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المق ّدمة

ويتضمن تفاصيل
هــذا الكتاب عـبــارة عــن الملفات الــي تقدمنا هبــا إىل القضاء اللبناين المختص،
َّ

تقدمنا هبا يف إطار
الملفات مبستنداهتا وأرقامها وماسرها القضايئ ،وكذلك اقرتاحات القوانني اليت َّ

الترشيعية اليت ينفذ مهنا الفاسدون.
حماولة سد الثغرات
َّ

متدرجة ومتكاملة ،بدأت
يأيت هذا الكتاب يف سياق اخلطوات اليت اعتمدناها منذ البداية ،وهي خطوات
ّ

القانونية،
العامة ،وتقدميها إىل القضاء المختص ،ومتابعهتا وفق األطر
بإعداد ملفات الفاسد يف األموال
َّ
َّ

تعمد عــدم السري يف هــذه الملفات إىل الـهــايــة ،قمنا خبطوات
وعندما تلكأ هــذا الـقـضــاء ،أو أهـمــل ،أو َّ

المقصين إىل
متالحقة مهنا :العمل الرقايب يف المجلس النيايب ،تقديم شكاوى وفق األصول عىل القضاة
ِّ

ً
وصول
المتنوعة،
التفتيش القضايئ ،عرض كل ما قمنا به أمام حمكمة الرأي العام من خالل واسئل اإلعالم
ِّ
المستمرة.
إىل تقديم مجيع الملفات يف هذا الكتاب ،ليكون الرأي العام عىل اطالع عىل وقائع هذه المعركة
َّ
ووضع خطوط
حتديات كثرية يف طليعهتا احتماء الفاسدين برتكيبة النظام الطائفي،
لقد واجهنا يف عملنا ِّ
ُ

محراء أمام حماسبهتم ،كما واجهنا حالة االهرتاء والتسييس يف القضاء اللبناين اخلاضع بأغلبه إىل الرتكيبة

السياسية نفهسا اليت متنع المحاسبة ،ومع استثناءات حمدودة ،لم يقم هذا القضاء مبسؤولياته
الطائفية
َّ
َّ

اليت ينيطها به الدستور والقوانني المرعية اإلجــراء ،جلهة حماسبة الفاسدين واستعادة األمــوال المهنوبة،
التحديات والمعوقات ،واجهنا محالت
أهسم يف استمرار تفيش آفة الفاسد والهدر .وإىل جانب هذه
ما
ِّ
َ

التشكيك وأغلهبا كان من قبل الفاسدين أنفهسم ،عرب أدوات وواسئل خمتلفة ،هبدف تيئيس اللبنانيني
العامة.
وإحباطهم وجعلهم يستسلمون لمقولة عدم إمكانية إصالح بلدهم وحفظ أموالهم
َّ

مؤساست الدولة،
إنَّنا عىل الرغم من كل ما واجهناه خالل هذه المعركة ،سنواصل خوضها من داخل
َّ

المخولة تطبيقه عىل الفاسدين ،وهــي القضاء اللبناين الــذي حيتاج
وعــر القانون ،ومــن خــال اجلهة
َّ

أيضا.
بدوره إىل مكافحة كل ظواهر التسييس واالرهتان المسترشية داخله ،من خالل إصالحه بالقانون ً
فالطريق الوحيد المتاح لمحاسبة الفاسدين هو الدولة عرب قوانيهنا النافذة ،وكل الطرق األخــرى ال

تؤدي إىل حتقيق الهدف المنشود.

مدجما حيوي
قرصا
وألن حجم الوثائق والمستندات ال ّيتسع له كتاب واحد ،فإنَّنا نُرفق مع هذا الكتاب
َّ
ً
ً

تأثريا
أكرث من ألفي وثيقة عن ملف حاسبات الدولة المالية ،باعتباره الملف األ كرب واألخطر واأل كرث ً
يف وصول لبنان إىل مرحلة االهنيار المايل ،ليكون الشعب اللبناين عىل بينة َّمما كان حيصل من تالعب

بأمواله ،ورسقهتا ،وعىل دراية بالمسؤوليات المرتتّبة عىل المسؤولني عن هذه األموال.

حسن فضل الله
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مرشوع مكافحة الهدر والفساد

(*)

األمني العام حلزب الله سماحة السيد حسن نرص الله

أمر خطري عىل البلد عىل المستوى المايل واالقتصادي واالجتماعي،
ّ
استجد ٌ

واخلطورة تصل إىل حد اخلطر عىل وجــود الدولة ،وعىل وجــود البلد ،وعىل
أمن واستقرار المجتمع ،إذا ما استمر الوضع المايل عىل هذا النحو ،واستمر

ـإن من أخطر الماسئل الــي تــؤدي إىل
اإلنـفــاق عىل ما هو عليه ،لذلك ،فـ َّ
الكارثة أن يستمر الهدر والفاسد كما هو قائم فعالً .

ـزامــا عــى اجلـمـيــع ومـهــم حن ــن ،أن نــواجــه ه ــذا األم ــر ،وه ــذا ال يعين
ص ــار لـ ً

أيضا
أننا لم نكن نعمل عىل الموضوع اسبقً ا ،لكن اآلن أنا أر يــد أن أعلن ً
للشعب اللبناين ،وهــذا جديدنا يف الربناجم االنتخايب للعام  ،2018وأقدم

أن قضية مكافحة الـهــدر وال ـفــاد أولــويــة وطـنـيــة مطلقة،
فـيــه تـعـ ّـهــداتَّ ،

وحنن سنلزتم ونعمل عىل أاسس هذه األولوية يف المرحلة المقبلة ،وصار

ـزامــا عــى اجلميع أن يتعاطوا مــع قضية الـهــدر وال ـفــاد يف مجيع إدارات
لـ ً
ومؤساست الدولة لما يرتبط بالمال العام ،باعتبارها أحد أهم األسباب

اليت ستدفع البلد إىل الكارثة.

قررنا أن نعمل عىل هــذه األولــويــة المطلقة ،وبالتعاون
بعد دراســة عميقة ّ

مع كل القوى السياسية والكتل النيابية والمسؤولني يف الدولة ،ومستندين

إىل إرادة الشعب اللبناين اجلامعة يف مواجهة الهدر والفاسد ،وإىل ِّ
كل من

يلتقي معنا وهم كثريون.

(*) من البيان االنتخايب حلزب الله
2018/3/22
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معركة صعبة وطويلة

(*)

األمني العام حلزب الله سماحة السيد حسن نرص الله

مهمة مكافحة الفاسد أمام مهمة جهادية ووطنية ،ال
َّ
إن حزب الله يعترب نفسه يف َّ

المهمة
تقل قداسة عن مقاومة االحتالل والمرشوع الصهيوين بالمنطقة ،ويف هذه
َّ

وجدنا أنفسنا أمام واجب احلفاظ عىل لبنان الذي قدمنا من أجله أغىل شباب
وأبناء وقادة ،لنحافظ عىل عزة وكرامة وسيادة وبقاء هذا الوطن وهذه الدولة،

متفرجا ،ويرتك بلدنا يسري باجتاه االهنيار.
ولذلك ال ميكن أن يقف حزب الله
ً

أن معركة مكافحة الـفــاد صعبة وطويلة وحتـتــاج إىل الوقت
حنــن نعرف َّ

والصرب والصمود ومواصلة العمل ،وأقول للجميع اللغة والمنطق نفهسما

يف كــل الـمــواجـهــات الــاب ـقــة ،ال تــراه ـنــوا عــى تعبنا فـنـحــن لــم نـتـعــب من
ألن المقاومة يف ريعان شباهبا ،وكما هومجنا خالل مقاومة
مقاومة االحتاللَّ ،
االحتالل نواجه اليوم حماولة التيئيس والتشكيك واالهتام يف معركة مكافحة

الفاسد ،باإلضافة إىل حتويل المعركة إىل معركة طائفية وسياسية ،والمراهنة
عــى تعبنا واخل ــوف مــن الـتــداعـيــات ،فـهــذه معركة الــواجــب ،ومـعــركــة بقاء

الدولة والوطن ،وإنقاذه من أيدي الفاسدين واللصوص.

يف مــروع مكافحة الفاسد ال نبحث عن عمل أو شعبية ،أل َّنــه لو أردنــا

حتقيق أي هدف سيايس ،لما طالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنيةَّ ،
وإنا

(*) من خطاب يف ذكرى تأسيس هيئة دعم المقاومة
2019/3/8
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أردن ــا مــن مكافحة الـفــاد وقــف الـهــدر الـمــايل واحلـفــاظ عــى مؤساست
الدولة ،ويف مرشوعنا لمكافحة الفاسد ال نسعى إىل المنافسة أو المزايدة

يتقدم للعمل يف هذه المعركة حنن معه ،ولذلك حنن
مع أحد ،فكل من
َّ

نقبل بكل مــن حيمل راي ــة معركة مكافحة الـفــاد قــائـ ًـدا ،وح ــارضون أن
أعدت كتلة الوفاء للمقاومة
نكون عنده
جنودا ،وكمثال عىل ذلك عندما َّ
ً
جمموعة من اقرتاحات القوانني لتقدميها إىل المجلس ،وصــادف أن ً
كتل
نيابية أخــرى أعــدت اقــراحــات ماشهبة وأعلنت عهنا ،ق ـ َّـررت الكتلة أن

متتنع عن تقديم اقرتاحاهتا كي ال يبدو األمــر منافسة ،حنن لسنا مرصين
عىل أن نبقى يف اخلــط األمــامــي ،وكــل من يتقدم يف هــذه المعركة خيفف
العمل عنا.

حنن نسعى إىل حتقيق الهدف وليس المهم احلصول عىل مكاسب سياسية

ألن ما هيمنا وقف الهدر والفاسد ،وأن يعود المال المهنوب من
وإعالميةَّ ،

الدولة إىل الدولة،

أردنا أن تكون معركة مكافحة الفاسد وطنية وليست معركة حزب أو مجاعة،

نريدها معركة كل اللبنانيني وأن ياشرك اجلميع كل من موقعه.
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األهداف والسياسات العا ّمة يف ملف
(*)
مكافحة الفساد يف الدولة اللبنانية
أو ًال :تعريف الفساد

الفاسد هو رصف مال الدولة خارج دائــرة القانون ،واالحتيال عىل القانون

فاسدا.
يرشع
ً
وقبض الراشوى الظاهرة والباطنة ،ومن الفاسد القانون الذي ّ
أما الهدر المايل فهو إنفاق المال مبا ال جدوى منه ،حيث ميكن إجناز العمل
ّ
بأقل مما ُيرصف عليه بكثري.

ثانياً :األهداف العا ّمة

وهي النتاجئ الك ّلية اليت يسعى الملف لتحقيقها:
 .1محاية المال العام ،وجعلها من القضايا المركزية حلزب الله.

ـاص ـ ًة ما
 .2ترشيد عملية اإلنـفــاق ومـنــع الـهــدر الـمــايل للدولة اللبنانية (خـ ّ
العامة).
يرتبط بالموازنة
ّ

اللبنانية ومنع الصفقات المشبوهة.
عمليات التلزيم يف الدولة
 .3ترشيد
ّ
ّ
 .4ترشيد عمليات التوظيف يف الدولة.

 .5االستخدام األمثل للموارد البرش ّية يف مؤساست الدولة اللبنانية وحتقيق
والفعالية لدهيا.
الكفاءة
ّ

القضائية والرقابية يف الدولة اللبنانية (بعد إجراء اإلصالح
 .6تعزيز دور األجهزة
ّ
الترشيعية عىل أداء السلطة التنفيذ ّية.
الالزم) وتفعيل رقابة السلطة
ّ

احلد من ظاهرة الفاسد من
 .7دفع األجهزة
األمنية للقيام بدورها يف جمال ّ
ّ
داخلها وعىل المستوى الوطين العام.

(*) قرار صادر عن شورى حزب الله
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ثال ًثا :السياسات العامة

وهي المرشدات والضوابط اليت حتكم عمل الملف:
 .1التنويع يف مصادر المعلومات ،واعتماد التواصل المبارش مع الموظفني
والمواطنني.

ـارشة مبــالـيــة ال ــدول ــة ،وحبـيــاة
 .2الــركــز عــى الـمـلـفــات ال ـكــرى الـمــرتـبـطــة م ـب ـ ً

الـمــواطـنــن ال ـم ـبــارشة ،ويف مـقــدمـهــا أب ــواب ال ـهــدر واألن ـظ ـمــة والـقــوانــن
وال ـقــرارات احلكومية الــي تتيح الـفــاد ،وعــدم االسـتـغــراق يف اجلزئيات

الـيــومـيــة ،والــركــز عــى رؤوس الـفــاد والـمـفـســديــن ،وه ــذا الــرتـيــب ال

يعين بالرضورة التدرج يف اخلطوات العملية.

 .3االستفادة من جتارب وخربات المؤساست والشخصيات ذات الصلة.

 .4إع ـط ــاء األول ــوي ــة لـلــوقــايــة م ــن ال ـف ــاد ،ومــوا ك ـبــة بـلــديــاتـنــا ومــؤســاتـنــا
لتحصيهنا من الوقوع يف الفاسد.

 .5سن القوانني اليت حتد من الهدر والفاسد ،وتعديل القوانني اليت تتيحه.
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 .6العمل عىل التلزيم وفق دفاتر الرشوط بالمناقصات ،وعدم التلزيم بالرتايض.
 .7العمل عىل إلغاء الوكاالت احلرصية ،وخاصة فيما يرتبط حباجات الناس.

