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اًس َد  /رئُس جمَس ا ٔلمة

احملرتم

حتَة ظَحة وتـد ،،،
اسدناد ًا ؿىل املادة  011من ادلس خور اًيت هعت ؿىل ٔأن "ًلك ؾضو من ٔأؾضاء جمَس ا ٔلمة
ٔأن ًوخو إىل رئُس جمَس اًوزراء ٔأو اًوزراء اس خجواابت ؾن ا ٔلمور ادلاخةل يف
اخذعاظاهتم".
هخلدم تخوحِو الاس خجواب اًخايل إىل وزٍر الٕؿالم ووزٍر ادلوةل ًضؤون اًض حاب.
ثفضَوا تلدول فائق الٕحرتام،،،

رايض أٔمحد اًـدساين

د .ؿادل خامس ادلخمي

محمد حسني ادللل

ون"سورة املـارج
ون َو ذ ِاَّل ٍَن ُُه ثِضَ يَا َداهتِ ِ ْم كَائِ ُم َ
كال ثـاىل" َو ذ ِاَّل ٍَن ُ ُْه ِ َل َماَنَ هتِ ِ ْم َو َؾيْ ِد ِ ُْه َرا ُؾ َ
كال رسول هللا ظىل هللا ؿََو وسمل " ُُكُّ ُ ْنك َراعٍ َو ُُكُّ ُ ْنك َم ْسؤول َؾ ْن َر ِؾ ذَخِ ِو ،ال َما ُم َراعٍ َو َم ْسؤو ٌل َؾ ْن
ر ِؾَخِ ِو ،واًرخ ُي راع ِيف َأى ِ ِِْل وىُو مسؤو ٌل ؾن ر ِؾَخِو ِ ،واًْمر َأ ُة را ِؾَ ٌة ِيف تُ ِ ِ
ت َز ْو ِ َِجا َو َم ْس َ ٌ
ؤوةل َؾ ْن
َ ْ َ ذ َ َ ْ َ َ َْ
َ َ َْ
َ ذ َ ذُ َ ٍ
َر ِؾ ذَِتِ َاَ ،واًْخَا ِد ُم َراعٍ ِيف َم ِال َس ِ َّ ِد ِه و َم ْسؤو ٌل َؾ ْن َر ِؾ ذَخِ ِو- ،كَا َلَ :و َح ِسخْ ُت َأ ْن كَ ْد كَا َلَ :و ذاًر ُخ ُي َراعٍ ِيف
َم ِال َأتَِ ِو َو َم ْسؤو ٌل َؾ ْن َر ِؾ ذَخِ ِو َو ُُكُّ ُ ْنك َراعٍ َو َم ْسؤو ٌل َؾ ْن َر ِؾ ذَخِ ِو " مذفق ؿََو
جر ًا ابًلسم اًـؼمي اَّلي ٔأكسمناه ٔأمام هللا واًضـة اًىوًيت واهعالك ًا من واحدنا تعون ا ٔلماهة واحلفاظ
ؿىل ا ٔلموال اًـامة والاًزتام تنعوص ادلس خور واًلاهون ،فإهنا ًن هخواىن ؾن جضدًد اًركاتة وحماس حة
ٔأي وزٍر ملرص يف ٔأداء همامو وواحداثو ومذاتـة اخملاًفات واًخجاوزات وا ٔلمور ادلاخةل يف اخذعاظو،
مفن اًواحة وضؽ حد ًيذه املٌلرسات واًخخحعات اًس َاس َة واًخفرًط ابملسؤوًَة.
ًلد ثخىن ادلس خور اًىوًيت فىرة املساءةل اًس َاس َة ٌَوزراء  ،واًيت هتدف إىل إاثرة مسؤوًَة اًوزٍر
املس خجوب س َاس َ ًا هدِجة ما ػير منو يف ٔأداء همام منعحو ومسؤوًَاثو يف إدارة صؤون اًوزارة
واجليات اًخاتـة هل من ثلعري ٔأو جعز ٔأو ٔأخعاء  ,وكد جرز ذكل يف اداء اًوزٍر املس خجوب من خماًفة
اًلاهون تعورة حس مية واًخجاوز ؿىل املال اًـام وحراحؽ اداء اًوزارة واجليات اخلاضـة ًيا وثـمد ٕاىٌلل
اخملاًفات واملالحؼات اًيت ٔأوردهتا اجليات اًركاتَة يف ادلوةل واًخلاؾس يف اًرد ؿىل ٔأس ئةل ٔأؾضاء
جمَس ا ٔلمة ،مما ٔأوخد حاةل ؿامة من ؿدم الاس خلرار واخالل حبلوق املواظنني وحراحؽ وضـف اجليات
اخلاضـة هل واٍِتاون يف اًلِام ابملس ئوًَات ادلس خورًة واًلاهوهَة اًخفرًط يف املسؤوًَة واًضـف
ابحملافؼة ؿىل املال اًـام مما ٔأدى إىل ىدرىا ثسخة سوء ا ٔلداء وظرًلة اًرصف ،وىو ا ٔلمر اَّلي ل
ميىن كدوهل ٔأو اًسىوت ؾنو مما ٌس خوحة مـو حتمَي اًوزٍر املس خجوب املسؤوًَة اًس َاس َة،
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وابًرحوع إىل ادلس خور اًىوًيت دجده كد ّثخىن مدد ٔأ املساءةل اًس َاس َة يف املادثني ( )010،011منو
حِر ثلر ىااتن املاداتن ٔأهو ًـضو

