" ورفعا ً ألية مسؤولية ،أودعكم ربطا ً مشروع قطع حساب موازنة الدولة لعام  2005و  2006و  2007مشفوعا ً
بالمالحظات والتحفظات مع:
تعذر إبداء الرأي بصحة الحسابات والبيانات المالية التي يتضمنھا قطع حساب موازنة الدولة للسنوات
 2005،2006و."2007
مدير المحاسبة العامة بالتكليف
أمين صالح
ھذا الرأي الصريح والواضح أعاد أزمة الحسابات المالية للدولة اللبنانية المفتوحة منذ عام  1993إلى الواجھة السياسية
وسلط األضواء على سوء إدارة األموال العمومية وفساد حساباتھا.
فما ھي األموال العمومية؟
من يدير ھذه األموال؟
من يراقب إدارة ھذه األموال؟
ما ھي الحسابات المالية؟
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األموال العمومية
األموال العمومية ھي أموال الدولة ،البلديات ،المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات وأموال سائر
األشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.
وقد حقق القانون أصول إدارة األموال العمومية واألموال المودعة في خزينة الدولة ،فتتناول أصول إعداد
موازنة الدولة  ،تقدير إيراداتھا ،نفقاتھا ،التوازن بينھما وتقديم مشروع الموازنة إلى الحكومة ومن ثم إحالته إلى السلطة
التشريعية إلى حين التصديق عليھا وإقرارھا ،حيث ينطوي ھذا اإلقرار من قبل مجلس النواب على اإلجازة للحكومة
)السلطة التنفيذية( باإلنفاق والجباية.
باإلضافة إلى ما تقدم فإن المشترع وضع األسس والقواعد لتنفيذ الموازنة العامة ،سواء فيما يتعلق بالواردات أو
النفقات ،فحدد قواعد تنفيذ الواردات لجھة طرح الضرائب والرسوم ،تحصيلھا ،تحصيل ديون الدولة ووارداتھا من غير
الضرائب والرسوم ،كما حدد قواعد تنفيذ النفقات لجھة عقد النفقة وتصفيتھا وصرفھا ودفعھا ،كما وضع المشترع
األحكام التي ترعى نفقات اللوازم واألشغال والخدمات ،كما حدد قواعد وأصول المحاسبة العامة للدولة ومسك
السجالت المحاسبية وإعداد الحسابات المالية النھائية وتقديمھا الى السلطة التشريعية والجھات الرقابية .

إدارة األموال العمومية
أنيط بوزارة المالية في لبنان إدارة األموال العمومية وحفظھا وتولي شؤون الموازنة والخزينة والنقد والجمارك
واليانصيب الوطني والشؤون العقارية والمساحة وكل ما تنيطه بھا القوانين واألنظمة.
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الرقابة على األموال العمومية
ديوان المحاسبة محكمة إدارية نص عليھا الدستور اللبناني تتولى القضاء المالي ،مھمتھا السھر على األموال
العمومية واألموال المودعة في الخزينة وذلك:
 بمراقبة استعمال ھذه األموال ومدى انطباق ھذا االستعمال على القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء. بالفصل في صحة وقانونية معامالتھا وحساباتھا.أما الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين وأي شخص يتدخل في قبض األموال
العمومية واألموال المودعة في الخزينة أو في دفعھا دون أن تكون له الصفة القانونية  ،ةالتثبت من صحة الحسابات
وانطباقھا على القوانين واألنظمة وانطباق القيود المحاسبية على األوراق المثبتة للمعامالت .
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اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
نصت المادة  87من الدستور اللبناني على ما يلي :
" إن حسابات اإلدارة المالية النھائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليھا قبل نشر
موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. " ...
أوجبت المادة  195من قانون المحاسبة العمومية على وزارة المالية ) مديرية المحاسبة العامة ( أن تضع كل
سنة :
 قطع حساب الموازنة وتقديمه الى ديوان المحاسبة قبل  15آب من السنة التي تلي سنة الموازنة وأوجب علىالحكومة أن تحيله الى مجلس النواب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة
) المادة  3من المرسوم رقم  65 /3373والمادة  197من قانون المحاسبة العمومية (.
 حساب المھمة العام وتقديمه الى ديوان المحاسبة قبل أول أيلول من السنة التي تلي سنة الحساب .كما قضت المادة  118من النظام الداخلي لمجلس النواب بأن " يصدق المجلس أوالً على قانون قطع الحساب
ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة  ،وفي النھاية على موازنة الواردات .
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قطع الحساب
ھو صك تشريعي تبين فيه نفقات موازنة الدولة ووارداتھا المنفذة خالل سنة مالية معينة وفقا ً لما
أجازته السلطة التشريعية بموجب قانون الموازنة  ،ومقدار الوفر أو العجز الحقيقي ومقدار اإلنفاق خارج
الموازنة وحجم الدين العام وفوائده .

حساب المھمة
حساب المھمة ھو البيان المالي األساسي الذي يظھر المركز المالي للدولة اللبنانية فھو
يتضمن حسابات الدولة كافة من واردات ونفقات وموجودات وديون وقروض والدين العام والعجز
أو الوفر  ،وبالتالي ھو الوثيقة التي يمكن على أساسھا مسآلة الحكومة والرقابة على أعمالھا رقابة
إدارية أو مالية أو قضائية أو رقابة سياسية وشعبية .

المحاسبة العامة
إن المرسوم رقم  10388تاريخ  1997/6/9حدد مبادئ وأھداف محاسبة الدولة
والبلديات والمؤسسات العامة التي تتولى إدارة مرافق عامة.
تھدف محاسبة الدولة إلى وصف العمليات المالية والرقابة عليھا وإعداد المعلومات عنھا وإبالغھا
إلى الجھات المختصة باإلدارة والرقابة .وينبغي على المحاسبة أن تؤدي إلى معرفة ومراقبة عمليات
الموازنة من إيرادات ونفقات ،ومعرفة ومراقبة عمليات الخزينة ،معرفة وضع ملكية الدولة لألصول
الثابتة وتحديد النتائج السنوية وحساب كلفة نشاط الدولة ،وأن تظھر المحاسبة بصورة صادقة الوضع
المالي للدولة.
إن حسابات الدولة تنظم وفقا ً للتنظيم المعتمد للموازنة وتقفل بنھاية الفترة المحددة لتنفيذھا ويجب أن
تبين نتيجة تنفيذ إيرادات الموازنة ونفقاتھا ،وكيفية تمويل الفرق بينھما ) العجز ( ويصدق على
الحسابات بموجب قطع الحساب الذي يبت نھائيا ً بالنتيجة التي اقترن بھا تنفيذ موازنة الدولة.
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أھمية إنجاز الحسابات
إن إنجاز الحسابات وإعدادھا وتقديمھا الى الجھات الرقابية المختصة ) ديوان المحاسبة
ومجلس النواب( في المھل الدستوربة والقانونية يظھر إلتزام الحكومة بالدستور والقانون  ،كما أن
صحة الحسابات تبين مدى إلتزام الحكومة بالقوانين واألنظمة في عمليات اإلنفاق وجباية األموال
العمومية.
إن أھمية إنجاز قطع حساب الموازنة وحساب المھمة العام تكمن في أن الموازنة ترتكز على
تقديرات سواء في النفقات أو في الواردات بينما قطع الحساب يبين قيمة المبالغ المحصلة فعليا ً وقيمة
النفقات المصروفة فعالً وحقيقة العجز الفعلي أما حساب المھمة العام فإنه يظھر المركز المالي للدولة
إذ يحتوي ليس فقط على النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة )حساب اإليرادات والنفقات وحساب
الموجودات الثابتة( بل على وضعية مختلف الحسابات المفتوحة خارج الموازنة )أو ما يسمى
بحسابات الخزينة( .
إن القانون يفرض على وزارة المالية إعداد ومسك الحسابات المالية والتدقيق فيھا ،وتقديمھا إلى
الجھات المعنية في المھل الدستورية والقانونية لكي يصبح باإلمكان اإلفصاح عن كل العمليات المالية
بدقائقھا كاملة استجابة للمعايير الدولية للرقابة على الحسابات المالية ،مما يمكن الحكومة ومجلس
النواب والجھات الرقابية إجراء التدقيق والرقابة على عمليات تنفيذ الموازنة وعلى العمليات خارج
الموازنة وذلك ابتداء من العام  ، 1993وفي حال االقتضاء إجراء التصحيح الالزم.

إن عدم إعداد ھذه الحسابات في مواقيتھا من شأنه أن يحجب عن المسؤولين
وعن الرأي العام حقيقة أوضاع الخزينة ويعيق عمليات التدقيق والمراقبة .
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أسباب عدم إقرار موازنات الدولة
الموازن ة ھ ي " ص ك تش ريعي تق در في ه نفق ات الدول ة ووارداتھ ا ع ن الس نة المقبل ة وتج از بموجب ه
الجباية واإلنفاق " .
نصت المادة  83من الدستور اللبناني على أن تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفق ات الدول ة
ودخلھا عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بن داً  ،كم ا أن الم ادة  86من ه وض عت أص والً إلق رار
الموازنة يؤدي عدم اإللتزام بھا إلى مخالفة الدستور .
إن قانون المحاسبة العمومية قضى بأن يودع مجلس الوزراء  ،السلطة التشريعية ضمن المھل ة المح ددة
في الدستور )في بداية عقد تشرين األول من كل سنة( مش روع الموازن ة ف ي ص يغته النھائي ة  ،كم ا قض ى
ب أن يق دم وزي ر المالي ة إل ى الس لطة التش ريعية ) مجل س الن واب( تقري راً مفص الً ع ن الحال ة اإلقتص ادية
والمالية في البالد وعن المبادئ التي إعتمدتھا الحكومة في مشروع الموازنة وال تصبح الموازن ة ناف ذة إال
بعد تصديقھا من السلطة التشريعية .
إال أن الدستور قضى بأن تعرض حسابات االدارة المالية النھائية على مجلس الن واب ليواف ق عليھ ا قب ل
نشر الموازنة .
إن السبب الحقيقي ،لعدم إقرار موازنات الدولة للعام  2006ولغاي ة  2011ھ و ع دم ص حة حس ابات
اإلدارة المالية النھائية لغاية عام  2007وعدم إنج از الحس ابات ع ن الع امين  2008و 2009وبالت الي
عدم إحالة ھذه الحسابات من قبل الحكوم ة إل ى مجل س الن واب وفق ا ً لألص ول وض من المھ ل الدس تورية
والقانونية.
أدى ذلك إلى مبادرة مجلس الوزراء إلى تأليف لجنة وزارية لمعالجة قطع حساب موازنة الدولة،
حيث وافقت ھذه اللجنة على مشروع قانون من مادة وحيدة للمصادقة على جدول بالنفقات
المصروفة فعليا ً عن السنوات  2006لغاية  2009واعتبار ھذا الجدول بمثابة قطوعات حسابات عن
السنوات المذكورة إال أن ھذا المشروع قد سقط ألنه يشكل فضيحة دستورية وقانونية .
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الحسابات المنجزة وغير المنجزة
خالفا ً ألحكام المادة  195من قانون المحاسبة العمومية أعفى المشترع الحكومة من إعداد حساباتھا
النھائية لعام  1990وما قبل بسبب األحداث  ،وبتاريخ  2006/2/3صدر قانون موازنة الدولة للعام
 2005بموجب القانون رقم  715وقضت المادة  23منه " بصرف النظر نھائيا ً عن إعداد حساب
مھمة المحتسبين المركزيين وحساب المھمة العام وقطع حساب الموازنة للسنتين  1991و1992
على أن يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتباراً من حسابات السنة .1993
ومنذ عام  1993أقرت الموازنات وقطوعات الحسابات التالية :

السنة

قانون الموازنة

حساب المھمة

قانون قطع الحساب

رقم

تاريخ

رقم

1979

2

1979/3/22

1990

14

90/8/20

1991

89

91/9/7

1992

172

92/12/2

منجز
-

1993
1994
1995
1996
1997

280
286
409
490
622

93/12/15
94/2/12
95/2/7
96/2/15
97/3/7

408
489
594
670
108

96/2/13
97/2/7
98/2/4
99/7/23

كتاب رقم  3/5986تاريخ 2003/7/31

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

671
107
173
326
392
497
583
715

98/2/5
99/7/23
2000/2/14
2001/6/28
2002/2/8
2003/1/30
2004/4/23
2006/2/3

172
325
391
496
582
716
-

2000/2/14
2001/6/28
2002/2/8
2003/1/30
2004/4/22
2006/2/3
-

كتاب رقم  4043تاريخ 2004/5/13
كتاب رقم  10910تاريخ 2004/8/31
كتاب رقم  10694تاريخ 2004/12/2
كتاب رقم  4153تاريخ 2009/5/5
كتاب رقم  4154تاريخ 2009/5/5
كتاب رقم  4155تاريخ 2009/5/5
كتاب رقم  3/2361تاريخ 2010/3/3
كتاب رقم  3/2361تاريخ 2010/3/3
كتاب رقم  8451تاريخ 2010/9/1

2007

-

تاريخ

االحالة من مديرية الخزينة الى مديرية
المحاسبة العامة

االحالة من مديرية المحاسبة العامة الى ديوان
المحاسبة

منجز
صرف النظر عنه بقانون
صرف النظر عنه بقانون
صرف النظر عنه بقانون
منجز بتاريخ 1995/1/19
منجز بتاريخ 1996/1/13
منجز بتاريخ 1997/1/13
منجز بتاريخ 1998/6/03

95/2/7

-

كتاب رقم  8477تاريخ 2010/9/1
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/1789ص16

رقم
كتاب
2004/6/28
كتاب رقم /1041ص 16تاريخ 2005/6/4
كتاب رقم /1041ص 16تاريخ 2005/6/4
كتاب رقم /1041ص 16تاريخ 2005/6/4
-