 .8االبتعاد عن الصخب اإلعالمي وروح التحدي ،ألن المطلوب الوصول
إىل حتقيق نتاجئ عملية ،وليس تسجيل موقف فقط.

 .9التوجيه الثقايف إلخواننا وبيئتنا حــول معىن الـفــاد ،واحلــرمــة الرشعية
الرتكابه ،وتعميم نظرتنا الرشعية إىل الدولة ومؤساسهتا وماليهتا ،ونرش

عموما.
هذه المعاين يف الاسحة اللبنانية
ً

 .10الـتـعــاون مــع الــركــاء يف الــوطــن حــى الــذيــن خنتلف معهم يف اخلـيــارات
المقررة.
االسرتاتيجية ،وذلك ضمن الضوابط
َّ

 .11االستفادة من األجهزة التنظيمية حلزب الله.

 .12إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع األجهزة الرقابية واألمنية يف الدولة اللبنانية.
 .13إعطاء أولو َّية خاصة للتعاطي مع واسئل اإلعالم اللبنانية.
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مكافحة الفساد بالقانون

(*)

النائب السيد حسن فضل الله

ضد الفاسد يف لبنان ،فهي
َّ
كنا ندرك منذ البداية صعوبة احلرب اليت خنوضها َّ
أصعب من احلرب مع االحتالل اإلرسائييل ،لتاشبك التعقيدات الداخلية،

والسترشاء الفاسد يف خمتلف مؤساست الدولة ،وألن الفاسدين لن يرتكوا

ـاحــا طــائـفـ ًّـيــا أو مــذهـبـ ًّـيــا ّإل وسـيـلـجــؤون إل ـيــه ،وسـيـتـحـصـنــون بــاحلـمــايــات
سـ ً

السياسية لمنع حماسبهتم ،واستعادة ما رسقوه من مال الشعب ،ولن يكفوا
عــن تسييس مكافحة الـفــاد وتصويرها تصفية حــابــات خــا ًفــا للحقيقة

أناس بسطاء يدافعون عهنم
والواقع ،وسيجدون منتفعني وإعالميني وأحيانًا ً

بذريعة محاية رجاالت الطائفة والمذهب واجلهة السياسية اليت ينتمون إلهيا.
َّ
وأن
أيضا أننا لسنا بــوارد أن
َّ
كنا نــدرك ً
نتول بأنفسنا حماسبة الفاسدينَّ ،

المقاومة اليت يثق هبا شعهبا لن تستخدم الواسئل نفهسا اليت استخدمهتا
أيضا إناشء
ضد االحـتــال ،الختالف طبيعة احلــرب وأدواهت ــا ،وأ َّنــه ال ميكن ً

حماكم ميدانية ،ولــن تكون لدينا حماكم ثــور يــة بصالحيات استثنائية ،ففي

َّ
معقد سنحتكم إىل سلطة قضائية جرى تركيهبا عىل مدى
ظل نظام طائفي

استنادا إىل تبعيهتم لسلطة
عقود من الزمن ،تبوأ بعض قضاهتا مواقعهم
ً

سياسية سلبت الـقـضــاء استقالليته ،لتمرير ماشريعها ومنافعها ،وقد

حتــالــف بعض ه ــؤالء الـقـضــاة مــع الـفــاســديــن داخ ــل تلك السلطة ،بــل كان

كنا عىل ثقة أننا سنجد
ـادا من الــارقــن أنفهسم ،ويف المقابل َّ
أشــد فـ ً

قضاة شجعانًا يلزتمون َق َس َمهم ومستعدين خلوض هذه احلرب الوطنية ضد

دفاعا عن
معا
ً
الفاسد مهما كانت التبعات ،وهم موجودون اليوم وسنكون ً

مال الشعب.

(*) من المؤتمر الصحايف حول ملفات الفساد
2020/5/8
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كنَّا أمام خيارين:

إما أن نرتك البلد حتت سطوة منظومة الفاسد العميقة ،ونكتفي بتسجيل
َّ

عامة ،لرفع العتب ليس َّإل ،وهو ما لم
مواقف اإلدانــة أو توجيه اهتامات َّ

يعتد عليه حزب الله يف سيااسته اجتاه شعبه وبلده.

ضد الفاسد
وإما أن نتحمل المسؤولية الوطنية والرشعية ،وخنوض احلرب َّ
َّ
بالواسئل القانونية المتوفرة مع ما فهيا من صعوبات وعقبات.

دفاعا عن شعبنا المظلوم والمهنوب ،وحنن عىل
قررنا خوض هذه احلــرب
ً

وأن هناك من ينتظر نتاجئ فور َّية ،أو
دراية كاملة أهنا ستكون حر ًبا طويلةَّ ،
من سيعتربها ورطة ،أو حر ًبا ال طائل مهنا.

أي كان ،ومنذ
قررنا خوض هذه احلرب مبعزل عن أي كالم آخر مهما كان ومن ٍّ

بدايهتا هشدنا ونهشد تغيريات كثرية ظهرت تباشريها يف تراكم الوعي الشعيب
ضـ َّـد مـظــاهــر ال ـفــاد والـفــاســديــن ،وص ــارت الـمـلـفــات مـعــروفــة وحتــت جمهر
الدامئة ،وهو ما أهسم ويهسم يف ردع الفاسدين
المتابعة الشعبية واإلعالمية َّ

أو كشف فاسدهم ليحاسبوا أمام حمكمة الناس قبل حكم القضاء.

قــررنــا خــوض هــذه احلــرب مــن خــال القانون فهو السبيل الوحيد المتاح،
وع ــر م ــؤس ــات ال ــدول ــة ،ف ـه ـنــاك الـمـجـلــس ال ـن ـيــايب واحل ـك ــوم ــة وال ـق ـضــاء

ـؤســات مجيعها
واألج ـهــزة األمـنـيــة والــرقــابـيــة ،وف ــوق هــذه السلطات وال ـمـ َّ
ـضــا يف هــذه احلــرب،
هـنــاك الـشـعــب ،فــالـنــاس المخلصون هــم رشكــاؤنــا أيـ ً
َّ
المحقة
يدا بيد معنا ،فوجعنا واحد ،ومطالبنا
وحنن اليوم ندعوهم ليكونوا ً

مشرتكة ،ومجيعنا نعاين من هذا اخلطر المحدق ببلدنا ،فاحلرب ضد الفاسد

هي حرب اشملة حتتاج إىل القوانني وإىل القضاء وبقية أجهزة الدولة وإىل

القوى السياسية المخلصة وإىل الناس وإىل اإلعالم.

أن ما هو متوفر من ترشيعات
وألننا نكافح الفاسد من خالل القانون وجدنا َّ
ـات قوانني بعضها ُأقــر يف
ـاف ،فبدأنا ورش ـ ًة ترشيعية ،وقدمنا اقــراحـ ِ
غري كـ ٍ
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المجلس النيايب مثل تعديل قانون الموظفني مبا يسمح بالمالحقة ،وسعينا

إلقــرار قانون تعديل قانون المجلس األعــى لمحاكمة الــرؤاسء والــوزراء مبا
يرفع احلصانات عن الوزراء ،لكن لم مير يف اجللسة الترشيعية العتبارات غري

مفهومة ،ولو أقــر ،لكان هناك وزراء اسبقون أمــام قضاة التحقيق اليوم،
وتعاونَّا مع كتل ونــواب للدفع باجتاه إقــرار قوانني مكافحة الفاسد ،وحني

تقدم ألن هدفنا هو وجود
تقدم زمالء لنا باقرتاحات لدينا مثلها اكتفينا مبا َّ
َّ

قدمه.
القانون مبعزل عن من َّ

ـذرع بعض القضاة بنصوص
َّ
إن واحــدة من العقبات الــي واجهناها هي تـ ُّ

قــانــونـيــة ،كــاحلـصــانــات ،وغــرهــا الـكـثــر ،وه ــي نـصــوص نعمل عــى تطويرها
لـتـتــاءم مــع أولــويــة مكافحة ال ـفــاد ،مــع الـعـلــم أن بـعــض الـقـضــاة ُيــاطــل

أو ُيفي ملفات يف األدراج أو يتواطأ مع الفاسدين ،ومسؤولية التحقيق

معهم وحماسبهتم تقع عىل عاتق هيئة التفتيش القضائية ،ويف هذا السياق

رئيس وأعضاء إىل تطبيق مضامني َق َس ِمهم
حنن ندعو جملس القضاء األعىل
ً
وإحقاق احلق للشعب من خالل الدفع باجتاه البت جبميع ملفات الفاسد
بعيدا عن
المقدمة للقضاء من أي جهة كانت ويف أي قطاع من القطاعات،
ً

أي استناسبية أو تسييس أو ضغوط من أي جهة جــاءت .وندعو القضاة

وضد أي تدخل
ضد الفاسدين داخل اجلسم القضايئ
َّ
إىل انتفاضة حقيقية َّ

ـوصــا يف مكافحة ال ـفــاد ،وحنــن معهم لتحصني
سـيــايس يف عملهم ،خـصـ ً

القضاء واستقالليته وهو ما نعمل عليه يف المجلس النيايب.

دينية وأخالقية
لقد انطلقنا يف خطواتنا
العملية من جمموعة ضوابط ومعايري َّ
ّ

وقانونية ،سبق ألمــن عــام حــزب الله سماحة السيد حسن نــر الله أن
َّ

بتبدل األوض ــاع والـظــروف،
تتبدل
رشحها يف مناسبات عــديــدة ،وهــي ال
ُّ
َّ

تتغي عــى وقــع الصخب اإلعــامــي والـسـيــايس ،أو حمــاولــة التشكيك
وال
َّ

ونتحمل مسؤوليتنا أمام الله ً
أول،
والتثبيط ،ألننا نؤدي تكليفنا وواجبنا
َّ

ثانيا.
وأمام شعبنا ًّ
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رسم يرشح توزع األموال العامة:

ّ

ﺗﻼﻋﺐ
ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎت
وﻋﺪم إﻗﺮار
ﻗﻄﻮﻋﺎت
اﳊﺴﺎب

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﺎرف أرﺑﺎح
ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات

ﻗﻄﺎع اﳋﻠﻴﻮي
واﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻹﻧﻤﺎء
واﻹﻋﻤﺎر

ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻫﻴﺌﺎت
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القسم األول:

الملفات المالية
1
2
3
4

احلسابات المالية للدولة
ملف إلغاء قرض بقيمة  400مليون دوالر
ملف تخفيض وإصالح الموازنات
ملف التالعب بالعملة الوطنية

احلسابات المالية للدولة
(هبات ،قروض ،سلفات خزينة ،التالعب بمستندات وزارة المال)

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر

احلسابات المالية
2019
إخبار إىل القضاء وتسليم مستندات (حجم الملف  2500صفحة)
مليارات الدوالرات

اجلهات المسؤولة

رؤساء حكومات ،وزراء مالية متعاقبون ،المرصف المركزي ،الهيئة
العليا إللغاثة ،موظفون ومستشارون

النتائج

إق ـرار قانون بإعادة دي ـوان احملا�سبة التدقيق يف
قطوعات احلساب منذ العام  1997واملصادقة علهيا وعدم
رساين مرور الزمن.
مصادقة دي ـوان احملا�سبة عىل قطوعات حساب
بشلك متتايل.
ا�سمترار التحقيقات من قبل القضاء اخملتص.
•متنّع املرصف املركزي عن تلبية طلب القضاء بزتويده
بكشف شامل عن امل�ستفيدين من الهبات

التعريفات
قطع احلساب:

يبينن نفقات الدولة
هو قانون يصدر عن جملس الـنــوابِّ ،

َّ
فعليا خالل سنة مالية معينة ،وفقً ا لما أجازته السلطة
المنفذة
ووارداهتــا
ًّ

الترشيعية مبوجب قانون الموازنة ،ومقدار الوفر أو العجز احلقيقي ،ومقدار

اإلنفاق خارج الموازنة ،وحجم الدين العام وفوائده.

حساب المهمة:

هــو الـبـيــان ال ـمــايل األاسيس ال ــذي ُيـظـهــر الـمــركــز الـمــايل

يتضمن حاسبات الدولة كافة ،من واردات ،ونفقات
للدولة اللبنانية ،وهو
َّ
وموجودات ،وديون ،وقروض ،والدين العام ،والعجز ،والوفر .فهو الوثيقة

اليت ميكن عىل أاسهسا ماسءلة احلكومة والرقابة عىل أعمالها ،رقاب ًة إداريةً،
المالية
أو ماليةً ،أو قضائية ،أو رقاب ًة سياسيةً ،أو شعبية .وهو من البيانات
َّ

يصدق علهيا مع قطع احلاسب مبوجب قانون قطع احلاسب.
اليت ينبغي أن
َّ
الهبات :هي األموال اليت يقدمها للدولة األشخاص المعنويون واحلقيقيون،
ٌقيد يف قسم الواردات من الموازنة.
تُقبل مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،وت َّ

وإذا كانت لهذه األم ــوال وجهة إنـفــاق معينة فتحت لها بالطريقة نفهسا

اعتمادات بقيمهتا يف قسم النفقات.