جمَس ا ٔلمة ثوحِو اس خجواب إىل مسو رئُس جمَس اًوزراء ٔأو اًوزراء يف املوضوؿات واملسائي
ادلاخةل يف هعاق اخذعاظاهتم .فذنط املادة  011ؿىل ما ًًلً ” :لك ؾضو من ٔأؾضاء جمَس ا ٔلمة ٔأن
ًوخو إىل مسو رئُس جمَس اًوزراء وٕاىل اًوزراء اس خجواابت ؾن ا ٔلمور ادلاخةل يف اخذعاظاهتم .ول
جتري املناكضة يف الاس خجواب إل تـد مثاهَة ٔأايم ؿىل ا ٔلكي من ًوم ثلدميو ،وذكل يف كري حاةل
الاس خـجال وموافلة اًوزٍر…” تُامن ثنط املادة  010ؿىل ٔأن " لك وزٍر مسؤول دلى جمَس ا ٔلمة
ؾن ٔأؾٌلل وزارثو وٕاذا كرر اجملَس ؿدم اًثلة تبٔحد اًوزراء اؾخرب مـزت ًل ٌَوزارة من اترخي كرار ؿدم
اًثلة ،وًلدم اس خلاًخو فور ًا .ول جيوز ظرح موضوع اًثلة ابًوزٍر إل تناء ؿىل رقحخؤ ،أو ظَة موكذؽ
من ؾرشة ٔأؾضاء إثر مناكضة اس خجواب موخو إًَو ول جيوز ٌَمجَس ٔأن ًعدر كراره يف اًعَة كدي
س حـة ٔأايم من ثلدميو وٍىون حسة اًثلة من اًوزٍر تبٔكَحَة ا ٔلؾضاء اَّلٍن ًخبًٔف مهنم اجملَس فامي ؿدا
اًوزراء ،ول ٌضرتك اًوزراء يف اًخعوًت ؿىل اًثلة".
حِر ٔأن اًوزٍر املس خجوب كام ابًـدًد من اخملاًفات واًخجاوزات اًلاهوهَة واملاًَة واًفنَة والٕدارًة
ونذكل فامي ًخـَق ثضؤون اًخوػَف وفلدان مدد ٔأ اًـدل واملساواة واًضفافِة وكد مارس اًخـسف
ابًعالحِات واًامتٍز مما ًخـارض مؽ ادلس خور اَّلي ًنط ؿىل اًـدل واملساواة دون متزي وذكل يف
املادثني ( 7و  )32ابلٕضافة إىل اًيدر ابملعارًف وؿدم اًخلِد ابًنؼم واٌَواحئ وكواؿد املزياهَة ول ا ٔلخذ
اب ٕلؾخحار احلساابت اخلخامِة يف لك اجليات اًيت ٌرشف ؿَهيا مما ٌضري إىل الٕىٌلل اًواحض واًخجاوز
اًعارخ وثفرًط ابملسؤوًَة وثوسؽ ابٕس خخدام ظالحِاثو واًخدخي اًسافر يف اًيَئات اًيت ثددـو واثحاع
س َاسة اًرتضَات واًخنفِؽ من خالل سوء الٕدارة وظرًلة اًخـَنات واًرتضَات املض حوىة واًخرصف
اًيسء واخلاظئ يف اًـدًد من احلَازات اًزراؾَة ونذكل اس خلالل املنعة يف وزارة الٕؿالم واجليات
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داء ًواحة ا ٔلماهة وجرا حبق اًلسم ادلس خوري يف املادة
اًخاتـة هل و وزارة ادلوةل ًضؤون اًض حابٔ .أ ً
 20من ادلس خور واسدضـارا مبسؤوًَاثنا اًنَاتَة واًوظنَة املَحة وحفؼا ٌٌَلل اًـام ًلك ثكل ا ٔلس حاب
جممتـة واب ٔلخط

فامي س نذهره من حماور يف الاس خجواب املازي كدمنا ىذا الاس خجواب ،أٓمَني من هللا س ححاهو وثـاىل
ٔأن ًَيمنا اًعدق واًعواب يف اًلول واًـمي.

احملور الاول :خماًفة اًلاهون وسوء اس خـٌلل اًسَعة فامي مارسو اًوزٍر من جتاوزات يف اداء اًيَئة
اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة:
ًلد زخت ًنا خََ ًا يف ؿدة مواكف تبٔن اًوزٍر املس خجوب مل ًبٔخذ ؿىل ؿاثلو ٕاظالح اخلَي اًىدري يف
مَف احلَازات اًزراؾَة دلى اًيَئة اًـامة ٌَزراؿة تي وظي تو اًامتدي اىل جتاىي ثوظَات جلان
اًخحلِق وؿدم اًرد ؿىل ا ٔلس ئةل اًربملاهَة وٕاًلاء كرارات جضىِي جلان حتلِق يف ىذا املَف املًلء
ابخملاًفات اجلس مية واًخـدي ؿىل ٔأرايض اًوظن ثضلك كري مس حوق ومن ٔأمثةل ذكل:
 اس متر اًوزٍر املس خجوب يف جتاىي وؿدم الاخذ تخوظَات ثلرٍر جلنة اًخحلِق يف احلَازات
اًزراؾَة اًعادر يف ؿام  3102ؿىل اًرمغ من وؾوده املس مترة ٔلؾضاء جمَس الامو احلايل ومن
خالل وسائي الاؿالم ابًـمي ؿىل ثنفِذ ثوظَات جمَس الامو واجليات اًركاتَة.
 مل ٍىذف اًوزٍر املس خجوب ابًوؾود اًواىَة تي كام يف ًوهَو  3102ابًٕلاء كرار رئُس جمَس
الادارة واملدٍر اًـام تدضىِي جلنة حتلِق يف كرارات اًخوسـة يف احلَازات اًزراؾَة مما ل ًدع
جما ًل ٌَضم تبٔهو ل هَة دلًو يف الٕظالح وكد ثحني مرار ًا مبٌلرساثو وكراراثو اًخخحعَة واًيت ثحني
ؿدم اجلدًة يف ا ٔلخذ تخوظَات اٌَجان تي مارس اًدسرت ؿىل ىذه اخملاًفات ؿىل حنو خماًف
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ٌَلاهون مما ًثخت تبٔهو ًُس دلًو اًلدرة ول اًخوخو لٕظالح ىذا املَف املخخم ابخملاًفات اًيت
ازدادت ثضلك هحري ٔأزناء محِل ملسؤوًَة إدارة ىذه اًيَئة.

