
وتعزيزها 

معليات اإلنفاق لدى األجهزة املدنية 
- مراجعة 
واألمنية 

س 
الرئي

س الوزراء 
جمل

ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية 
وزارة الداخلية 

يف 
85 موظًفا 

إدارة الرقابة املالية 
ين 

- القطاع املد
(ويتوزع عدد مهنم 

ىل الوزارات، 
ع

حيث يعملون فهيا 
صفهتم مراقبني 

ب
ماليني) 

يف 
25 موظًفا 

إدارة الرقابة املالية 
ين 

- القطاع األم
مجيعهم 

(ويعمل 
يف اإلدارة املركزية 
املالية (العسكرية) 

وزارات 
السلطة الوطنية 

الفلسطينية 
األجهزة األمنية 

ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية 

اإلدارة 
املركزية املالية 

(العسكرية)

- القرار بقانون بشأن املوازنة العامة لسنة 2012 
س 

جمل
صلة بشؤون املالية العسكرية: قرار 

- القوانني املت
يل للوزارات 

الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بشأن النظام املا
واملؤسسات العامة 

س الوزراء رمق (26) لسنة 2006 بشأن تعديل قرار 
جمل

- قرار 
يل للوزارات 

س الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بالنظام املا
جمل

واملؤسسات العامة 
- القانون رمق (9) لسنة 1999 بشأن اللوازم العامة 

- القانون رمق (7) لسنة 1998 بشأن تنظمي املوازنة العامة 
والشؤون املالية

- القانون رمق (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات لألشغال 
حلكومية 

ا
- قانون املخابرات العامة رمق (17) لسنة 2005 

جلهاز املخابرات العامة لسنة 2007 
يل 

- النظام املا
يف جهاز املخابرات العامة لسنة 

- نظام اللوازم واملشرتيات 
 2007

يف قوى األمن الفلسطينية رمق (8) لسنة 2005 
خلدمة 

- قانون ا
- قانون التقاعد العام رمق (7) لسنة 2005 

رضيبة الدخل لسنة 2008 حسب تعديله لسنة 2011 
- قانون 

صدار بدالت 
س الوزراء رمق (41) لسنة 2004 بإ

جمل
- قرار 

مسية
صاريف مهامت العمل الر

وم
حئة التنفيذية 

س الوزراء رمق (20) لسنة 2010 بالال
جمل

- قرار 
مسية والدورات 

صاريف مهامت العمل الر
بشأن بدالت وم

خلارجية لقوى األمن الفلسطينية 
ا

حتديد مستوى األسعار أو التعرفة 
س الوزراء بشأن 

جمل
- قرار 

صة بتأمني املركبات 
خلا

ا
ض 

س الوزراء سالم فيا
يئ الذي أقره رئي

يل االستثنا
- النظام املا

مسرب 2010
يف 7 اكنون األول/دي

- املادة (65) من 
يس 

القانون األسا
املعدل لسنة 

2003
خلدمة 

- قانون ا
املدنية رمق (4) 

لسنة 1998
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سلطة
ال

سة
س

املؤ
ين

صلة بالقطاع األم
صالحيات املت

ال
حتت 

تعمل 
ف

رشا
إ

ني
عدد املوظف

العالقات 
سية

الرئي
معال الرقابة 

يف أ
شاركة 

ين الذي ينظم امل
اإلطار القانو

املالية
مظة 

ني النا
القوان

سة
س

لعمل املؤ

اإلدارة 
املركزية املالية 

(العسكرية)

- بالتعاون مع وزارة الداخلية، إعداد موازنات 
ىل وزارة املالية 

األجهزة األمنية ورفعها إ
صودة 

ىل تنفيذ املوازنة املر
ممارسة الرقابة ع

 -
لألجهزة األمنية 

رصف الواردة من األجهزة 
- مراجعة أوامر ال

األمنية 

وزارة املالية 
(دائرة الرقابة 

اإلدارية واملالية – 
ين) 

القطاع األم
جزء من األمن 

العام 

يف 
16 موظًفا 

دائرة الرقابة 
اإلدارية واملالية 

(حيث يعمل عدد 
يف األجهزة 

مهنم 
األمنية) 