تاريخ

أما موازنات السنوات من  2006لغاية  2010ضمنا ً فإنھا لم تقر في مجلس النواب ولكنھا أحيلت إليه
بالمراسيم التالية :
المرسوم
السنة
نافذ حكما ً رقم  40تاريخ 2007/2/22
2006
نافذ حكما ً رقم  403تاريخ 2007/6/13
2007
نافذ حكما ً رقم  977تاريخ 2007/11/24
2008
رقم  2364تاريخ 2009/6/20
2009
رقم  4600تاريخ 2010/7/9
2010
مع االشارة الى أن قطوعات الحساب للسنوات  2004لغاية  2007أودعت الى ديوان المحاسبة من قبل
مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية .
يتبين مما تقدم :
 بأن الحكومة لم تلتزم بالمھل القانونية والدستورية في إنجاز حساباتھا . بأن قطوعات الحسابات للسنوات  2004لغاية  2007لم تقر من مجلس الوزراء ولم تحال الى مجلسالنواب .
 بأن قطوعات الحساب للسنتين  2008و 2009لم تنجز لغاية تاريخه . بأن قطوعات الحسابات للسنوات  93لغاية  2007لم تصدق من ديوان المحاسبة لألخطاء الجسيمة التيتشوبھا .
 بأن حسابات المھمة لسنتي  1999و 2000لم يتم تدقيقھا من قبل وزارة المالية وأودعت ديوان المحاسبةبدون تدقيق .
 بأن حسابات المھمة منذ العام  2001ولغاية  2009لم تنجز لغاية تاريخه ولم تودع ديوان لمحاسبة وفقا ًلألصول.
 -بأن ديوان المحاسبة لم يصدق أيا ً من الحسابات المودعة لديه منذ العام  1993لغاية تاريخه .
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العيوب والشوائب في الحسابات
يشوب حسابات الدولة الخلل الكبير واألخطاء والنواقص والعيوب عديدة ومتنوعة ،إن درجة عدم
مصداقية وموثوقية الحسابات جسيمة جداً وبعضھا متعمد الى حد دفع مدير المحاسبة العامة الى رفع حسابات
الدولة الى ديوان المحاسبة بعد أن أبدى رأيا ً سلبيا ً بھذه الحسابات حيث قال بأنه " يتعذر علي إبداء الرأي
بصحة الحسابات " وقدم أثر ذلك استقالته من مركزه .
يمكن إيجاز األخطاء والعيوب بما يلي :

 -1الواردات الباقية قيد التحصيل
ھي أموال الدولة من الضرائب والرسوم المترتبة في ذمة المكلفين وقد بلغت حوالي  2750مليار ليرة
لبنانية في نھاية عام . 2007
إن المادتين  9و  10من المرسوم رقم  3489تاريخ ) 1965/ 12 /28نظام إرسال حسابات اإلدارات العامة (
أوجبتا على كل من المحتسب المركزي ) مدير الخزينة ( أو المحتسب المحلي أن يرفق حساب مھمته بالئحة
إسمية باألموال الباقية قيد التحصيل من السنوات السابقة لسنة الحساب مع أسباب عدم التحصيل .
إن معظم المحتسبين في لبنان وكذلك دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة لم يرفقوا لغاية
تاريخه بحساب مھمتھم الالئحة المذكورة  ،وينتج عن ذلك :
 عدم صحة وقانونية قطع حساب موازنة الدولة ) الموازنة الفعلية المنفذة ( بسبب عدم إمكانية إجراءالمطابقة بين السجالت واللوائح واألرصدة الدفترية الباقية قيد التحصيل .
 ھدر ھذه األموال أو سرقتھا من قبل المحتسبين أصحاب العالقة ورؤسائھم التسلسليين . -عدم صحة وضعية الجباية .

 -2تحققات الضرائب غير المباشرة
إن تحصيالت الضرائب غير المباشرة وفقا" لبيانات مديرية الخزينة تفوق قيمة البيانات المتعلقة بالمبالغ
المحققة خالفا" للمنطق حيث يجب أن تكون قيمة التحققات أكبر أو تساوي التحصيالت  ،وقد جرى اعتماد
المبالغ المحصلة كمبالغ محققة عند إعداد قطع حساب موازنة الدولة  ،وبالتالي لم تظھر البقايا غير المحصلة
مما جعل قطع حساب الموازنة يشوبه النقص .

 -3حسابات الضريبة على القيمة المضافة

 إن وزارة المالية أعدت قطع حساب موازنة الدولة للعام  2002و 2003ولم تدرج فيه مبالغالضريبة المحققة والمبالغ المدورة قيد التحصيل في ھاتين السنتين وذلك لعجز مديرية الضريبة
عن القيام بھذه المھمة .
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أوجب قانون الضريبة على القيمة المضافة على الخاضع للضريبة أن يسدد إلى خزينة الدولة الفرق بين
الضريبة التي حصلھا من زبائنه عن مبيعاته إليھم والضريبة التي دفعھا إلى موردي المواد والخدمات على
مشترياته منھم .أما إذا كانت الضريبة التي دفعھا الخاضع للضريبة أكبر من الضريبة التي حصلھا فإنه يحق له
استرداد ھذا الفرق من خزينة الدولة.
لقد سمح ھذا الحق لبعض الخاضعين للضريبة )خاصة المصدرين منھم( بالتواطؤ مع بعض اإلدارة
الضريبية على التالعب بحساباتھم وتصاريحھم الضريبية واسترداد مبالغ كبيرة من خزينة الدولة بدون وجه
حق  ،وذلك على النحو التالي:
المبالغ الموافق على ردھا
الى الخاضعين مليار ل.ل

الضريبة المحققة من قبل
مديرية الضريبة مليار
ل.ل

2002

8

0,5

%1600

2003

41

8

%512

2004

81

47

%173

2005

150

37

%425

2006

138

35

%360

2007

214

37

%590

المجموع

632

164

%385

السنة

النسبة

عدد أوامر الدفع الصادرة عن وزارة المالية والقاضية برديات الضريبة على القيمة المضافة :
السنة

القيمة )مليون ل.ل(.

العدد

2002

335

4813

2003

1298

37991

2004

1742

75722

2005

2084

140397
11

2006

2042

136239

2007

2741

201761

المجموع

10242

596923

من المستفيد من ھذه األموال؟
من سھل عملية االسترداد؟
من المسؤول عن ھدر المال العام؟
لماذا لم يالحق أي شخص أمام القضاء لغاية تاريخه ؟

 -4سلفات الخزينة
سلفات الخزينة إمدادات )نقدية( تعطى من موجوداتھا )موجودات الخزينة(:
أ -لتموين مستودعات اإلدارات العامة بلوازم مشتركة بين أكثر من إدارة واحدة.
ب -لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة لالستعمال في سنة مالية جارية أو الحقة.
ج -لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون.
ويعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية أحد ھذه الصناديق على تثبت وزير المالية من إمكان
الجھة المستلفة إعادة السلفة نقداً في المھلة المحددة لتسديدھا ،وعلى تعھد الجھة المستلفة بأن
ترصد في موازنتھا إجباريا ً االعتمادات الالزمة لتسديد السلفة في المھلة المحددة وعلى موافقة
السلطة التشريعية إذا كانت مھلة تسديدھا تجاوز االثني عشر شھراً.
تعطى سلفات الخزينة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب اإلدارات المختصة.
يتوجب على الحكومة أن تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شھر .
تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليھا في الفقرتين أ و ب بموجب حواالت دفع صادرة على
الموازنة ،وتسدد السلفات المنصوص عليھا في الفقرة ج بإعادة قيمتھا إلى الخزينة نقداً ضمن
المھل المحددة لذلك.
على المحتسب أن يالحق تسديد سلفات خزينة وفقا ً للشروط التي أعطيت بموجبھا وضمن المھل
المحددة.
يضم إلى المشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة وبما سدد منھا خالل سنة الموازنة.
وفقا" للبيانات الصادرة عن مديرية الخزينة وبعد المطابقة مع حساب المھمة وجدت الفروقات التالية :
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2005
 883مليار ل.ل

2006
 1193مليار ل.ل

2007
 4052مليار ل.ل

إن أرصدة بعض السلفات دائنة خالفا" لطبيعتھا المدينة ) أي أن المستلف ھو من أقرض الدولة في
حين أن الواقع ھو أن الدولة ھي من أقرضته ( وھذا األمر مرده الى تسديد سلفات من الجھات المستلفة ،
ولم يكن في وزارة المالية ما يثبت القيمة األساسية لھذه السلفات فبدت دائنة خالفا" لطبيعتھا ،
كما أن بعض سلفات الخزينة ال تتطابق في أرصدتھا ما بين سجالت وزارة المالية وسجالت الجھة
المقترضة،
وھذا األمر خطير إذ أنه في ظل عدم صحة حسابات وزارة المالية فإن المستلف قد يكون إختلس أو أھدر
جزءا" كبيرا" من السلفة دون أن يحاسب أو يسأل  ،أو أن المستلف يكون قد سدد ولكن الدوائر المعنية
بتسجيل التسديد تكون قد أھملت أو أختلست .
لم ترفق وزارة المالية بيان سلفات الخزينة بقطع حساب موازنات الدولة إال ابتداء من قطع حساب
موازنة العام  2003فقط .لكن وزارة المالية عادت وسحبت بيان سلفات الخزينة االجمالي المرفق بقطع
حساب موازنة الدولة للسنوات  2005و  2006و  2007واستبدلته ببيان سلفات الخزينة المعطاة خالل
السنة دون البيان اإلجمالي الذي يظھر جميع السلفات وأرصدتھا غير المسددة ،وذلك بقصد إخفاء قيمة
السلفات غير المسددة والفروقات الظاھرة في أرصدة ھذه السلفات.

من المستفيد من السلفات غير المسددة؟
ولماذا لم تسدد؟
وكيف صرفت قيمة السلف؟
لماذا سحب بيانھا من قطع حساب الموازنة المودع لدى ديوان المحاسبة؟
من المسؤول؟
 -5الدين العام
إن الدين العام ھو المبالغ التي تقترضھا الدولة من المؤسسات المالية اللبنانية واألجنبية والحكومات
والجھات األجنبية ومن األفراد وذلك لتغطية عجز الموازنة العامة والخزينة  ،ويترتب على ھذا الدين فوائد
استنفذت معظم واردات الدولة من الضرائب والرسوم وشكلت حوالي نصف اإلنفاق العام .
لذلك يقتضي أن يكون مقدار الدين وفوائده محدد على سبيل اليقين لكن واقع حسابات الدولة يبين وجود
الفروقات التالية :
الفروقات ) مليار ليرة(
بيانات مديرية الخزينة
حساب المھمة
السنة
9951
53682
43731
2004
8964
56774
47810
2005
10910
60851
49941
2006
13

2007

56772

6579

63351

إن وجود الفروقات المبينة أعاله يدعو الى الشك في صحة مقدار الدين العام وفوائده وأصحابه  ،وعن مدى
الرقابة القضائية واإلدارية على ھذا الموضوع .
كما أن قوانين الموازنات العامة قضت بأن يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لھا القيمة المقبوضة
من أصل ھذه القروض وتقيد عليھا القيمة التي ستدفع تسديداً لألقساط والسندات المستحقة  ،لكن ھذه
النصوص ال تطبق من الناحية العملية .
أما لجھة فوائد الدين العام فإن مصرف لبنان يتولى سداد أصل سندات الخزينة مع فوائدھا حيث يتم شھريا ً
صرف المبالغ المسددة كفوائد من االعتماد المتوفر لذلك  ،وذلك يشكل مخالفة للمراحل التي تتم فيھا عملية
اإلنفاق المحددة في قانون المحاسبة العمومية .
لماذا ال تفتح حسابات للقروض وفقا ً للقانون ؟
من الجھة التي تشرف على إصدار سندات الدين العام ؟
من يراقب عملية إصدار سندات الدين العام ؟
كيف تعقد النفقات المتعلقة بفوائد الدين العام ؟
كيف يتم احتساب فوائد الدين العام ومن يدقق عملية االحتساب ؟
كيف تصرف فوائد الدين العام وكيف تدفع وكيف تسجل في
الحسابات ؟

 -6إقفال الحسابات ضمن المھل القانونية
يقتضي القانون بأن تقفل حسابات سنة الموازنة في نھاية كانون الثاني من السنة التالية  ،لكن وزارة المالية
تستمر بدفع النفقات الى ما بعد المھلة القانونية المحددة بنھاية شھر كانون الثاني من السنة التالية لسنة الموازنة،
حيث تبين بأن إقفال حسابات العام  2004تم في شھر كانون الثاني  2006بدال" من كانون الثاني 2005
وھو يشكل مخالفة صريحة للقانون فضال" عن ضرورة المسآلة حول العمليات التي تم قيدھا من تاريخ
 2005/1/31ولغاية كانون الثاني . 2006
وھذا الواقع ينطبق على كل السنوات الالحقة خصوصا ً العام  2008التي لم تقفل حساباتھا لغاية تاريخه وذلك
ألسباب تقنية حسب زعم المسؤولين في وزارة المالية .

