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ب   

  شكر وعرفان 

  
  .وأخيراً اهللا اكبر وهللا الحمد أوالً

  
لم يتوانى لحظـة عـن تقـديم    كما أتقدم بشكري و عرفاني إلى مشرفي الدكتور ياسر شاهين الذي 

و البروفيسور األثر الكبير على دراستي من اجل إخراجها إلى النور  النصح الذي كان لهوالمشورة 
الحاج الممتحن الخارجي و الممتحن الداخلي الدكتور محمد بدر الذين أضافا و بشكل واضح طارق 

  .وجلي مالحظاتهم الذي كان لها األثر الكبير في خروج دراستي إلى النور
  

  .لما بذلوه من جهود رية والتدريسية في جامعة القدسمن الهيئة اإلداأتقدم بالشكر والعرفان كما و
  
  .وأخذ مالحظاتهم القيمةالدراسة  هاستبانلى جميع من ساهم في تحكيم أتقدم بالشكر إو
  
الذين لم يتوانوا لحظة عن تقديم المعلومات والمشورة والى كل من قدم لي يد  األعزاءالى زمالئي و

  .اشكرهم جميعاً ،العون والمساعدة
  

  

  

  

  

  

  

  محمد عمران أبو عفيفة
  
  
  
 



 

ج   

  مصطلحات الدراسة 

  
جاهزية الشفافية والمسـائلة للحـد مـن الفسـاد اإلداري     ن هذه الدراسة تبحث في موضوع إحيث 

وردت مفاهيم ومصطلحات تخدم  فقدموظفيها؛ من وجهة نظر  والمالي في وزارة المالية الفلسطينية
هذه الدراسة، ولهذه المصطلحات والمفاهيم تعريفات نظرية وأخرى إجرائيـة، وقـد تـم اعتمـاد     

  :اآلتيةالتعريفات 
  

المنتفعين مـن  (هي الوضوح داخل المؤسسة في العالقة مع المواطنين :  الشفافية
وعلنية اإلجراءات والغايات واألهداف، وهـو مـا   ) الخدمة أو مموليها

ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات األخرى 
  .)2011 ،ئتالف من اجل النزاهة والمساءلةاال( غير الحكومية

واجب المسؤولين عن الوظائف العامة سواء كانوا منتخبين أو معينـين،  :  المساءلة
تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، وحق 
المواطنين في الحصول على المعلومات الالزمة عن أعمـال اإلدارات  

لقـانون  العامة حتى يتم التأكد من أن عمل هؤالء يتفق مـع تعريـف ا  
لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا الستمرار اكتسابهم للشـرعية  

  .) 2005 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( والدعم من الشعب
المنصب العام من اجل تحقيـق مكاسـب ذاتيـة لـه أو      لسوء استغال :  الفساد

كل عمل يتضمن سـوء اسـتخدام   ف. للمقربين منه، أو إهدار المال العام
أو معنوية ذاتيـة   مادية  العام لتحقيق مصلحة خاصة )الموقع( المنصب

  .)2007منظمة الشفافية الدولية، (لنفسه أو جماعته
هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخـالص فـي العمـل،    :  النزاهة

يتصل  الثانيالنزاهة إال أن  و وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية
السبيعي، ( بنظم وإجراءات عملية األولبقيم أخالقية معنوية بينما يتصل 

2010.(  
الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو االمتناع  :  الرشوة

    )2004أبو الرب وآخرون، (عن تنفيذه مخالفةً لألصول 
المحسوبية و الوساطة

  المحاباةو
قراراً أو تدخالً لصالح شخص أو جهة غير مسـتحقة أو  اتخاذ الموظف :

تفضيلها على غيرها العتبارات غير مهنية كاالنتماء الحزبي أو العائلي 
    ).2006الحنفي، (أو الديني أو الجهوي



 

د  

فيه و. أي استيالء الموظف العام أو من في حكمة على المال العام لنفسه:  اختالس المال العام
و يـتم   ،العام انه مؤتمن على المال العام فيختلسه لنفسهيستغل الموظف 

نيـة حيـازة مالـك     إلـى ذلك بتغيير الموظف نيته من نية حيازة أمين 
  ).2010هالل، (

استثمار الوظيفة 
  العامة

استغالل الموظف للصالحيات الوظيفية الممنوحة له بموجب المنصب و  :
.  )2007مصلح، (مادية شخصية الوظيفة العامة للحصول على مكاسب 

 أوالمنصب العام مكانا لتغيب  أوالوضع الذي يكون فيه الموقع الوظيفي :  تضارب المصالح
ابو كريم، (احتمالية تغليب مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة 

