أمين صالح
مشروع قانون تدقيق حسابات الدولة
خرق للدستور ومصادرة صالحيات
أح ال ت حكوم ة الرئيس فؤاد الس نيورة األولى على المجلس الني ابي في  25أيار  2006وبموجب
المرس وم رقم  17053مش روع قانون يتعلق بتدقيق حس ابات اإلدارات العامة والمؤس س ات العامة
والبلديات وإتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة أو المؤس س ات العامة مھما كان ش كلھا
القانوني وإخض اعھا إلجراءات التدقيق والمراجعة وفقا ً للقواعد الدولية للتدقيق) International
 ( auditing standardsاعتب اراً من ت اريخ إقرار وثيق ة الوف اق الوطني في الط ائف في
 1989/11/5وحتى  ، 2005/12/31وذل ك في م ا يتعلق ب المع امالت الم الي ة المش مول ة بھ ذه
الحسابات ونتائجھا من حين عقدھا إلى حين اإلنتھاء من تنفيذھا وقيدھا في السجالت والحسابات .
للوھل ة األولى يظن المرء أن ه مواطن في دول ة خل ت من القوانين واألنظم ة التي ترعى الم ال الع ام
وتص ون حرمته  ،وأن الحكومة حرص ا ً منھا على س المة المال العام أعدت مش روع قانون لمحاسبة
ومعاقبة كل من خالف أو إرتش ى أو تواطئ أو اھمل أو قص ر في إدارته للمال العام  .لكن الحقيقة
ھي بخالف ذلك  ،فالدولة اللبنانية ومنذ أن كانت تحت اإلنتداب الفرنس ي أولى دس تورھا الصادر في
 23أيار س نة  1926عناية فائقة بالمالية العامة للدولة  ،وأولى المش ترع اإلھتمام الخاص بإدارة
األموال العمومية والرقابة عليھا والتدقيق في حس اباتھا  .لذلك جاز التس اؤل عن الغايات التي يرمي
إليه المش روع واألھداف المتوخاة منه  ،والتي يمكن إس تبيانھا من خالل اإلطار القانوني والمحاس بي
لحسابات الدولة ومشاكلھا .
إن قانون المحاس بة العمومية حدد أص ول إدارة األموال العمومية وھي أموال الدولة  ،البلديات ،
المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات وأموال سائر األشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية
واألموال المودعة في خزينة الدولة  ،فتناول أص ول إعداد موازنة الدولة وإقرارھا من الس لطة
التش ريعية وقطع حس ابھا وحس اب المھمة وأناط المش ترع بوزارة المالية ادارة ھذه األموال وحفظھا
وتولي ش ؤون الموازنة والخزينة والنقد والجمارك واليانص يب الوطني والش ؤون العقارية والمس احة
وكل ما تنيطه بھا القوانين واألنظمة ،كما وض ع المش ترع نظام ض بط ذاتي )داخلي( في اإلدارة
العامة يؤمن الرقابة الداخلية على عمليات تنفيذ الموازنة العامة .
لقد أناط القانون بخزينة الدولة وحدھا مھمة تولي جميع عمليات القبض والدفع التي يس توجبھا تنفيذ
موازنة الدولة وإدارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة بحيث يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب
الخزينة موظفون يطلق على كل منھم إس م المحتسب ووضع المشترع التصميم العام لحسابات الدولة
والمؤسسات العامة والبلديات وحدد مبادئ وأھداف محاسبة الدولة بحيث تھدف إلى وصف العمليات
الم الي ة والرق ابة عليھا ،إعداد المعلومات عنھا وإبالغھا إلى الجھات المختص ة باإلدارة والرقابة )
المواد  ، 159 ، 158و  163من قانون المحاسبة العمومية (.