القروض :أمــوال تستقرضها الدولة لتغطية عجز الموازنة العامة واخلزينة،

وتسمى إيرادات استثنائية.
ّ

سلفات اخلزينة :أموال مأخوذة من اخلزينة العامة للدولة ،تُعطى مبراسيم

صادرة عن احلكومة للمؤساست العامة ،والبلديات ،والصناديق المستقلة

المحددة يف القانون.
ذات الشخصية العامة ،وذلك يف احلاالت
ّ
المراسيم :نصوص تنظيمية ت َُّتخذ يف جملس الوزراء.
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وقائع الملف
إن عدم مسك احلاسبات المالية للدولة اللبنانية وفق األصول ،وعدم إقرار
َّ

أديا إىل
قطوعات احلاسب للموازنة السنوية وفق ما ينص عليه الدستورَّ ،
فوىض عارمة مقصودة يف مالية الدولة ،وهو الباب الواسع الذي استغ َّله

مسؤولون يف الدولة للكسب غري المرشوع ،ولإلنفاق عىل المحسوبيات،
ولهدر المال العامُّ ،
أدى إىل خاسرة الدولة مليارات الدوالرات.
وكل ذلك ّ
ِّ
يشكل هذا الملف أحد أبرز ملفات الفاسد يف لبنان اليت أهسمت يف االهنيار

أن أعـلــن الـنــائــب حسن فضل الـلــه يف
الـمــايل ،وقــد مـ َّـر مبــراحــل عــديــدة إىل َ
جلسة مناقشة البيان الوزاري يف شباط  2019عن إجناز تكوين احلاسبات يف

وزارة المالية ،وكشف عن وجود خلل فاضح فهيا ،وعن مستندات خطرية،
وطلب مــن وز يــر الـمــال عــر رئــاســة جملس الـنــواب وضــع هــذه المستندات

يف عـهــدة المجلس الـنـيــايب وال ــرأي ال ـعــام ،والـكـشــف عهنا لما تتضمنه من

معطيات تؤدي إىل حماسبة مسؤولني كبار يف السلطة.

تقدم النائب فضل الله بإخبار إىل النيابة
بعد هذه الكلمة ويف الهشر نفسه ّ
المالية.
العامة
ّ
ّ

يف آذار مــن الـعــام  ،2019أي بعد هشــر مــن إث ــارة الـمــوضــوع ،حـ َّـولــت وزارة

المال المستندات إىل ديوان المحاسبة للتدقيق فهيا.

حيوي هذا الملف حــوايل  2500وثيقة رسمية ،وهو يشكل أكرب ملف هدر

وأيضا عىل
يف الدولة اللبنانية ،وهو موجود بكامله لدى القضاء المختص،
ً

قرص مدجم مرفق مع هذا الكتاب.

| 29

الهبات ،القروض ،سلفات اخلزينة،
التالعب بمستندات وزارة المال

ً
أول :الهبات
أن عملية قيد وإنفاق الهبات اشبهتا خمالفات
تبي المستندات اليت ُق ِّدمت إىل القضاء َّ
ِّ

إن جلهة طريقة قبولها ،أو فتح اعتمادات
جوهرية ،لم حترتم احلد األدىن من األصولَّ ،

لها يف الموازنة ،مما ّأدى إىل شهبات كبرية حول اختالاست وهدر وإنفاق غري قانوين.

األصول القانونية لمسار الهبات:
↓صدور مرسوم عن جملس الوزراء بقبول الهبة.
المحصلة خالل سنة تنفيذ الموازنة.
↓تسجيل قيود العملية يف الواردات اإلضافية
َّ
↓قـيــد الـهـبــة يف بـيــان ال ـ ــواردات اإلمج ــايل مــع أرص ــدة اإلي ـ ــرادات األخ ــرى يف
حاسب المهمة وبالتايل قطع احلاسب.

معينة وجــب ذكــر تنسيهبا يف المرسوم
↓إذا كانت الهبة مــروطـ ًة لنفقة َّ
الصادر كإيراد ونفقة.

↓إذا لم تكن الهبة مرشوط ًة لنفقة معينة يقتيض إدراجها ضمن واردات
اجلزء األول – الباب الثاين.

↓يتم إي ــداع الهبة يف احلــاب المفتوح لــدى مــرف لبنان باسم اخلزينة
العامة وحيظر فتح حاسب خاص لها.

ـاء عىل
|ختضع الهبة لرقابة دي ــوان المحاسبة اإلدار ي ــة المسبقةّ ،إل أ ّنــه بـنـ ً
فإن
قوانني الموازنة من العام  1999لغاية عام  2005وموازنة عام َّ ،2017
رقابة ديوان المحاسبة اإلدار يــة عىل الهبات تكون مؤخّ رة ،وختضع للرقابة
ّ
للبت يف
متول إدارة األمــوال العمومية،
القضائية عىل احلاسبات ،وعىل
ِّ

صحة حاسبات المحاسب ،أو أي شخص يتدخل لقبض أموال أو دفعها.
ّ

ً
أي هبةٍ لــم تُقبل
حتما إىل عــدم مــراعــاة الـمــراحــل التالية األخ ــرى،
ـؤدي
َّ
إن إهـمــال أي مــن هــذه الـمــراحــل ي ـ ّ
فمثل ُّ
ً

مبرسوم ،فإنّه لن يتم تسجيلها يف الواردات ،ولن يتم مسكها بشكل قانوين ،وبالتايل لن تظهر لدى ديوان المحاسبة
فإن الهبة اليت تُقبل مبرسوم ،لكن ال
عند اطالعه عىل احلاسباتُ ،ليجري علهيا الرقابة اإلدارية أو القضائية.
ً
وأيضا َّ

يتم تسجيلها يف الواردات ،سيكون مصريها كاسبقهتا ،جلهة عدم معرفة مصريها (هل قبضت؟ وكيف رصفت؟).
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المخالفات المتع َّمدة أللصول القانونية يف الهبات:

المتعمدة لهذه األصول ،وقد كانت
إن الملف الذي ُق ِّدم إىل القضاء المختص ،أظهر حجم المخالفات
َّ
َّ
عىل الشكل التايل:

 - 1هبات لم تُقبل مبراسيم بل ُقبلت بقرارات.
 - 2هبات ُقبلت مبراسيم لكن لم يتم قيدها.
 - ٣هبات تم فتح حاسب خاص لها.

 - ٤هبات تم رصفها عىل فرق لالستعانة من خارج اإلدارة رغم وجود فرق كفوءة يف اإلدارة.
 - ٥هبات ّ
وكيفية رصفها.
تعذرت الرقابة عىل استالمها
َّ

 .1هبات لم تُقبل بمراسيم
أن قطوعات احلاسبات ،لم ولن تلحظ
إن بعض الهبات لم تُقبل وفق األصــول ،مبوجب مرسوم ،ما نتج عنه َّ
َّ

قيمة الهبة الفعلية وال كيفية الترصف هبا.

إ َّن المستند التايل الصادر عن الفريق المكلّف تدقيق حساب الهبات يف وزارة المال يشري إىل الهبات
اليت لم تُقبل بمراسيم ،وجرى تسجيلها يف احلسابات المؤقتة:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
أن هذه
إن تسجيل مبالغ يف حسابات مؤقتة للواردات أو النفقات ،يعين َّ
َّ

المبالغ ُق ِبضت أو ُدفعت دون أن يكون لها تنسيب يف قسم ال ــواردات،

أو تنسيب يف قسم النفقات ،وهــذا يـ ِّ
ـؤش إىل خمالفة يف حتصيل الــواردات

ِّ
ـضــا خمالف ًة لقواعد المحاسبة المنصوص
ويف رصف النفقات،
ويشكل أيـ ً

علهيا يف التصميم العام حلاسبات الدولة ،حيث يقتيض التصميم الوضوح
والشفافية يف تسجيل حاسبات الدولة اللبنانية.

يــــتــــ ّم قــــبــــول ال ــه ــب ــة
بــمــرســوم وتُــس ـجَّــل يف
قسم ال ــواردات وتوضع
يف حـ ــسـ ــاب اخل ــزي ــن ــة
الــعــامــة وه ــو مــا جــرت
مخالفته بــشــكـ ٍـل كبري
ميكن اإلاشرة إىل اجلزء الثاين من هبة االحتاد األورويب اليت لم تُقبل مبرسوم

بل ُقبلت بقرار صادر عن جملس الوزراء محل الرقم  76بتارخي ،2004/09/09
بـطـلــب مــن وز ي ــر الـمــالـيــة ،لـتـحــويــل  12.5مـلـيــون ي ــورو لـصــالــح بــرنــاجم األمــم

المتحدة لإلصالحات المالية يف وزارة المالية.

تقرير وزارة المالية حول الهبة األوروبية:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 33

 .2هبات ُقبلت بمراسيم لكن لم يتم قيدها
كثريا من الهبات اليت ُقبلت مبراسيم لم يتم قيدها ،فلم يتم ذكر تنسيهبا
َّ
إن ً

وال إدراجـهــا ضمن ال ــواردات ،وحــى القليل ّممــا تـ ّـم حتديد تنسيبه ،أوردتــه
وزارة المالية يف خانة التحققاتّ ،إل ّأنا أغفلت قيده يف خانة التحصيل،
وذل ــك مــن أشنــه أن جيـهــض أي عملية رقــابــة إدار ي ــة أو قـضــائـيــة ،فيتعذر

إن كان تم استالم الهبة ً
فعل.
معرفة طريقة رصفها ،بل يتعذر معرفة َّ

 %8فقط من مراسيم قبول الهبات
الصادرةمنذالعام 1997حىتالعام2010
تم قيدها ،بينما  %92لم يتم قيدها.
أ -توزيع الهبات بني العام  1993والعام 2010

فيما ييل رسم بياين يوضح توزيع مراسيم الهبات المقبولة يف جملس
الوزراء بني عامي  1993و 2010حبسب اجلهات المستفيدة:

معاد رسمه عن الصورة األصلية |
المستند األصيل مرفق يف الـ «»CD

مجلس اإلمناء واإلعامر %18
%14
البيئة
%10
الخزينة اللبنانية
الداخلية والبلديات %8
%7
الثقافة
%6
الدفاع
%5
الرتبية
األشغال العامة والنقل %4
%28
الجهات األخرى
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

يُظهر الرسم البياين التايل عدد الهبات الصادرة بموجب مراسيم مقابل الهبات المسجلة يف القيود المحاسبية
أللعوام :2010 - 1997
40

37

36

35

32

30

28
26

25

25
21

20

19
15

20
14

15

12

10
5
3

2010

2009

2008

2007

2006

عــدد المراسيم الــصــادرة
عدد المراسيم المسجلة

يُظهر اجلدول التايل قيمة الهبات غري
المسجلة أللعوام :2010 - 1997

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

5

1997

معاد رسمه عن الصورة األصلية |
المستند األصيل مرفق يف الـ «»CD

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مــســتــنــد طــبــق األص ــل

قيمة الهبات غــر المسجلة
أللع ــوام  2010 - 1997بحسب
اجلــهــة المستفيدة يظهرها
اجلدول التايل:
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

ب -نماذج حول عدم قيد الهبات يف الواردات

أن الواقع
يتبي َّ
ُبي وثائق هــذا الملف أ ّنــه لم يتم قيد أي هبة يف جــدول ال ــوارداتّ ،إل أ ّنــه لــدى التدقيق َّ
ت ّ

المحصلة ،يف
مغايرا لمبلغ الواردات
المقدرة من الهبات جاء
إن مبلغ الواردات اإلضافية
خالف ذلك ،إذ َّ
ّ
ّ
ً

أن التدقيق يف الهبات اليت ُق ِبلت مبراسيم أو قرارات صادرة عن جملس الوزراء يفوق ذلك بأضعاف.
حني َّ

جدول واردات الموازنة العامة اإلجمالية لعام  2005يُظهر أنه لم يتم قيد ّأي هب ٍة يف باب الهبات:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مرشوع قطع حساب عام  2005يُظهر التفاوت يف أرقام الهبات:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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ونموذج آخر من قطع حساب عام :2006

وكذلك احلال يف قطع حساب العام :2007

بــن األعـــــوام  2005و 2006و2007
دخـ ــلـ ــت هـ ــبـ ــات بــقــيــمــة ث ــاث
م ــل ــي ــارات دوالر ،مـــن ضمنها
مــســاعــدات حــرب تــمــوز ّ ،2006
إل
أنّها لم تدخل إىل حساب اخلزينة.
ج -نموذج حول كيفية الترصف بالهبات
ِّ
واحدا من النماذج
تشكل «الهبة األوروبية لدعم اإلصالح المايل»،
ً
البارزة لكيفية تعامل احلكومة مع كثري من الهبات اليت ُق ِبلت مبراسيم

دون تنسيهبا وقيدها يف الواردات.

