بعض الحقائق عن الحسابات المالية للدولة

سعادة األستاذ طالل سلمان المحترم
نش رت ص حيفتكم الغراء تحت عنوان " فض يحة " المال  :إقالة وتزوير إلخفاء مخالفات  "،بأن بيان
ديوان المحاس بة يفتح أبواب مغارة علي بابا في المالية وإن ما كش فه ديوان المحاس بة أحدث إرباكا ً
كبيراً في وزارة المالية ال س يما مع إعالنه ص راحة عن تقديم الوزارة لقطع حس ابين مختلفين عن
العام  ، 2005كما أن الكش ف عن ھذه الفض يحة حمل في طياته إضاءة على مخالفة أخرى كانت قد
قامت بھا وزارة المالية مع تقديمھا مش روع قانون تطلب بموجبه إعفاءھا من تقديم قطع حس ابات
الس نوات  2006إلى  2009بحجة أن الظروف التي مرت بھا البالد لم تس مح بقطع حس ابات ھذه
الس نوات  .كما تحدث المقال عن إقالة موظفة بس بب فض حھا غير المتعمد للمخالفات وال س يما منھا
تزوير الحسابات وإخفاء بعض النفقات المحققة ."...
ولما كان ديوان المحاس بة قد أص در بيانا ً جاء فيه " إن قطع حس اب الموازنة لسنة  2008لم يرسل
إلى ديوان المحاس بة لغاية تاريخه  ،وأن مديرية المحاس بة العامة في وزارة المالية قامت بإرس ال
قطع حس ابات الس نوات  2005و  2006و  2007إلى الديوان  ،ثم عمدت إلى طلب إس تردادھا
ش فھيا ً بغية إعادة ص ياغتھا من جديد  ،ولما طلب إليھا تقديم كتاب خطي باإلس ترداد  ،لم تفعل لكنھا
لجأت إلى إرسال قطع حساب سنة  2005مرة ثانية إلى ديوان المحاسبة مغاير لألول " .
ولما كانت بعض الص حف قد نش رت ما مفاده " أن المادتين  194و  195من قانون المحاس بة
العمومية قد حددت مديرية المحاس بة العامة في وزارة المالية مرجعا ً مس ؤوالً عن إعداد الحس ابات
النھائية  "..واس تطردت ھذه الص حف للقول " إن لم تض ع مديرية المحاس بة العامة الحسابات العائدة
للسنوات من  2006ولغاية  2009ضمنا ً فماذا كانت تفعل خالل ھذه السنوات األربع ".
لذلك وحس ما ً للغط الدائر حول موض وع قطع حس اب الموازنة في األوس اط الس ياس ية والمالية
والرقابية واإلعالمية  .فقد رأيت بص فتي مدير المحاس بة العامة الس ابق بالتكليف المعني األول
بالموض وع ،أن أض ع بين أيديكم  ،الحقائق التالية  ،متمنيا ً على سعادتكم نشرھا في صحيفتكم الغراء
.
لقد أنجزت قطع حس اب موازنة الدولة للس نوات  2007 ، 2006 ، 2005 ،2004ورفعتھا إلى
معالي وزير المالية بالتسلسل اإلداري وأحلتھا إلى جانب ديوان المحاسبة بموجب الكتب التالية :
 -1قطع حساب العام . 2004
 -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 س ع ادة م دير الم الي ة الع ام بموج ب الكت اب رقم  / 4885ص  16ت اريخ
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 المحاس بة العامة من قبل س عادة مدير المالية العام بتاريخ 2009/1/22
إلقتراح التصحيحات الالزمة لمعالجة المالحظات التي أبديتھا على الحسابات .
بعد إنتھاء إجازتي اإلدارية حيث ترش حت لإلنتخابات النيابية عام  ، 2009وبعد دراس ة
المش روع مجدداً  ،رفعت مش روع القطع إلى معالي الوزير بالتس لس ل اإلداري بموجب
الكتاب رقم  16 / 248تاريخ  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 بالتس لس ل 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 بالتس لس ل 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 أس تطع إنجازه لغاية تاريخ إس تقالتي من الوظيفة العامة بس بب تخلف إثنتا عش ر وزارةوإدارة عامة عن تقديم البيانات الخاصة بنفقاتھا .