مخالفة بدون محاسبة أو مساءلة  ،من المسؤول؟
 -7األموال المختلسة وفروقات الصندوق
إن رصيد الصندوق في  1993/1/1تم اعتماده من قبل وزارة المالية بواقع صفرخالفا ً للواقع  ،مما أدى
الى ظھور رصيد ھذا الصندوق في نھاية السنوات  93،94،95وبداية عام  96دائنا ً خالفا" لألصول
المحاسبية التي تقضي بأن يكون رصيد الصندوق دائما" مدينا ً أي وجود نقدية في الصندوق .
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إال أن وزارة المالية وبعد رفض ديوان المحاسبة لرصيد الصندوق بواقع صفر عادت وحددت رصيد صندوق
الخزينة المركزي كان بتاريخ  1993/1/1وأجرت عام  1998تعديالً على رصيد الصندوق في نھاية عام
 1996مما أدى الى تعديل رصيد الصندوق وتحويله من رصيد دائن مخالف لألصول الى رصيد مدين ونتج
عن ذلك فروقات سجلت بتاريخ  1997/1/1في حساب " أموال مختلسة وفروقات الصندوق" بقيمة
 356,853,675ل.ل .
وفي العام  2003طرأت زيادة على حساب األموال المختلسة وفروقات الصندوق بقيمة 591,000,000
ل.ل بحيث أصبح رصيد الحساب  950,963,945ل.ل .
من اختلس ھذه األموال ؟
من المسؤول عن األموال المختلسة؟
ھل أحيل المختلس والمسؤول إلى القضاء المختص أم ما زاال حرين طليقين ؟
ھل األموال المختلسة مقتصرة على المبالغ المذكورة أعاله؟

 -8حساب مصرف لبنان:
وفقا ً لقانون المحاسبة العمومية يتوجب إيداع األموال العمومية وخاصة أموال الدولة في
الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة .ويقتضي بالتالي إجراء المطابقة
السنوية بين أرصدة حساب الخزينة في مصرف لبنان مع قيود ھذا الحساب الممسوك من قبل
وزارة المالية )مديرية الخزينة( ،وفي حال وجود فروقات بين الرصيدين يقتضي بيان
األسباب وإجراء التصحيح المطلوب استناداً إلى مستندات ثبوتية.
أسوة بحساب الصندوق اعتمدت وزارة المالية رصيد افتتاحي لحساب مصرف لبنان لدى الخزينة
بتاريخ  1993/1/1يساوي صفرا" ،وھو أمر مخالف للقانون واألصول المحاسبية إذ كان من السھل جدا"
اعتماد رصيد الحساب كما ھو في كشف مصرف لبنان على األقل ومن ثم إجراء المطابقة الالزمة
للتصحيح .
عادت وزارة المالية وبعد رفض ديوان المحاسبة لرصيد صفر الى تحديد رصيد حساب مصرف لبنان
بتارخ  1993/1/1وجرى تعديل لرصيد ھذا الحساب بعام 1996
وبعد المطابقة بين الرصيد الجديد وكشف الحساب الصادر عن مصرف لبنان تبين وجود فرق قدره
 27,555,428,443ل.ل .
لماذا لم يحال ھذا الملف إلى الجھات الرقابية المختصة – التفتيش المركزي وديوان المحاسبة؟
بتاريخ  2000/1/2عادت وزارة المالية وأجرت تسوية على ھذا الحساب بقيمة 12,783,000,410
ل.ل سجلت في " حسابات قديمة قيد التسوية " .
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طلب ديوان المحاسبة إعادة النظر في مطابقة حساب مصرف لبنان في  1996/12/31بعد أن تبين أن
المطابقة غير صحيحة  ،وإيداعه نتائج ھذه المطابقات في مھلة ال تتجاوز الشھر  ،ولغاية تاريخه لم تقم
وزارة المالية بإجراء المطابقة المطلوبة.
لماذ لم يحاسب المسؤول؟
لماذا لم تقم وزارة المالية بإجراء المطابقة المطلوبة؟

 -9حسابات قديمة قيد التسوية
إن الرصيد في بداية العام  1997كان مدينا" بمبلغ  256,357مليار ل.ل ودائنا" بمبلغ  19,988مليار ل.ل .
وبقي على حاله لغاية عام  2000وابتداء من عام  2001أصبح الرصيد مدينا ً بمبلغ  269,14مليار ل.ل
ودائنا ً بمبلغ  22,249مليار ليرة .
ويشمل ھذا الحساب :
 قروض استثنائية من مصرف لبنان للدولة ، أمانات القيمين على السلف ، صندوق تعاضد قوى األمن الداخلي ، واردات للحفظ ، تسوية حساب جاري مصرف لبنان ، أوامر دفع صادرة على موازنة ، 1992 صندوق تعاضد القضاة .ما ھي ھذه المبالغ وأسباب بقائھا دون تسوية لغاية تاريخه ؟

 -10حساب "قيد مؤقت للنفقات"
تم اعتماد ھذا الحساب منذ عام  1997وذلك لقيد النفقات المصروفة بدون تحديد االعتمادات
والتنسيبات العائدة لھا بحيث كان من المفترض أن يقفل ھذا الحساب في نھاية كل سنة في الحساب العائد لكل
نوع من أنواع النفقة  ،لكن تبين حسابات وزارة المالية أن ھذا الحساب يشمل نفقات دعم الفوائد المدينة
ومؤسسة كھرباء لبنان وسندات خزينة داخلية باإلضافة الى نفقات غير معروفة ،
وقد بلغ رصيد ھذا الحساب في نھاية عام  2007مبلغ  3,921,547,710,589ل.ل ،
كان يقتضي إقفال ھذا المبلغ في حسابات النفقات المعنية وإضافتھا الى قسم النفقات في قطوعات الحسابات
للسنوات المذكورة  ،وحيث أن ذلك لم يحصل فإن قطوعات الحسابات ھي غير صحيحة .
ھل رصد لھذه النفقات االعتمادات الالزمة أم تم اإلنفاق من دون إعتمادات ؟
أليس مسؤوالً عن ذلك كل من عقد ھذه النفقات )وزير أو مدير عام أو آخرون(؟
أليس مسؤوالً كل من دفع كل ھذه النفقات؟
أليس مسؤوالً كل من سجل ھذه النفقات في حسابات مؤقتة؟
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 -11حساب " قيد مؤقت للواردات "
ما ينطبق على حساب " القيد المؤقت للنفقات " ينطبق أيضا ً على حساب " القيد المؤقت للواردات "
حيث أن واردات بقيمة  27,068,216,223ل.ل في نھاية عام  2007كان يقتضي قيدھا واردات في السنوات
العائدة لھا ) منذ  1997لغاية  ، ( 2007كان يقتضي إقفال ھذا المبلغ في حسابات لواردات المعنية وإضافتھا
الى قسم الواردات في قطوعات الحسابات للسنوات المذكورة  ،وحيث أن ذلك لم يحصل فإن قطوعات
الحسابات ھي غير صحيحة .
ما ھي طبيعة ھذه الواردات ؟
من المسؤول عن إھمال قيدھا كل ھذه السنوات ؟

 -12الھبات
عمالً بأحكام المادة  52من قانون المحاسبة العمومية تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء األموال
التي يقدمھا للدولة األشخاص المعنويون والحقيقيون وتقيد في قسم الواردات من الموازنة  ،وإذا كانت لھذه
األموال وجھة إنفاق معينة فتحت لھا بالطريقة نفسھا اعتمادات بقيمتھا في قسم النفقات .
إن عدم قيد الھبات في قسمي النفقات والواردات من الموازنة يخالف القانون ويخالف أيضا ً عقد النفقة
وتصفيتھا وصرفھا ودفعھا ويجعل الحسابات غير واقعية وغير صحيحة  ،ويعرض األشخاص المعنويين
والحقيقيين المستفيدين من الھبات للمالحقة القانونية .
 تبين أن الھبات التي قبلت بمراسيم أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء عام  2005بلغت قيمتھا 127,182,567,106ل.ل بينما بلغ المسجل منھا في الحسابات  15,075,000ل.ل فقط.
 في العامين  2006و 2007يوجد حساب مؤقت للھبات والتبرعات بقيمة  85,488,209,395ل.ل و 167,715,256,540ل.ل على التوالي .
وكان يقتضي تسوية ھذه الحسابات إما بقيدھا في حسابات الواردات النھائية أو بإقفالھا في حسابات أخرى ذات
صلة  ،ولكن األمر لم يحصل ولم يعرف السبب .
إذاً كيف أنفقت ھذه األموال ؟ ومن راقب إنفاقھا ؟ ومن استفاد منھا ؟

 -13حساب األمانات
إن بعض سلف الموازنة وسلف الخزينة وقبل دفعھا لى القيمين عليھا أو الى الجھات المستفيدة منھا
تسجل في حساب األمانات وتدفع تباعا ً من ھذا الحساب  ،ومن ثم ترصد حسابات األمانات عند تسديد ھذه
السلف  ،كذلك فإن بعض التعھدات والتكفالت التي يقدمھا الموطنون للدولة تسجل في ھذا الحساب .
يتبين من حسابات الدولة أن الرصيد المتراكم منذ عام  1996لغاية عام  2007لألمانات وقدره
 1273مليار ليرة عام  2007ال توجد لوائح إسمية مفصلة به خالفا ً لألصول المحاسبية والقانونية .
من ھم أصحاب ھذه األمانات ؟
لماذا لم تعد لوائح إسمية بھؤالء ومن المسؤول عن ذلك ؟
كيف تم التصرف بھا ؟
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 -14سلفات الموازنة
يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على أن تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية ،
سلفات الموازنة نوعان :
 السلفة الدائمة ھي التي تعطى لإلدارات العامة لتأمين نفقاتھا المستمرة خالل السنة الجارية وتعطى بقرارمشترك بين وزير المالية والوزير المختص .
 السلفة الطارئة ھي التي تعطى لإلدارات العامة أو الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن مبدئيا ً أن ال تتجددوتعطى بقرار من مدير المالية العام .
 يدير السلفة قيم يعين بقرار إعطاء السلفة . تسدد السلفة إما نقداً بإعادة قيمتھا الى الخزينة  ،أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا ً  ،وذلك في مھلةقصوى ال تتجاوز  31كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد  .ويقتضي على مدير الخزينة تدقيق حسابات
السلفات مرة على األقل كل ستة أشھر ومطالبة القيمين على السلف غير المسددة بتسديدھا وفقا ً لألصول
القانونية .
بلغ رصيد حساب السلفات منذ عام  1996لغاية  2007مبلغ  54مليار ليرة وھو رصيد دائن وكانت أرصدة
السلفات دائما ً دائنة خالفا ً لألصول المحاسبية حيث يقتضي أن تكون ھذه السلفات مدينة إذا لم تكن مسددة ،
أو رصيدھا صفر إذا كانت مسددة  .ولكن أن يكون رصيدھا دائنا ً يعني ذلك أن قسما ً من السلفات مسدد ولكن
ال توجد لدى وزارة المالية قيود حسابية بأصل السلف وبالتالي ال يمكن التأكد من صحة ھذه الحسابات
والتثبت من أن القيمين على السلف قد سددوا كامل قيمتھا أم ما زالت في ذمتھم أم أنھا سددت ولكن ال يعرف
القيمة األساسية للسلفة .
إن أحكام نظام إرسال الحسابات الى ديوان المحاسبة تقضي بوجوب تضمين حساب المھمة بيانات
مفصلة إسمية بأرصدة السلفات تكون مطابقة مع أرصدة حساب المھمة  ،ولكن ھذه البيانات غير موجودة .
إذاً من المستفيد من ھذه السلف ؟
من المسؤول عن عدم إعداد بيانات السلف ؟
ما الغاية من ذلك ؟

حسابات المھمة
أ -مھلة تقديم الحساب
" يودع حساب المھمة مع مرفقاته مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية قبل  30نيسان من السنة
التالية بالنسبة لمحتسب المالية والجمارك المركزيين وقبل  31آذار منھا بالنسبة لسائر المحتسبين .
ويرسله مدير المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الى ديوان المحاسبة مصدقا" أو مشفوعا" بمالحظاته قبل
 31تموز من السنة المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لحساب محتسب المالية والجمارك المركزيين وقبل
 30حزيران من ھذه السنة بالنسبة لسائر المحتسبين " .
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ب -حساب المھمة للسنوات 1992 – 1991 -1990
قضت المادة الثانية من القانون رقم  408تاريخ  ) 1995/2/7قطع حساب موازنة عام  ( 1993بصرف
النظر نھائيا" عن إعداد حساب المھمة للسنوات  1990وما قبل .
كما قضت المادة  23من قانون موازنة الدولة للعام  2005رقم  715تاريخ  2006/2/3بصرف النظر
نھائيا ً عن إعداد حسابات المھمة وقطع حساب الموازنة العامة للعامين  1992و 1993على أن يمارس
ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتباراً من العام  1993وعلى أن يفتح "حساب مؤقت للتسوية "
لمعالجة الفروقات في الحسابات والقيود من أي نوع كانت على أن يقفل نھائيا ً في مھلة أقصاھا عشر
سنوات من حساب مھمة العام  ،1996وقد انقضت المھلة دون معالجة الفروقات .
من المسؤول عن ذلك ؟
لماذا لم ينفذ مضمون المادة  23من قانون موازنة العام  2005؟
جـ -حساب المھمة لعام 1993
أحيل حساب المھمة لعام  1993إلى ديوان المحاسبة بتاريخ ، 1995/1/19
أعاده ديوان المحاسبة الى وزارة المالية لعدم إمكانية البت به ورأى ما يلي :
 إن األسباب المدلى بھا في غير محلھا وال مجال لقبول حساب المھمة لعام  1993دون تضمينه ميزانالدخول في أول العام فيقتضي اعتبار الحساب بالطريقة التي قدم بھا غير صحيح وغير قابل للبت به .
 عدم صحة رصيد الصندوق عدم صحة رصيد الحساب الجاري مع مصرف لبنان . عدم صحة رصيد حسابات سلفات الخزينة . عدم صحة أرصدة الحسابات األخرى خارج الموازنة . حسابات سلفات الموازنة . حسابات الضرائب غير المباشرة . الواردات اإلستثنائية والقروض ) عدم ذكر أية مبالغ واردة لھذا الحساب بالرغم من أھمية المبالغ المحققةوالظاھرة في قطع حساب العام .( 1993
 عدم مطابقة النفقات في حساب المھمة على ما يقابلھا في قطع الحساب . ال يمكن صرف النظر عن المستندات غير المرفقة التي تتعلق بالتحصيل وصحته وتوريد المبالغ المحصلةالى الخزينة باعتبار أن ھذه المستندات ذات صفة جوھرية وتشكل السند القانوني  ،وكذلك مستندات اإلنفاق
والمستندات األخرى خاصة  :محاضر تعداد الصندوق – كشف حساب البنك – حواالت الصرف وأوامر
الدفع.
د -حساب المھمة للعام 1994
أودع ديوان المحاسبة بتاريخ  1996/1/13وقد تبين وجود مالحظات على حساب المھمة  ،ولم يقدم
المحتسب المركزي إيضاحات بشأنھا منھا:
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 الفرق في رصيد حساب الصندوق الوارد في الميزان السنوي ومحضر تعداد الصندوق . محاضر تعداد الصندوق لدى المحتسبين المركزيين . خالصات حسابات المطابقة وبياناتھا المثبتة ألرصدة الحسابات المصرفية في .1994/12/31ھـ  -حساب المھمة للعام 1995
أودع ديوان المحاسبة بتاريخ . 1997/1/13