2005.(  
ظيفة مدرجـة فـي   لمعين بقرار من جهة مختصة لشغل وأي الشخص ا:  الموظف

 أياالدوائر الحكومية  إحدىنظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة 
  ) 2005قانون الخدمة المدنية، (مسماها  أوكانت طبيعة تلك الوظيفة 

الرقابة المالية 
  إلداريةاو

الرقابية التي تستهدف ضمان سالمة النشـاط   األعمالو اإلجراءاتهي  :
الذي خصـص مـن    األغراضمال العام في المالي وحسن واستخدام ال

حسن استخدام السـلطة  ، واألداءلضمان كفاءة  اإلداريلتفتيش او. اجلها
ومدى انسجام ومطابقة النشاط المالي  ،وجد أينماوالكشف عن االنحراف 

ضمان الشفافية ، وواللوائح والقرارات النافذة واألنظمةللقوانين  إلدارياو
العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات  األداءوالنزاهة والوضوح في 

  )2012البنك الدولي، (واالقتصادية  واإلداريةالمالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

ه  

  ملخص الدراسة

  

الشـفافية  جاهزية وزارة المالية الفلسطينية إلـى تطبيـق معـايير    ف إلى هدفت هذه الدراسة التعر
حلول واقتراحات تعزيز الشـفافية والمسـاءلة فـي وزارة الماليـة     والمساءلة، وإلى التوصل إلى 

الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها، والكشف عن مقترحات إضافية من وجهة نظر الموظفين مـن  
كل العالقة بين شأنها أن تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل وزارة المالية الفلسطينية، والتعرف إلى 

التعرف إلـى تـأثير خصـائص    في وزارة المالية الفلسطينية، و) مساءلةال، والشفافية(جاهزية من 
، والتخصص العلمـي، والتأهيـل   المؤهل العلمي، وسنوات الخبرةالمسمى الوظيفي، و(المبحوثين 
مـن  جاهزية الشفافية وجاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية على إجاباتهم نحو  )والتدريب

 .د من الفساد اإلداري والمالي في وزارة المالية الفلسطينيةللحموظفيها، وجهة نظر 
  

استخدم الباحث المنهج الوصفي في انجاز هذه الرسالة، وتم جمع البيانات واإلجابة على األسئلة وقد 
واختبار الفرضيات باالستعانة بمراجعة ألدبيات السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل، وتصميم استبانه 

االجتماعيـة      خاصة بالدراسة، وتحليل ومعالجة وعرض النتائج بواسطة الرزمة اإلحصائية للعلـوم  
)SPSS(  وأشتمل مجتمع الدراسة على. 2013إلى تموز  2013خالل الفترة الواقعة ما بين شباط 

الوسطى والدنيا في وزارة المالية الفلسطينية فـي الضـفة   الموظفين في المستويات اإلدارية العليا و
افية والمساءلة للحد مـن  الغربية، على اعتبار أن هذه الفئات هي القادرة على تشخيص جاهزية الشف

الفساد اإلداري والمالي واستخدم الباحث أسلوب العينة الطبقية العشوائية المنتظمـة مـن مـوظفي    
وتـم  ، %)25(بنسـبة   موظفـاً ) 242(وقد بلغ حجم العينة موظفاً،  )967(الوزارة والبالغ عددهم 

مما يشير إلى تمتعها بدرجـة   %98التحقق من صدق وثبات األداة وبلغ معامل الفا كرونباخ للثباث 
  .عالية من الثبات

  
في وزارة المالية الفلسطينية بدرجة متوسطة، وأن ومساءلة ما أهم نتائج هذه الدراسة وجود شفافية أ

وزارة المالية الفلسطينية تعمل على تعزيز الشفافية من خالل وجود إقرار ذمة مالية لكل موظـف،  
لبعض مؤشرات الشـفافية   أن الوزارة لم تعطيبدرجة عالية، ووحصول الوزارة على ثقة الممولين 

للقرارات المالية واإلدارية بعدالة علـى جميـع موظفيهـا، وإفصـاح      هااهتماماً وتعزيزاً في تطبيق
وذلك بناء علـى وجهـة نظـر     موظفيها عن مصالحهم الخاصة التي تتعارض مع مصلحة العمل،

ماد الوزارة على لقاءات مفتوحـة مـع الجمهـور، وأن    اعتأما المقترحات فتتلخص في  موظفيها،
قيام الوزارة بتقييم أداء موظفيها، وأنها تمنح  أجهزة الرقابة  الوزارة تعمل على المساءلة من خالل