ب ـتــارخي  2000/10/02تــم ق ـبــول «الـهـبــة الـمـقـ َّـدمــة مــن االحت ــاد األورويب

لــدعــم ج ـهــود اإلصـ ــاح ال ـمــايل وقـيـمـهــا  30مـلـيــون ي ــورو أي مــا يـعــادل
 40.554.000.000ل.ل» ،مبــوجــوب مــرســوم صــادر عــن جملس ال ــوزراء

حيمل الرقم .3948
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مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
تقيد هذه الهبة يف الواردات بل جرى قيدها يف حاسب مؤقت ،ثم ُنقِ لت إىل حاسب األمانات ومنه
لم َّ

تم حتويل مبلغ  32.360مليار لرية للهيئة العليا لإلغاثة ،وآخر بقيمة  6.835مليار لرية ألمني صندوق اخلزينة

خمصص لمرشوع برناجم األمــم المتحدة للتنمية يف وزارة المال ،دون أن تكون هناك إاشرة يف قــرار جملس
َّ
الــوزراء جتزي مثل هــذا األمــر ،إضافة إىل خمالفة وز يــر المال مبدأ التسلسل اإلداري ،إذ طلب مبارشة من

تم نقل اجلزء األ كرب منه وهو 1.32
مديرة اخلزينة ختصيص المبلغ المذكور .وبقي مبلغ يف حاسب األمانات َّ

مليار لرية إىل مرشوع برناجم األمم المتحدة للتنمية ،دون معرفة مغزى ذلك.

مستند صادر عن فريق تدقيق حساب الهبات يف وزارة المالية ،يشري إىل الترصف بالهبات يف غري
الغاية المخصصة لها:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

د -نموذج عن محاولة تدقيق

بتارخي  2011/03/07أرسل مدير عام المالية ملفً ا حيمل الرقم /599ص  1إىل ديوان المحاسبة يطلب فيه

التثبت من قيود عائدة للهبة المقدمة من االحتــاد األورويب لدعم اإلصــاح المايل بقيمة  30مليون يورو،
وذلك كون الترصف هبا تشوبه الكثري من المخالفات (متت اإلاشرة إىل هذا الملف يف ص  .)38وبعد قيام

أن الملف ُفقِ د من قلم ديوان المحاسبة ولم تتم
ملف مكافحة الفاسد مبتابعة
القضية ،كانت المفاجأة َّ
ّ

تم العثور عىل الملف وإعادة حتريكه من جديد.
إحالته ،فتمت متابعة الموضوع
ًّ
قضائيا ،إىل أن ّ
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ه -خالصة تدقيق السنوات 1996 - 1993
يُظهر المستندان التاليان الصادران عن فريق تدقيق حساب الهبات يف وزارة المالية أسباب تع ُّذر
التدقيق ونتيجته:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

و -خالصة تدقيق السنوات 2010 - 1996

أن  %8فقط من مراسيم قبول
ُيظهر المستند التايل الصادر عن فريق تدقيق حاسب الهبات يف وزارة المالية َّ

الهبات تم قيدها وبالتايل تتعذر عملية التدقيق والرقابة فيما خيص التأكد من قبضها ً
فعل وكيفية رصفها:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

 .3هبات تم رصفها عىل فرق خارجية رغم وجود فرق كفوءة يف اإلدارة
ت ــم رصف مـبــالــغ ك ـبــرة م ــن ال ـه ـبــات ع ــى اس ـتــار يــن ومــوظ ـفــن م ــن خ ــارج
اإلدارة ،دون أ ّية معايري واضحة أو دراسة جدوى ،رغم وجود موظفني ّ
أكفاء

يف اإلدارة ،ويقع جزء من تلك األعمال يف صلب وظائفهم .وفيما ييل إاشرة

إىل بعض النماذج حسبما وردت يف تقرير لديوان المحاسبة:
أ-

ق ــام ــت وزارة ال ـم ـه ـجــر يــن ب ــإن ــاء م ـ ــروع حت ــت اس ـ ــم «الربنامج
االقتصادي واالجتماعي لدعم عودة المهجرين إىل جبل لبنان»،

بكلفة بلغت مليون و 650ألف دوالر أمريكي ،اسهمت وزارة المهجرين

مبليون و 500ألف دوالر مهنا ،فيما اسهم برناجم األمم المتحدة اإلمنايئ

ّ
تتول األخــرة
( )UNDPمببلغ  150ألــف دوالر أمريكي كهبة ،عىل أن
إدارة ال ـمــروع مـقــابــل أن تـتـقــاىض مــا نسبته  %5مــن قيمة الـمــروع.

أن ما تقاضته اجلهة اليت أدارت المرشوع
وبعملية حاسبية صغرية يتضح َّ
فإن
( 82.5ألف دوالر) يفوق نصف المبلغ الذي اسهمت فيه وبالتايل َّ

كبريا من الهبة اليت اسهم هبا هذا الربناجم تكون قد عادت إليه،
جزءا ً
ً
دون أي تدقيق أو دراسة جدوى.

ب« -م ــروع تقوية ق ــدرات وزارة البيئة المؤساستية بــالـتـعــاون مــع برناجم
األمم المتحدة اإلمنايئ خالل الفرتة الممتدة بني العام  2010ومنتصف

الـعــام  .»2011مــداخـيــل هــذا ال ـمــروع هــي  1.43مليار لــرة لبنانية،
فيما بلغت رواتــب موظفي ومستاشري برناجم األمم المتحدة اإلمنايئ
 425مليون لرية لبنانية .ولدى استيضاح اإلدارة حول كيفية

توزيع هذه المبالغ متنع فريق الـ  UNDPعن إعطاء أي معلومات هبذا
الــأن .مع اإلاشرة إىل أنَّه توجد يف وزارة البيئة كفاءات علمية قادرة
عىل إدارة المرشوع من دون أي تكلفة إضافية.
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 .٤هبات تم فتح حساب خاص لها
أدى إىل تناثرها
لم تكتف احلكومة بعدم قيد وتنسيب كثري من الهبات ،بل تم فتح حاسبات خاصة بالهبات ّمما ّ

وحال دون التدقيق فهيا.

أ -اجلزء الثاين من الهبة األوروبية نموذ ًجا

ُق ِب َل اجلزء الثاين من الهبة األوروبية بقرار حيمل الرقم  76بتارخي  09/09/2004بقيمة  12.250مليون يورو،
وال توجد أي معطيات حوله كونه تم فتح حاسب خاص هبذه الهبة يف مرصف لبنان.

ب -عدم وجود آلية واضحة وموحدة لتسجيل الهبات

سلبا عىل قيمة
معظم الهبات لم ّ
يتم قيدها يف حماسبة الدولة وفقً ا للتصميم العام للحاسبات ،مما انعكس ً
واردات الدولة ونفقاهتا حبيث لم ُيعرف كيف رصفت.

يبي المستند التايل الصادر عن فريق تدقيق حساب الهبات كيفية توزع الهبات:
ِّ
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

ج -فتح حسابات خاصة للهبات الممنوحة لمؤسسات عامة
(غالبًا لمجلس اإلنماء واإلعمار)

كــان جملس اإلمن ــاء واإلع ـمــار يقوم بتنفيذ مــار يــع لصالح إدارات

أن يتم تسجيل هذه الهبات يف القيود
عامة ،وبالتايل كان ينبغي َّ

الـمـحــاسـبـيــة ل ـ ــوزارة ال ـمــال ـيــة ،وإي ـ ــداع وزارة الـمــالـيــة كـشــفً ــا بكيفية
أن هذا األمر لم يكن يتم ،فكانت الهبات توضع
الترصف بالهبةّ .إل َّ
يف حاسب جملس اإلمناء واإلعمار ،ما حيول دون إمكانية تدقيقه.

د  -فتح حساب خاص لهبات إعادة اإلعمار بعد حرب تموز 2006

تم فتح حاسب خاص يف مرصف لبنان للهبات اليت ُق ّدمت للبنان
إلع ــادة اإلع ـمــار بـعــد ح ــرب مت ــوز  ،2006وه ــذا احل ــاب لــم خيضع

القانونية المعتمدة يف تطبيق األصــول جلهة قيد الهبات
لآلليات
ّ

الترصف
ُسجل يف حاسبات اخلزينة وقد أتاح هذا األمر
كواردات ،ت ّ
ّ
وكثري مهنا لم ُيقق الهدف المنشود.
بالهبات خالفًا لألصول،
ٌ
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ثان ًيا :القروض
المقدمة إىل القضاء ،حجم التالعب حباسبات القروض
تبي المستندات
ّ
ِّ

ـدرا كـبـ ًـرا ،وقــد اشبــت عملية االقــراض
والـفــوىض يف الـقـيــود ،مــا خيفي ه ـ ً
ماشكل كثرية مهنا:

 .1عدم مسك احلسابات بصورة صحيحة
أدى إىل ظـهــور
ّ
إن عـ ــدم م ـســك حـ ــاب الـ ـق ــروض بـ ـص ــورة صـحـيـحــة ّ

أن من كان ُيدير عمليات الدين اخلارجي هو فريق
فروقات،
خصوصا ّ
ً
برناجم األمم المتحدة للتنمية ،وقد تُركت دائرة الدين العام دون قدرات
متكهنا من القيام بواجهبا.

المهمة هو إستاشري من خارج اإلدارة ،فإنّه
وألن الفريق الذي أوكلت إليه
ّ
ّ
األجنبية.
لم يو ّفر المعلومات الكاملة عن حجم القروض المعقودة بالعملة
ّ

بلغ الــفــارق يف حساب
القروض  ٦مليار دوالر!
مستند صادر عن مدير عام المالية يشري فيه إىل كتاب مديرية اخلزينة والدين العام الذي يتناول الفروقات
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

ُبي جدول ورد يف مرشوع قطع حساب موازنة العام 2005
نموذج عن الفروقات كما ي ّ
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

 .2فتح اعتمادات إضافية لفوائد القروض بعد انتهاء السنة الماليّة

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .3إدارة القروض من قبل «إدارة رديفة»
تتم عرب فريق عمل
كثري من الماشريع
كانت إدارة ٍ
الممولة عرب قروض ّ
َّ

أدى إىل هــدر األم ــوال العمومية،
مــن خ ــارج مــاك اإلدارة الـعــامــة ،مــا ّ

وإجيــاد إدارة رديفة تابعة للوزير من خــارج المالك ،ال ختضع ألية رقابة
وحماسبة ،إضافة إىل عــدم تطوير قــدرات الموظف العام ،كونه ال يدير

أن ترفع من كفاءته العملية من
أو ينفذ تلك الماشريع اليت من أشهنا َّ
خالل تراكم التجربة واخلربة.

كثريا من الماشريع لم يكن حيتاج مؤهالت علمية نــادرة ،وعىل سبيل المثال
علما َّ
ً
أن ً

يظهر اجلــدول التايل المؤهالت العلمية المطلوبة ألعضاء فريق عمل مرشوع اإلنماء
جدا:
الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم ،اليت تعترب متوفرة وعادية ًّ
الصفة

المؤهل العلمي

مديرة المرشوع

دكتوراه يف الرتبية

المسؤول المايل

إجازة يف المحاسبة

مسؤول التوريدات

إجازة يف اإلدارة

أخصائية تنمية القيادة واإلدارة

إجازة يف اإلدارة

أخصائية التخطيط الرتبوي

دكتوراه يف الرتبية

ماسعدة  /قسم التوريدات

ماجستري يف إدارة األعمال

أخصائية متابعة وتقييم

ماجستري  /مهندسة معلوماتية

مهندسة معمارية منسقة

إجازة يف الهندسة المعمارية

إدارة قاعدة المعلومات

إجازة يف الهندسة المعمارية

أخصائية عالقات عامة

إجازة يف الرتمجة

ماسعدة يف المرشوع

ماجستري يف إدارة األعمال
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

 .4عدم دراسة اجلدوى
الهدف من االقرتاض هو تأمني حاجات الدولة ،لتسيري المرفق العام،

فال بد من دراسة جدوى القروض لما يكبد اخلزينة من عبءٍ ودين ال
بد من سداده.

ويف ه ــذا ال ـس ـيــاق متـكــن اإلاشرة إىل من ــاذج م ــن حم ـطــات تـكــر يــر ال ــرف
الصحي ،فبعض المحطات تم إناشؤها دون دراسة احلاجة الفعلية من

أن تتم االستفادة مهنا مطلقً ا،
وجودها ،وبعضها اآلخر تم إناشؤها دون َّ
كمحطة التكرير يف جبيل ،اليت بلغت قيمهتا  6مليون دوالر تم تأميهنا

عرب االقرتاض.

 .5طلب اعتمادات إضافية أثناء تنفيذ المرشوع قد تتجاوز
أحيانًا ضعف المبلغ المتفق عليه
ينعكس الـتـخـبــط يف التخطيط إلدارة ال ـقــروض عــى ع ــدم االس ـتــراف
الصحيح لقيمة الماشريع المنوي تنفيذها ،أو عىل حصول تواطؤ بني

المتعهد البدء بتنفيذ المرشوع بتكلفة
والمتعهد ،يقبل مبوجبه
اإلدارة
ِّ
ِّ

معينة ،وعند بدء التنفيذ يطالب مببالغ إضافية غري منطقية ،وال مربرة
ّ

تتجاوز أحيانًا ضعف المبلغ المتفق عليه .ولــاطــاع منــاذج عىل ذلك
ميكن مراجعة ملف سد بريصا (صفحة .)148
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 .6االنتفاخ يف العقود
َّ
المنفذة بقروض
كــان ُيفرتض أن يتم تسديد نفقات بعض الماشريع

أن الواقع كان خالف ذلك ،فانتفاخ تكاليف اإلناشء
من إيراداهتاّ ،إل َّ

أن يكون
أو المصاريف التشغيلية ،أدى إىل الترصف مببلغ القرض دون َّ
فتم رصف القرض ،وبقي
للمرشوع أي مردود من أشنه سداد الدينّ ،

الــديــن مبـثــابــة ع ــبءٍ عــى كــاهــل الــدولــة .وهـنــا متـكــن اإلاشرة إىل منــوذج

مرشوع .Park meter

يتضمن م ــروع الـنـقــل احل ــري ل ـبــروت ب ــراجم ع ــدة مــن ضمهنا مــروع
ّ

ّ
يتكفل بتأمني عائدات يتم من
ركن السيارات « ،»Park meterالذي
خــالـهــا تغطية نـفـقــات الـقــرض الــي وصـلــت إىل  249.5مـلـيــون دوالر،

أن إيـ ــرادات ال ـمــروع ،حبـســب الـفــواتــر ال ـص ــادرة ،هــي  12مليار
عـلـ ًـمــا َّ

لرية سنو ًّيا .لكن تبني خلو المرشوع من اإليــرادات لصاحله ألهنا تذهب
لالستاشري وأعمال الصيانة.