إن حس اب ات ال دول ة النھ ائي ة للس نوات  ، 2006 ، 2005 ،2004و 2007وب الرغم من ك ل
الص عوبات والعراقيل الفعلية والمفتعلة قد أنجزتھا وأحلتھا وفقا ً لألص ول الدس تورية والقانونية إلى
ك ل من مع الي وزير الم الي ة وإلى ج ان ب ديوان المح اس ب ة وذل ك قب ل مغ ادرتي الوظيف ة بت اريخ
 2010/1/26بعد ص دور مرس وم قبول إنھاء خدماتي بتاريخ  . 2010/1/14وقد أرفقت بھذه
الحس ابات المالحظات بش أنھا والتحفظات عليھا مما جعلني ملزما ً وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية أن
أمتنع عن إبداء الرأي بص حة ھذه الحس ابات والبيانات المالية التي يتض منھا قطع حس اب موازنة
الدولة للسنوات موضوع البحث .
وكان يتوجب على وزير المالية أن يرفع ھذه الحسابات إلى جانب مجلس الوزراء لدرسھا والبت بھا
سلبا ً أو إيجابا ً وإحالتھا إلى مجلس النواب وذلك إنفاذاً للمھام والمسؤوليات المناطة بھا .
إن جميع وزراء المالية  ،دون إس تثناء ،يعلمون بأن قطع حس اب موازنة الدولة للس نوات المذكورة
منجز ولكنه مغيّب ألن الرأي الس لبي الذي أبديته بعدم ص حة الحس ابات لم يكن مرحبا ً به ،مع أن
جميع وزراء المالية يعلمون بش وائب وعيوب قطع الحس اب وحس ابات المھمة  ،ويعلمون علم اليقين
وأخرت إنجاز حسابات الدولة  ،وھم ّ
مطلعون أيضا ً
باإلشكاالت القانونية والمحاسبية التي إعترضت ّ
على المش كالت والخالف ات واإلختالف ات القائمة فعالً بين أجھزة وزارة المالية وبين وزارة المالية
وأجھزة الرقابة المعنية بحسابات الدولة .
إن وزيرة المالية وبدالً من معالجة الفروقات واألخطاء في الحسابات المالية النھائية المبينة في جميع
الكتب والمراسالت التي رفعتھا إلى مسؤولي الوزارة حول ضرورة تصحيح الحسابات  ،عمدت إلى
إلحاق أكثر من ثمانين موظفا ً في وزارة المالية إلعادة ص ياغة قطوعات الحس ابات المذكورة أعاله
خالف ا ً لرأيي ومالحظ اتي  ،ولكن ذل ك لم يؤت ثم اره إلفتق اد فريق العم ل ال ذي خلفني بم ديري ة
المحاسبة العامة للمؤھالت والخبرات الالزمة إلدارة عملية تدقيق الحسابات  ،ولغياب اإلرادة الفعلية
في تص حيح الحس ابات ،إلى أن وص ل األمر إلى إقدام جانب ديوان المحاس بة على إص دار بيانه
الجريء والص حيح  ،مما أدى بوزيرة المالية إلى التضحية بأحد أعضاء فريقھا التي حاولت الوزيرة
من خالله س حب مش روع قطع حس اب موازنة العام  2005الذي أعددته وفقا ً لألص ول واس تبداله
بمش روع آخر يالئم توجھات معالي الوزيرة  ،وعندما لم يس تجب جانب ديوان المحاس بة لھذه
المحاولة  ،أحالوا إلى جانب الديوان مشروع آخر مغاير للمشروع األصلي .
نشرت في جريدة السفير بتاريخ 2010/10/9
امين صالح مدير المحاسبة العامة السابق