 اس مترار مسَسي الٕخفاكات الٕدارًة ٌَوزٍر املس خجوب تـدما ٔأظدر كرارا ثـسفِ ًا ثسحة
ظالحِات رئُس جمَس الٕدارة واملدٍر اًـام تبٔحلِخو تدسمَة اًوػائف اًلِادًة وا ٕلرشافِة
وظالحِة ا ٕلحاهل إىل اًخلاؿد ،نٌل حسحت ظالحِة املدٍر اًـام يف إظدار اًلرارات املخـَلة
تدضىِي اٌَجان وفرق اًـمي ،إضافة إىل حسة ظالحِة إهناء ؾلود املوػفني والٕحاةل إىل
اًخحلِق ٔأو اًنَاتة ابًنس حة إىل مجَؽ اًوػائف اًلِادًة وا ٕلرشافِة ابًيَئة واًيت ثـد جتمَد اكمي
ً ٕالدارة اًـََا يف اًيَئة وثـعَي ٔلؾٌلًيا وخَق مضالك داخََة تني اًـامَني يف اًيَئة اهـىست
ؿىل ٔأداء اًيَئة ساُه ذكل يف قَاب الاوسجام تني اًوزٍر ورئُس جمَس الٕدارة واملدٍر اًـام
ٔأثر سَحا ؿىل ٔأداء اًيَئة.
 اًوزٍر املس خجوب خياًف اًلاهون واًنؼم ابٕختاذه كرارات يف ىَئة اًزراؿة مدارشة وكري مدارشة
ثخـَق ابًخـَني واًندب ٌَـامَني و ٔأي كرار ًخـَق مبنح وثوزًؽ حِازات وما اىل ذكل وىو كاهو ًَن
ل ميكل ثكل اًعالحِات وفل ًا ًلاهون ىَئة اًزراؿة اَّلي ٔأؾعى الاخذعاص ٌَمدٍر اًـام
وجملَس الادارة اَّلي ٍر ٔأسو املدٍر اًـام وثـد ثكل اًلرارات كاتةل ٌَعـن ٔأمام اًلضاء.
 ثلاؾس اًيَئة اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة يف ثوزًؽ احلَازات اًحدًةل املخـارضة
واملخرضرة مؽ مرشوع مسار اًعرًق الاكَميي وسىة حدًد وابمللاتي كِام اًيَئة تخوزًؽ حِازات
زراؾَة ٔلظراف ٔأخرى اكن من املفرتض ٔأن ٍىون ٌَمخرضرٍن هعُة فهيا.
 ما زال اًوزٍر املس خجوب مس متر ًا يف خماًفة اًلاهون وىدر ٔأرايض ادلوةل وؿدم اس خلالًيا ابًوخو
ا ٔلمثي خعوظ ًا يف مَف ا ٔلمن اًلذايئ واحلَازات واًلسامئ اًزراؾَة وىذا ًـين ؿدم حتلِق
اًيَئة ٌَلرض اَّلي ٔأوضئت من ٔأخِل وؿدم حتلِق ٔأىداف ا ٔلمن اًلذايئ دلوةل اًىوًت مما
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جسخة يف ػمل املخلدمني وٕاىٌلل اًيَئة اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة تخوزًؽ كسامئ
زراؾَة وثوسـة كسامئ ٔأخرى ًـدد من اًعَحات وفلا ًلرار جلنة اًلسامئ اًزراؾَة وابمللاتي منؽ
مواظنني ثلدموا