 .7قيام جهة واحــدة بإعداد دفاتر الــروط وتنفيذها وإدارة
القطاع بعد تسليمه أحيانًا
يـلـجــأ جمـلــس اإلمن ــاء واإلع ـم ــار إىل ال ـت ـفــاوض عــى ال ـقــرض مم ـثـ ًـا احلـكــومــة

اللبنانية ،ثم يضع مواصفات دفرت الرشوط وجيري عملية التلزيم ،وبعد

ذلك يقوم بنفسه بإدارة القطاع.

|  48ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

ثال ًثا :سلفات اخلزينة
تنص المادة  203من قانون المحاسبة العمومية عىل َّأن سلفات اخلزينة
حرصا».
هي «إمدادات تعطى من موجودات اخلزينة لغايات حمددة
ً
فيما تنص المادة  204عىل أ ّنــه تُع َّلق تغذية صناديق المؤساست العامة

والبلديات والصناديق المستقلة وذلــك لتأمني سيولة لها كوهنا ال متلك

خزينة ،برشط:

نقدا
 - 1تثبت وزير المالية من إمكان اجلهة المستلفة من إعادة السلفة ً
يف المهلة المحددة لتسديدها.

ـأن تــرصــد يف مــوازنـهــا إجـبــار ًيــا االعـتـمــادات
 - 2تعهد اجلـهــة المستلفة ب ـ َّ
الالزمة لتسديد السلفة يف المهلة المحددة.

 - 3موافقة السلطة الترشيعية إذا كانت مهلة تسديدها تتجاوز اإلثين
هشرا.
عرش
ً

أن يتم التثبت
فإن سلفات اخلزينة هي أموال تُعطى من اخلزينة لغايات حمددة
حمددة ،عىل َّ
بالتايل َّ
حرصا ولمهل ّ
ً

نقدا ،عرب رصد االعتمادات الالزمة للتسديد.
من إمكانية إعادة السلفة ً

ـإن رص ـيــد س ـل ـفــات اخلــز ي ـنــة غ ــر ال ـم ـس ـ ّـددة ل ـغــايــة ع ــام  2018ق ــد بلغت
بــالــرغــم م ــن وضـ ــوح ال ـنــص ال ـق ــان ــوين ،فـ ـ َّ

 ، 7.991.092.786.458وذلك وفق تقرير صادر عن ديوان المحاسبة:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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جدول بالقيم المرتاكمة لسلفات اخلزينة بحسب اإلدارات والمؤسسات العامة من العام 1995
إىل العام 2018
القيمة
(مليارات اللريات)

النسب
المئوية %

1

مؤسسة كهرباء لبنان

5571.707

69.728

2

الهيئة العليا لإلغاثة

980.537

12.271

3

جملس اإلمناء واإلعمار

651.445

8.153

4

الصندوق المركزي للمهجرين

210

2.628

5

مستشفى الرئيس الهشيد رفيق احلريري

94

1.176

6

جملس اجلنوب

90

1.126

7

وزارة االقتصاد والتجارة  -مديرية احلبوب والشمندر السكري

62.795

0.786

8

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار – ايدال

52.243

0.654

9

تعاونية موظفي الدولة

51.143

0.640

10

هيئة إدارة السري واآلليات والمركبات

37.648

0.471

11

جملس تنفيذ الماشريع اإلناشئية

36

0.451

12

مصلحة سكك احلديد والنقل المشرتك

31.692

0.397

13

اجلامعة اللبنانية

29.352

0.367

14

تلفزيون لبنان

24.915

0.312

15

المستشفيات احلكومية األخرى

11.564

0.145

16

مؤسسة مياه البقاع

10

0.125

17

مؤسسة ألياسر

8.365

0.105

18

جلان مؤسسة مياه لبنان الشمايل

7.5

0.094

19

المؤسسة الوطنية لضمان االستثمارات

6.5

0.081

20

المؤسسة العامة لإلسكان

6.134

0.077

21

جلان مؤسسة مياه لبنان اجلنويب

5

0.063

22

المعهد الوطين العايل للموسيقى

4.120

0.052

23

المرصف الوطين لإلمناء الصناعي والسياحي

3.350

0.042

24

مصلحة استثمار مرفأ صيدا

2.5

0.031

25

المؤسسة الوطنية لالستخدام

2

0.025

26

وزارة الداخلية والبلديات  -المديرية العامة لألمن العام

0.07

0.001

المستفيد

الرقم

|  50ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
إن التدقيق يف احلاسبات أظهر وجود فروقات يف أرصدة سلفات اخلزينة بني بيانات اخلزينة والدين العام من جهة
ّ

أن جهات قامت بتسديد سلفاهتا دون أن تكون
وبيانات حاسب المهمة من جهة أخرى ،وتُشري هذه الفروقات إىل َّ
أن بعض السلفات خمفية أو غري موجودة!
هناك قيود ألصل السلفات ،ما يعين َّ

الفروقات الواردة يف مرشوع قطع حساب عام 2005
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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راب ًعا :التالعب بمستندات وزارة المال
لــم يكن اخللل يف احلــابــات المالية يقترص عــى بعض العمليات ،بــل كان
خـلـ ًـا بـنـيــو ًّيــا ،يـتـعـ ّلــق بــاألنـظـمــة الـمـ َّـتـبـعــة وبـسـلــوكـيــات تتمثل بـعــدم اح ــرام
النصوص واألصول.

فـلـقــد اشب عـمـلـيــة اإلن ـف ــاق خمــال ـفــات ص ــارخ ــة ل ـل ـقــوانــن ،م ــن تــاعــب يف

المستندات المالية َّ
متثل يف بعض جوانبه بتعديالت خالف األصول وخارج
ً
وصول إىل إلغاء قيود
المهل ،إىل إصدار حواالت متعددة حتمل نفس الرقم،

حماسبية ،ووجــود أوامــر دفــع غري مدخلة رغــم تسديدها ،وأخـطــاء يف أرقــام

الشيكات ..كل ذلك التالعب والفوىض أديا إىل تباين احلاسبات ،وتقاذف

المسؤوليات ،ما خيفي وراءه شكوكً ا حول مصري آالف مليارات اللريات.

 .1التالعب باحلسابات المالية عرب إجراء تعديالت
أ -إصدار أكرث من حوالة تحمل الرقم نفسه للجهة نفسها:

يف العام  1997أصــدرت وزارة المال حوالتني حتمالن الرقم نفسه

لمصلحة مديرية الــدفــاع الـمــدين ،بقيمتني خمتلفتني :األوىل بقيمة

 19.150مليار لــرة ،والثانية بقيمة  18.150مليار لــرة .احلوالتان
حتمالن رقم جدول المرصف نفسه ( ،)32974ورقم اإلصدار نفسه

( ،)44623ورقم اجلدول نفسه (.)1785

|  52ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

المستند الذي يُظهر احلوالة األوىل بقيمة  19.150مليار لرية:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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المستند الذي يُظهر احلوالة الثانية بقيمة  18.15مليار لرية:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

لم تقف الفوىض المنظمة

عند هذا احلــد ،إذ تم يف  2003/01/14إجراء

المتكررة ،فجرى إلغاء احلوالة اليت تم قيدها بقيمة
قيد حماسيب إللغاء احلوالة
ِّ

 19.150مليار لرية ،وتم نقل هذه القيمة من حاسب األمانات المتنوعة إىل

حاسب الرسوم والعائدات اإلدارية والمبيعات األخرى ،وأخذها إيرادات
متفرقة ،أي تم إدخال إيرادات وهمية لتغطية تلك النفقة المكررة.

ـاء عليه فقد جــرى تسديد االعـتـمــاد الـمــرصــود ( 19.150مـلـيــار) مرتني،
بـنـ ً

وإنـقــاصــه مليار لــرة يف الـمــرة الـثــانـيــة ،ثــم إلـغــاء االعـتـمــاد األول ،يف تالعب

باعتماد وقيود حماسبية عام  ،2002العتماد مفتوح عام  ،1997ليؤدي ذلك

إىل تسجيل اعتمادات وهمية حبجة تصحيح خطأ.

|  54ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

فيما ييل المستند الذي يُظهر عملية التالعب عرب إلغاء احلوالة واعتبارها إيرادات متفرقة:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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التالعب بقيود احلواالت ورصيد احلسابات:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  56ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  58ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

يكشف هــذا المستند عــن أمـــورٍ مــالـيّــة خطرية،
من بينها تح ّول رصيد بعض احلسابات من دائـ ٍـن
إىل مدين .ما يُخفي عملية تالعب كبرية َد َف َعت
إىل طـــرح ســــؤال يف هـــذا الــمــســتــنــد ع ــن مصري
هــذه العمليات وتــأثــرهــا عــى رصيد احلسابات؟
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ب .إجراء تعديالت عىل احلساب اإلداري بعد إقفال السنة المالية:

كانت جتري تعديالت عىل احلاسبات بعد مرور سنوات عىل إقفال حاسب تلك السنة:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

مديرية الرصفيات
الجابة السؤال املطروح ،مع العمل:
 .1إنــنــا مل نفهم كيف يــم تعديل
احلــســاابت بعد املــصــادقــة علهيا
من قبلمك ،وكيف جيري ذكل
بعد إقفال احلساابت العائدة للعام
 ،٢٠٠٧ومــن دون عمل الرؤساء
نظرا للخطورة
التسلسليني،
ً
القصوى اليت تنتج عن هكذا
حــاةل ،ومــا ميكن أن يرتتب
مــن مفاعيل ابلغة اخلطورة
يف ما خص حساابت ادلوةل.
 .2إننا مل نفهم من قــام ابلتعديل
وعىل مسؤولية من؟
 .3إننا مل نفهم أ�سباب الفروقات
أساسا.
ً
لإلفادة ابلرسعة القصوى ٪
ـ نسخة إىل :ـ مـــعـــايل الــــوزيــــر:
للتفضل ابالطــاع ٪
ـ مــدي ـريــرة احملــا�ســبــة
العامة :للمتابعة ٪
عاجل جدً ا
مدير املالية العام
آالن بيفاين
 ٧متوز ٢٠١٠

|  60ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

ج .إجراء المركز اإللكرتوين تعديالت دون معرفة مديرية الرصفيات:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

ـأن التعديالت
ـ املركز الالكرتوين يتبني من إحــاةل مديرية الرصفيات بـ َّ
ـ مديرية اخلزينة جرت دون علمها أو موافقهتا .لإلفادة الرسيعة ٪
ـ نسخة إىل مديرية احملا�سبة العامة :لإلفادة حول ما يعين مديريتمك ٪
مدير املالية العام
آالن بيفاين
 ٢١آب ٢٠١٠

| 61

د .عشوائية التعديالت:

ـوب وجت ــاوزات لــأصــول ،لكن أدت التعديالت إىل إزال ــة الفروقات
اشبــت طريقة معاجلة احلــابــات عـيـ ٌ
أن الفروقات بقيت بني النفقات
وتطابق أرقام النفقات المرصوفة يف قطع احلاسب مع حاسب المهمةّ ،إل َّ

المرصوفة الواردة يف احلاسب اإلداري وجمموع احلواالت الصادرة ،وكذلك بني احلاسب اإلداري وحاسب

المهمة .مما يدل عىل عشوائية التعديل.

مستند يُظهر التجاوزات يف التعديالت:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  62ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 63

 .2تباين وفروقات يف احلسابات
أ .تباين بني احلساب اإلداري للنفقات وبني بيان مديرية الرصفيات:

أن احلاسبات لم
مناذج تظهر التباين بني احلاسب اإلداري للنفقات وبني بيان مديرية الرصفيات ،ما ُيظهر َّ

تكن ممسوكة بشكل نظامي:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

مديرية الرصفيات
لإلفادة بأقىص رسعة عن التباين احلاصل بني احلساب اإلداري
وبيان احلوالات .هل دليمك حساابت ممسوكة نظاميًا ،وكيف ميكن
تربير هذا اخلطأ؟ ٪
ـ نسخة إىل معايل الوزير

|  64ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

ب .عدم مطابقة قطع احلساب وحساب المهمة:

ُيظهر المستند ال ـتــايل ،الـمــرســل مــن مــديــر عــام المالية إىل كــل مــن مــديــر يــي اخلــز يـنــة والــرفـيــات والمركز
اإللـكــروين ،عــدم مطابقة قطع احلــاب وحــاب المهمة جلهة النفقات المرصوفة وال ــواردات المحصلة
خالل السنوات من  1997إىل :2006

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مــســتــنــد طــبــق األص ــل

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
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ج .أوامر دفع غري مُدخلة رغم تسديدها ،وأخطاء بتسجيل أرقام شيكات

عند إعداد حاسب المهمة لعام  2006ومطابقة حاسب المرصف ،تبني وجود أوامر دفع غري مدخلة عىل

نظام الصناديق ،رغم أهنا مسددة مبوجب شيكات مرصوفة من حاسب اخلزينة يف مرصف لبنان ،كما تبني

وجود أخطاء يف تسجيل أرقام الشيكات.