و -حساب مھمة محتسب المالية المركزي عن العام 1996
 أحيل الى ديوان المحاسبة بتاريخ . 1998/6/3 أبدت مديرية المحاسبة العامة مالحظاتھا على الحساب ولفتت النظر الى أن رصيد مصرف لبنان غير معززبمستندات المطابقة مع كشوفات المصرف والى عدم ورود أجوبة على مالحظاتھا .
إن ديوان المحاسبة قضى في قرارات قضائية صدرت عنه بإعادة حسابات السنوات  1993و1994
و 1995و 1996الى وزارة المالية لعدم صحتھا وطلب إليھا إعادة تنظيم ھذه الحسابات وفقا ً لألصول
والقواعد المحاسبية .
ز -حساب المھمة للعام 1997
تبين من ھذا الحساب وجود فرق في نتيجة الدورة عام  1997كما يلي :
الحساب رقم  – 131نتيجة الدورة
القيمة في حساب المھمة  4,628,783,191,855ل.ل
القيمة في قطع الحساب  5,244,613,000,835ل.ل
 1,615,829,808,980ل.ل
الفرق
حـ -حساب مھمة العام 2000 - 1998
أُودعت ديوان المحاسبة في العام .2005
طـ -حسابات المھمة للسنوات  2001لغاية  2009ضمنا ً
لم تعد مديرية الخزينة حسابات المھمة العائدة للسنوات  2001لغاية  2007ضمنا" إال عام  2010وبالتالي لم
تودع ھذه الحسابات ديوان المحاسبة لغاية تاريخه.
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البت بحسابات المھمة
لم يبت ديوان المحاسبة لغاية تاريخه بحسابات المھمة وأبدى مالحظاته ومآخذه على الحسابات المودعة
لديه.
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قطع حساب موازنة االتصاالت لعام 1993
 تضمن قانون موازنة الدولة للعام  1993رقم  280تاريخ  1993/12/15موازنة االتصاالت السلكيةوالالسلكية المقدرة بمبلغ  268,700,000,00ل.ل
 لم يتضمن القانون رقم  408تاريخ  1995/2/7المتعلق بقطع حساب موازنة الدولة  ،قطع حساب موازنةاالتصاالت وقد ورد في األسباب الموجبة لھذا القانون ما يلي  ... " :إن إدارة المواصالت السلكية والالسلكية
لم تودعنا حساباتھا للعام  1993بغية إعداد قطع حساب موازنتھا للسنة المذكورة  ،وقد طلب الى إدارة التفتيش
المركزي التحقيق معھا لتحديد المسؤولية وتسريع العمل المطلوب .
 تبين بأن وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية قد أودعت وزارة المالية حساباتھا للعام 1993وسجلت لدى مديرية المحاسبة العامة برقم  2175تاريخ . 1994/10/5
كانت نتائج إدارة المواصالت لعام  1993كما يلي :
 101,889,250,889ل.ل
 الواردات المحصلة 62,170,665,496ل.ل
 النفقات 39,718,585,393ل.ل
 الوفروعليه يقتضي معرفة النتائج التي توصل إليھا التفتيش المركزي وإعداد قطع حساب السنة المذكورة
وتصحيح آثاره السلبية على باقي السنوات .
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وزارة المالية تطلب استرداد الحسابات من ديوان المحاسبة
لألسباب المذكورة سابقا ً وألسباب قد يدلى بھا الحقا ً تعذر إبداء الرأي بصحة الحسابات.
وبالتالي استحال على وزارة المالية تمرير ھذه الحسابات في مجلس النواب فعمدت وزارة المالية إلى الطلب
من ديوان المحاسبة استرداد ھذه الحسابات ،األمر الذي أدى بديوان المحاسبة إلى إصدار البيان التالي:
عقد مجلس ديوان المحاسبة جلسة طارئة له ،بدعوة من رئيسه القاضي عوني رمضان وحضور
أعضائه رؤساء الغرف بالوكالة السادة "القاضي عبد الرضى ناصر ،القاضي ناصيف ناصيف ،القاضي انعام
البستاني ،والمدعي العام لدى الديوان باإلنابة القاضي بسام وھبة ،كما دعيت رئيسة الغرفة بالوكالة القاضي
نللي أبي يونس للمشاركة في الجلسة.
استھل الرئيس القاضي عوني رمضان الجلسة بعرض موضوع قطع حساب الموازنة العامة عن سنة
 2008واللغط الدائر حوله في بعض األوساط وبعد المناقشة ،تبين أن قطع حساب الموازنة لسنة  2008لم
يرسل إلى ديوان المحاسبة لغاية تاريخه ،وأن مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية قامت بإرسال قطع
حسابات السنوات  2005و 2006و  2007إلى الديوان ،ثم عمدت إلى طلب استردادھا شفھيا ً بغية إعادة
صياغتھا من جديد ،ولما طلب إليھا تقديم كتاب خطي باالسترداد ،لم تفعل ،لكنھا لجأت إلى إرسال قطع حساب
سنة  2005مرة ثانية إلى ديوان المحاسبة ،مغاير لألول .وتطرق المجتمعون ،إلى موضوع قطع حساب
الموازنة الذي يعتبر مرتبط عضوياً ،بحساب المھمة ،وإن عدم قيام وزارة المالية بإرسال حسابات المھمة إلى
ديوان المحاسبة منذ سنة  ،2001حال عمليا ً دون تمكن الديوان من تدقيق قطع حسابات الموازنة وفقا ً لألصول.
وبنا ًء عليه ،فقد قرر مجلس ديوان المحاسبة الطلب رسميا ً إلى وزارة المالية ضرورة المسارعة إلى
إيداع الديوان قطع حسابات الموازنة عن السنوات الماضية بما فيھا قطع حساب سنة  ،2008باإلضافة إلى
حسابات المھمة العائدة للسنوات  2001ولغاية  2008ضمناً ،وذلك بعد تدقيقھا من قبل مديرية المحاسبة العامة
لدى الوزارة عمالً بأحكام المرسوم رقم  3373تاريخ ) 1965/12/11تحديد أصول ومھل تنظيم الحسابات
المالية( ،ألنه يستحيل على ديوان المحاسبة ،من الناحيتين الحسابية والعملية ،أن يقوم بدراسة قطع حساب سنة
معينة وتدقيقه بمعزل عن حساب المھمة العائد للسنة عينھا.
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عدم انجاز الحسابات يعني تعطيل الرقابتين المالية والسياسية
إن عدم إنجاز حسابات الدولة المالية النھائية وال سيما قطع حساب موازنة الدولة وحساب المھم ة الع ام ي ؤدي إل ى األث ار
التالية :
 -1تعطيل الرقابة المالية
إن عدم إنجاز حسابات الدولة النھائية يؤدي إلى تعطيل الرقابة المالية على تنفي ذ موازن ة الدول ة  ،حي ث أن ھ دف الرقاب ة
المالية ھو التأكد من أن تنفيذ الموازنة يسير وفق ا ً لإلج ازة الت ي أعطاھ ا مجل س الن واب  ،والتأك د م ن حس ن التنفي ذ وع دم
تجاوز اإلعتمادات المرصدة  ،التثب ت م ن ص حة تحص يل ال واردات المق ررة  ،تجن ب التب ذير والھ در ،إنف اق اإلعتم ادات
وفقا ً لألصول وفي الغاي ات الت ي رص دت م ن أجلھ ا  ،ويس توجب ذل ك مراقب ة األش خاص والھيئ ات ال ذين يقوم ون بتنفي ذ
النفقات  ،وكذلك الذين يتولون تحقيق الواردات وتحصيلھا  ،وبصورة عام ة جمي ع ال ذين يتول ون إدارة األم وال العمومي ة
من وزراء وموظفين  ،وتحديد مسؤولياتھم عند اإلقتضاء .
إن الرقاب ة عل ى تنفي ذ الموازن ة  ،يج ب أن تمارس ھا ف ي األص ل  ،الس لطة التش ريعية )مجل س الن واب(  ،الت ي أج ازت
للحكومة الجباية واإلنفاق ضمن حدود رسمتھا لھا  ،حتى تتأكد من حسن التنفيذ .
إال أن ممارسة ھذه المھمة تستوجب إختصاصا ً وتفرغا ً  ،ال يتوافران على الغالب في البرلمان كما تس تلزم حي اداً وتج رداً
ال يمكن أن يتوفرا  ،بصورة أكيدة  ،إال في ھيئات ال تتأثر بالنزاعات والتيارات السياسية .
إن ھ ذا كل ه ح دا بال دول إل ى إيج اد الھيئ ة المناس بة لممارس ة الرقاب ة  ،فأناطھ ا بعض ھم ب ديوان المحاس بة كم ا ف ي لبن ان
،وأناطھا بعضھم اآلخر بھيئات مماثلة  ،إال أن ھذه الھيئات على اختالف تسميتھا تتفق في موضوع مھمتھا  ،وھ ي القي ام
برقابة تمھيدية تضع بنتيجتھا تقارير تودع السلطة التشريعية مع الحسابات النھائية لكي تجري الرقابة البرلمانية عليھا .
إن ديوان المحاسبة في لبنان يقوم بممارسة سلطته على نطاقين  :إداري وقضائي .
فالسلطة اإلدارية يمارسھا برقابت ه المس بقة عل ى تنفي ذ الموازن ة  ،وبتق ارير ينظمھ ا ع ن نت ائج الرقاب ة المس بقة والم ؤخرة
التي قام بھا .
أما السلطة القضائية فيمارسھا الديوان برقابته المؤخرة على الحسابات  ،وعلى كل موظف يتولى إدارة األموال العمومي ة
.
وينظم ال ديوان بنھاي ة ك ل س نة تقري راً س نويا ً يض منه نت ائج رقابت ه ذاك راً في ه المخالف ات األساس ية الت ي ارتكبھ ا ال وزراء
والموظفون والمسؤولون ويرفعه إلى السلطات العليا.
 -2تعطيل الرقابة السياسية
ال تقتصر نتائج ع دم انج از الحس ابات المالي ة عل ى تعطي ل الرقاب ة المالي ة الت ي يق وم بھ ا دي وان المحاس بة ب ل تمت د أيض ا ً
لتعطي ل الرقاب ة السياس ية الت ي تتجل ى ف ي رقاب ة الس لطة التش ريعية عل ى الس لطة التنفيذي ة بص ور متع ددة أھمھ ا الرقاب ة
البرلمانية أثناء تنفيذ الموازنة .

إن الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة تمارس من خالل :
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 طلب مجلس النواب من الحكومة اإليضاحات والمعلومات التي يريد عن سير عمليات الواردات والنفقات . مناقشة وتصديق قطع حساب موازنة الدولة  ،حيث قضى الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العمومي ة والنظ ام ال داخليلمجلس النواب بأن يعرض قطع حساب الموازنة لكل سنة  ،وتقرير ديوان المحاسبة مع بيان مطابقة الحسابات العام على
مجلس النواب ليوافق عليھا قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي سنة الموازنة .
ھذا من الوجھة النظرية  ،أما من الناحية العملية  ،فلم يكن للرقاب ة البرلماني ة  ،بواس طة قط ع حس اب الموازن ة أي ة فعالي ة
ج ّدية  ،وقد اعتاد مجلس النواب اللبناني على تصديق قطع الحساب دون أية مناقشة  ،كما جرى في التصديق عل ى ق انون
قطع حساب موازنة العام .2003
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قصة الحسابات لم تنته ،
أزمة الحسابات لم تنته ،
سنتابعھا حتى يستعاد المال العام المھدور أو المسروق أو المفقود ،
حتى يحاسب كل من أھمل أو قصر في حفظ وإدارة المال العام ،
حتى يحاسب كل من استفاد بدون وجه حق من المال العام .
سنتابعھم  ،تابعونا .....................
ھدفنا وطن بال فساد .
غايتنا إدارة ومسؤول شريف ونظيف .............
الھيئة األھلية لمكافحة الفساد
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مدير المحاسبة العامة السابق
ينشر في جريدة السفير بتاريخ 2010/10/9
بعض الحقائق عن الحسابات