تش مل المحاس بة العامة للدولة إدارات الموازنة العامة واإلدارات ذات الموازنات الملحقة  ،ويمس ك
المحاس بة العامة للدولة المحتس بون المش ار إليھم في المادة  160من قانون المحاس بة العمومية وھم
المحتس بون المركزيون في وزارة المالية وإدارة الجمارك واإلتص االت وفي كل إدارة ذات موازنة
ملحقة والمحتس بون المحليون التابعون للمحتس بين المركزيين وينفذ المحتس بون المركزيون الموازنة
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العامة بقيد إيرادات الموازنة ونفقاتھا في الحس اب النھائي الخاص بكل إيراد أو نفقة كما أنھم ينفذون
عمليات خارج نطاق الموازنة بقيد ھذه العمليات في حسابات الغير .
يتوجب على المحتس بين المركزيين والمحتس بين المحليين أن يقدموا بإس مھم وعلى مس ؤوليتھم
وبواس طة مدير المحاس بة العامة حس اب مھمة س نوي إلى ديوان المحاسبة ) م  176ق.م.ع( وتشمل
مھمة المحتس ب جميع العمليات التي يقوم بھا في محتس بيته من أول كانون الثاني لغاية  31كانون
األول من كل س نة  ،أو أثناء المدة التي إس تلم فيھا وظيفته  ،إذا كانت ھذه المدة دون الس نة )م 175
ق.م.ع(.
إن إعداد حس ابات الدولة المالية النھائية ھي من مس ؤولية وزارة المالية ويقتض ي أن تنظم وفقا ً
للتنظيم المعتم د للموازن ة وتقف ل بنھ اي ة الفترة المح ددة لتنفي ذھ ا ويج ب أن تبين نتيج ة تنفي ذ إيرادات
الموازنة ونفقاتھا  ،كيفية تمويل الرص يد ،ويص دق على الحس ابات بموجب قطع الحس اب الذي يبت
نھائيا ً بالنتيجة التي أقترن بھا تنفيذ موازنة الدولة .
باإلض افة إلى دور وزارة المالية في إدارة األموال العمومية فقد أناط بھا القانون دوراً للرقابة على
ھذه األموال فوفقا ً ألحكام المادة  38التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات فإن
الرقابة على إدارة المحتس بين العموميين تتم من قبل وزير المالية تس لس ليا ً ومن قبل ھيئات الرقابة
المختصة .
فق د أن اطت القوانين واألنظمة بمديرية المحاس بة العامة في وزارة المالية مھمة التدقيق الداخلي في
عملي ات المحتس بين والمح اس بين اإلداريين وتوحي دھا وتدقيق بيانات الواردات والنفقات وتوحيد
عناص رھا وتدقيق حس ابات المھمة وتوحيدھا وإرس الھا إلى ديوان المحاس بة في المھل المقررة
مص دقة أو مش فوعة بمالحظاته ووض ع قطع حس اب موازنة الدولة وحس اب المھمة العام وإيداعھما
في المھل القانونية جانب ديوان المحاسبة .
باإلض افة إلى دور مديرية المحاس بة العامة كمدقق داخلي للحس ابات فقد أنش أت في وزارة المالية
أجھزة أخرى للرق اب ة ال داخلية وھي  :جھاز مراقبة التحقق الذي يؤمن الرقابة على مختلف عمليات
طرح الضرائب والرسوم التي تتولى أمرھا مديرية المالية العامة  ،وجھاز مراقبة الجباية الذي يؤمن
الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم ،وجھاز مراقبة عقد النفقات الذي يتولى بإسم وزير
المالية التثبت من توفر إعتماد النفقة وص حة تنس يبھا وإنطباق المعاملة على القوانين واألنظمة النافذة
 ،وإذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أرسلھا المراقب إليه قبل التأشير مقرونة
بمطالعته .
أما في المؤسسات العامة فيتولى مراقبة عقد النفقات في كل منھا مستخدم ينتمي إلى الفئة الثالثة على
األق ل مھمت ه النظر في توافر اإلعتم اد وإنطب اق المع امل ة على القوانين واألنظم ة  .كم ا تخض ع
األعم ال الم الي ة في البل دي ات لس لطة مراقب مالي يس مى المراقب العام  ،ويرتبط إداريا ً بوزارة
الداخلية طيلة مدة قيامه بھذه الوظيفة .