األجهزة األمنية 
يل 

س الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بشأن النظام املا
جمل

- قرار 
للوزارات واملؤسسات العامة 

س الوزراء رمق (26) لسنة 2006 بشأن تعديل قرار 
جمل

- قرار 
يل للوزارات 

س الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بالنظام املا
جمل

واملؤسسات العامة 

- القوانني الثورية 
صادرة عن 

ال
مظة التحرير 

من
يف 

الفلسطينية 
سنة 1979 

ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية

- مراقبة نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية 
ض والسلف واملخازن 

وإيراداهتا، والقرو
ىل النحو الذي يقرره القانون 

واملستودعات ع
ش 

صلة بالرقابة والتفتي
- تنفيذ السياسات املت

ضمن تعزيز الشفافية 
ىل الوجه الذي ي

ع
حلكومة 

معل ا
يف 

ضوح 
صداقية والو

وامل
مكها 

يف ح
واملؤسسات واألجهزة العامة ومن 

- تدقيق املنح واهلدايا والتربعات املقدمة للجهات 
رصفها، ومراقبة مدى توافقها مع 

اإلدارية و
مظة السارية.  

القوانني واألن
مضان تنفيذ أحاكم قانون املوازنة واملوازنة 

 -
السنوية وإعداد األوامر واملشاريع املالية ذات 

صلة مبوجب أحاكم هذا القانون. 
ال

- الكشف عن املخالفات املالية واإلدارية والقانونية 
رشهتم لواجبات 

يت تقع من املوظفني أثناء مبا
ال

وظائفهم أو بسبهبا.

ديوان الرائسة 
س الوزراء 

رئي
س 

املجل
يع 

رشي
الت

س الوزراء 
جمل

حفة 
هيئة ماك
الفساد 

السلطات 
ضائية 

الق

152 موظًفا، مبن 
فهيم 75 مدقًقا 

األجهزة األمنية 
وزارة املالية 

س 
املجل

يع 
رشي

الت

- قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رمق (15) لسنة 2004 
س الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بشأن النظام 

جمل
- قرار 

يل للوزارات واملؤسسات العامة 
املا

س الوزراء رمق (26) لسنة 2006 بشأن تعديل قرار 
جمل

- قرار 
يل للوزارات 

س الوزراء رمق (43) لسنة 2005 بالنظام املا
جمل

واملؤسسات العامة
- القانون رمق (7) لسنة 1998 بشأن تنظمي املوازنة العامة 

والشؤون املالية

- املادة (96) من 
يس 

القانون األسا
املعدل لسنة 

2003
- قانون ديوان 
الرقابة املالية 
واإلدارية رمق 

(15) لسنة 
2004

ضائية
الق

حفة 
هيئة ماك
الفساد

يف القطاع 
ضايا الفساد 

يف ق
- التحقيق 

ىل املسؤولية عن متابعة أي 
مكا تتو

ين (
األم

س 
جمل

ضية فساد يرفعها ديوان الرائسة، و
ق

ضائية، والنيابة العامة، 
الوزراء، والسلطة الق

ين، واألحزاب السياسية، 
مظات املجمتع املد

ومن
خلريية وغريها) 

مجلعيات ا
وا

ختاذ 
- تطبق اهليئة نظام عقد جلسات االسمتاع ال

ضايا الفساد. وبناًء 
القرارات املطلوبة بشأن ق

مكة 
حمل

ىل ا
ىل ذلك، ترسل اهليئة قراراهتا إ

ع
حفة 

- إعداد وتنفيذ السياسات العامة حول ماك
الفساد 

مجيع أشاكل الفساد 
ضح 

يف ف
- املساعدة 

صادره 
وم

يف أوساط 
يع بالفساد 

- رفع مستوى الو
ضائية 

رشيعية والتنفيذية والق
األجهزة الت

ين 
واملجمتع املد

هيئة مستقلة 
ىق موازنهتا 

تتل
من السلطة 

الوطنية 
الفلسطينية 

40 موظًفا 
ديوان الرقابة 

املالية واإلدارية 
س 

املجل
يع 

رشي
الت

النيابة العامة 

- القانون املعدل رمق (1) لسنة 2005 بشأن الكسب غري 
رشوع 

امل
- القرار بقانون رمق 
(7) لسنة 2010 

- القانون املعدل 
رمق (1) لسنة 
2005 بشأن 
الكسب غري 

رشوع
امل

- نظام شؤون 
يف هيئة 

املوظفني 
حفة الفساد 

ماك
رمق (9) لسنة 

 2011
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