فيها صالحيات تمكنها من ممارسة مهامها بكفاءة، كما تتم مساءلة الموظفين عـن أي مخالفـات أو   



 

و   

هناك قصور في ممارسة بعض المؤشرات الخاصـة فـي    وتبين أنتجاوزات في إجراءات العمل، 
المساءلة وهي توفير الوزارة حوافز لتشجع الموظفين على اإلبالغ عن أية مخالفات أو تجـاوزات،  
ووجود نظام متبع في الوزارة لمتابعة الشكاوي والمقترحات، واعتماد الـوزارة سياسـات ماليـة    

، وذلك بناء على إجابات المبحوثين نحـو جاهزيـة الشـفافية    وإدارية فاعلة تؤسس لمساءلة ناجحة
  .والمسائلة في وزارة المالية

  
ضرورة قيـام الـوزارة   : وعلى ضوء النتائج، قدم الباحث مقترحات لوزارة المالية الفلسطينية منها

ـ  وزارات بعمل حوسبة لجميع العمليات المالية واإلدارية التي تقوم بها وزارة المالية والتشبيك مع ال
ذات العالقة وذلك للحد من الفساد اإلداري والمالي والتقليل من األخطاء والعمـل علـى تفـويض    
الصالحيات حسب الوصف والتوصيف الوظيفي لتحميل المسؤوليات للموظفين بما يتناسب ويتناغم 
 مع مسؤولياتهم في العمل لعدم تكديس وإبقاء المسؤولية في أيدي بعـض األشـخاص المتنفـذين،   

وتعزيز دور الجهات الرقابية والتدقيق، وتوسيع صالحياتهم وتمكين المؤسسات والهيئات الرقابيـة  
الخارجية بالقيام بالمسؤوليات المناطة بها؛ للحد من الفساد، والعمل على إنشـاء طـرق لالتصـال    

معلومـات  والتواصل مع الجهات الرقابية؛ للوصول إلى الفاسدين في الوقت المناسب، وتنظيم قاعدة 
شاملة إليجاد بيئة مالئمة لمكافحة الفساد، وتطبيق العدالة في القرارات اإلدارية والمالية القائمة على 
أسس ومعاير واضحة، بحيث يتم إتخاذ القرارات بناء عليها لتقليل المحسوبية والمحابـاة، وإلـزام   

  .مصالح العملالموظفين في الوزارة بالتصريح عن مصالحهم الخاصة التي تتعارض مع 
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Identifying the Readiness of Transparency and Accountability to Reduce 
the Administrative and financial corruption in the Palestinian Ministry 
of Finance 

Prepare by: Mohammad Abu Afifeh. 
Supervisor:Dr. Yaser Shaheen.  

Abstract  
 
This study aimed at identifying the readiness of The Ministry of Finance to apply the 
standards of transparency and accountability and reaching solutions or suggestions that 
would inhance transparency and accountability in the Ministry of Finance from the 
employees’ point of view, and to reduce the administrative and financial corruption in the 
Palestinian Ministry of Finance. It also aimed at recognizing the most important proposals 
and recommendations for strengthening the role of transparency and accountability to 
reduce the financial and administrative corruption in the Ministry of Finance.   
Among the most important justifications for this study is what people do say about the 
corruption in the institutions of the Palestinian State in general, and the Ministry of 
Finance in particular. Another justification is the apparent lack of studies relating to 
transparency and accountability in the institutions of the Palestinian state in general, and 
the Ministry of Finance in particular. Moreover, it is the researcher’s personal desire to 
study this subject as he is an employee in the Palestinian Finance Ministry. 
The researcher used the descriptive approach in the completion of this study. The data 
collection, the answering of questions and the choosing of hypotheses were done by 
reviewing the previous literature and addressing it by criticism and analysis. It was also 
done by designing a special questionnaire for the study. The analyzing, processing and 
displaying of the results was done by the Statistical Package of the Social Sciences (SPSS), 
and that was carried on the Ministry’s employees who were about (967), and the sample 
was (242). The percentage was 25%, and the survey was done during the period between 
February, 2013 and July, 2013. 
 The population of the study consisted of the senior, middle and lower managements in the 
Palestinian Ministry of Finance in the West Bank, on the grounds that these groups are able 
to diagnose the readiness of transparency and accountability to reduce the financial and 
administrative corruption. The researcher used the stratified random sampling method from 
the staff of the ministry which was about 967 employees. The validity and reliability of the 
tool was verified. The Alphakropack coefficient of stability was 98%, which reflects a high 
degree of consistency. 
  The most important results of this study are: The existence of transparency in the 
Palestinian Ministry of Finance is moderate.  The Palestinian Ministry of Finance works to 
promote transparency by having a financial disclosure for each employee, in addition to the 
high degree of confidence that the ministry has had from the financiers. However, the 
ministry did not give attention to some of the indicators of transparency in its fairly 
application to the financial and administrative decisions on all employees, the employees’ 
disclosure of their own interests that conflict with the interests of labor, the ministry's 
adoption of open meetings with the public, and that the ministry is working on 
accountability through evaluating the performance of the staff. The ministry also grants the 
control departments powers that would enable them to exercise their functions efficiently. 