مستند أع ّده فريق المحاسبة اخلاص يف وزارة المالية يُظهر اخللل:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

يعاد إىل دائرة احملا�سبة
والصناديق
مع املوافقة وعىل (أن)
يمت إعادة بيان اإليرادات
إىل مديرية احملا�سبة
العامة بعد تعديهل
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

 .3إلغاء قيود محاسبية
هناك قيود حماسبية تــم إلـغــاؤهــا وحذفها مــن نظام المحاسبة ،فقد تــم إج ــراء تعديل عــى احل ــواالت ،وإلغاء

أرقامها ،وإعطاؤها أرقام عمليات جديدة.
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تُظهر الوثيقة التالية أ َّن هناك قيو ًدا غري موجودة يف القيود المحاسبية كونها ملغاة:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

حرضة مدير املالية العام
إن هذه القيود املذكورة ا�ستخرجت
َّ
من األنظمة املعمول هبا أما خبصوص
عدم وجودها يف نظام احملا�سبة فيعود
لكوهنا ملغاة .وليس للمركز عالقة
بعملية إلغاء هذه القيود ٪

أعيدت كتابته عن النص األصيل

املركز اإللكرتوين
أال يعرف املركز من ألغى القيود؟

أعيدت كتابته عن النص األصيل

السادةهدى الظريف
إداكرخملوف
لإلفادة ٪
علما أنه وفقً ا لقواعد المحاسبة الدولية ومعايري المحاسبة الوطنية فإنّه
لقد تم إلغاء قيود من نظام المحاسبةً ،

أبدا إلغاء أو تعديل أي قيد حماسيب أو حذفه أو تغيري طبيعته ّإل بقيد حماسيب تصحيحي معاكس ،وعند
ال جيوز ً

أن هناك أرقام عمليات لم ُيظهرها نظام المحاسبة حبسب التسلسل الرقمي لعمليات أقاسمها.
التدقيق تبني َّ
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

أرقام العمليات الملغاة للعام :٢٠٠٥
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

 .4عمليات رصف غري قانونية
خمفية ولموظفني يف الرسايا احلكومي:
رصف غري قانوين حلصة الموظفني من الغرامات لصالح أسماء َّ
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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من تقرير مدير عام الماليّة
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

خالصة تراكم اخللل والمخالفات اخلطرية يف ملف احلسابات الماليّة:

المخالفات

المرجع

لم تطبق األصول المحاسبية منذ أوائل التسعينات ال من ناحية المهل والمهام وال مراجعة كتاب مدير عام المالية رقم /21754
من ناحية األنظمة :إمكانية فتح النظام المعتمد عند احلاجة لطباعة حوالة ما يعين وأ ،تاريخ .2010/11/30
أنه ال يقفل السنوات السابقة بشكل نهايئ.
عدم مطابقة قطوع احلساب مع حساب المهمة وتعديل قيود ضمن حسابات أقفلت ،مراجعة كتاب مدير عام المالية رقم 16790
تاريخ .05/12/2008
أدى إىل حصول فروقات غري مربرة يف احلسابات.
مالحظات خطرية جدًّا حول وضع احلسابات المالية وكيفية مسكها ما أدى إىل تع ُّذر مراجعة مشاريع قطع احلساب للسنوات
المذكورة
إبداء الرّأي بصحة احلسابات والبيانات المالية ألعوام .2007-2006-2005
تعديالت طالت احلسابات بعد تصديق مديرة الرصفيات عليها دون علم الرؤساء مراجعة المعاملة الصادر عن مديرية اخلزينة
رقم /10493م ص ،تاريخ .2010/10/02
التسلسليني وعدم تبيان أسباب التباين
الترصف بالهبات خارج أطر القانون ودون إجراء رقابة عليها وفتح حسابات خاصة لها مراجعة مرشوع قطع حساب العام 2005
خال ًفا أللصول :لم يتم قيدها يف الواردات والنفقات لتاريخ 2011/08
سيطرة المستشارين عىل المركز اإللكرتوين وتبعيَّتهم للوزير دون احرتام مرسوم مراجعة مرسوم إنشاء المركز اإللكرتوين رقم
 ،14940تاريخ  18تموز .1970
إنشاء المركز اإللكرتوين وال رأي مجلس اخلدمة المدنية.
ومراجعة قرار مجلس اخلدمة المدنية رقم
 ،2330تاريخ .2007/09/18
تكرار قيود عىل رقم حوالة واحدة وتسجيل قيود مرتني ،ما يؤدي إىل خلل يف تدقيق مراجعة كتاب مديرية المالية العام رقم 675
تاريخ .18/06/2010
القيود والمجاميع النهائية.
ومراجعة تقرير دائرة المحاسبة المالية رقم
 ،3566تاريخ .2010/08/02
عشوائية التعديالت :تعديالت عىل مبالغ مرصوفة مع بقاء الفروقات بني احلساب مراجعة معاملة رقم  17410تاريخ .2010/09/22
اإلداري وحساب المهمة.
مخالفة المُهل المنصوص عليها يف المرسوم  ،3373/65جلهة إدخال عمليات يف العام مراجعة معاملة مديرية اخلزينة رقم ،2676
تاريخ .2010/06/16
 2010عىل سنة .2006
عدم إجــراء المحتسبني لوائح بالمبالغ غري المحصلة ما يشكل خطرا عىل إمكانية مراجعة مرشوع قطع حساب العام 2005
التالعب باألرقام غري المحصلة
فروقات يف حساب القروض بني حساب المهمة ومديرية اخلزينة

مراجعة كتاب مديرية اخلزينة والدين العام
رقم /322ص و ع ،تاريخ .2008/08/07

فروقات يف بيانات سلفات اخلزينة :كل السلفات غري المسددة معرضة أل َّن تكون قد مراجعة مرشوع قطع حساب العام 2005
استعملت بشكل غري صحيح ،إذ ال يمكن معرفة وجهة الترصف بشكل دقيق قبل التسديد
فارق يف أرصدة سلفات اخلزينة :توجد جهات سددت دون أ َّن تكون هناك قيود لنفس مراجعة مرشوع قطع حساب العام 2005
السلفات مما يعين أ َّن هناك سلفات مخفية.
وجود حواالت ملغاة وحواالت مفقودة وحواالت مزورة

تم تحويل حواالت مزورة إىل ديوان المحاسبة

وثائق هذه اإلحاالت مرفقة يف قرص مدمج .C.D
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اإلجراءات اليت تمت
•االدعاء يف القضية أمام المدعي العام المايل وتسليمه مستندات القضية البالغة حوايل  2500صفحة.
•طلب المدعي العام المايل من مرصف لبنان تزويده بكشوفات عن الهبات والمستفيدين مهنا ،لكن حاكم
مرصف لبنان امتنع عن تزويد القضاء هبذه الكشوفات رغم توجيه  4طلبات قضائية إليه.

والمستند التايل يُظهر طلب المدعي العام المايل إىل حاكمية مرصف لبنان:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  74ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

املا ةرازو تادنتسمب بعالتلا ،ةنيزخلا تافلس ،ضورقلا ،تابهلا |

النتائج اليت تم التوصل إليها
•حتويل قطوعات احلاسب إىل ديــوان المحاسبة للتدقيق فهيا ليصار
إىل حتويلها إىل المجلس النيايب.

•إق ــرار قــانــون ألــزم مــن خالله احلكومة إراسل كــل احلــابــات لديوان
المحاسبة منذ العام .1997

•ال تزال القضية موضع حتقيق لدى المدعي العام المايل ،حيث تم
االستماع إىل رؤاسء حكومات ،وزراء مالية متعاقبني ،الهيئة العليا
لإلغاثة وموظفني ومستاشرين.

•إط ــاع ال ـ ّـرأي الـعــام عــى حجم الـهــدر وال ـفــاد يف هــذا الملف من
خالل مؤمترات صحافية وتزويد واسئل اإلعالم بالمادة المطلوبة.

•إجنــاز ديــوان المحاسبة تقريره حــول سلفات اخلزينة المعطاة خالل
ضمنا.
األعوام من  1995لغاية 2018
ً

•إجناز ديوان المحاسبة تقريره حول قطوعات حاسب الموازنة لعام
 1997و  ،2018وهو يستكمل بقية السنوات.
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ملف إلغاء قرض بقيمة
 400مليون دوالر
كانت ستقدم الدولة اللبنانية عىل استدانته دون جدوى

|  76ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر

إلغاء قرض بقيمة  400مليون دوالر
2019
إثارة الموضوع يف الهيئة العامة لمجلس النواب ،حيث تم كشف
حجم الهدر
 400مليون دوالر

اجلهات المسؤولة

احلكومة اللبنانية

النتائج

مت إلغاء القرض
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وقائع الملف
تبي لملف مكافحة الفاسد وجود تفاوض بني وزارة المالية والبنك الدويل
َّ

حــول قــرض تراكمت مبالغه حــى وصـلــت إىل  400مليون دوالر ،وأغلب

إنفاقه عىل ماشريع ال جدوى مهنا ،وقد اطلع عىل وثائق مرتبطة بالقرض،

حيث ظهر اآليت:

 رصـ ــد م ـب ـلــغ  120م ـل ـيــون دوالر لـلـمـجـلــس األع ـ ــى لـلـخـصـخـصــة أغـلـبــةللمستاشرين.

 -صعوبة حتقيق إدارة اإلحصاء المركزي للمؤرشات المرتبطة بالمبالغ.

أن المبالغ الموزعة عــى بنود نفقات عــدد مــن ال ــوزارات هــي أ كــر من
َّ -

حاجات اإلدارات والمؤساست العامة ،كرصد مبلغ للمؤسسة الوطنية
لالستخدام ،أكرب من حاجهتا.

عددا من الوزارات اليت تم إلغاؤها يف حكومات الحقة
ميول
 ًَّ
أن المرشوع ِّ
كوزارة شؤون المرأة ووزارة مكافحة الفاسد.

|  78ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

 ةميقب ضرق ءاغلٕا فلمفلمق ءاغلٕا فلم |

مالحظات حول القرض:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مالحظات مديرية الدين العام ومديرية الموازنة:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  80ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

 ةميقب ضرق ءاغلٕا فلمفلمق ءاغلٕا فلم |

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مالحظات مدير عام المالية للوزير حول مرشوع القرض:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  82ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

 ةميقب ضرق ءاغلٕا فلمفلمق ءاغلٕا فلم |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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توزيع القرض بحسب اجلهات المستفيدة:

ماسهمة وزارة االقتصاد يف هبات بقيمة  30مليون دوالر

مبالغ مرصودة لوزاريت شؤون المرأة ومكافحة الفاسد اللتان تم إلغاؤهما يف حكومات الحقة
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مــســتــنــد طــبــق األص ــل

 ةميقب ضرق ءاغلٕا فلمفلمق ءاغلٕا فلم |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

بلغت اخلدمات االستاشرية اليت يقدمها المجلس األعىل للخصخصة  97مليون دوالر
بلغ المبلغ المرصود للمجلس األعىل للخصخصة  120مليون دوالر
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مالحظات مصلحة التخطيط اإلسرتاتييج والمخاطر لوزير المالية:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 ةميقب ضرق ءاغلٕا فلمفلمق ءاغلٕا فلم |

اإلجراءات اليت تمت
متــت إث ــارة الـمــوضــوع يف الهيئة الـعــامــة لمجلس ال ـنــواب حـيــث تــم توضيح
مكامن الهدر للقرض مقابل الدين الذي ستتكبده اخلزينة.

النتائج اليت تم التوصل إليها
ـاء عــى المعطيات الــي أدىل هبــا الـنــائــب حـســن فـضــل الـلــه يف جلاست
بـنـ ً

مناقشة البيان الوزاري يف شباط  ،2019تم رصف النظر عن القرض.
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اإلصالح يف الموازنات

|  88ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر
اجلهات المسؤولة

النتائج

اإلصالح يف الموازنات
2020 - 2017
العمل عىل تخفيض اإلنفاق يف الموازنة وإقــرار البنود يف جلنة المال
والموازنة والهيئة العا ّمة
مئات ماليني الدوالرات
___

ختفيض  150مليون دوالر من املوازنة العامة ال�سنوية.
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وقائع الملف
كانت موازنة العام  2017الموازنة األوىل اليت تم إقرارها بعد  11سنة من

إن احلكومة اللبنانية بقيت تُنفق عىل أاسس القاعدة اإلثين
االنقطاع ،حيث َّ

عرشية للسنوات الممتدة من العام  2006حىت العام  ،2016إىل أن تم إقرار
تتضمن إنفاقًا غري
أن هذه الموازنة كانت
أول موزانة يف العام  ،2017غري َّ
ّ
هدرا للمال العام.
جمد ،يشكل
ٍ
ً

وقد أثار النائب حسن فضل الله أبــواب هذا اإلنفاق غري المجدي خالل
مناقشة احلكومة يف نياسن  2017يف المجلس النيايب.

واردات عادية

واردات رضيبيّة
واردات غري رضيبيّة

قسم الواردات
قروض
واردات استثنائية

الموازنة
العا ّمة

هبات

اجلزء األول

النفقات اجلارية

قسم النفقات
نقفات استثمارية لسنة واحدة
اجلزء الثاين
نقفات استثمارية لعدة سنوات
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زاوملا يف حالصإلا |
ِّ
هدرا يف موازنة  2017و ّمتت المطالبة بتعديلها.
تشكل
النفقات اليت كانت
ً

 .1تجهزيات فنية
بلغت اعتمادات التجهزيات الفنية يف موازنة  190.079.032( 2017لرية لبنانية):
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .2نفقات شىت
بلغت اعتمادات النفقات الشىت يف موازنة  25.555.200( 2017لرية لبنانية):
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .3وفود ومؤتمرات
بلغت اعتمادات الوفود والمؤتمرات يف موازنة  17.008.700( 2017لرية لبنانية):
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .4أثاث ومفروشات وتجهزيات مكتبية
بلغت اعتمادات األثاث والمفروشات يف موازنة  13.536.375( 2017لرية لبنانية):
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .5مساهمات إىل غري القطاع العام
بلغت اعتمادات المساهمات إىل غري القطاع العام يف موازنة  388.913.843( 2017لرية لبنانية):
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

 .6مرشوع ال  UNDPيف الوزارات
بلغت اعتمادات مرشوع ال  UNDPيف الوزرات المختلفة لعام  16.876.000 2017لرية لبنانية.
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اإلجراءات والنتائج
 توجيه ســؤال للحكومة عــر المجلس النيايب حــول اإلنـفــاق عــى مــروع.UNDP

 -تقديم اقرتاحات قوانني خلفض اإلنفاق العام.

 العمل عىل إصالح الموازنة من خالل خفض اإلنفاق يف الموازنات بنيالعامني  ،2020 - ٢٠١٨وقد بلغ ُممل ما تم ختفيضه يف مرشوع الموازنة

أقره المجلس النيايب حوايل  224,931مليارًا:
الذي ّ

تخفيض الهدر يف موازنات  2017إىل 2020
اسم الملف
تجهزيات فنية

التاريخ

اإلجراءات القانونية

2017
↓

نفقات شىت
وفود ومؤتمرات يف الداخل واخلارج

2020

أثاث ومفروشات وتجهزيات مكتبية

القيمة عام  2017القيمة عام  2020قيمة التخفيض

 -1ت ــق ــدي ــم اقــــراحــــات

190,097,032

61,219,289

128,877,743

قوانني خلفض اإلنفاق

25,555,200

13,178,298

12,376,902

17,008,700

9,237,045

7,771,655

13,536,375

2,808,285

10,728,090

388,913,843

331,845,254

57,068,589

16,876,000

8,767,000

8,109,000

(لم تقر).
 -2تخفيضات يف الموازنة.

مساهمات إىل غري القطاع العام
مرشوع  UNDPيف الوزارات

المجموع العام للتخفيض يف العناوين المدرجة أعاله
بني موازنة العام  2017وموازنة العام 2020
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224,931,979
مئتان وأرب ٌع وعرشون مليا ًرا
وتسعمئة وواحد وثالثون مليوناً

زاوملا يف حالصإلا |

 .1تجهزيات فنية
بلغت اعتمادات التجهزيات الفنية يف موازنة العام  61.219.289( 2020لرية لبنانية) ،أي بتخفيض بلغ
 128.877.743لرية لبنانية عن العام  .2017والمستند التايل يُظهر ذلك:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .2نفقات شىت
بلغت اعتمادات النفقات الشىت يف موازنة  13.178.298( 2020لرية لبنانية) ،أي بتخفيض بلغ 12.376.902
لرية لبنانية عن العام  ،2017والمستند التايل يُظهر ذلك:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .3وفود ومؤتمرات
بلغت اعتمادات الوفود والمؤتمرات يف موازنة  9.237.045( 2020لرية لبنانية) ،أي بتخفيض بلغ
 7.771.655لرية لبنانية عن العام  ،2017والمستند التايل يُظهر ذلك:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .4أثاث ومفروشات وتجهزيات مكتبية
بلغت اعتمادات األثــاث والمفروشات يف موازنة  2.808.285( 2020لرية لبنانية) ،أي بتخفيض بلغ
 10.728.090لرية لبنانية عن العام  ،2017والمستند التايل يُظهر ذلك:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .5مساهمات إىل غري القطاع العام
بلغت اعتمادات المساهمات إىل غري القطاع العام يف موازنة  ٣٣١.٨٤٥.٢٤٥( 2020لرية لبنانية) ،أي
بتخفيض بلغ  57.068.589لرية لبنانية عن العام  ،2017والمستند التايل يُظهر ذلك:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

 .6مرشوع ال  UNDPيف الوزارات:
بلغت اعتمادات مرشوع ال  UNDPيف الوزارات المختلفة يف موازنة  8.767.000( 2020لرية لبنانية) ،أي بتخفيض
بلغ  8.109.000لرية لبنانية عن العام .2017

تمت المساهمة من قبل كتلة الوفاء للمقاومة
يف الــمــواد اإلصالحية الــي تضمنتها الموازنة،
ومــنــهــا الــمــواد ال ــي طــالــت قــطــاع االتــصــاالت،
والــتــوظــيــف يف الــقــطــاع الــعــام ..كما تــ ّم وضع
مبان للدولة بدل االستمرار
مواد قانونيّة إلعمار ٍ
يف اإلنــفــاق عــى اإليــجــارات للمباين الرسمية.
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ملف التالعب بالعملة الوطنية

|  102ةيلاملا تافلملا :لوألا مسقلا

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر
اجلهات المسؤولة

النتائج

التالعب بالعملة الوطنية
2020
إخبار إىل الم ّدعي العام المايل
مئات ماليني الدوالرات
المركزي ،صاحب مرصف ،رصّافون
المرصف
ّ

امللف دلى الهيئة الاهتاميّة يف بريوت.
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وقائع الملف
منذ هشر آب  2019بدأت عملية رشاء ومجع الدوالر من السوق ،وإخراجه خارج لبنان

تواطؤ
مببالغ ُق ـ ِّـدرت بـعــرات ماليني ال ــدوالرات .هــذه العملية هــي حصيلة ُم َث َّلث
ٍ

مؤلف مــن مــرف لبنان ،وبعض الــرافــن النافذين ،وعــدد مــن الـمـصــارف ،حيث

يقوم األول مبحاباة المصارف بزتويدها بكميات كبرية من العملة الوطنية متكهنا من

يؤدي إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر.
مجع الدوالرات عرب الرصافني بأسعار عاليةّ ،مما ّ

•ك ــان مــديــر اخلــز يـنــة والـعـمـلـيــات الـنـقــديــة يف م ــرف لـبـنــان يـقــوم ببيع ورشاء
بناء
العمالت األجنبية ً
نقدا وبشكل مبارش من رصايف الدرجة األوىل ،وذلك ً

عىل قرار حاكم مرصف لبنان تشكيل «سلة عمالت» لهذه الغاية.

بناء لطلب حاكم المرصف ،بزتويد مدير
•قام موظف اسبق يف مرصف لبنانً ،
اخلزينة والعمليات النقدية يف مــرف لبنان بأسماء الــرافــن من الدرجة

الثانية ،حيث قام األخري بعدة عمليات بيع ورشاء بيهنم.

بناء عىل إاشرة المدعي العام المايل ،توجه آمر فصيلة الضاحية إىل مرصف
• ً
لبنان للكشف عىل قيودات وإيصاالت «سلة العمالت»ّ ،إل أهنم لم جيدوا

أي إيصال ألي عملية تعامل بني مدير اخلزينة والصيارفة ،وال حىت أي مستند
حماسيب لهذه احلركة.

رصا َف ــن كــانــا يـشــريــان ع ــرات مــايــن ال ــدوالرات
•تبني لـمـفــرزة الضاحية َّ
أن ّ
لصالح مــرف  SGBLعرب مدير اخلزينة هناك ،وذلــك مقابل رزمــات من

النقد الوطين ممهورة بشعار مرصف لبنان ،وقد أفاد مدير اخلزينة والعمليات
أن  SGBLتس ّلم دفعات كبرية باللرية اللبنانية من
النقدية يف مرصف لبنان َّ
مرصف لبنان.

بناء عىل إاشرة المدعي العام
•تم توقيف مدير اخلزينة يف مرصف SGBL
ً

الرصافني لصالح بنك
أقر الموقوف أنّه يشرتي ماليني الدوالرات من
ّ
المايل ّ

 SGBLوبتكليف من رئيس جملس إدارته.

تم إخالء سبيل مدير
•صبيحة اليوم التايل بتارخي  2020/05/21وبقرار قضايئ َّ

وتاليا
فورا ،وإلغاء استدعاء أحد كبار الرصافني،
اخلزينة يف مرصف SGBL
ً
ً

إخ ــاء سبيل كــل مــن مــديــر اخلــز يـنــة والـعـمـلـيــات الـنـقــديــة يف م ــرف لبنان،

وموظف اسبق يف مرصف لبنان ،كما طلب مدير عام األمن الداخيل من آمر
فصيلة الضاحية توقيف مجيع االستدعاءات والتوقيفات.
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ينطولا ةلمعلاب بعالتلا فلم |

رسم مثلث بياين ،تتكون أضالعه الثالثة من مرصف لبنان ،الرصافني ،المصارف.

النتائج اليت تم التوصل إليها
الرسمية اآليت:
ّبينت التحقيقات
ّ
•تواطؤ جهات ثالثة يف التالعب بالعملة الوطنية ،هم كل من مرصف
لبنان ،وبعض الرصافني النافذين ،وبعض المصارف المحظية.

•تورط رئيس جملس إدارة مرصف  SGBLيف عملية التالعب بالعملة
وإخراج الدوالرات من البلد.

•تم االدعاء عىل المتورطني.

قرر قايض التحقيق األول يف بريوت كف التعقبات عهنم.
• ّ

•استأنفت النيابة العامة المالية ،فأحيل الملف إىل الهيئة االهتامية
يف بريوت.
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القسم الثاين:

الملفات ا ٕالنمائية
1
2
3
4
5

الرصف الصيح
قطاع االتصاالت
مرشوع النقل احلرضي
رسم المشتقات النفطية
سد بريصا
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الرصف الصيح
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ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر
اجلهات المسؤولة

النتائج

الرصف الصيح
2020
إخبار إىل القضاء المختص وتسليم المستندات
هدر بقيمة تصل إىل مليار دوالر بحسب االدعاء القضايئ
«مجلس اإلنماء واإلعمار ورشكات متعهدة»

امللف عند قايض التحقيق األول يف بريوت.
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وقائع الملف
مليارا و 200مليون دوالر
أنفقت الدولة اللبنانية بني العامني 2017 - 1992
ً

عــى بناء حمطات تكرير المياه المبتذلة ،وعــى شبكات للرصف الصحي،

تكشف فيه من هدر مال عام من
لكن هذا اإلنفاق اشبته عيوب كثرية ،لما ّ

جهة ،ووجود خلل بنيوي يف هذا القطاع من جهةٍ أخرى.

إن المشكلة اجلــوهــر يــة يف هــذا الـقـطــاع هــي أنــه رغــم مــا أنفقته الــدولــة من
َّ

أم ــوال ،فــإنــه ال يــزال يفتقد للحد األدىن مــن المعايري للتخلص مــن المياه

المبتذلة.

ً
قــدم ملف مكافحة الفاسد إىل المدعي العام المايل ًّ
متكامل حول
ملفا

الهدر يف قطاع الرصف الصحيُ ،ي َب ِّي التايل:

•بناء حمطات تكرير قبل إجناز الشبكات لربطها هبا ،ما يؤدي إىل عدم
التمكن من استثمارها بالشكل المطلوب.

•بناء حمطات تكرير مبواصفات ومعايري غري مطابقة للحاجة.
•بناء حمطات دون تشغيلها أو االستفادة مهنا مطلقً ا.

•بناء حمطات دون وضع آلية سليمة لكيفية التخلص من احلمأة.
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صلا فرصلا |

ً
أوَّل :نماذج حول المخالفات
 .1بناء محطات تكرير قبل إنجاز الشبكات:

أن بعض
جتـ ّـر شبكات ال ــرف الصحي الـمـيــاه المبتذلة إىل حمطة التكرير الــي تـقــوم بعملية التكريرّ ،إل َّ
المحطات تم بناؤها قبل إجناز الشبكات لوصلها هبا.

ك ّلفت حمطة طرابلس لوحدها يف مرحلهتا األوىل حبدود  100مليون دوالر ،وهي تعمل بطاقة  %20والذريعة
أهنــا لــم توصل بشبكات ال ــرف ،وهــي حباجة إىل سـنــوات النـهــاء شبكات الـمـجــاري يف الـبــرون والـكــورة،

وتكلفة هذه الشبكات حبدود  120مليون دوالر.

إن عدم مزاوجة بناء المحطة مع الشبكات يعين أهنا ال تقوم بعملها المطلوب وحتتاج إىل صيانة طيلة المدة
َّ
الزمينة من دون الفائدة المتوخاة.