إن الرقابة الداخلية لوزارة المالية ال تكفي وحدھا  ،فكان ال بد من الرقابة المالية المستقلة )الخارجية(
التي تھدف إلى التأكد من أن تنفيذ الموازنة يس ير وفقا ً لإلجازة التي أعطاھا مجلس النواب  ،والتأكد
من حس ن التنفيذ وعدم تجاوز اإلعتمادات المرص دة وإنفاقھا وفقا ً لألص ول وفي الغايات التي
رص دت من أجلھ ا  ،التثب ت من ص ح ة تحص ي ل الواردات المقررة  ،تجنب التبذير والھدر ،
ويستوجب ذلك مراقبة األشخاص والھيئات الذين يقومون بتنفيذ النفقات  ،وكذلك الذين يتولون تحقيق
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الواردات وتحص يلھ ا  ،وبص ورة ع ام ة جميع ال ذين يتولون إدارة األموال العمومي ة من وزراء
وموظفين  ،وتحديد مسؤولياتھم عند اإلقتضاء .
إن الرقابة على تنفيذ الموازنة  ،يجب أن تمارس ھا في األصل  ،السلطة التشريعية )مجلس النواب( ،
التي أجازت للحكومة الجباية واإلنفاق ض من حدود رس متھا لھا  ،حتى تتاكد من حس ن التنفيذ إال أن
ممارس ة ھذه المھمة تس توجب إختصاصا ً وتفرغا ً  ،ال يتوافران على الغالب في البرلمان كما تستلزم
حي اداً وتجرداً ال يمكن أن يتوفرا  ،بص ورة أكي دة  ،إال في ھيئ ات ال تت أثر ب النزاع ات والتي ارات
الس ياس ية  .إن ھذا كله حدا بالدول إلى إيجاد الھيئة المناس بة لممارس ة الرقابة المس تقلة  ،فأناطھا
بعض ھم بديوان المحاس بة كما في لبنان ،وأناطھا بعض ھم اآلخر بھيئات مماثلة  ،إال أن ھذه الھيئات
على اختالف تس ميتھا تتفق في موض وع مھمتھا  ،وھي القيام برقابة تمھيدية تض ع بنتيجتھا تقارير
تودع السلطة التشريعية مع الحسابات النھائية لكي تجري الرقابة البرلمانية عليھا .
إن المش ترع الدستوري في لبنان أولى األھمية الكبرى للدور الرقابي لديوان المحاسبة  ،فقد بادر مع
ص دور الدس تور اللبناني س نة  1926إلى النص في المادة  87منه على تش كيل ديوان للمحاس بات
بحيث أصبح ھذا الديوان منذ ذلك التاريخ في مصاف المؤسسات الدستورية وقد نصت المادة األولى
من قانون تنظيم ديوان المحاس بة الص ادر بالمرس وم اإلش تراعي رقم  82تاريخ 1983/9/16
وتعديالته على أن ديوان المحاس بة محكمة إدارية تتولى القض اء المالي وتكون مھمتھا الس ھر على
األموال العمومية واألموال المودعة بالخزينة وذلك عن طريق مراقبة إس تعمال ھذه األموال ومدى
إنطباقه على القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء والفص ل في ص حة وقانونية معامالتھا وحس اباتھا
وباألخص محاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين واألنظمة المتعلقة بھا .
إن رقابة ديوان المحاس بة على الحس ابات تس مح بالتحقق من مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ الموازنة
ومدى التقيد بإذن الجباية واإلنفاق المعطى من ممثلي الشعب للحكومة  ،وھي تظھر وضعية محاسبة
الدولة عند نھاية كل س نة مالية وقد قض ى الدس تور اللبناني وقانون المحاس بة العمومية والنظام
الداخلي لمجلس النواب بأن يعرض قطع حس اب الموازنة لكل س نة  ،وتقرير ديوان المحاس بة مع
بيان مطابقة الحس ابات العام على مجلس النواب ليوافق عليھا قبل نش ر موازنة السنة الثانية التي تلي
سنة الموازنة .