تعَة كسامئ زراؾَة حبجة ؿدم وحود مضارًؽ معروحة ٌَخخعَط يف الاوضعة اًزراؾَة يف
ذات اًوكت مما ٌضري إىل اًخلاؾس وؿدم اًضفافِة واًخالؾة.
 ثلاؾس اًيَئة اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة ابًلِام يف هماهما وذكل تـدم موافاة دًوان
احملاس حة ابملناكعات ومرشوؿات الارثحاظات والثفاكات واًـلود اخلاضـة ٌَركاتة املاًَة
املس حلة ،ونذكل ؿدم موافاة ادلًوان دون مربر ابحلساابت واملسدندات املؤًدة ًيا يف املواؾَد
احملددة َّلكل او مبا ًعَحو من ٔأوراق ٔأو واثئق ٔأو كريىا مما ٍىون هل احلق يف حفعيا ٔأو مراحـِتا
ٔأو الاظالع ؿَهيا ظحلا ٌَلاهون ،ولك ثرصف خاظئ ٔأو إىٌلل ٔأو ثلعري ًرتثة ؿََو رصف
مداًف من ا ٔلموال اًـامة تلري وخو حق ٔأو ضَاع حق من احللوق املاًَة ٌدلوةل ٔأو ٔأحد
ا ٔلصخاص اًـامة ا ٔلخرى ٔأو اًيَئات اخلاضـة ًركاتة دًوان احملاس حة ٔأو املساس مبعاحليا املاًَة
ٔأو ٍىون من صبٔهو ان ًؤدى إىل ذكل ومل ثلذرص اخملاًفات والٕىٌلل ؾند ىذا احلد إمنا ؿدم اًرد
ؿىل مالحؼات ادلًوان ٔأو ماكثحاثو تعفة ؿامة ٔأو اًخبٔخر يف اًرد ؿَهيا دون مربر وًـخرب يف
حنك ؿدم اًرد ان جيَة املوػف إخاتة اًلرض مهنا املٌلظةل واًدسوًف ،واًخبٔخر دون مربر يف
إتالغ ادلًوان خالل مخسة ؾرش ًوما ؿىل الٔنرث مبا ثخخذه اجلية الٕدارًة اخملخعة يف صبٔن
اخملاًفات اًيت ًحَليا ادلًوان إٍهيا او ثلاؾسيا دون ؿذر ملدول ؾن اختاذ اًالزم حِاًيا وابدلةل
لك ثرصف ٔأو موكف ٍىون من صبٔهو ٔأن ًـوق ادلًوان ؾن مدارشة اخذعاظاثو يف اًركاتة املاًَة
ؿىل اًوخو ٔالهكي وىذا ًحني فلدان اًضفافِة وضـف ا ٔلداء اًـام واًخلعري اًواحض.
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اخملاًفات واملالحؼات اًيت أٔوردىا دًوان احملاس حة ؾن هخاجئ اًفحط واملراحـة ٌَحساب اخلخايم وأٔداء
اًيَئة اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة ٌَس نة املاًَة  3102/3107وؿىل سخِي املثال:






اخملاًفات اجلس مية ا ٔلخرى مثي ضـف وؿدم فاؿََة مىذة اًخدكِق ادلاخًل يف اًيَئة،
خماًفة اًلواؿد وا ٔلحاكم املاًَة املنعوص ؿَهيا يف ادلس خور ابلٕضافة إىل خماًفة ٔأحاكم
كاهون املناكعات ولحئخو ولحئة اخملازن واملضرتايت وؿىل وخو اًـموم اكفة اًلواؿد
وا ٔلحاكم وا ٔلهؼمة واًخـماميت املاًَة واحلساتَة.
إمذناع اًيَئة اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة ؾن إًلاء وحسة حراخِط وؾلود
حلَازات زراؾَة خماًفة ٌَلاهون.
اخملاًفات واًخجاوزات يف اًـلود اًيت ٔأجرمِتا اًيَئة اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة
مؽ اًلري وفلا ٌَخلارٍر اجليات اًركاتَة.
اس مترار ؿدد هحري من اخملاًفات يف اًيَئة اًـامة ًضؤون اًزراؿة واًرثوة اًسمىِة ًـدة
س نوات ؿىل اًرمغ من وؾود اًوزٍر املس خجوب مبـاجلِتا وثوظَات جمَس ا ٔلمة املىررة
ترضورة اًخعدي ٌَمخاًفات واملالحؼات
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ثلِمي ِجاز املراكدني املاًَني ٔلهؼمة اًركاتة ادلاخََة يف اًيَئة ٌَس نة املاًَة :3102/3107
يف إظار اخذعاص اجلياز تدراسة ٔأهؼمة اًركاتة ادلاخََة ومدى نفاءهتا ونفاٍِتا لٕحاكم اًركاتة ؿىل
اًـمََات املاًَة ،فلد لحغ املراكة املايل وحود كعور يف اجلواهة الٓثَة:
 ؿدم ممارسة مىذة اًخفذُش واًخدكِق لخذعاظاثو ابًرمغ من إوضائو.
 ؿدم نفاءة وفاؿََة ٔأهؼمة اًركاتة ادلاخََة من خالل ؿدم ثاليف اًيَئة ٌَمخاًفات املخىررة ؿىل
ثنفِذ مزياهُِتا.
ابلٕضافة خماًفة ٔأحاكم اًلاهون اخلاص تلواؿد ٕاؿداد املزياهَة واًركاتة ؿىل ثنفِذىا واحلساب اخلخايم.

احملور اًثاين :جتاوزات يف وزارة الٕؿالم:
ثفرًط اًوزٍر املس خجوب ابملسؤوًَة وا ٔلموال اًـامة وىدرىا مما ٌضلك خماًفة ًنعوص ادلس خور
واًلواهني املنؼمة ٔلوخو اًرصف ٌٌَلل اًـام:
 مت ثوحِو سؤال جرملاين ؾن خعة اًوزارة واحراءاهتا يف مذاتـة اخلَي ومـاجلخو وثاليف
اخملاًفات اًواردة يف صَفة الاس خجواب امللدم إىل اًوزٍر اًساتق ولك ما ذهر خالل
املرافـة واًعحَفة فامي خيط حمور الٕؿالم واَّلي هوكش يف خَس خو ٔ 32أنخوجر  3107و ٔأن
ٔأجرز حواهة ا ٕلس خجواب اًساتق ٔأصارت ؿىل ٕاس مترار إحندار مس خوى وزارة الٕؿالم
وذكل من خالل ما مت رظده من خماًفات ومالحؼات تخلارٍر اجليات اًركاتَة ،ابلٕضافة
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إىل ؿدم فـاًَة الٕدارات وخماًفِتا ًلاهون املزياهَة اًـامة واحلساب اخلخايم فلد حراهكت
مس خحلات اًوزارة