 

 ح 

The staffs are also held accountable for any violations or irregularities in the work 
procedures. It was all according to the employees’ points of view. 
   It was found that there are shortcomings in the practice of some indicators in 
accountability. The ministry should provide incentives to encourage staff to report any 
irregularities or abuses. There should also be a system in the ministry to follow up on 
complaints and suggestions, in addition to the adoption of effective, fiscal and 
administrative policies by the ministry to establish a successful accountability. And that, 
too, was according to the employees’ answers concerning the readiness in the Ministry of 
Finance for transparency and accountability. 
   In light of the results, the researcher presented some proposals to the Palestinian Ministry 
of Finance: - the necessity to develop an electronic computing system for all the financial 
and administrative operations, and to make contacts with the relevant ministries in order to 
reduce the financial and administrative corruption and reduce mistakes. Giving the powers 
and authority according to the job description, so as to divide responsibilities between 
employees in accordance and harmony with their responsibilities in the work, so as not to 
accumulate and keep the responsibilities in the hands of some influential people.  
Strengthening the role of regulators and auditors, and expanding their powers and enabling 
institutions and foreign regulatory bodies to do the responsibilities they are entrusted to, so 
as to reduce corruption.  Setting up ways to connect and communicate with regulators to 
get to the corrupt in a time. Organizing a comprehensive information base, to find a 
suitable environment to fight corruption. The application of justice in the administrative 
and financial decisions based on the basis of clear criteria, so that decisions are made based 
upon it, to reduce nepotism and favoritism and commit staff of the ministry to declare their 
own interests that conflict with the interests of labor. 
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  الفصل األول 

______________________________________________________  

    موضوع الدراسة وخلفيتها
  

  مقدمة  1.1

  
 دستورية قوية، مؤسسات إلى ويرتكز استبدادي، غير أنه األساسية الصالح الحكم خصائص من أهم
 مجتمعية خالل مؤسسات من والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات بين الصالحيات فيه وتتوازن
  . والمساءلة الضبط على تقوم بينها فيما بشبكة المؤسسات هذه وترتبط سليما، تعبيرا عنها معبرة

 مسؤوالً ويكون المجتمع جميع فئات تمثيل إلى يسعى الصالح الحكم فإن الخاصية هذه من وانطالقًا
        الرفـاه  مـن  رفيـع  مسـتوى  وتحقيـق  وتعزيزهـا  التنميـة  عملية تسهيل أجل من وذلك أمامه،

  .)2007الهيتي، (
  

وما لم يتوفر الحكم الرشيد فان الفساد يستشري في المجتمع ويدمره، حيث ترتبط كلمة الفساد فـي  
القانون وإهدار أذهان كل الناس بمفهوم الشر أو النواحي السلبية إجماال، والفساد يعني الخروج عن 

المال سواء العام أو الخاص الذي ال يمتلكه الشخص الفاسد، وفي سبيل محاربة الفساد بكافة أنواعه 
    ال بد من وجود نظام من الشفافية والمساءلة يمنع أي شـخص مـن القيـام بأيـة أعمـال فاسـدة      

  .)2007الغزالي، (
  
 ؛مسألة فشل المؤسسات في أداء مهمتهالة تدبير حكومي بالدرجة األولى، أي أيعد الفساد مسو

  فالمؤسسات الضعيفة تعجز عن تزويد المجتمع بإطار للعمليات التنافسية وتعرقل اإلجراءات
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وان من أكثر أسباب انتشار الفساد والتي  ،المشروعة التي تربط بين المجالين السياسي واالقتصادي
راعاة واحترام مبدأ سيادة القانون وتكافؤ تشكل بيئات خصبة له هي، ابتعاد بعض المتنفذين عن م