سعادة األستاذ طالل سلمان المحترم
نشرت صحيفتكم الغراء تح ت عن وان " فض يحة " الم ال  :إقال ة وتزوي ر إلخف اء مخالف ات  "،ب أن بي ان دي وان المحاس بة
يفتح أبواب مغارة علي بابا في المالية وإن ما كشفه دي وان المحاس بة أح دث إرباك ا ً كبي راً ف ي وزارة المالي ة ال س يما م ع
إعالنه صراحة عن تقديم الوزارة لقطع حسابين مختلفين عن العام  ، 2005كما أن الكشف عن ھذه الفض يحة حم ل ف ي
طياته إضاءة على مخالفة أخرى كانت قد قامت بھا وزارة المالية مع تقديمھا مشروع قانون تطل ب بموجب ه إعفاءھ ا م ن
تقديم قطع حسابات السنوات  2006إلى  2009بحجة أن الظروف التي م رت بھ ا ال بالد ل م تس مح بقط ع حس ابات ھ ذه
السنوات  .كما تحدث المقال ع ن إقال ة موظف ة بس بب فض حھا غي ر المتعم د للمخالف ات وال س يما منھ ا تزوي ر الحس ابات
وإخفاء بعض النفقات المحققة ."...
ولما كان ديوان المحاسبة قد أصدر بيانا ً جاء فيه " إن قطع حساب الموازنة لسنة  2008لم يرسل إلى ديوان المحاس بة
لغاية تاريخه  ،وأن مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية قامت بإرسال قطع حس ابات الس نوات  2005و  2006و
 2007إلى الديوان  ،ثم عمدت إلى طلب إستردادھا شفھيا ً بغية إعادة صياغتھا من جديد  ،ولم ا طل ب إليھ ا تق ديم كت اب
خطي باإلسترداد  ،لم تفعل لكنھا لجأت إلى إرسال قطع حساب سنة  2005مرة ثانية إلى ديوان المحاسبة مغ اير ل ألول
".
ولم ا كان ت بع ض الص حف ق د نش رت م ا مف اده " أن الم ادتين  194و  195م ن ق انون المحاس بة العمومي ة ق د ح ددت
مديرية المحاسبة العامة ف ي وزارة المالي ة مرجع ا ً مس ؤوالً ع ن إع داد الحس ابات النھائي ة  "..واس تطردت ھ ذه الص حف
للقول " إن لم تض ع مديري ة المحاس بة العام ة الحس ابات العائ دة للس نوات م ن  2006ولغاي ة  2009ض منا ً فم اذا كان ت
تفعل خالل ھذه السنوات األربع ".
لذلك وحسما ً للغط الدائر حول موضوع قطع حساب الموازنة في األوساط السياس ية والمالي ة والرقابي ة واإلعالمي ة  .فق د
رأيت بصفتي مدير المحاسبة العامة السابق بالتكليف المعن ي األول بالموض وع ،أن أض ع ب ين أي ديكم  ،الحق ائق التالي ة ،
متمنيا ً على سعادتكم نشرھا في صحيفتكم الغراء .
لقد أنجزت قطع حساب موازنة الدول ة للس نوات  2007 ، 2006 ، 2005 ،2004ورفعتھ ا إل ى مع الي وزي ر المالي ة
بالتسلسل اإلداري وأحلتھا إلى جانب ديوان المحاسبة بموجب الكتب التالية :
 -1قطع حساب العام . 2004
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 رفع إلى معالي وزير المالية بموجب الكتاب رقم  / 1057ص  16تاريخ . 2006/10/4 أحيل إلى ديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم  / 1126ص  16تاريخ 2006/10/19أي منذ أكثر من أربع سنوات .
 -2قطع حساب العام . 2005
-

-

رفع إلى سعادة مدير المالية العام بموجب الكتاب رقم  / 4885ص  16تاريخ 2008/12/30
أي منذ أكثر من سنة وعشرة أشھر .
أحيل إلى ديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم  / 1431ص 16تاريخ . 2008/12/30
أعيد إلى مديرية المحاسبة العامة من قبل سعادة مدير المالي ة الع ام بت اريخ  2009/1/22إلقت راح التص حيحات
الالزمة لمعالجة المالحظات التي أبديتھا على الحسابات .
بع د إنتھ اء إج ازتي اإلداري ة حي ث ترش حت لإلنتخاب ات النيابي ة ع ام  ، 2009وبع د دراس ة المش روع مج دداً ،
رفع ت مش روع القط ع إل ى مع الي ال وزير بالتسلس ل اإلداري بموج ب الكت اب رق م  16 / 248ت اريخ
 2010/1/14مؤكداً مالحظاتي السابقة وقد عززتھا باألرقام .
أحيل المشروع إلى ديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم  16/247تاريخ . 2010/1/14

 -3قطع حساب العام . 2006
 رفع إلى معالي وزير المالية بالتسلسل اإلداري بموجب الكتاب رقم  16 / 289تاريخ . 2010/1/16 أحيل إلى ديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم  16 / 288تاريخ . 2010/1/16أي منذ حوالي العشرة أشھر .
 -4قطع حساب العام . 2007
 رفع إلى معالي وزير المالية بالتسلسل اإلداري بموجب الكتاب رقم  16 / 321تاريخ . 2010/1/19 أحيل إلى ديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم  16 / 320تاريخ . 2010/1/19 أي منذ حوالي العشرة أشھر . -5قطع حساب العام . 2008
 لم أستطع إنجازه لغاية تاريخ إستقالتي من الوظيفة العامة بسبب تخلف إثنتا عشر وزارة وإدارة عامة ع ن تق ديمالبيانات الخاصة بنفقاتھا .
إن حسابات الدولة النھائية للسنوات  ، 2006 ، 2005 ،2004و 2007وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل الفعلي ة
والمفتعلة قد أنجزتھ ا وأحلتھ ا وفق ا ً لألص ول الدس تورية والقانوني ة إل ى ك ل م ن مع الي وزي ر المالي ة وإل ى جان ب دي وان
المحاس بة وذل ك قب ل مغ ادرتي الوظيف ة بت اريخ  2010/1/26بع د ص دور مرس وم قب ول إنھ اء خ دماتي بت اريخ
 . 2010/1/14وقد أرفقت بھذه الحسابات المالحظات بشأنھا والتحفظات عليھا مما جعلني ملزما ً وفق ا ً لمع ايير الت دقيق
الدولي ة أن أمتن ع ع ن إب داء ال رأي بص حة ھ ذه الحس ابات والبيان ات المالي ة الت ي يتض منھا قط ع حس اب موازن ة الدول ة
للسنوات موضوع البحث .
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وكان يتوجب على وزي ر المالي ة أن يرف ع ھ ذه الحس ابات إل ى جان ب مجل س ال وزراء لدرس ھا والب ت بھ ا س لبا ً أو إيجاب ا ً
وإحالتھا إلى مجلس النواب وذلك إنفاذاً للمھام والمسؤوليات المناطة بھا .
إن جميع وزراء المالية  ،دون إستثناء ،يعلمون بأن قط ع حس اب موازن ة الدول ة للس نوات الم ذكورة منج ز ولكن ه مغ ّي ب
ألن ال رأي الس لبي ال ذي أبديت ه بع دم ص حة الحس ابات ل م يك ن مرحب ا ً ب ه ،م ع أن جمي ع وزراء المالي ة يعلم ون بش وائب
وعيوب قطع الحساب وحسابات المھمة  ،ويعلمون علم اليقين باإلشكاالت القانونية والمحاس بية الت ي إعترض ت ّ
وأخ رت
إنج از حس ابات الدول ة  ،وھ م ّ
مطلع ون أيض ا ً عل ى المش كالت والخالف ات واإلختالف ات القائم ة فع الً ب ين أجھ زة وزارة
المالية وبين وزارة المالية وأجھزة الرقابة المعنية بحسابات الدولة .
إن وزي رة المالي ة وب دالً م ن معالج ة الفروق ات واألخط اء ف ي الحس ابات المالي ة النھائي ة المبين ة ف ي جمي ع الكت ب
والمراسالت التي رفعتھا إلى مسؤولي الوزارة حول ض رورة تص حيح الحس ابات  ،عم دت إل ى إلح اق أكث ر م ن ثم انين
موظفا ً في وزارة المالية إلعادة ص ياغة قطوع ات الحس ابات الم ذكورة أع اله خالف ا ً لرأي ي ومالحظ اتي  ،ولك ن ذل ك ل م
يؤت ثماره إلفتقاد فريق العمل الذي خلفني بمديرية المحاس بة العام ة للم ؤھالت والخب رات الالزم ة إلدارة عملي ة ت دقيق
الحسابات  ،ولغياب اإلرادة الفعلية في تص حيح الحس ابات ،إل ى أن وص ل األم ر إل ى إق دام جان ب دي وان المحاس بة عل ى
إصدار بيانه الجريء والصحيح  ،مما أدى بوزيرة المالية إلى التض حية بأح د أعض اء فريقھ ا الت ي حاول ت ال وزيرة م ن
خالل ه س حب مش روع قط ع حس اب موازن ة الع ام  2005ال ذي أعددت ه وفق ا ً لألص ول واس تبداله بمش روع آخ ر يالئ م
توجھات معالي الوزيرة  ،وعندما لم يستجب جانب ديوان المحاسبة لھ ذه المحاول ة  ،أح الوا إل ى جان ب ال ديوان مش روع
آخر مغاير للمشروع األصلي .

بيان وزارة المالية
حول عمليات قطع الحساب في السنوات السابقة
)السفير في  2010/10/9العدد (11713