حِر ٔأهو ًـد جتاوزا واحضا ،ومن املالحغ ٔأن ثضخم املرصوفات ًخـارض مؽ س َاسة
احلىومة اًيت ثنادي ترتص َد الٕهفاق حِر ٔأن ىذه املرصوفات ل ًلاتَيا ارثفاع يف
الٍٕرادات ،وؿىل سخِي املثال وحود مىذة ثدكِق داخًل ًددؽ اًوزٍر ًىن كري مفـي
جىفاءة وفـاًَة حِر ميارس دوره تناء ؿىل حلكَف من اًوزٍر ٔأو اًوهَي وًُس وفق خعة
معي ٔلؾٌلل اًخدكِق املايل والٕداري ومازاًت اًوزارة ل حتلق ثوازن تني مرصوفات
وٕاٍرادات اخلدمات اًيت ثلدهما (ثَفزًون ػػ إذاؿة ػػ معحـة) ابخملاًفة ٌَلاؿدة ا ٔلوىل من
كواؿد ثنفِذ املزياهَة واس مترار حرامك مس خحلات اًوزارة من الٍٕرادات كري احملعةل دلى
املنخفـني خبدماهتا الٕؿالمِة تَف ما ٔأمىن حرصة  2,223,222دًنار.
ٔ أفاد اًوزٍر املس خجوب يف إخاتخو تخارخي  3107/03/02تبٔهو مت جضىِي فرًق معي جرئاسة
وهَي اًوزارة وؾضوًة ؿدد من اًلِادًني واًلاهوهَني واخملخعني من داخي وخارج اًوزارة
ًفحط ودراسة ما خاء ابلس خجواب موضوع اًسؤال ونذكل ا ٕلس خجواب اًساتق هل
وثلارٍر اجليات اًركاتَة ووضؽ ٔأًَة وٕاحراءات ملـاجلة ما خاء هبا ومدة معي اًفرًق زالزة
ٔأصير وٍرفؽ ثلرٍرا تبٔؾٌلهل إىل مـايل اًوزٍر املوكر (إل ٔأن اًـدًد من املالحؼات واخملاًفات
مازاًت كامئة ومس مترة دون مـاجلة حلِلِة ومل ًمت إفادثنا تخلرٍر ا ٔلؾٌلل نٌل ٔأصار يف إخاتخو
وىذا هوع من الٕىٌلل واًرتايخ وؿدم اًضفافِة وفلدان وضوح س َاسة اًوزٍر وثـامِل مؽ
ٔأؾضاء جمَس ا ٔلمة واكن من املفرتض ؿىل اًوزٍر املس خجوب مذاتـة املوضوع ومـاجلة
وثاليف املالحؼات واخملاًفات ورفؽ اًخلرٍر تذكل).
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ووسدضيد ابجلداول مما ًؤند اًرتايخ وؿدم اجلدًة يف مـاجلة املالحؼات واخملاًفات وما ٔأزري يف
ا ٕلس خجواب اًساتق:
حرنة مالحؼات دًوان احملاس حة خالل اًس نوات اًساتلة
ؿدد املالحؼات
اًس نة املاًَة
38
2016/2015
61
2017/2016
81
2018/2017

90

81

80
70

61

60
38

50
40
30
20
10
0

2018/2017

2017/2016

12

2016/2015

1
2
3

هوع املالحؼة يف ثلرٍر اًس نة املاًَة 3102/3107

الٕحٌليل

اًنس حة%

مالحؼات ؿىل احلساب اخلخايم
مالحؼات اًركاتة اًالحلة
املالحؼات املس مترة من س نوات ساتلة
الٕحٌليل

7
47
27
81

17%
112%
64%
100%

 جتاوز اًوزٍر املس خجوب وثلاؾسو ىف ثنفِذ اًخوظَات اًواردة تخلرٍر جلنة حٌلًة الاموال اًـامة
امللكفة من جمَس الامو اًلِام ابًخحلِق اًربملاين ثضان اخملاًفات املاًَة والادارًة اخلاظة توزارة
الاؿالم واجليات اًخاتـة ًيا وابلخط اكفة اًخجاوزات اًيت ذهرىا املس خجوتون ىف خَسة
الاس خجواب املنـلدة ًوزٍر الاؿالم اًساتق جبَسة جمَس الامو تخارخي ً 02ناٍر  3107واكفة
اخملاًفات واملالحؼات اًىت اوردىا ثلرٍر دًوان احملاس حة ؾن احلساب اخلخايم ًوزارة الاؿالم.
اخملاًفات واملالحؼات اًيت أٔوردىا دًوان احملاس حة ؾن هخاجئ اًفحط واملراحـة ٌَحساب اخلخايم
و ٔأداء وزارة الاؿالم ٌَس نة املاًَة  3102-3107وؿىل سخِي املثال:
 ضـف وكعور وؿدم فاؿََة ا ٔلهؼمة اًركاتَة حِر ٔأورد دًوان احملاس حة يف ثلرٍره ؿدم ثفـَي
إدارة اًخدكِق ادلاخًل ،حِر لًوخد خعة ثدكِق مـمتدة ثوحض أًَٓة املىذة وهَفِة إؿداده
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ًخلارٍره وفرتات إظدارىا ،فلد ٔأكذرص دور املىذة ؿىل خماظحة الٕدارات اًيت جسجي ؿَهيا
مالحؼات من كدي اجليات اًركاتَة ومذاتـة الٕحراءات اًيت اختذت.