إن المادة الثانية من قانون تنظيم ديوان المحاس بة حددت الجھات الخاض عة حس اباتھا لرقابة الديوان
وھي إدارات الدولة والبلديات الكبرى وغيرھا من البلديات التي اخض عت أو تخض ع لرقابة الديوان
بموجب مرس وم يتخذ في مجلس الوزراء  ،المؤس س ات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات
الخاض عة لرقابة الديوان  ،ھيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤس س ات التي تش رف عليھا أو في
المؤس س ات التي تض من لھا الدولة ح ّداً أدنى من األرباح  ،المؤس س ات والجمعيات وس ائر الھيئات
والش ركات التي للدولة أو للبلديات أو للمؤس س ات العامة التابعة للدولة أو للبلديات عالقة مالية بھا
عن طريق المس اھمة أو المس اعدة أو التسليف وبذلك تكون الجھات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة
أوسع وأشمل من الجھات التي أخضعھا مشروع القانون إلجراءات التدقيق والمراجعة .
إن رقابة ديوان المحاس بة ھي رقابة ش املة إدارية وقضائية فالديوان يمارس الرقابة اإلدارية المسبقة
التي تھدف إلى التثبت من ص حة معامالت الواردات والنفقات الخاض عة لرقابته والمحددة في قانون
تنظيم ه أو في ق انون المح اس ب ة العمومي ة  ،وم دى إنطباق ھذه المعامالت على الموازنة والقوانين
واألنظم ة المرعي ة اإلجراء )المواد ،(32,34,35,36ورقابة ديوان المحاس بة المس بقة ھي من
المعامالت الجوھرية وتعتبر كل معاملة ال تجري عليھا ھذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف
المختص وض عھا في التنفيذ تحت طائلة العقوبة )المادة  ، (73وھذه الرقابة المس بقة تحول دون
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وقوع الھ در في األموال العمومي ة ودون مخ الف ة القوانين وھي رق ابة وقائية حاولت الحكومة إلغائھا
ولكنھا لم تفلح حيث تصدى الديوان لھذه المحاوالت ونجح في ذلك لغاية تاريخه .
أما رقابة الديوان على الحسابات فھي على نوعين  :رقابة قضائية ورقابة إدارية مؤخرة .
فالرقابة القض ائية على الحس ابات وفقا ً ألحكام المادة  56من قانون تنظيم الديوان تكون عبر تدقيق
الديوان في حس ابات المحتسبين المركزيين والمحليين وحسابات أي شخص يتدخل في قبض األموال
العمومية واألموال المودعة في الخزينة أو في دفعھا دون أن تكون له الصفة القانونية وكذلك التدقيق
في حس ابات محتس بي المواد  .والغاية من ھذه الرقابة ھي البت في ص حة الحس ابات المذكورة ،
وتتناول ھذه الرقابة معامالت الواردات لجھة ص حة المس تندات التي تم التحص يل بموجبھا وص حة
التحصيالت وإنطباقھا على قوانين الجباية  ،وتوريد المبالغ المحصلة إلى الصناديق العامة أما في ما
خص النفق ات تتناول الرقابة ص حة المس تندات التي جرى الدفع بموجبھا وإنطباق المعاملة على
القوانين واألنظم ة المرعي ة اإلجراء وعلى الموازنة واإلعتمادات المفتوحة بموجبھا ووجود األوراق
المثبتة للنفقة وتتناول الرقابة أيض ا ً ص حة معامالت مقبوض ات الخزينة ومدفوعاتھا وانطباقھا على
األوامر الص ادرة عن الجھة الص الحة  ،كذلك ص حة إس تالم المواد وحفظھا وتسليمھا وصحة بيانات
الجردة  .أما رقابة ديوان المحاس بة اإلدارية على الحس ابات فھي تش مل التدقيق في بيانات النفقات
والواردات الفص لية والس نوية المرس لة من المراجع المعنية إلى مديرية المحاس بة العامة في وزارة
المالية التي تودعھا الديوان مصدقة أو مشفوعة بمالحظاتھا .
يص في الديوان حس ابات المحتس بين ويحررھا ويبت فيھا بقرارات مؤقتة أو نھائية مبينا ً المآخذ
المنس وبة إلى الحس اب وما يترتب على المحتسب أن يبديه رداً عليھا ويبين القرار النھائي ما إذا كان
المحتس ب بريئ الذمة أو مش غول الذمة  ،وقد يس فر التدقيق عن مس ؤولية مالية ليس فقط على
المحتس ب بل على غيره من الموظفين فيالحق ھؤالء أمام ديوان المحاس بة في نطاق الرقابة على
الموظفين عمالً بنص المادتين  60و  61من قانون تنظيم ديوان المحاسبة .
يتبين مما تقدم بأن الدس تور والقوانين اللبنانية حددت أصول إدارة األموال العمومية ومسك حساباتھا
وإع دادھ ا وتنظيمھ ا والت دقيق في عملي ات تنفي ذ الموازن ة والعملي ات خ ارج الموازنة وحددت وزارة
الم الي ة واجھزتھ ا وديوان المح اس ب ة كجھ ات معني ة ب الرقابة والتدقيق  .وبالتالي تنتفِ الحاجة إلى
نص وص قانونية إخرى إلخض اع حس ابات األش خاص العموميين للتدقيق من أية جھة أخرى غير
رس مية  ،ومن ھذه النقطة بالذات تتضح الغايات واألھداف التي رمى إليھا مشروع القانون موضوع
البحث .
الغاية األولى  :تعطيل الرقابة المالية الرس مية التي أنيطت حص راً بمؤس س ة ديوان المحاس بة
الدس تورية بص فته المحكمة القض ائية المالية األولى في الدولة ،بعد أن أحرجت نتائج تدقيقه في
حس اب ات اإلدارة الم الي ة النھ ائي ة وزارة الم الي ة التي عجزت عن تبرير األخط اء والفروق ات في
الحسابات التي قدمت إلى الديوان منذ عام . 1993
الغ اي ة الث اني ة  :تعطي ل دور م ديري ة المح اس ب ة الع ام ة في وزارة الم الية التي تقوم بمھام التدقيق
ريح بعدم ص حة
الداخلي لحس ابات اإلدارة المالية بعد أن تجرأت ھذه المديرية على إبداء رأيٍ ص
ٍ
حس ابات الدولة خاص ًة وأن مش روع القانون قد رفع إلى مقام رئاس ة مجلس الوزراء بموجب الكتاب
رقم  / 455ص ت اريخ  2006/4/1وأحي ل إلى مجلس النواب بموج ب المرس وم رقم 17053
بتاريخ  25أيار  2006وقد جاء بعد إعداد قطع حس اب موازنة العام  2003وإقراره في مجلس
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النواب بموجب القانون رقم  716تاريخ  2006/2/3وإعداد مش روع قطع حس اب موازنة العام
 2004ومالحظات المديرية السلبية حول ھذين الحسابين .