توضيحا ً لما تداولته بعض الصحف صباح الخميس ،أصدرت وزارة المال بيانا ً تؤكد فيه أن التقارير
المنشورة في ھذه الصحف تضمنت معلومات غير دقيقة وادعاءات وافتراءات واستنتاجات مغلوطة ،وصورت
األمور على غير حقيقتھا ،من ضمن حملة تشويه وافتراء واضحة األھداف والمنطلقات .وقد تضمن البيان
نقاطا ً عديدة أھمھا:
-1أن المديرية المعنية )مديرية المحاسبة العامة( بإرسال الحسابات لديوان المحاسبة لم تلفت انتباه
الوزيرة إلى أنه سبق أن تم إيداع ديوان المحاسبة قطع حسابات العامين  2006و  ،2007كما أن المديرة التي
كانت مكلفة بمھام المديرية أودعت قطع الحسابات لألعوام ذاتھا دون انتظار قرار مجلس الوزراء ودون إعالم
وزيرة المالية .كما أن البيان الصادر عن ديوان المحاسبة قبل أيام بؤكد أن ثمة تلكوءاً من مديرية المحاسبة،
ومن ترأسھا ومن أشرف على عملھا ،في أداء األعمال المطلوبة منھا في ھذا الشأن.
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-2أصدرت الوزيرة الحسن مذكرة رقمھا  3312بتاريخ  6تشرين األول  2010ألفت بموجبھا لجنة
تضم كافة المديرين في وزارة المال المعنيين بتنفيذ قطع الحساب وحساب المھمة ،وھي برئاسة مدير المحاسبة
العامة بالتكليف وتضم كال من مدير الخزينة ومدير الموازنة ومدير الصرفيات ومدير الواردات ورئيس
المركز االلكتروني ،مھمتھا إنجاز قطع حساب السنوات السابقة وحسابات المھمة للسنوات السابقة ،وإعداد ما
يلزم من اقتراحات لتعديل أو تطوير المراسيم والقرارات التي ترعى قطع الحساب وحساب المھمة .ونصت
المذكرة على أنه يمكن للجنة تأليف فرق عمل تضم أعضاء من مختلف الوحدات للمساعدة على إنجاز العمل
المطلوب .وطلبت الوزيرة في المذكرة من اعضاء اللجنة "وضع كافة الجھود والعناصر والوقت المطلوب
إلنجاز ھذا العمل بأقصى سرعة ) (...ووضع خطة عمل مع تواريخ إنجاز األعمال المطلوبة إلعداد قطع
الحساب وحساب المھمة وإيداعي إياھا بمھلة اسبوع" .وشددت الوزيرة في المذكرة على ضرورة "التنسيق
والتشاور مع ديوان المحاسبة في كل ما يساھم في إنجاز ھذا العمل".
-3عندما تبين للوزيرة أن قطع حساب  2005أرسل إلى ديوان المحاسبة في المرة األولى دون تدقيق
وبصيغة أفاد عنھا ديوان المحاسبة أنھا مخالفة للقانون ،طلبت إعادة التدقيق في كامل المستندات والمعمالت
وفرزت عدداً من األشخاص المناسبين للقيام بھذا العمل في ما يتعلق بقطع حساب  ،2005ووضعه بالصيغة
القانونية تمھيداً إليداعه ديوان المحاسبة ،وطلبت إيداعھا نسخة لرفعھا إلى مجلس الوزراء .وقد تم بالفعل إيداع
ديوان المحاسبة نسخة جديدة من قطع حساب  ،2005علما ً أن الوزيرة لم تتصل بديوان المحاسبة ولم تطلب
استرداد قطع حساب  2005بل إن مدير المحاسبة الجديد التي حلت محل المدير السابق )أمين صالح( ھي التي
قامت بذلك.
-4تؤكد الوزيرة أن الكالم عن تالعب باألرقام في قطع حساب  2005ھو محض افتراء ،إذ تبين
بنتيجة التدقيق أن الفارق بين قطع الحساب األول ،رغم أن المدير السابق أمين صالح لم يدقق بالمستندات،
وقطع الحساب الجديد ھو نحو ثمانية ماليين ليرة فحسب والناتج عن خطأ في اإليرادات ،ومن يرغب في أن
يتالعب باألرقام ال يكون شفافا ً لدرجة أن يعود ويدقق في كافة المعلومات وال تكون لديه الجرأة الكافية لكي
يصحح أي خطأ في حال وجوده ويعلم الھيئات الرقابية بذلك.
-5بالنسبة إلى العوام  2006لغاية  2009ضمنا ً فإن مجلس الوزراء اتخذ قراراَ رقمه  31بتاريخ
 2010/5/20ألف بموجبه لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء بطرس حرب،
ومحمد جواد خليفة ،وإبراھيم النجار وريا حفار ،القتراح الصيغة المناسبة لموضوع موازنات األعوام 2006و
 2007و  2008ولموضوع قطع الحسابات العائدة للسنوات الماضية ،كون مشاريع تلك الموازنات قد أقرتھا
الحكومات الماضية ولم يقرھا مجلس النواب بعد .وتوصلت اللجنة بنتيجة اجتماعاتھا إلى الصياغة القانونية
والجداول المرفقة بھا وأودعت األمانة العامة لمجلس الوزراء وجرت مناقشة ھذا الموضوع في مجلس الوزراء
وال يزال الموضوع قيد البحث .ومع أن وزارة المال ال تستطيع التصرف في ھذا الشأن قبل أن يصدر القرار
النھائي من مجلس الوزراء لكيفية التعاطي مع ھذا الملف ،طلبت الوزيرة من مختلف الوحدات في وزارة المال
القيام باألعمال المطلوبة إلنجاز قطع حسابات ھذه السنوات وكأن موازنات تلك السنوات قد أقرت وذلك بھدف
إجراء الرقابة المالية والغدارية عليھا.
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-6إن الوزارة تعمل على إنجاز قطع حسابات األعوام  2006إلى  2009ضمنا ً وأُعطيت التعليمات
للتدقيق بكافة العمليات ،ونحن بانتظار أن يتخذ مجلس الوزراء قرارً في ھذا الشأن ،لكي تبادر الوزارة إلى
تحضير التقارير وإيداعھا األمكانة العامة لمجلس الوزراء ،أما ما سبق وأرسل إلى ديوان المحاسبة إن من قبل
المدير السابق )أمين صالح( أو من قبل المدير الذي حل محله فھو عمل تعتبره الوزيرة غير مكتمل كونه أرسل
إلى ديوان المحاسبة دون تدقيق ،وھو ما يعرض أصحابه للمالحقة.
-7أما في ما يتعلق بحسابات المھمة ،فإن مديرية الخزينة أنجزت حسابات األعوام  2001إلى 2007
وأودعتھا تباعا ً وعلى مراحل مديرية المحاسبة العامة التي لم تقم باألعمال المطلوبة لجھة إيداع ھذه الحسابات
ديوان المحاسبة .وفي ما يتعلق بحسابات مھمة األعوام  2008و  2009فإن مديرية الخزينة بصدد إنجازھا
إليداعھا مديرية المحاسبة العامة.
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مدير المحاسبة العامة السابق
ينشر في جريدة السفير بتاريخ 2010/10/30
معالي وزيرة المالية  :غاب عن بالك الكثير
جاء في جريدة السفير  -العدد  11721تاريخ  2010/10/19وفي معرض سردھا لوقائع جلسة لجنة الم ال والموازن ة
النيابية المنعقدة بتاريخ  2010/10/18أن معالي وزيرة المالية " أكدت ف ي ردھ ا عل ى م ا طرح ه دي وان المحاس بة ف ي
وقت سابق حول إستالمه لقطعي حساب مختلف ين ع ن الع ام  ، 2005أنھ ا إلتزام ا ً بمب دأ الش فافية رفض ت إس ترداد قط ع
الحساب األول  ،وج ّندت نحو  80موظفا ً لمدة شھرين لتقديم قطع حساب مدقق " .
كما نسب إلى معالي الوزيرة بأنھا " أشارت خالل الجلسة إل ى أن الفروق ات الحاص لة ف ي قطع ي الحس اب لموازن ة ع ام
 2005تعود إلى أن ما أرسلته الشريف ھو األرقام المدقق فيھا من حيث أن ما أرسله صالح )أمين صالح( ل م ت دقق في ه
الوزارة . "....
وكان قد سبق أن أصدرت وزيرة المالية بتاريخ  2010/10/8بيانا ً ح ول قط ع حس اب موازن ة الدول ة للس نوات 2004
ولغاي ة  2009ض منا ً  ،تض من جمل ة م ن المغالط ات واإلفت راءات تن اولتني بص فتي م دير المحاس بة العام ة الس ابق ف ي
الوزارة  ،ولم تكتفِ معالي الوزيرة بذلك بل وصل بھا األمر إلى حد التھديد بالمالحقة التي لم أعرف طبيعتھا .
وحيث أنه من حق المواطن ان يطلع على حقائق األمور  ،فإني رأيت من واجب ي أن أض ع أمام ه بع ض الحق ائق مكتفي ا ً
بھا  ،إلى أن يحين الوقت المناسب لكشف الحقائق األخرى .
 -1جاء في بيان وزارة المالية ب أن المديري ة المعني ة بإرس ال الحس ابات ل ديوان المحاس بة )مديري ة المحاس بة العام ة( ل م
تلفت إنتباه الوزيرة إلى أنه سبق أن تم إيداع ديوان المحاسبة قطع حسابات العامين  2006و . 2007
إن ھذا الكالم ال يقع في محله القانوني  ،ألني رفعت إلى معالي الوزير بالتسلسل اإلداري مش روع قط ع حس اب موازن ة
الدول ة للع امين  2006و  2007بموج ب الكت ابين رق م  16 / 289ت اريخ  2010/1/16ورق م  16 / 321ت اريخ
 . 2010/1/19كم ا أحل ت ھ ذين المش روعين إل ى دي وان المحاس بة بموج ب الكت ابين رق م  16 / 288ت اريخ
 2010/1/16ورقم  16 / 320تاريخ  2010/1/19أي منذ حوالي عشرة أشھر .
إن رفع قطع الحساب إلى وزير المالية  ،وتقديمه إلى ديوان المحاس بة  ،إنم ا ھ و تطبي ق ألحك ام الم ادتين  195و 197
م ن ق انون المحاس بة العمومي ة  ،حي ث أن الم ادة  195أوجب ت عل ى مديري ة المحاس بة العام ة ب أن تض ع ك ل س نة قط ع
حساب الموازنة وتقديمه إلى ديوان المحاسبة قب ل  15آب م ن الس نة الت ي تل ي س نة الموازن ة  .وك ذلك ف إن الم ادة 197
أوجبت على الحكومة أن تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة غلى مجلس النواب قبل أول تشرين الثاني من الس نة
التي تلي سنة الموازنة .
وعليه فإن مدير المحاسبة العامة ملزم بان يرفع مشروع قطع الحساب إلى معالي وزير المالية الذي عليه أن يرفع ه إل ى
مجلس الوزراء إلقراره وإحالته إلى مجلس النواب  ،كما أن م دير المحاس بة العام ة مل زم ف ي الوق ت ذات ه ب أن يق دم ھ ذا
المشروع إلى ديوان المحاسبة .
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لقد سھى عن بال معالي الوزيرة بأن القوانين واألنظمة أعطت مديرية المحاسبة العامة صالحية واسعة للعمل مع دي وان
المحاسبة مباشرة دون المرور بالتراتبية الوظيفي ة وذل ك إنطالق ا ً م ن أن عم ل ك ل م ن مديري ة المحاس بة العام ة ودي وان
المحاسبة مترابط ومتكامل مع بعضه  ،ألنھم ا يقوم ان ب دور الم دقق ال داخلي والخ ارجي لحس ابات الدول ة والت ي تف رض
تمتعھما لھذه الجھة باإلستقاللية التي تمكنھما من تدقيق الحسابات وإبداء الرأي فيھا دون قيود وظيفية آمرة وذلك ض مانا ً
ألن يكون راي المدقق مستقالً ونزيھا ً .
لقد سھى عن بال معالي الوزيرة بأن من مھام مديرية المحاسبة ت أمين اإلرتب اط م ع دي وان المحاس بة وفق ا ً ألحك ام الم ادة
 25من مرسوم تنظيم وزارة المالي ة وب أن المرس وم رق م  3373ت اريخ  1965/12/11المتعل ق بتحدي د أص ول ومھ ل
تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقھا وتوحيدھا فقد قضى بأن تتولى مديرية المحاسبة العامة :
 إستالم وتدقيق بيانات الواردات والنفقات الفصلية والسنوية والتأش ير عليھ ا وإرس ال نس خة عنھ ا إل ى دي وان المحاس بة)المادتان  4و ( 5ووضع تقريراً بمالحظاتھا الناتجة عن تدقيقھا وإرسالھا مع قطع حساب الموازنة إلى ديوان المحاس بة
)المادتان  7و . (11
 تدقيق حسابات المھمة التي يرسلھا المحتسبون المركزي ون والمحلي ون إل ى مديري ة المحاس بة العام ة وتوحي دھا وت نظمحساب المھمة العام والتي يتوجب على مدير المحاسبة العامة إرسالھا إلى ديوان المحاسبة في المھل المق ررة مص دقة أو
مشفوعة بمالحظاته )المواد  17و 33و.(36
 إرسال حواالت الصرف إلى ديوان المحاسبة في المھلة المحددة إليداعھا الديوان )المادة . ( 31كما سھى عن بال معالي الوزيرة بأن المرسوم رقم  3489تاريخ  1965/12/28المتعلق بنظام إرس ال الحس ابات إل ى
ديوان المحاسبة قضى بان ترسل حسابات اإلدارات العامة والمستندات العائدة لھ ا إل ى دي وان المحاس بة بواس طة مديري ة
المحاس بة العام ة ل دى وزارة المالي ة  .وأوج ب ھ ذا النظ ام عل ى م دير المحاس بة العام ة أن يرس ل إل ى دي وان المحاس بة
البيان ات الفص لية والحس اب الس نوي لك ل م ن ال واردات والنفق ات إل ى دي وان المحاس بة مص دقة أو مش فوعة بمالحظات ه
ضمن المھل المحددة في ھذا النظام .
وقد قضى ھذا النظام بأن يرسل مدير المحاسبة العامة الحساب اإلداري الع ام بأعم ال تنفي ذ الموازن ة قب ل  15آب م ن
الس نة التالي ة لس نة الموازن ة  ،عل ى أن يض م ھ ذا الحس اب إل ى مش روع قط ع حس اب الموازن ة ال ذي يرس له م دير
المحاسبة العامة لدى وزارة المالية إلى ديوان المحاس بة وفق ا ً ألحك ام ق انون المحاس بة العمومي ة ) الم واد  2و 3و4
و 5و.( 6
كما أوجب ھذا النظام على المحتسبين المركزيين والمحليين بأن يرسل كل م نھم إل ى دي وان المحاس بة وبواس طة مديري ة
المحاسبة العامة  ،حساب مھمة سنوي عن أعماله خالل السنة المالية المنقضية ويودع حساب المھمة مع مرفقاته مديرية
المحاسبة العامة لدى وزارة المالية ويرس له م دير المحاس بة العام ة إل ى دي وان المحاس بة مص دقا ً أو مش فوعا ً بمالحظات ه
ضمن مھل محددة .
ھذا وأوجب النظام على مدير المحاسبة العامة إرسال حساب المھمة العام قب ل  15تش رين األول م ن الس نة التالي ة لس نة
الحسابات الذي يتضمن نتيجة توحيد حسابات مھمة المحتسبين منفذي الموازنة العامة ومنفذي الموازنات الملحقة .
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إن القوانين واألنظمة النافذة المذكورة أعاله قد منحت مديرية المحاسبة العامة ومديرھا الص الحيات الت ي تمكنھ ا م ن
التدقيق في حسابات الدولة وإرسالھا إلى ديوان المحاسبة مصدقة أو مشفوعة بمالحظاتھ ا  ،وذل ك دون رج وع م دير
المحاسبة العامة إلى رؤوسائه التسلسليين وذلك لكي يستطيع إبداء رأيه بدون قيود .
وعليه فإن معالي وزير المالية  ،ال يب دو أنھ ا  ،ف ي الم دة القص يرة الت ي تول ت فيھ ا مھ ام وزارة المالي ة ق د أت يح لھ ا
اإلطالع على ھذه القوانين واألنظمة  ،وإال لما كانت قد وقعت ف ي خط أ تحميلن ا مس ؤولية ع دم لف ت إنتباھھ ا إل ى أنن ا
قمنا بإيداع قطع حسابات السنوات موضوع البحث إل ى دي وان المحاس بة  ،إال أن ه س ھى ع ن ب ال مع الي ال وزيرة ب أن
قيامنا بواجباتنا التي فرضھا علينا القانون والنظام ليس بحاجة إلى لفت إنتباه الوزيرة .
 -2جاء في بيان وزارة المالية بأن البيان الصادر عن ديوان المحاسبة قبل أيام يؤكد أن ثمة تلكؤا من مديرية المحاسبة ،
ومن ترأسھا ومن أشرف على عملھا  ،في أداء األعمال المطلوبة منھا في ھذا الشأن .
إن ھذا الكالم طغت عليه العمومية  ،وھو ي تھم جمي ع م دراء المحاس بة العام ة األص ليين أو المكلف ين ب دون إس تثناء أح د
منھم وھو كالم غير دقيق وال يقع في محله الواقعي والصحيح ھو :
أ -أنني ومنذ شھر ك انون الث اني ع ام  2005تولي ت مھ ام رئ يس دائ رة المحاس بة المالي ة والت ي م ن مھامھ ا الت دقيق ف ي
حسابات الدولة ووضع قطع حساب الموازنة وتوحيد حسابات مھمة المحتسبين المركزيين .
ب -إنه منذ شھر آب  2007كلفت بمھام مديرية المحاس بة العام ة ب التكليف وإس تمر ھ ذا التكلي ف حت ى ت اريخ مغ ادرتي
الوظيفة بسبب إستقالتي أي لغاية . 2010/1/26
ج -خالل الفترة الممتدة من  2005ولغاي ة  2010/1/26أنج زت قط ع حس اب موازن ة الدول ة للس نوات  2003وحت ى
 2007ضمنا ً  .ورفعتھ ا إل ى مع الي وزراء المالي ة  ،وق دمتھا إل ى دي وان المحاس بة مش فوعة بمالحظ اتي عليھ ا ورأي ي
السلبي فيھا  .وقد أقر مجل س الن واب قط ع حس اب ع ام  2003وبق ت مش اريع القط ع للس نوات الباقي ة ف ي أدراج مع الي
وزيرة المالية  .وبالتالي فإن من يسأل عن التلكؤ ھو وزيرة المالية وليس مدير المحاسبة العامة .
د -إن ع دم قي ام وزارة المالي ة بإرس ال حس ابات المھم ة إل ى دي وان المحاس بة من ذ ع ام  2001ھ و م ن مس ؤولية م دير
الخزين ة ال ذي علي ه إي داع ھ ذه الحس ابات إل ى مديري ة المحاس بة أوالً بحي ث ت تمكن ھ ذه المديري ة الحق ا ً م ن ت دقيق ھ ذه
الحس ابات وإي داعھا دي وان المحاس بة مص دقة أو مش فوعة بالمالحظ ات  ،وبالت الي م ن يس أل ع ن ھ ذا التلك ؤ ھ و م دير
الخزينة والرؤوساء التسلسليون لمدير الخزينة .
ھـ -إن معالي ال وزيرة وجمي ع وزراء المالي ة المتع اقبين يعلم ون حقيق ة الوض ع اإلداري المھت رئ ف ي مديري ة المحاس بة
العامة وذلك أني رفعت لھم عشرات الكتب ح ول ھ ذا الوض ع وعق دت معھ م عش رات اإلجتماع ات وطلب ت م ن مع اليھم
معالجة الوضع وملء المراكز الشاغرة في المديرية المذكورة  ،كم ا ط البتھم بوض ع حس ابات الدول ة الممكن ة الممس وكة
في المركز اإللكترون ي ف ي تص رف المديري ة ولك ن دون ج دوى  ،فق د ك ان ھن اك إص رار عل ى إبق اء مديري ة المحاس بة
العامة بوضع مھترئ لكي ال تتمكن من إنجاز المھام الكبيرة المنوطة بھا .
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ولكن بالرغم من ذلك إستطعت أن أجعل من ھذه المديرية محط إھتمام الرأي العام اللبناني بكامل ه ف ي الوق ت الحاض ر
وذلك بفعل ما أنجزته من الحسابات والمالحظات عليھا  ،ھذا اإلھتمام الذي لم يكن متيس راً◌ً حالي ا ً ل وال الجھ ود الت ي
بذلتھا والنتائج التي توصلت إليھا .
وإذا كانت معالي الوزيرة على غير علم بذلك فلتسأل من ھم على علم بذلك من موظفيھا ومستشاريھا .
 -3لقد خالفت مع الي وزي رة المالي ة ق انون المحاس بة العمومي ة والمرس ومين رق م  3373ت اريخ  1965/12/11ورق م
 3489ت اريخ  1965/12/28المتعلق ين بأص ول ومھ ل تنظ يم الحس ابات والبيان ات المالي ة وت دقيقھا وتوحي دھا وبنظ ام
إرسال ھذه الحسابات إلى ديوان المحاسبة عندما أصدرت الم ذكرة رق م  3312ت اريخ  6تش رين األول  ، 2010والت ي
بموجبھا ألفت لجنة من مدير المحاسبة العامة بالتكليف وكل من مدير الخزينة ومدير الموازنة وم دير الص رفيات وم دير
الواردات ورئيس المركز اإللكتروني مھمتھا إنجاز قطع الحساب وحس ابات المھم ة ألن ه وفق ا ً ألحك ام الق انون واألنظم ة
المرعية اإلجراء يتوجب على ھذه المديريات تقديم البيان ات اإلداري ة والفص لية والس نوية وحس ابات المھم ة إل ى مديري ة
المحاسبة التي يتوجب عليھا تدقيق وتوحي د ھ ذه الحس ابات وتص ديقھا أو إب داء المالحظ ات بش أنھا وتق ديمھا إل ى دي وان
المحاسبة  ،وبالتالي فإن مديرية المحاسبة العامة ھي المسؤولة عن ت دقيق أعم ال الم ديريات األخ رى وإب داء ال رأي فيھ ا
وال يمكن بالتالي ان تتولى ھذه المديريات مسؤولية تدقيق أعمالھا .
 -4وفقا ً لبيان وزارة المالية فإن معالي الوزيرة أعط ت موض وع قط ع حس اب األع وام  2004و  2009إھتمام ا ً كبي راً
منذ تسلمھا منصبھا وأصدرت التعليمات إلى مدير المالي ة الع ام لمتابع ة الموض وع وإعطائ ه األولوي ة القص وى وإنج ازه
في أقصر مدة ممكنة ...
إن قطع حساب السنوات  2004ولغاية  2007منجزة ومودعة أص والً ل دى مع الي ال وزيرة وجان ب دي وان المحاس بة ،
وكان يفترض بمعالي الوزيرة  ،رفع ھذه القطوعات إلى جانب مجلس الوزراء للبت بھا  ،وتركيز إھتمامھ ا عل ى إنج از
قطوعات حساب السنتين  2008و  2009فقط بدالً من وضع مشروع قانون يرمي إلى إعتبار ج دوالً بالنفق ات ال يم ت
إلى المحاسبة العامة بصلة ھو بمثابة قطع حس اب الس نوات  2006ولغاي ة  2009ض منا ً وس وف يك ون لن ا ف ي القري ب
العاجل رأيا ً واضحا ً بمشروع القانون المذكور .
 -5جاء في بيان وزارة المالية وما أدلت به مع الي ال وزيرة ف ي جلس ة لجن ة الم ال والموازن ة أن ه تب ين لل وزيرة أن قط ع
حساب  2005أرسل إلى ديوان المحاسبة في المرة األولى دون تدقيق وبص يغة أف اد عنھ ا دي وان المحاس بة أنھ ا مخالف ة
للقانون .
إن ھذا الكالم غير صحيح والصحيح ھو :
 إن ديوان المحاسبة لغاية تاريخه لم يدقق مشروع قطع حساب عام  2005ولم يصدر عنه ما يفيد أن صيغة ھذاالحساب مخالفة للقانون .
 إن صيغة مشروع قطع حساب عام  2005ھي الصيغة ذاتھا الت ي اعتم دتھا بالنس بة للع ام  ، 2003وق د أقرھ امجلس النواب بموجب القانون رقم  716تاريخ  2006/2/3وأشاد بھا ديوان المحاسبة بموجب تقريره السنوي
عام  2005حيث جاء في ھذا التقرير ما يلي :
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ي رى ال ديوان ف ي ذل ك خط وة مھم ة عل ى ص عيد تبي ان حقيق ة الوض ع الم الي للدول ة وتس تجيب للوض وح
والشفافية ومقتضيات الرقابة .
أما لجھة إدعاء وزيرة المالية بأنني أرسلت مش روع قط ع حس اب س نة  2005ب دون ت دقيق فھ و إدع اء مرف وض وغي ر
صحيح ذلك أن معالي الوزيرة لديھا الكتاب المرفوع إليھا والذي يتضمن نتائج التدقيق المقدمة أيضا ً إلى ديوان المحاسبة
 ،وباإلضافة إلى ذلك فإن معالي الوزيرة تعترف بأن الفرق بين قطع الحساب األول والحساب الجدي د ھ و ثماني ة مالي ين
ليرة فحس ب والن اتج ع ن خط أ ف ي اإلي رادات  ،وھ ذا اإلعت راف دلي ل عل ى قيامن ا بالت دقيق ف ي النط اق المت اح لن ا وذل ك
بالرغم من أن الوزيرة فرزت عدداً من االشخاص المناسبين للقي ام بھ ذا العم ل )ح والي  80موظف ا ً م ن وزارة المالي ة(.
كانت نتيجة تدقيقھم ) 8مالي ين فق ط( ال تس اوي جھ د وكلف ة ال ـ  80موظف ا ً وھ ذا دلي ل أيض ا ً عل ى كفاءتن ا ف ي عملي ات
التدقيق .
 -6إن إدعاء معالي الوزيرة بأن ما سبق وأرس ل إل ى دي وان المحاس بة م ن قب ل الم دير الس ابق يعتب ر غي ر مكتم ل كون ه
أرس ل إل ى دي وان المحاس بة دون ت دقيق  ،وھ و م ا يع رض أص حابه للمالحق ة  ،ھ و إدع اء ف ي غي ر موقع ه ال واقعي
والقانوني ألنه كما سبق القول بأن نتائج التدقيق في قطوع ات الحس ابات لس نوات  2004و  2005و  2006و 2007
مرفوعة بموجب كت ب مس جلة أص والً ل دى مديري ة المحاس بة الع ام ول دى مع الي ال وزيرة ول دى دي وان المحاس بة  .ھ ذا
باإلضافة إلى أن إرتباك معالي الوزيرة في قول الحقيقة يتبين من قولھا " ب أن الم ديرة الت ي كان ت مكلف ة بمھ ام المديري ة
أع دت قط ع حس اب لألع وام ذاتھ ا دون إنتظ ار ق رار مجل س ال وزراء ودون إع الم وزي رة المالي ة  .ف ي ح ين أن مع الي
الوزيرة أدلت حسب ما نسب إليھا في جلسة لجنة المال والموازنة " بأن ما أرس لته الش ريف ھ و األرق ام الم دقق بھ ا ف ي
حين أن ما أرسله صالح لم تدقق فيه الوزارة "  ..فھذا يدل عل ى أن مع الي ال وزيرة عل ى عل م ت ام بم ا قام ت ب ه الم ديرة
باإلنابة بل ھي تدافع عن الصيغة الثانية التي قُدم بھا قطع الحساب إلى ديوان المحاسبة كما يدل عل ى أن مع الي ال وزيرة
غير راضية عن الصيغة األولى لذلك :
ندعو معالي الوزيرة إلى نشر نتائج التدقيق األول والثاني مع المالحظ ات والتحفظ ات المرفق ة بھم ا ليطل ع ال رأي الع ام
عليھا وبالتالي مالحقة كل من قصر أو أھمل أو خالف القانون .
إنن ا نكتف ي بم ا تق دم  ،ون دعو الجمي ع إل ى التص رف بحكم ة وتعق ل ،ون دعوھم إل ى التع اون البن اء إلنج از الحس ابات
وتصحيحھا وتقديمھا إلى الجھات المعنية بالرقابة المالية والسياسية وفقا ً لألصول وحفظا ً للمال العام .
ھذا ما دعوناه في مستھل مقالتنا ھذه  ،بعض الحقائق  ...الى أن يحين الوقت لكشف الحقائق الدامغة .
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أمين صالح
السفير في 2010/11/4