ٔ أورد دًوان احملاس حة يف ثلرٍره ٔأن ضـف ٔأداء اًلعاع اًينديس حرثة ؿََو اس مترار تـغ
املالحؼات ؿىل ثـاكدات اًوزارة منذ س نوات ماًَو وؿدم ٔأخذ إحراءات خاده ًخالفهيا ،ومن
املالحؼات اًيت وردت يف اًخلرٍر اًس نوي دلًوان احملاس حة ٌَس نة املاًَة ا ٔلخرية مما ٌضري ؿدم
كدرة اًوزٍر ؿىل ثلََي ا ٔلرضار ٔأو ثاليف ٔأو مـاجلة املالحؼات واخملاًفات.
 الاحنرافات يف ثنفِذ مضارًؽ وزارة الٕؿالم وسوء ا ٔلداء ومهنا:
 -0ىناك  2مضارًؽ اكهت مدرخة يف اًس نة املاًَة اًساتلة ومازاًت حلكفِتا اًلكَة مدرخة دون
وحود إؾامتد رصف ٌَس نة املاًَة ا ٔلخرية.
 -3مازاًت اًنس حة اًـامة ًخنفِذ املضارًؽ مذدهَة حِر ٔأن ىناك مخس مضارًؽ مازال وس حة
الٕدجاز فهيا ظفر.
 -2تَف وس حة اًرصف ؿىل الاماَنت من إحٌليل املنرصف ؿىل ابب رشاء ا ٔلظول كري املخداوةل
وس حة ( %23مرصوفات كِدًة تَلت  2.2مََون من ٔأظي  7مََون) نٌل تَف اًوفر يف
اًحاب  01مََون ثلرًحا من إحٌليل املـمتد ٌَحاب.
 -2إذ هؤند ان ىناك ثبٔخري واحض يف أًَٓة ثنفِذ املضارًؽ دلى وزارة الٕؿالم خاظ ًة املضارًؽ
الاوضائَة ابلٕضافة إىل ثبٔخري واحض يف ظرح اًوزارة ًـلود ٔأؾٌلل اًعَاهو مما حرثة ؿََو
متدًد مـؼم اًـلود تـضيا ًفرتات متازي فرتة اًـلد ا ٔلظًل.