الفرص في تقلد الوظائف العمومية، إضافة إلى التعيين الوظيفي في المناصب إلدارية القيادية على 
أساس سياسي يعتمد على المحسوبية والكوتات السياسية بين الفصائل واألحزاب، وكذلك غياب 

طة التشريعية والقضائية، وغياب الشفافية المالية فصل السلطات وسيطرة السلطة التنفيذية على السل
  .)2009الكبيسي، ( في بعض مجاالت معامالت الشأن العام، وغيرها العديد من األسباب

  
لشفافية في أية بلد فان تجسيده من خالل التطبيق الفعـال يعـد مـن أهـم     لونظرا لألهمية الكبيرة 

د توفير مجموعة مـن اإلجـراءات والضـمانات    متطلبات قيام الحكم الصالح، ويتطلب ذلك التجسي
الضرورية التي تتمثل في إقامة نظام شفافية وطني يستند إلى القيم العامة للشفافية من جهة وواقـع  

  .)2006الطوخي، ( البلد المعني من جهة أخرى
  

لنمو االقتصـاد والحـد مـن الفقـر،      ةلتهيئة المناخ والبيئة الالزم تانإن الشفافية والمساءلة أساسي
فالحكومة التي تستجيب بقدر اكبر لرغبات واحتياجات الفقراء تستطيع أن تحسن نوعيـة عيشـهم،    

، ويحول المـوارد الشـحيحة مـن    الفساد تتعرض للخطر بفعل وان التنمية االقتصادية و السياسية
سـؤولون الحكوميـون   لتي بـددها الم االخدمات الحيوية إلى فواتير  يتم تسديدها من قبل الحكومة 

ألدهى من ذلك يتكبد الفقراء تكاليف أكثر مقارنة بغيـرهم، باإلضـافة إلـى تحملهـم     ، واالفاسدون
 ). 2008العالق، ( والبطالةع األسعار الرتفا

  
  مشكلة الدراسة 1.2

  
تتحلى بدرجـة  يفترض أن وفاعلية تأدية دورها بكفاءة وزارة المالية الفلسطينية من حتى تستطيع  

وهذا يعزز من دورها فـي تقـديم   . في بنائها وعملهاوالمساءلة من النزاهة والشفافية  وعالية كبيرة
وقدرتها على الحـد مـن الفسـاد اإلداري    ، وتحقيق أهدافها خدماتها للمواطنين، وفي تأدية رسالتها

والمسـاءلة وحلـول    وهي التعرف إلى جاهزية الشـفافية والمالي، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة 
   .واقتراحات تعزيزهما للحد من الفساد اإلداري والمالي في وزارة المالية الفلسطينية

 
  مبررات الدراسة    3.1

  :يمكن إجمال مبررات الدراسة فيما يأتي
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  . للحصول على التمويل من الجهات المانحة تعتبر الشفافية والمساءلة متطلبا أساسيا •
 . الشفافية والمساءلة مدخل حديث لتطوير وتنمية األداء اإلداري والمالي •
ما يتحدث به اإلعالم والمجتمع الفلسطيني عن الفساد وعدم وجود شـفافية ومسـاءلة فـي     •

  .وزارة المالية
وزارة  وبشـكل خـاص عـن    –علم الباحث  في حدود –هذا الموضوع قلة الدراسات في  •

  .  المالية
 .هاما للعاملين في وزارة المالية الفلسطينية، وتفتح آفاقا جديدة للباحثينستكون مرجعا  •

  
  أهداف الدراسة 4.1

  
  :تهدف هذه الدراسة إلى

  جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟ التعرف إلى  •
  جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟ التعرف إلى  •
حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية مـن  التوصل إلى  •

  وجهة نظر موظفيها؟ 
الكشف عن مقترحات إضافية من وجهة نظر الموظفين من شـأنها أن تعزيـز الشـفافية     •

  وزارة المالية الفلسطينية؟  والمساءلة في عمل 
في وزارة المالية الفلسطينية  )المساءلة، والشفافية(جاهزية كل من العالقة بين التعرف إلى  •

وبين حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة من وجهة نظـر المـوظفين فـي وزارة    
  المالية؟ 

العلمـي، وسـنوات    المؤهـل المسمى الوظيفي، و(التعرف إلى تأثير خصائص المبحوثين  •
جاهزيـة الشـفافية   على إجابـاتهم نحـو    )، والتخصص العلمي، والتأهيل والتدريبالخبرة

 . موظفيهامن وجهة نظر وجاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية 
  
    أسئلة الدراسة  5.1

  
  :تتمثل أسئلة الدراسة في

  
  ما جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟  •
  ما جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟  •


