معالي وزيرة المالية  :غاب عن بالك الكثير
جاء في جريدة الس فير  -العدد  11721تاريخ  2010/10/19وفي معرض س ردھا لوقائع جلس ة
لجن ة الم ال والموازن ة الني ابية المنعقدة بتاريخ  2010/10/18أن معالي وزيرة المالية " أكدت في
ردھا على ما طرحه ديوان المحاس بة في وقت س ابق حول إستالمه لقطعي حساب مختلفين عن العام
 ، 2005أنھا إلتزاما ً بمبدأ الش فافية رفض ت إس ترداد قطع الحس اب األول  ،وج ّندت نحو  80موظفا ً
لمدة شھرين لتقديم قطع حساب مدقق " .
كما نس ب إلى معالي الوزيرة بأنھا " أش ارت خالل الجلس ة إلى أن الفروقات الحاص لة في قطعي
الحس اب لموازنة عام  2005تعود إلى أن ما أرس لته الش ريف ھو األرقام المدقق فيھا من حيث أن
ما أرسله صالح )أمين صالح( لم تدقق فيه الوزارة . "....
وكان قد سبق أن أصدرت وزيرة المالية بتاريخ  2010/10/8بيانا ً حول قطع حساب موازنة الدولة
للس نوات  2004ولغاية  2009ض منا ً  ،تض من جملة من المغالطات واإلفتراءات تناولتني بص فتي
مدير المحاس بة العامة الس ابق في الوزارة  ،ولم تكتفِ معالي الوزيرة بذلك بل وص ل بھا األمر إلى
حد التھديد بالمالحقة التي لم أعرف طبيعتھا .
وحي ث أن ه من حق المواطن ان يطلع على حق ائق األمور  ،ف إني رأيت من واجبي أن أض ع أمامه
بعض الحقائق مكتفيا ً بھا  ،إلى أن يحين الوقت المناسب لكشف الحقائق األخرى .
 -1جاء في بيان وزارة المالية بأن المديرية المعنية بإرس ال الحس ابات لديوان المحاس بة )مديرية
المحاس بة العامة( لم تلفت إنتباه الوزيرة إلى أنه س بق أن تم إيداع ديوان المحاس بة قطع حس ابات
العامين  2006و . 2007
إن ھذا الكالم ال يقع في محله القانوني  ،ألني رفعت إلى معالي الوزير بالتس لس ل اإلداري مش روع
قطع حس اب موازن ة ال دول ة للع امين  2006و  2007بموج ب الكت ابين رقم  16 / 289ت اريخ
 2010/1/16ورقم  16 / 321تاريخ  . 2010/1/19كما أحلت ھذين المش روعين إلى ديوان
المح اس ب ة بموج ب الكت ابين رقم  16 / 288ت اريخ  2010/1/16ورقم  16 / 320ت اريخ
 2010/1/19أي منذ حوالي عشرة أشھر .
إن رفع قطع الحس اب إلى وزير الم الي ة  ،وتقديمه إلى ديوان المحاس بة  ،إنما ھو تطبيق ألحكام
الم ادتين  195و  197من ق انون المحاس بة العمومية  ،حيث أن المادة  195أوجبت على مديرية
المحاس بة العامة بأن تض ع كل س نة قطع حس اب الموازنة وتقديمه إلى ديوان المحاس بة قبل  15آب
من الس نة التي تلي س نة الموازنة  .وكذلك فإن المادة  197أوجبت على الحكومة أن تحيل مش روع
قانون قطع حس اب الموازنة غلى مجلس النواب قبل أول تش رين الثاني من الس نة التي تلي س نة
الموازنة .
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وعليه فإن مدير المحاس بة العامة ملزم بان يرفع مشروع قطع الحساب إلى معالي وزير المالية الذي
علي ه أن يرفع ه إلى مجلس الوزراء إلقراره وإح الت ه إلى مجلس النواب  ،كم ا أن م دير المح اس بة
العامة ملزم في الوقت ذاته بأن يقدم ھذا المشروع إلى ديوان المحاسبة .
لقد س ھى عن بال معالي الوزيرة بأن القوانين واألنظمة أعطت مديرية المحاس بة العامة ص الحية
واس عة للعمل مع ديوان المحاس بة مباشرة دون المرور بالتراتبية الوظيفية وذلك إنطالقا ً من أن عمل
كل من مديرية المحاس بة العامة وديوان المحاس بة مترابط ومتكامل مع بعض ه  ،ألنھما يقومان بدور
الم دقق ال داخلي والخ ارجي لحس ابات الدولة والتي تفرض تمتعھما لھذه الجھة باإلس تقاللية التي
تمكنھما من تدقيق الحس ابات وإبداء الرأي فيھا دون قيود وظيفية آمرة وذلك ض مانا ً ألن يكون راي
المدقق مستقالً ونزيھا ً .
لقد س ھى عن بال معالي الوزيرة بأن من مھام مديرية المحاس بة تأمين اإلرتباط مع ديوان المحاس بة
وفق ا ً ألحك ام الم ادة  25من مرس وم تنظيم وزارة الم الي ة وب أن المرس وم رقم  3373ت اريخ
 1965/12/11المتعلق بتحديد أص ول ومھل تنظيم الحس ابات والبيانات المالية وتدقيقھا وتوحيدھا
فقد قضى بأن تتولى مديرية المحاسبة العامة :
 إس تالم وتدقيق بيانات الواردات والنفقات الفص لية والس نوية والتأش ير عليھا وإرس ال نس خة عنھاإلى ديوان المحاس بة )المادتان  4و ( 5ووض ع تقريراً بمالحظاتھا الناتجة عن تدقيقھا وإرس الھا مع
قطع حساب الموازنة إلى ديوان المحاسبة )المادتان  7و . (11
 تدقيق حس ابات المھمة التي يرس لھا المحتسبون المركزيون والمحليون إلى مديرية المحاسبة العامةوتوحيدھا وتنظم حس اب المھمة العام والتي يتوجب على مدير المحاس بة العامة إرس الھا إلى ديوان
المحاسبة في المھل المقررة مصدقة أو مشفوعة بمالحظاته )المواد  17و 33و.(36
 إرسال حواالت الصرف إلى ديوان المحاسبة في المھلة المحددة إليداعھا الديوان )المادة . ( 31كما س ھى عن بال معالي الوزيرة بأن المرس وم رقم  3489تاريخ  1965/12/28المتعلق بنظام
إرس ال الحس ابات إلى ديوان المحاس بة قضى بان ترسل حسابات اإلدارات العامة والمستندات العائدة
لھا إلى ديوان المحاس بة بواس طة مديرية المحاس بة العامة لدى وزارة المالية  .وأوجب ھذا النظام
على مدير المحاس بة العامة أن يرس ل إلى ديوان المحاس بة البيانات الفص لية والحس اب الس نوي لكل
من الواردات والنفقات إلى ديوان المحاس بة مص دقة أو مشفوعة بمالحظاته ضمن المھل المحددة في
ھذا النظام .
وقد قض ى ھذا النظام بأن يرس ل مدير المحاس بة العامة الحس اب اإلداري العام بأعمال تنفيذ
الموازنة قبل  15آب من الس نة التالية لس نة الموازنة  ،على أن يض م ھذا الحس اب إلى مش روع
قطع حس اب الموازنة الذي يرس له مدير المحاس بة العامة لدى وزارة المالية إلى ديوان المحاس بة
وفقا ً ألحكام قانون المحاسبة العمومية ) المواد  2و 3و 4و 5و.( 6

2

كما أوجب ھذا النظام على المحتس بين المركزيين والمحليين بأن يرسل كل منھم إلى ديوان المحاسبة
وبواس طة مديرية المحاس بة العامة  ،حس اب مھمة س نوي عن أعماله خالل الس نة المالية المنقض ية
ويودع حس اب المھمة مع مرفقاته مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية ويرسله مدير المحاسبة
العامة إلى ديوان المحاسبة مصدقا ً أو مشفوعا ً بمالحظاته ضمن مھل محددة .
ھذا وأوجب النظام على مدير المحاس بة العامة إرسال حساب المھمة العام قبل  15تشرين األول من
الس نة التالية لس نة الحس ابات الذي يتض من نتيجة توحيد حس ابات مھمة المحتس بين منفذي الموازنة
العامة ومنفذي الموازنات الملحقة .
إن القوانين واألنظم ة الن اف ذة الم ذكورة أعاله ق د منح ت م ديري ة المح اس ب ة الع ام ة وم ديرھ ا
الص الحيات التي تمكنھا من التدقيق في حس ابات الدولة وإرس الھا إلى ديوان المحاسبة مصدقة أو
مش فوعة بمالحظاتھا  ،وذلك دون رجوع مدير المحاس بة العامة إلى رؤوس ائه التس لس ليين وذلك
لكي يستطيع إبداء رأيه بدون قيود .
وعلي ه ف إن مع الي وزير الم الي ة  ،ال يبدو أنھا  ،في المدة القص يرة التي تولت فيھا مھام وزارة
الم الي ة ق د أتيح لھا اإلطالع على ھذه القوانين واألنظمة  ،وإال لما كانت قد وقعت في خطأ تحميلنا
مس ؤولية عدم لفت إنتباھھا إلى أننا قمنا بإيداع قطع حس ابات السنوات موضوع البحث إلى ديوان
المحاس بة  ،إال أنه س ھى عن بال معالي الوزيرة بأن قيامنا بواجباتنا التي فرض ھا علينا القانون
والنظام ليس بحاجة إلى لفت إنتباه الوزيرة .
 -2جاء في بيان وزارة المالية بأن البيان الص ادر عن ديوان المحاس بة قبل أيام يؤكد أن ثمة تلكؤا
من مديرية المحاس بة  ،ومن ترأس ھا ومن أش رف على عملھا  ،في أداء األعمال المطلوبة منھا في
ھذا الشأن .
إن ھذا الكالم طغت عليه العمومية  ،وھو يتھم جميع مدراء المحاس بة العامة األص ليين أو المكلفين
بدون إستثناء أحد منھم وھو كالم غير دقيق وال يقع في محله الواقعي والصحيح ھو :
أ -أنني ومنذ ش ھر كانون الثاني عام  2005توليت مھام رئيس دائرة المحاس بة المالية والتي من
مھامھا التدقيق في حس ابات الدولة ووض ع قطع حس اب الموازنة وتوحيد حس ابات مھمة المحتس بين
المركزيين .
ب -إنه منذ شھر آب  2007كلفت بمھام مديرية المحاسبة العامة بالتكليف وإستمر ھذا التكليف حتى
تاريخ مغادرتي الوظيفة بسبب إستقالتي أي لغاية . 2010/1/26
ج -خالل الفترة الممت دة من  2005ولغ اي ة  2010/1/26أنجزت قطع حس اب موازن ة ال دول ة
للس نوات  2003وحتى  2007ض منا ً  .ورفعتھا إلى معالي وزراء المالية  ،وقدمتھا إلى ديوان
المحاس بة مش فوعة بمالحظاتي عليھا ورأيي الس لبي فيھا  .وقد أقر مجلس النواب قطع حس اب عام
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 2003وبقت مش اريع القطع للس نوات الباقية في أدراج معالي وزيرة المالية  .وبالتالي فإن من
يسأل عن التلكؤ ھو وزيرة المالية وليس مدير المحاسبة العامة .
د -إن عدم قيام وزارة المالية بإرس ال حس ابات المھمة إلى ديوان المحاس بة منذ عام  2001ھو من
مس ؤولية مدير الخزينة الذي عليه إيداع ھذه الحس ابات إلى مديرية المحاس بة أوالً بحيث تتمكن ھذه
المديرية الحقا ً من تدقيق ھذه الحس ابات وإيداعھا ديوان المحاسبة مصدقة أو مشفوعة بالمالحظات ،
وبالتالي من يسأل عن ھذا التلكؤ ھو مدير الخزينة والرؤوساء التسلسليون لمدير الخزينة .
ھـ  -إن معالي الوزيرة وجميع وزراء المالية المتعاقبين يعلمون حقيقة الوضع اإلداري المھترئ في
مديرية المحاس بة العامة وذلك أني رفعت لھم عش رات الكتب حول ھذا الوض ع وعقدت معھم
عش رات اإلجتماعات وطلبت من معاليھم معالجة الوض ع وملء المراكز الش اغرة في المديرية
المذكورة  ،كما طالبتھم بوضع حسابات الدولة الممكنة الممسوكة في المركز اإللكتروني في تصرف
المديرية ولكن دون جدوى  ،فقد كان ھناك إصرار على إبقاء مديرية المحاسبة العامة بوضع مھترئ
لكي ال تتمكن من إنجاز المھام الكبيرة المنوطة بھا .