14

ٔ أورد دًوان احملاس حة ؿدم إىامتم اًوزارة تخحدًر وثعوٍر املعحـة وجضلََيا جىفاءة وفاؿََة مما
ٔأضاع ؿىل اًوزارة إٍرادات تلمية  21مََون د.ك ثسخة اؾخذارىا ؾن ظحاؿة اًىذة املدرس َة
خالل اًثالث س نوات اًساتلة ،وًالحغ إن إٍرادات معحوؿات اجليات احلىومِة اخنفضت
تنس حة  %22ؾن اًس نة املاًَة اًساتلة إضافة إىل ختفِغ إؾامتدات جرَنمج املعحـة ًعاحل
جرَنمج اًخَفزًون ىو دًَي ؿىل ؿدم إىامتم اًوزارة هبذا اًنضاط الٍٕرادي.
 اس مترار ؿدم كِام وزارة الاؿالم ابحراءات فـاةل لكذضاء دًون مس خحلة ًوزارة الاؿالم ثعي
اىل مالًني ادلَنهري.
 الاس خـاهة تخوػَف فرق ثفذُش  221مفدش منذ ؿام  3107دون الاس خدلل ؿىل كِاهمم
ابؾٌلل اًخفذُش واًخلكفة تَلت ٔ 222أًف دًنار ؾن اًفرتة من اجرًي وحىت دٌسمرب .3107
 خماًفات ماًَة ؾن ظرًق كِام وزارة الاؿالم ابًخـاكد مؽ تـغ اًرشاكت اظرافيا من موػفني
ًـمَون ابًوزارة جحم مداًف اًخـاكدات تَلت  7مََون دًنار ثلرًحا.
 اس مترار ؿدد هحري من اخملاًفات يف وزارة الاؿالم ًـدت س نوات ؿىل اًرمغ من وؾود اًوزٍر
املس خجوب مبـاجلِتا وثوظَات جمَس ا ٔلمة املىررة ترضورة اًخعدي ٌَمخاًفات واملالحؼات.
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 ثضخم املرصوفات ؿىل حنو خماًف ٌَلاهون:
املرصوفات اًنلدًة يه املرصوفات احللِلِة اًيت حتمي ؿىل املرصوف وثدفؽ من اًحنم ٔأي ٔأن رظَد
اًحنم ًنخفغ ورظَد املرصوفات ٍرثفؽ وٍىون كِدىا احملاس يب ،حِر ٔأن املرصوفات اًلِدًة يه
املحاًف املس خحلة ؾن ٔأؾٌلل مت ثبٔدٍِتا من كدي اًلري وابهخؼار انامتل مسدنداهتا املؤًدة ٌَرصف ،حِر ًمت
جحز الاؾامتد املايل اخملعط ًخكل ا ٔلؾٌلل املنجزة ًَمت جسوٍِتا ؿىل هفس مزياهَة اًس نة املاًَة اًيت مت
إدجاز ا ٔلؾٌلل فهيا ،وذكل هبدف ؿدم حتمَي املزياهَة اجلدًدة مبرصوفات ل ختعيأ .أي ٔأن رظَد
املرصوف ٍرثفؽ ورظَد ا ٔلماَنت ٍرثفؽ ول ًخبٔثر رظَد اًحنم هبا وٍىون كِدىا احملاس يب مما ًؼير اخلَي
وسوء اًرصف يف املزياهَة وثضخمي املرصوفات كري املسددة.
احملور اًثاًر :اخملاًفات يف اًيَئة اًـامة ٌَرايضة
 ثحني ًنا تبٔن اًوزٍر املس خجوب مل ًخلِد تلواؿد املزياهَة املخـَلة ابًيَئة اًـامة ٌَرايضة ول حبساهبا
اخلخايم ،وذكل من خالل الٕظالع ؿىل املرصوفات حسة اًفئات واًحنود ؿىل مس خوى اًربَنمج
و ٔأن ظرًلة اًرصف خماًفة ٌَرشوط واًنؼم املـمول هبا ،مما جيـي املسؤوًَة ثلؽ ؿََو ثضلك اكمي
وىذا دًَي واحض ؿىل سوء اًخلدٍرات املاًَة فاكن من ا ٔلخدر اًخبٔند من سالمة ثكل اًخلدٍرات
اب ٔلخط (الًٕزتام ابٕؾامتدات املزياهَة واًخـدًي والٕؾامتد وما تـد الٕؾامتد واملرصوف واًوفر) .حِر
ٔأن املزياهَة يه ٔأداة ٌَضحط واًركاتة وًىن نرثة املناكالت ما تني اًحنود ٔأو اًربامج.
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 تَف اًرصف اًفـًل ٌَس نة املاًَة ا ٔلخرية حسة ما خاء يف تَاَنت احلساب اخلخايم ٌَيَئة مدَف
 22,221,012دًنار ومل ثوحض املذهرة الًٕضاحِة ثفاظََيا ،وكد ٔأفاد دًوان احملاس حة يف ثلرٍره
اًس نوي ٌَس نة املاًَة ا ٔلخرية تبٔن اًيَئة كامت ترصف مدَف  2,121,222دًنار ؿىل حساب اًـيد
ومل ًمت جسوًخو ؿىل اًحاب اخملخط ثسخة ؿدم نفاًة الاؾامتدات امللررة ابملزياهَة ،وميثي مرصوفات
اًيَئة ٌَجنة ا ٔلوملحَة اًىوًدِة وًحـغ احتادات و ٔأهدًة ا ٔلوضعة اخملخَفة.
وما س حق ٌضري إىل ؿدم الًٕزتام ابملزياهَة وا ٕلرشاف ؿَهيا ًفرتض ابملزياهَات يه ٌَضحط واًركاتة
وثـىس واكؽ احلساابت اخلخامِة وًىن س َاسة اًوزٍر املس خجوب واجليات اًخاتـة هل ومن مضهنا ىَئة
اًرايضة ل ثَزتم تلواؿد املزياهَة ًىرثة اًنلي تني اًحنود واًرصف ؿىل حساب اًـيد ابلٕضافة إىل جتاوز
الٕؾامتدات املاًَة وؿىل سخِي املثال اًحاب ا ٔلول وًفِد دًوان احملاس حة يف ثلرٍره اًس نوي ٌَس نة املاًَة
 3102/3107تبٔن اًيَئة حىت الٓن مل ثلم ابس خحداث اًيَلك اًخنؼميي ٌَيَئة ؿىل اًرمغ من مرور ما
ًلارب  2س نوات ؿىل ظدور كاهون إوضاهئا اجلدًد ول زاًت ثـمي حتت اًيَلك اًخنؼميي اًلدمي
اخلاص ابًيَئة اًـامة ٌَض حاب واًرايضة.
 جتاوز الاؾامتدات املاًَة ٌَحاب ا ٔلول ،حِر ًفِد دًوان احملاس حة يف ثلرٍره اًس نوي ٌَس نة املاًَة
 3102/3107تبٔن اًيَئة كامت ترصف مدَف  0,027,202دًنار ؿىل حساب اًـيد ميثي رواثة
وماكفبٓت وتدلت ًحـغ اًـامَني ابًيَئة ومل ًمت جسوًخو وًنلسم ىذا املحَف إىل كسمني:
 مدَف ٔ 223أًف دًنار ميثي س نوات ساتلة. مدَف ٔ 272أًف دًنار خيط اًس نة املاًَة .3102/310717

 تَنت اجليات اًركاتَة كِام اًيَئة تدضىِي ؿدد من فرق اًـمي واٌَجان اًيت حرثحط ٔأؾٌلًيا
ابلخذعاظات اًوػَفِة لٕدارات اًيَئة اخملخَفة ،وكد ؿده ِجاز املراكدني املاًني من مواظن اًيدر يف
مزياهَة اًيَئة.

ًلد كامت اًيَئة ابٕحراء مناكالت من ىذا اًحند ًعاحل ثـزٍز تنود ٔأخرى يف هفس اًحاب ،وًحني اجلدول
ٔأدَنه ذكل:

البند

التقديرات

مساعدات االندية واألنشطة
الرياضية

47,526,000

المصروف على
المنقول منه التقديرات بعد التعديل المصروف الفعلي
حساب العهد
-1,021,650

46,504,350

46,330,106

9,040,895

مالحظات
تم النقل لصالح بند تنفيذ
االحكام القضائية و بند
الدورات الرياضية

 اًخالؾة يف اًخفركات اًرايضَة :وذكل اب ٕلس خلالل اًيسء ٌَمنعة ورضب اٌَواحئ ؾرض احلائط
دون مراؿاة اًنؼم واًلرارات واٌَواحئ املـمول هبا مما ًوحض الٕىٌلل املخـمد واًخنفِؽ يف تـغ ا ٔلحِان
وىذا ابٕؿرتاف مسؤويل ىَئة اًرايضة يف احامتع جلنة املزياهَات واحلساب اخلخايم تـدم الًٕزتام يف
اًـدًد من اًخفركات اًرايضَة والٕؿرتاف س َد ا ٔلدةل ،ومن املفرتض ٔأن ٔأُه ادوار اًيَئة اًـامة
ٌَرايضة خَق تُئة رايضَة صَة متنؽ اٍمتَزي واًخـعة جبمَؽ ٔأهواؿو وحمنَة روح املنافسة اًرشًفة مبا
ًـود ابًنفؽ
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ؿىل اجملمتؽ ابلٕضافة رؿاًة احلرنة اًرايضَة يف اًحالد واًـمي ؿىل دمعيا وثعوٍره وًىن ما جيري فهيا
من ختحط ابًلرارات وسوء اًخخعَط واًخعحَق ٔأدى إىل حراحؽ اًيَئة وثدىورىا دون ثعوٍر ٔأو
حتسني.