مشروع قانون قطع الحساب لألعوام
الممتدة من العام  2006ولغاية  2009ضمنا ً
خطأ دستوري وقانوني ومالي
وض عت وزارة المالي ة ج دوالً بالنفق ات العمومي ة لألع وام الممت دة م ن  2006ولغاي ة  2009ض منا ً وأع دت مش روع
ق انون م ن م ادة وحي دة يرم ي إل ى إعتب ار ھ ذا الج دول بمثاب ة ق انون قط ع حس اب تل ك الس نوات متذرع ة ب أن الظ روف
اإلستثنائية التي مرت بھا البالد حالت دون إقرار الموازنات لألعوام الم ذكورة مم ا ي ؤدي حتم ا ً إل ى ع دم إمكاني ة إع داد
قطع حساب تلك األعوام.
إن التذرع بعدم إقرار موازنات األعوام  2006ولغاية  2009ضمنا ً للقول بعدم إمكانية إعداد قطع حساب تل ك األع وام
يقع في غير موقعه القانوني والواقعي لوجود موازنات إثني عش رية وال س يما ع ام  2006وبالت الي يقتض ي إع داد قط ع
حساب لھا باإلضافة إل ى أن عملي ات الموازن ة والعملي ات خ ارج الموازن ة يج ري قي دھا ف ي الس جالت المحاس بية للدول ة
وفقا ً ألحكام التصميم المحاسبي العام الموضوع بالمرسوم رقم  10388تاريخ  1997/6/9الذي وض ع المب ادئ التقني ة
والمحاس بية العام ة لمحاس بة الدول ة الت ي ت ؤدي إل ى معرف ة ومراقب ة عملي ات الموازن ة م ن إي رادات ونفق ات وعملي ات
الخزينة كما تھ دف محاس بة الدول ة إل ى وص ف العملي ات المالي ة والرقاب ة عليھ ا وإع داد المعلوم ات عنھ ا وإبالغھ ا إل ى
الجھات المختصة باإلدارة والرقابة .
لذلك ،فإن واردات الدولة من مختلف الضرائب والرسوم والحاصالت والعائدات تف رض وتحص ل وفق ا ً ألحك ام الق وانين
الضريبية والمالية النافذة  ،سواء أقرت الموازنة أو لم تقر ،ذلك أن إجازة الجباية في قانون الموازنة  ،ال تخل ق أوض اعا ً
قانونية بل ھي تشكل تأكيداً على واجبات الموظفين العموميين التي تقضي عليھم بجباية الواردات حسبما ھي مح ددة ف ي
القوانين النافذة وبالتالي فإن األجھ زة المختص ة تق وم بف رض الض رائب والرس وم وتحص يلھا وقي دھا ف ي محاس بة الدول ة
وفي الحسابات العائدة لكل نوع م ن أن واع الض رائب والرس وم  ،والبيان ات الص ادرة ع ن وزارة المالي ة ش ھريا ً وس نويا ً
تثبت أن واردات الدولة مسجلة ف ي الحس ابات عم الً بالمب ادئ المحاس بية العام ة الت ي قض ت ب أن تس جل إي رادات الدول ة
بتاريخ تحصيلھا فعليا ً .
أما النفقات العامة  ،على إختالف أشكالھا وأھدافھا  ،فھي النفقات التي تصرف من موازنة الدول ة لقي ام الدول ة بوظائفھ ا
األساسية )األمن  ،الدفاع  ،العدالة  ،العالقات الخارجية  ،والتنمية ،إلخ .(..
ف إن تنفي ذھا يم ر ب أربع مراح ل :فف ي مرحل ة عق د النفق ة تق وم ال وزارات بعم ل م ن ش انه أن يرت ب دين ا ً عل ى الدول ة
)كالتوظيف أو شراء اللوازم واألجھزة أو مشاريع البنى التحتي ة إل خ (...وال يمك ن أن تعق د نفق ة إال إذا ت وفر لھ ا إعتم اد
في الموازنة وال يجوز إستعمال اإلعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلھا وذلك وفقا ً لما قضت به أحكام الم ادة  57م ن
قانون المحاسبة العمومية وبالتالي فإن الحكومة )أي الوزارات واإلدارات العامة ( تعقد النفق ات عل ى أس اس اإلعتم ادات
المرصدة لھذه النفقات  ،إم ا وفق ا ً لموازن ة مص دقة حس ب األص ول  ،أو وفق ا ً للموازن ة اإلثن ي عش رية أو وفق ا ً لمش روع
موازنة لم تصدق وفقا ً لألصول  .وھذا ما جرى فعليا ً  ،إذ أن الحكومات عقدت نفقاتھ ا عل ى أس اس  :إم ا القاع دة اإلثن ي
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عش رية أو عل ى أس اس مش روع الموازن ة لألع وام  2006ولغاي ة  2010ض منا ً  .وف ي مرحل ة ثاني ة تق وم ال وزارات
واإلدارات العامة المعنية بتصفية نفقاتھا أي بإثبات ترتب الدين على الدولة وتحديد مقداره واستحقاقه )تحديد قيمة النفقة(
إستناداً إلى المستندات المبينة لتنفيذ النفقة .
وفي مرحلة ثالثة تقوم ھذه الوزارات واإلدارات المعني ة بتحوي ل معامل ة النفق ة إل ى وزارة المالي ة لص رف قيم ة النفق ة ،
وتقوم وزارة المالية في ھذه المرحلة بإصدار حوالة تجيز دفع قيمة النفقة وذلك بعد التثبت من إقتران معامل ة عق د النفق ة
بتوقيع الوزير المخ تص أو المرج ع الص الح لعق د النفق ة وتأش ير مراق ب عق د النفق ات عل ى المعامل ة )وھ و موظ ف ت ابع
لوزارة المالية( وانطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد أي التأكد من وجود إعتم اد لھ ذه النفق ة وب أن مبل غ النفق ة م أخوذ
من ھذا اإلعتماد  .وكذلك التثبت من صحة حسابات النفقة  .ويتولى إص دار ح واالت الص رف بإس م وزي ر المالي ة م دير
الص رفيات ف ي وزارة المالي ة  ،وت نظم مديري ة الص رفيات س جالً ب الحواالت المص روفة وبيان ات فص لية وس نوية
باإلعتمادات المصروفة .
أما المرحلة األخيرة من مراحل تنفيذ النفقة فھي مرحلة دفع النفقة وھي المرحلة الحسابية  ،حيث تصبح الحوالة ص الحة
للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي عليھا وھو مدير الخزين ة ف ي وزارة المالي ة  ،عم الً بأحك ام الم ادة  158م ن ق انون
المحاسبة العمومية التي نصت على أن تتولى خزين ة الدول ة جمي ع عملي ات الق بض وال دفع الت ي يس توجبھا تنفي ذ موازن ة
الدولة وإدارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة .
وف ي نھاي ة مرحل ة دف ع النفق ة وعم الً بالمب ادئ المحاس بية العام ة  ،تس جل نفق ات ك ل وزارة أو إدارة عام ة  ،ونفق ات
الموازن ات الملحق ة ف ي الحس ابات العائ دة لك ل نفق ة وذل ك بت اريخ توقيعھ ا م ن قب ل محتس ب المالي ة المرك زي – م دير
الخزينة في وزارة المالية .
إذاً  ،وتطبيقا ً للقواعد المحاسبية  ،فإن واردات الدولة ونفقاتھا يجري تس جيلھا ف ي س جالت وحس ابات الدول ة وك ذلك ف إن
عمليات الخزينة من قبض األموال ودفعھا تسجل بتاريخ تنفيذھا في الحسابات الخاصة بھا وذلك في حال أقرت الموازنة
أم لم ُتقر  .وبالتالي تستطيع وزارة المالية إعداد الحسابات النھائية لكل سنة مالية بما فيھا قطع حساب الموازنة الذي ھ و
قانون يبين فيه نفقات الدولة المصروفة ووارداتھا المحصلة التي تمت فعالً في فترة مالية منصرمة ھ ي فت رة الموازن ة .
بمعن ى آخ ر ف إن قط ع الحس اب أو الحس اب الخت امي الحك ومي ھ و بي ان تجميع ي )أو بيان ات تجميعي ة( توض ح بن ود
اإليرادات العامة ومقدارھا وبنود المصروفات ومقدارھا خالل دورة مالية معينة ھي ع ادة س نة الموازن ة تظھ ر بموجب ه
نتيجة الدورة المذكورة أو نتيجة تنفيذ الموازنة من وفر أو عجز ج راء مقابل ة ال واردات بالنفق ات يص دق عليھ ا م ن قب ل
السلطة التشريعية بموجب قانون قطع الحساب الذي يبت نھائيا ً بالنتيجة التي إقترن بھا تنفيذ موازنة الدولة.
إن إع داد قط ع حس اب الس نوات  2006ولغاي ة  2009ض منا ً يك ون متيس راً ويمك ن إنج ازه وفق ا ً للص يغة التفص يلية
الكاملة التي نصت عليھا القوانين واألنظمة النافذة واستناداً إلى محاسبة الدول ة الممس وكة م ن قب ل مديري ة الخزين ة
والمركز اإللكتروني أيا ً كانت الظروف ،حيث أن الظروف اإلستثنائية التي حالت دون إقرار الموازنات لألعوام 2006
حتى  2009ضمنا ً  ،ال يمكن أن تح ول دون إع داد الحس ابات المالي ة النھائي ة للدول ة  ،ألن العملي ات المالي ة كاف ة ق د
نفذت وسجلت في ھذه الحسابات  ،وال يوجد أي مانع تقني من إنجاز حساباتھا .
أما جدول النفقات المرفق بمشروع القانون موضوع البحث ال يمكن إعتباره بمثابة قط ع حس اب ال م ن حي ث الش كل وال
م ن حي ث المض مون الن ه ببس اطة يخ الف أحك ام المرس وم رق م  3373ت اريخ  1965/12/11المتعل ق بتحدي د أص ول
ومھل تنظيم الحسابات والبيان ات المالي ة وت دقيقھا وتوحي دھا ألن ه ال يتض من بيان ات النفق ات العائ دة لك ل وزارة أو إدارة
عامة على النحو التالي :
 اإلعتمادات األساسية .38