الغاية الثالثة  :إحالل ش ركة تدقيق دولية من القطاع الخاص محل كل من ديوان المحاس بة ومديرية
المحاس بة العامة بحيث يجري انتقاء ھذه الش ركة وتحديد الشروط الواجب توفرھا في الشركة وكذلك
تحديد حقوق وموجبات الدولة والش ركة ومندرجات العقد وأصول إعداد أية تقارير مرحلية أو نھائية
بمراس يم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيري العدل والمالية  ،فأيا ً كانت ھذه الش روط
المحددة بمرس وم ال يمكن أن ترقى إلى مرتبة األص ول واإلجراءات التي حددھا الدس تور اللبناني
عندما نص على إنش اء ديوان المحاس بة أو التي حددتھا القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في ما
يتعلق بأص ول وإجراءات التدقيق في الحس ابات والمعامالت المالية  ،وإعداد التقارير الفص لية
والس نوية والمؤقتةوالنھائية التي يقتض ي ص دورھا عن مديرية المحاس بة العامة في وزارة المالية أو
من ديوان المحاس بة  .وال يمكن ألي ش ركة تدقيق س واء كانت وطنية أو دولية أن تتوفر فيھا شروط
اإلس تقاللية المادية والذھنية الالزمة لممارس ة عملية التدقيق كتلك اإلس تقاللية التي يتمتع بھا ديوان
المحاسبة أو حتى اإلستقاللية الممنوحة لمديرية المحاسبة العامة  ،ال سيما وأن مشروع القانون أجاز
للحكومة التعاقد مع ش ركة تدقيق دولية أو أكثر دون تحديد طرق التعاقد أھي بواس طة مناقص ة
عمومية مفتوحة للجميع أو بإس تدراج عروض محص ور أو بإتفاق بالتراض ي  .علما ً بأنه مھما كانت
نتائج ھذه الطرق فإن الحكومة لھا ص الحية التعاقد أو عدم التعاقد على ض وء ما إذا كانت الش ركة
الفائزة بعملية التدقيق تتوافق أو تنس جم أو تالءم المرجع الص الح لعقد اإلتفاق ) وزارة المالية أو
رئاسة مجلس الوزراء(.
وھنا ال بد من اإلش ارة إلى أن تجربة إخض اع حس ابات المؤس س ات العامة لرقابة ش ركات تدقيق
خاص ة لم تكن ناجحة إن لناحية تصنيف ھذه الشركات الموكل حصراً إلى وزير المالية  ،الذي يحدد
شروط ومعايير للتصنيف جديدة ويلغي التصنيفات القديمة  ،إذا لم َ
ترق له أي شركة سبق تصنيفھا ،
حتى إن وزارة المالية كانت تعمد إلى عدم توقيع قرارات التلزيم لعمليات التدقيق إذا كانت الش ركات
الفائزة غير متوافقة معھا أو من إتجاه سياسي مغاير .
الغاية الرابعة  :عدم اإلعتراف وبالتالي عدم اإللتزام بنتائج التدقيق التي توص ل إليھا كل من ديوان
المحاس بة ومديرية المحاس بة العامة في وزارة المالية  .وھذه النتائج موثقة بتقارير ديوان المحاس بة
وقراراته المؤقتة والنھائية  ،وموثقة أيض ا ً بتقارير ومالحظات مديرية المحاس بة العامة المرفوعة
إلى وزير المالية وديوان المحاسبة مرفقا ً بھا المستندات الثبوتية .
وذلك بحجة إنتظار نتائج التدقيق التي س تجريه الش ركة الخاص ة وإس تغالل عامل الوقت خاص ة وأن
تلزيم عمليات التدقيق يلزمه على األقل س نة ونص ف من تاريخ إص دار القانون أما عمليات التدقيق
فس وف تس تغرق العديد من السنوات وبالتالي يبقى الھدف من ھذا المشروع التحكم في عملية التدقيق
والسيطرة على نتائجه .
الغاية الخامس ة  :وھي األخطر تغييب وتجھيل الجھة أو المرجع اإلداري أو القض ائي الص الح للبت
بص حة نتائج التدقيق والمخالفات الجزائية الناتجة عن ھدر أو س وء إدارة األموال العامة لتحديد من
ق د يش تب ه في تورطھم في أعم ال غير ق انوني ة أو في اعم ال أدت إلى إف ادة الغير بص ورة غير
مش روعة على حس اب المال العام االمر الذي س وف يؤدي حتما ً إلى نزاع قانوني حول المرجعية
الص الحة لممارس ة القض اء المالي  .علما ً بأن المادة  73من قانون الموازنة العامة لعام  2001رقم
 326تاريخ  2001/6/28التي أخض عت حس ابات المؤس س ات العامة والمرافق التابعة لدولة لنظام
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التدقيق الداخلي والتدقيق المس تقل أبقت على رقابة وزارة المالية وديوان المحاس بة وقض ت برفع
تق ارير المدققين إلى وزيري المالية وللوص اية وإلى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاس بة
ورئاسة المجلس النيابي .