ولكن بالرغم من ذلك إس تطعت أن أجعل من ھذه المديرية محط إھتمام الرأي العام اللبناني بكامله
في الوقت الحاض ر وذلك بفعل ما أنجزته من الحس ابات والمالحظات عليھا  ،ھذا اإلھتمام الذي لم
يكن متيسراً◌ً حاليا ً لوال الجھود التي بذلتھا والنتائج التي توصلت إليھا .
وإذا كانت معالي الوزيرة على غير علم بذلك فلتسأل من ھم على علم بذلك من موظفيھا ومستشاريھا
.
 -3لق د خ الف ت مع الي وزيرة الم الية قانون المحاس بة العمومية والمرس ومين رقم  3373تاريخ
 1965/12/11ورقم  3489تاريخ  1965/12/28المتعلقين بأص ول ومھل تنظيم الحس ابات
والبي انات المالية وتدقيقھا وتوحيدھا وبنظام إرس ال ھذه الحس ابات إلى ديوان المحاس بة عندما
أص درت المذكرة رقم  3312تاريخ  6تش رين األول  ، 2010والتي بموجبھا ألفت لجنة من مدير
المحاس بة العامة بالتكليف وكل من مدير الخزينة ومدير الموازنة ومدير الصرفيات ومدير الواردات
ورئيس المركز اإللكتروني مھمتھا إنجاز قطع الحس اب وحس ابات المھمة ألنه وفقا ً ألحكام القانون
واألنظمة المرعية اإلجراء يتوجب على ھذه المديريات تقديم البيانات اإلدارية والفص لية والس نوية
وحس ابات المھمة إلى مديرية المحاس بة التي يتوجب عليھا تدقيق وتوحيد ھذه الحس ابات وتص ديقھا
أو إبداء المالحظات بش أنھا وتقديمھا إلى ديوان المحاس بة  ،وبالتالي فإن مديرية المحاسبة العامة ھي
المس ؤول ة عن ت دقيق أعم ال الم ديريات األخرى وإبداء الرأي فيھا وال يمكن بالتالي ان تتولى ھذه
المديريات مسؤولية تدقيق أعمالھا .
 -4وفقا ً لبيان وزارة المالية فإن معالي الوزيرة أعطت موض وع قطع حس اب األعوام  2004و
 2009إھتماما ً كبيراً منذ تس لمھا منص بھا وأص درت التعليمات إلى مدير المالية العام لمتابعة
الموضوع وإعطائه األولوية القصوى وإنجازه في أقصر مدة ممكنة ...
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إن قطع حس اب الس نوات  2004ولغاية  2007منجزة ومودعة أص والً لدى معالي الوزيرة وجانب
ديوان المح اس بة  ،وكان يفترض بمعالي الوزيرة  ،رفع ھذه القطوعات إلى جانب مجلس الوزراء
للبت بھا  ،وتركيز إھتمامھا على إنجاز قطوعات حس اب الس نتين  2008و  2009فقط بدالً من
وض ع مش روع قانون يرمي إلى إعتبار جدوالً بالنفقات ال يمت إلى المحاسبة العامة بصلة ھو بمثابة
قطع حس اب السنوات  2006ولغاية  2009ضمنا ً وسوف يكون لنا في القريب العاجل رأيا ً واضحا ً
بمشروع القانون المذكور .
 -5جاء في بيان وزارة المالية وما أدلت به معالي الوزيرة في جلس ة لجنة المال والموازنة أنه تبين
للوزيرة أن قطع حساب  2005أرسل إلى ديوان المحاسبة في المرة األولى دون تدقيق وبصيغة أفاد
عنھا ديوان المحاسبة أنھا مخالفة للقانون .
إن ھذا الكالم غير صحيح والصحيح ھو :
 إن ديوان المحاس بة لغاية تاريخه لم يدقق مش روع قطع حس اب عام  2005ولم يص در عنهما يفيد أن صيغة ھذا الحساب مخالفة للقانون .