 اإلعتمادات المدورة . اإلعتمادات اإلضافية . اإلعتمادات الملغاة . اإلعتمادات المفتوحة الصافية . المبالغ المعقودة . المبالغ المصروفة . اإلعتمادات المعقودة الواجب تدويرھا . اإلعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرھا . اإلعتمادات غير المعقودة الواجب إلغاؤھا .كما أن ھذا الجدول ال يتضمن البيانات التفصيلية العائدة لكل نوع من اإليرادات وفقا ً لما يلي :
 واردات الموازنة المقدرة . الواردات المدورة إلى أول السنة . الواردات المحققة . الواردات الملغاة أو المنزلة . الواردات الصافية الموضوعة قيد التحصيل . الواردات المحصلة . الواردات قيد التحصيل والمدورة إلى السنوات الالحقة .إن الجدول موض وع البح ث ال يتض من أي ا ً م ن البيان ات الم ذكورة أع اله  ،حت ى أن ه ج اء خالي ا ً م ن إجم الي ال واردات
واقتصر على إجمالي النفقات فقط  .وذلك خالفا ً للقواعد الدستورية والقانونية والمحاسبية النافذة .
كم ا خل ى ھ ذا الج دول م ن حس ابات الموازن ات الملحق ة عل ى ال رغم م ن أھميتھ ا وھ ي موازن ة اإلتص االت  ،موازن ة
اليانصيب الوطني  ،موازن ة مديري ة الحب وب والش مندر الس كري  .وذل ك يعن ي ع دم ش مول الج دول عل ى كاف ة نفق ات
الدولة ووارداتھا خالفا ً للدستور والقانون .
إن وزارة المالي ة  ،وبالت الي الحكوم ة  ،ملزم ة ب أن تع رض عل ى مجل س الن واب حس ابات اإلدارة المالي ة النھائي ة الت ي
يتضمنھا قطع الحساب ليوافق مجلس النواب عليھا قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك الس نة وذل ك عم الً بأحك ام
الم ادة  87م ن الدس تور  .وعل ى الحكوم ة أن تحي ل مش روع ق انون قط ع حس اب الموازن ة إل ى مجل س الن واب قب ل أول
تشرين الثاني من السنة التي تل ي س نة الموازن ة وذل ك عم الً بأحك ام الم ادة  197م ن ق انون المحاس بة العمومي ة  .وذل ك
ب التالزم م ع تق ديم مش روع موازن ة الدول ة إل ى مجل س الن واب ف ي ب دء عق د تش رين األول وفق ا ً ألحك ام الم ادة  83م ن
الدستور وعلى وزارة المالية تقديم قطع الحساب إلى ديوان المحاسبة قبل  15آب من السنة التي تلي سنة الموازنة وذلك
إنفاذاً لألحكام الدستورية التي أولت موضوع مالية الدولة إھتماما ً خاصا ً وقض ت بإنش اء دي وان المحاس بة ال ذي ل ه وح ده
صالحية البت بصحة الحسابات وانطباقھا على القوانين واألنظمة النافذة .
إن عدم إعداد قطع الحساب بما فيه حسابات الدول ة النھائي ة يش كل مخالف ة ص ريحة للدس تور والق وانين واألنظم ة الناف ذة
باإلضافة إلى أنه يؤدي إلى تعطيل الرقابة المالية الموكلة إلى ديوان المحاسبة والتي ھدفھا التأكد م ن أن تنفي ذ الموازن ة
يسير وفقا ً لإلجازة التي أعطاھ ا مجل س الن واب والتأك د م ن حس ن التنفي ذ وع دم تج اوز اإلعتم ادات المرص دة س واء ف ي
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الموازنات المصدقة أو الموازنات اإلثني عش رية أو مش اريع الموازن ات  ،وك ذلك التثب ت م ن ص حة تحص يل ال واردات
وتجنب التبذير والھدر وإنفاق اإلعتمادات وفقا ً لألصول وفي الغاي ات الت ي رص دت م ن أجلھ ا  ،ويس توجب ذل ك مراقب ة
األشخاص والھيئات  ،الذين يتولون إدارة األموال العمومية من وزراء وموظفين وتحديد مسؤولياتھم عند اإلقتضاء .
إن عدم إنجاز الحسابات المالية للدولة ال تقتصر نتائجه على تعطيل الرقابة المالية التي يقوم بھا ديوان المحاسبة بل تمتد
أيض ا ً لتعطي ل الرقاب ة السياس ية الت ي تمارس ھا الس لطة التش ريعية عل ى الس لطة التنفيذي ة حي ث قض ى الدس تور وق انون
المحاسبة العمومية والنظام الداخلي لمجلس النواب بأن يعرض قطع حساب كل س نة مالي ة عل ى مجل س الن واب ليص ادق
عليه قبل المصادقة على موازنة النفقات والواردات .
لجميع األسباب المبينة أعاله نتمنى على وزارة المالية وبالتالي على الحكومة إع داد حس ابات اإلدارة المالي ة النھائي ة
وفقا ً لألحكام الدستورية والقانونية والمبادئ التقنية والمحاسبية النافذة ،وسحب مشروع قانون قطع الحساب لألعوام
الممتدة من العام  2006ولغاية  2009ضمنا ً وجدول النفقات المرفق به ألن ھذا الجدول وبالصيغة المقدمة إلى مق ام
مجلس الوزراء ال يمكن أن يكون قطع حساب فھو يخالف القواع د الدس تورية والقانوني ة والمحاس بية الناظم ة لمالي ة
الدولة ويعطل الرقابة المالية والقضائية والسياسية.
إنه خطأ دستوري وقانوني ومالي صريح يقتضي الرجوع عنه .

مدير المحاسبة العامة بالتكليف السابق في وزارة المالية
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مشروع قانون قطع حساب األعوام من  2006إلى 2009
الذي أعدّته وزارة المالية خالفا ً للدستور والقانون
بمالي
الليرات

ين

2007

2008

2009

المجموع

نفق ات الموازن ة
وھي :

9,432,246

10,070,580

10,983,537

13,028,439

43,514,802

نفقات عامة خارج
خدمة الدين

4,875,438

5,130,429

5,679,107

6,941,632

22,626,606

682,641

757,857

927,583

621,234

2,989,315

4,556,808

4,940,151

5,304,430

6,086,807

20,888,196

2,447,229

2,516,551

3,973,259

4,138,821

13,075,860

404,778

306,451

526,658

456,408

1,694,295

كھرباء لبنان

1,338,392

1,488,475

2,437,108

2,261,545

7,525,520

وزارة الطاقة

117,025

20,000

48,686

0

185,711

109,478

22,500

47,500

520,324

699,802

80,165

83,058

90,667

89,511

352,401

177,914

245,242

355,525

380,119

1,158,527

0

70,000

50,000

60,000

180,000

مجلس الجنوب

0

40,000

40,000

10,000

90,000

مجموع اإلنفاق

11,627,092

12,587,131

14,956,796

17,167,260

56,590,662

منھ ا نفق ات عل ى
حس اب موازن ات
سابقة
خدمة الدين
نفق ات الخزين ة و
أھمھا:
البلديات

ة العلي

ا

الھيئ
لإلغاثة

دع م الفوائ
المدينة

د

ردي ات الض ريبة
عل ى القيم ة
افة
المض
ندوق
الص
زي
المرك

2006
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