وبنا ًء عليه يبقى الھدف من المش روع س يطرة وزير المالية فقط على عمليات التدقيق ونتائجه وما
يترتب على ذلك من إحكام السيطرة على القرار المالي واإلمساك باإلدارة العامة في الدولة .
إن مس ألة حس ابات اإلدارة المالية ليس ت مس ألة التدقيق في ص حتھا وإنما المس الة ھي مس ألة قيام
وزارة المالية بالمھام المطلوبة منھم وھي مس ك محاس بة الدولة وفقا ً لألص ول المرعية اإلجراء ،
وتنظيم حس ابات الدولة وإعدادھا وفقا ً للقواعد القانونية والمحاس بية المنص وص عليھا وإرس الھا إلى
ديوان المحاس بة ض من المھل القانونية أي أن مس ؤولية إعداد الحس ابات تقع على مس ؤولية وزارة
المالية في حين تقع مس ؤولية التدقيق في الحس ابات على مس ؤولية ديوان المحاس بة بوص فه مؤس س ة
دس تورية مھمتھا التثبت من ص حة الحس ابات والعمليات المالية  ،والمش كلة ھي أن وزارة المالية
تخلفت عن إعداد الحس ابات وتقديمھا لكي يص ار إلى تدقيقھا من قبل ديوان المحاس بة بوص فه مدقق
حس ابات الدولة وفقا ً ألحكام الدس تور والقانون ،ولقد أفص ح ديوان المحاس بة بتقاريره الس نوية عن
الص عوبات التي تعترض عمله في إطار رقابته على الحس ابات وأھمھا عدم إرس ال الحس ابات إلى
الديوان ضمن المھل القانونية  ،وعدم مراعاة اإلدارة األصول والقواعد المحاسبية في تقديم حساباتھا
مم ا يؤدي إلى جع ل الحس اب ات غير ق ابل ة للتدقيق وعدم وجود الجھاز اإلداري القادر على إعداد
حس ابات ص حيحة لدى بعض اإلدارات والمؤس س ات العامة والبلديات بس بب وجود ش واغر في
مالكاتھا وعدم كفاية العدد الموجود للقيام بالمھام الحس ابية  ،ووجود مش اكل حس ابية موروثة عن
الحرب ال زالت قائمة حتى تاريخه ولم تتمكن اإلدارات من حلھا ال س يما بالنس بة لموازين دخولھا
وخروجھا )أرص دة الحسابات أول المدة وآخرھا( بسبب النقص في المستندات باإلضافة إلى الشغور
في مالك ديوان المحاسبة القضائي واإلداري .
إن الحل يكون أوالً بقيام وزارة المالية بإعداد حس ابات اإلدارة المالية النھائية وال س يما حس ابات
المھمة وبملء الش واغر في مالك مديرية المحاس بة العامة للقيام بمھام التدقيق الداخلي المناطة بھا
وملء المراكز الش اغرة في ديوان المحاس بة وتوس يع مالكات ھاتين الجھتين وزيادة عدد المدققين
المؤھلين محاس بيا ً من اص حاب اإلختص اص وذلك بدالً من ص رف مبالغ كبيرة على ش ركات تدقيق
خاص ة دلت التجربة على قص ور إدراكھا للمتطلبات القانونية والمحاس بية الالزمة لتدقيق حس ابات
القط اع الع ام ونقص خبرتھ ا في ھ ذا المج ال  ،فب دالً من توظيف حوالي  550ع امالً ب الف اتورة في
وزارة المالية خالفا ً ألحكام القانون يمكن توظيف مئة مدقق حسابات للقيام بالمھام المطلوبة .
نشر في جريدة السفير بتاريخ 2011/7/20

مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية بالتكليف سابقا ً
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