احملور اًراتؽ :ا ٔلس ئةل اًربملاهَة
مضن املٌلرسات كري ادلس خورًة جتاىي اًوزٍر املس خجوب واًدسوًف وحماوةل اًخضََي وس َاس خو اًيت
مل ثدسم ابًفـاًَة تـدم ابًرد ؿىل ا ٔلس ئةل اًربملاهَة وىذا ًخـارض مؽ ادلس خور تنط املادة (ً" )22لك
ؾضو من ٔأؾضاء جمَس ا ٔلمة ٔأن ًوخو إىل رئُس جمَس اًوزراء وٕاىل اًوزراء أٔس ئةل لسدِضاح ا ٔلمور
ادلاخََة يف اخذعاظيم ،وٌَسائي وحدة حق اًخـلِة مرة واحدة ؿىل الٕخاتة" ،ابلٕضافة إىل املادثني
من اًالحئة ادلاخََة (ً" )032حَف اًرئُس اًسؤال امللدم وفلا ٌٌَلدة اًساتلة إىل رئُس جمَس اًوزراء ٔأو
اًوزٍر اخملخط فور ثلدمية وًدرج يف خدول ٔأؾٌلل ٔأول خَسة من اترخي إتالكو إىل رئُس جمَس اًوزراء
ٔأو اًوزٍر" ،و (" )032جيَة رئُس جمَس اًوزراء ٔأو اًوزٍر ؿىل اًسؤال يف اجلَسة احملددة ًنؼره
واًرئُس جمَس اًوزراء ٔأو اًوزٍر اخملخط ٔأن ًعَة ثبٔحِي الٕخاتة إىل موؿد ل ٍزًد ؿىل أٔس حوؿني،
فِجاب إىل ظَحو ،ول ٍىون اًخبٔحِي لٔنرث من ىذه املدة إل تلرار من اجملَس
حِر ٔأن ًـخرب اًسؤال اًربملاين ٔأحد ا ٔلدوات اًركاتَة اًيت ميَىيا ؾضو جمَس ا ٔلمة يف سخِي احلعول
ؿىل املـَومات واًحَاَنت وا ٕلس خفسارات والٕسدِضاحات وثوحِو هؼر اًوزراء ٔلؾٌلل وزاراهتم ووضف
ٔأوخو اًلعور هبا ٔأن جتاىي اًوزٍر املس خجوب ًدخي مضن خماًفة اًوزٍر ٔلحاكم املادة ( )21من
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ادلس خور "ًلوم هؼام احلنك ؿىل ٔأساس فعي اًسَعات مؽ ثـاوهنا وفلا ٔلحاكم ادلس خور "..وتخجاىي
اًوزٍر اًرد ؿىل أٔس ئةل ٔأؾضاء جمَس ا ٔلمة ٔأخي تذكل مبحد ٔأ اًخـاون املفرتض تني اًسَعخني وجتاوز

اًعالحِات ادلس خورًة ٔلؾضاء جمَس ا ٔلمة وساُه يف ثبٔزمي اًـالكة تني اًسَعخني ،وًىضف احللائق
وثفـَال ٌَمحاس حة احللِلة ثلدما ابٕس خجواتنا ىذا هون اًوزٍر املس خجوب كد د ٔأب ؿىل جتاىي أٔس ئةل
ٔأؾضاء جمَس ا ٔلمة ٔأو املٌلظةل ابًرد ؿَهيا.

اخلامتة
ساُه ٔأداء اًوزٍر املس خجوب يف وزارة ا ٔلؿالم واجليات ا ٔلخرى اًخاتـة هل ترتاحؽ ٔأداء ثكل اجليات
وؿدم الًٕزتام ابًنؼم واٌَواحئ وكواهني ادلوةل وٕاس مترار اخملاًفات واًخجاوزات الٕدارًة واملاًَة وىو ما ميثي
دًَ ًال واحض ًا ؿىل سوء الٕدارة وا ٕلرشاف مما حرثة ؿََو إخال ًل ماًَو وجتاوز ٔلحاكم املادة ( )07من
ادلس خور "ً ٔلموال اًـامة حرمة ،وحٌلٍِتا واحة ؿىل لك مواظن" وىو ما ٔأندثو اجليات اًركاتَة يف
حفط اًحَاَنت املاًَة واحلساابت واًسجالت وصؤون اًخوػف.
وكد ثلدمنا ابٕس خجواتنا ىذا وذكل من وازع اًضمري وظون ا ٔلماهة وحسامة اًلضااي اًواردة تعحَفة
ا ٕلس خجواب ،مفن ٔأُه واحدات اًنائة ومسؤوًَاثو اًرئُس َة اًرب ابًلسم وثفـَي دوره اًركايب ،وخنمت
ابلًٓة اًىرمية " َو َل ثََْخ ُِسوا اًْ َح ذق ِابًْ َحا ِظ ِي َوحَ ْى ُذ ُموا اًْ َح ذق َوأَ ُ ْهمت ثَ ْـَ َ ُمون"
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