 إن ص يغة مش روع قطع حس اب عام  2005ھي الص يغة ذاتھا التي اعتمدتھا بالنس بة للعام ، 2003وقد أقرھا مجلس النواب بموجب القانون رقم  716تاريخ  2006/2/3وأشاد بھا
ديوان المحاسبة بموجب تقريره السنوي عام  2005حيث جاء في ھذا التقرير ما يلي :
يرى الديوان في ذلك خطوة مھمة على صعيد تبيان حقيقة الوضع المالي للدولة وتستجيب
للوضوح والشفافية ومقتضيات الرقابة .
أما لجھة إدعاء وزيرة المالية بأنني أرسلت مشروع قطع حساب سنة  2005بدون تدقيق فھو إدعاء
مرفوض وغير ص حيح ذل ك أن مع الي الوزيرة لديھا الكتاب المرفوع إليھا والذي يتض من نتائج
التدقيق المقدمة أيض ا ً إلى ديوان المحاس بة  ،وباإلض افة إلى ذلك فإن معالي الوزيرة تعترف بأن
الفرق بين قطع الحس اب األول والحس اب الجديد ھو ثمانية ماليين ليرة فحس ب والناتج عن خطأ في
اإليرادات  ،وھ ذا اإلعتراف دلي ل على قي امن ا ب الت دقيق في النط اق المت اح لن ا وذل ك ب الرغم من أن
الوزيرة فرزت ع دداً من االش خ اص المن اس بين للقيام بھذا العمل )حوالي  80موظفا ً من وزارة
المالية( .كانت نتيجة تدقيقھم ) 8ماليين فقط( ال تساوي جھد وكلفة الـ  80موظفا ً وھذا دليل أيضا ً
على كفاءتنا في عمليات التدقيق .
 -6إن إدعاء معالي الوزيرة بأن ما س بق وأرس ل إلى ديوان المحاس بة من قبل المدير الس ابق يعتبر
غير مكتمل كونه أرس ل إلى ديوان المحاس بة دون تدقيق  ،وھو ما يعرض أص حابه للمالحقة  ،ھو
إدع اء في غير موقع ه الواقعي والق انوني ألن ه كم ا س بق القول ب أن نت ائج الت دقيق في قطوع ات
الحس ابات لسنوات  2004و  2005و  2006و  2007مرفوعة بموجب كتب مسجلة أصوالً لدى
مديرية المحاس بة العام ولدى معالي الوزيرة ولدى ديوان المحاس بة  .ھذا باإلض افة إلى أن إرتباك
مع الي الوزيرة في قول الحقيق ة يتبين من قولھا " بأن المديرة التي كانت مكلفة بمھام المديرية أعدت
قطع حس اب لألعوام ذاتھا دون إنتظار قرار مجلس الوزراء ودون إعالم وزيرة المالية  .في حين
5

أن معالي الوزيرة أدلت حس ب ما نس ب إليھا في جلس ة لجنة المال والموازنة " بأن ما أرس لته
الش ريف ھو األرقام المدقق بھا في حين أن ما أرس له ص الح لم تدقق فيه الوزارة "  ..فھذا يدل على
أن مع الي الوزيرة على علم ت ام بما قامت به المديرة باإلنابة بل ھي تدافع عن الص يغة الثانية التي
قُدم بھا قطع الحس اب إلى ديوان المحاس بة كما يدل على أن معالي الوزيرة غير راض ية عن الصيغة
األولى لذلك :
ندعو معالي الوزيرة إلى نش ر نتائج التدقيق األول والثاني مع المالحظات والتحفظات المرفقة بھما
ليطلع الرأي العام عليھا وبالتالي مالحقة كل من قصر أو أھمل أو خالف القانون .
إننا نكتفي بما تقدم  ،وندعو الجميع إلى التص رف بحكمة وتعقل ،وندعوھم إلى التعاون البناء إلنجاز
الحس ابات وتص حيحھا وتقديمھا إلى الجھات المعنية بالرقابة المالية والس ياس ية وفقا ً لألص ول وحفظا ً
للمال العام .
ھذا ما دعوناه في مستھل مقالتنا ھذه ،بعض الحقائق  ...الى ان يحين الوقت لكشف الحقائق الدامغة.
نشر في جريدة السفير بتاريخ 2010/10/30

أمين صالح
مدير المحاسبة العامة بالتكليف سابقا ً
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