صورة لمحطة طرابلس
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 .2بناء محطات دون تشغيلها أو االستفادة منها مطل ًقا:

تــم بناء جمموعة مــن المحطات دون وضعها يف اخلــدمــة رغــم اكتمال أعـمــال بناهئا ،وذلــك بــأعــذار وحجج

ظهر حجم اإلهمال وسوء
متعددة ،مهنا نقصان اليد العاملة المتخصصة أو التجهزيات ،أو الطاقة ،ما ُي ِ
اإلدارة .فمحطة جبيل عىل سبيل المثال كلفت  6مليون دوالر بقرض فرنيسُ ،أجنــزت عــام  2003وهي
مقفلة ولم يتم تشغيلها.

يظهر اجلدول الصادر عن وزارة الطاقة تكلفة المحطة:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

تُظهر اخلانة التالية أ َّن المحطة غري عاملة ،بحسب تقرير صادر عن مجلس اإلنماء واإلعمار:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

صورة لمحطة جبيل
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 .3بناء محطات تكرير بمواصفات ومعايري غري مطابقة للحاجة:

إن واحدة من الماشكل األاسسية اليت تعرتي هذا القطاع هي سوء اإلدارة والتخطيط ،فقد كان يتم بناء
َّ
حمطات تكرير دون دراســة اجلــدوى أو احلاجة ،فكان يتم يف بعض األحيان اال كتفاء مبحطات تكرير أولية،

يقترص عملها عىل فصل المواد الصلبة فقط دون أي عملية تكرير.

كلفت حمطة صيدا حبــدود  22مليون دوالر وعقد التشغيل السنوي مليون دوالر ،وهي ال تقوم مبعاجلة
للمياه المبتذلة.

صورة لمحطة صيدا
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 .4بناء محطات دون وضع آلية سليمة لكيفية التخلص من احلمأة:

إن األمر تعداه إىل
لم يتم اال كتفاء بالنتاجئ االقتصادية المرتتبة عىل الهنج الاسئد يف إدارة هذا القطاع ،بل َّ
إن حصلت ،يتم رمهيا يف الطبيعة أو يف جماري
إهمال األثر البييئ الكاريث ،فاحلمأة المرتتبة من عملية التكريرَّ ،
األهنار ،دون التخلص مهنا بالطرق العلمية.

يتم رمي احلمأة المستخرجة من حمطة تكرير زحلة يف جرود بريتال ويف الطبيعة ،فيما تذهب المياه اخلارجة

ُرحل احلمأة والرواسب والمياه اخلارجة
مهنا إىل جمرى هنر الليطاين
مرورا بالبلديات ،بينما يف حمطة إيعات ت ّ
ً

إىل سيل طبيعي باجتاه الشمال.

صورة تُظهر مصري المياه اخلارجة من محطة إيعات
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صورة تُظهر واقع محطة زحلة
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ثان ًيا :يف الهدر المايل
 استدانت الدولة  500مليون دوالر لهذا القطاع ،يضاف إلهيا الفوائد السنوية ،دون انعكاس ذلك إجيا ًبا عىلالقطاع.

 -تم رصف حوايل  334مليون دوالر إلناشء حمطات تكرير دون استثمارها.

أن الدولة رصفت مليار دوالر عىل هذا القطاع ولم تتم
 أقر تقرير رسمي صادر عن وزارة الطاقة عام َّ 2012االستفادة ّإل بنسبة .%8

ثال ًثا :يف القانون
تــدل الوقائع الــي تم عرضها عىل ارتـكــاب جرائم متس المال الـعــام ،ويف طليعهتا «اجلــرائــم الواقعة عىل اإلدارة
العامة» اليت نص علهيا قانون العقوبات اللبناين يف الفصل األول من الباب الثالث كرصف النفوذ واستثمار

الوظيفة وإاسءة استعمال السلطة واإلخالل بواجبات الوظيفة.

ً
فضل عن اجلهة المسؤولة:
يبي اجلدول التايل نوع اجلرم ،والنتيجة اليت أدى إليها
ِّ
الرقم
1

نوع اجلرم المحتمل
هدر المال العام

النتيجة

اجلهة المسؤولة

وجود هدر كبري كون الدولة أنفقت مئات مجلس اإلنــمــاء واإلعــمــار كونه
ماليني الدوالرات (بما فيها قروض بقيمة المعين عن التخطيط والتلزيم،
 500مليون دوالر) ولم تتم االستفادة ّإل ورشكــات متعهدة كونها معنية
بنسبة  %25منها.
بالتنفيذ.
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اإلجراءات اليت تمت
•االطـ ــاع ع ــى ال ـت ـقــار يــر الـمــرتـبـطــة بــال ـمــوضــوع الـ ـص ــادرة ع ــن اجلـهــات
الرسمية (جملس اإلمناء واإلعمار ،وزارة الطاقة.)..

•عقد لقاءات متعددة يف اللجان النيابية وخارجها مع اجلهات المعنية
هبذا القطاع.

•إجــراء معاينة ميدانية لمحطات تكرير متعددة يف خمتلف المناطق
اللبنانية.

• االدعاء يف القضية لدى المدعي العام المايل وتسليمه مستندات
القضية.

• إثارة القضية يف اإلعالم.

مسار القضية يف القضاء
ادعاء المدعي العام المايل يف أيلول  2020عىل جملس اإلمناء واإلعمار وعدد
قدر المبلغ المهدور حبدود مليار دوالر أمرييك ،وتم
من الرشكات ،وقد َّ
حتويل الملف إىل قايض التحقيق األول يف بريوت.

ح ــددت اخل ـبــرة الـفـنـيــة ال ــي عينهتا الـنـيــابــة الـعــامــة الـتـمـيــزيــة مـكــامــن اخللل
أن تنفيذ أش ـغــال شـبـكــات ال ــرف الـصـحــي حيـتــاج إىل مــا ال
ف ــأاشرت إىل َّ

يقل عن  10إىل  15سنة إلهناهئا ووصلها مبحطات التكرير ،ما يعين استمرار
نفقات الصيانة طوال هذه المدة ،دون معرفة ما إذا كانت ستبقى صالحية

تلك المعدات حبالة جيدة بعد  15سنة.
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ادعى المدعي العام المايل بتارخي  2020/09/24أمام قايض التحقيق األول يف بريوت عىل  6أفراد من بيهنم رئيس

جملس إدارة اإلمنــاء واإلعـمــار ،و 5رشكــات متعهدة جبرم اختالس األمــوال العمومية واإلخــال بالواجبات الوظيفية

والتدخل هبا وإفاسد مناقصات األعمال العمومية والهترب من تسديد الرضائب والرسوم.

نص االدعاء:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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الحقً ا تم تعديل قرار االدعاء دون توضيح األسباب ،حبيث تم إلغاء االدعاء عىل شخص رئيس جملس اإلمناء واإلعمار
واستبداله باالدعاء عىل جملس اإلمناء واإلعمار نفسه َّ
ممث ًل بشخص رئيسه ،كما قام بإلغاء االدعاء عىل ثالث رشكات

كان قد ادعى علهيا اسبقً ا .وقد ترك البايق دون تعديل.

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

حرضة قايض التحقيق األول يف بريوت.
عط ٍفا عىل ورقة الطلب رمق  ٢٠٢٠/٢٢٢٠اترخي  ،٢٠٢٠/٠٩/٢٤وعىل إحاةل حرضة النائب العام دلى حممكة المتيزي،
إن الادعاء احلاصل واحملدد يف ورقة الطلب املذكورة ،جيب أن يكون عىل الشلك التايل
ّ
مدعي حبقه:

ويبقى البايق كام هو دون أي تعديل

أن استكمال
بعد ذلك ،بتارخي  2020/10/20أرسل المدعي العام المايل ورقة طلب إىل قايض التحقيق األول يف بريوت يفيده َّ

أن
أعمال الشبكات إضافة إىل األموال اليت أهدرها جملس اإلمناء واإلعمار يف كلفة المحطات حيتاج إىل  3مليار دوالر ،ما يعين َّ
أمريكيا.
دوالرا
أمريكيا ،يف حني أهنا حمددة مببلغ 98.16
دوالرا
كلفة الرصف الصحي للشخص الواحد هي 586.71
ً
ً
ً
ً

أن جملس اإلمنــاء واإلعمار ارتكب خمالفة كبرية أخــرى حني قام بعقد عقود صيانة لمحطات ال تــزال دون
كما أفــاد َّ

استالم هنايئ.
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قطاع االتصاالت
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اسم الملف

التاريخ
اإلجراءات القانونية

حجم الهدر
اجلهات المسؤولة

النتائج

قطاع االتصاالت
أ -اإلنرتنت غري الرشعي
ب -التخابر الدويل غري الرشعي
ج -الهدر يف مرشوع الفايرب أوبتيك
د -الهدر يف تلزيم رشكة «ليبان بوست» خلدمات الربيد
2019 - 2016
رقابة برلمانية من جلنة االتصاالت النيابية
تسليم الملفات ومحارض جلسات جلنة االتصاالت إىل القضاء
طلب تشكيل جلنة تحقيق نيابية
هدر بقيمة مئات ماليني الدوالرات سنويًّا
وزارة االتصاالت
رشكتا اخلليوي
رشكات االنرتنت اخلاصة

•ادعـ ــاء الــقــضــاء عــى وزراء اتــصــاالت سابقني
ورشكيت اخلليوي وأوجريو ورشاكت خاصة.
•خفض اإلنفاق يف رشكيت اخلليوي حبدود  100مليون دوالر.
•إصدار حمك قضايئ حبق رشكة خاصة وصاحهبا يف
التخابر غري الرشعي.
•إصدار قايض التحقيق قـر ًارا حبق رشاكت وأفراد
يف اإلن ـرنــت غــر الــرعــي ،وا�ستئناف الــقـرار.
دلى الهيئة الاهتامية يف بعبدا.
•ا�ستعادة امللف لدلوةل.
•العمل عىل إعداد دفرت رشوط جديد.
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وقائع الملف
العامة ،لما فيه من إيرادات
واحدا من أهم موارد اخلزينة
يعترب قطاع االتصاالت
ً
َّ
مالية ،وكونه يدخل يف صلب احلياة االقتصادية ويو ِّفر الكثري من فرص العمل.
َّ

مـنــذ ال ـعــام  2005حــن تـسـ َّلـمــت كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة رئــاســة جلـنــة اإلع ــام
واالت ـصــاالت مــن خــال النائب حسن فضل الـلــه ،أولــت هــذا القطاع أهمية
كبرية ،هبدف تطويره ،ومحاية المال العام ،والهسر عىل حسن تطبيق القوانني.

وقــد حتـ َّـولــت اللجنة منذ ذلــك الـتــارخي إىل واحــدة مــن أهــم اللجان الرقابية يف
المجلس النيايب.

فتح رئيس اللجنة قضية الهدر والفاسد يف هذا القطاع رغم تشعباته الكثرية،

وتداخل االعتبارات الطائفية والسياسية باجلوانب التجارية والماليةَّ ،
ومتكن
من وضع اليد عىل جمموعة من الملفات مهنا :اإلنرتنت غري الرشعي ،التخابر

الدويل غري الرشعي ،تلزيم متديد األلياف الضوئية ،دفاتر الرشوط لرشكيت
اخللوي ،اإلنفاق يف رشكيت اخللوي ،تلزيم الربيد لرشكة ليبان بوست ،اعتماد

موازنة ملحقة لوزارة االتصاالت.

من اجتماعات جلنة اإلعالم واالتصاالت لمناقشة الهدر يف قطاع االتصاالت.2016/04/19 ،
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ت ّم التصدي لهذه الملفات من خالل طرق عدَّة منها:
 ممارسة دور رقايب صارم من قبل جلنة اإلعالم واالتصاالت واستدعاء مجيعالمعنيني من وزراء وقضاة وأجهزة أمنية وموظفني .حبضور نيايب كبري.

 طلب المستندات الرسمية المتعلقة بكل ملف والتدقيق فهيا وحتويلهاإىل القضاء.

 -حتويل حمارض اجللاست الغنية بالمعطيات والوقائع إىل القضاء.

 إرشاك الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة يف اجل ـلــات وحتميلها مـســؤولـيــة المتابعةالقانونية لمحاسبة المتورطني.

ضد الهدر والفاسد يف هذا القطاع.
 -إرشاك واسئل اإلعالم يف المعركة َّ

ـامــة لـلـحــد م ــن ال ـث ـغــرات ال ــي كــان
 -وض ــع ب ـنــود قــانــونـيــة يف ال ـم ــوازن ــة ال ـعـ َّ

يستغلها وزراء االتصاالت ورشكتا اخللوي يف اإلنفاق دون أي رقابة مبا
يؤدي إىل الهدر واالختالس.

 إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة االتصاالت ودجمها بالموازنة العامة مبا حيدمن صالحية الوزير يف التحكم باإلنفاق.

أبرز ملفات الفساد والهدر يف قطاع االتصاالت:
 اإلنرتنت غري الرشعي هــو ع ـبــارة عــن اس ـتــدراج اإلنــرنــت بطريقة غريقانونية ،األمر الذي أدى إىل اختالس وهدر يف المال العام ،وإىل الهترب
من دفع الرسوم والرضائب.

تبني يف اجتماع جلنة اإلع ــام واالت ـصــاالت بـتــارخي  08آذار  2016أنــه يتم

اس ـت ـجــرار إنــرنــت بـطــر يـقــة غــر رشعـيــة إىل لـبـنــان ،مــا ي ــؤدي إىل خــارة

الدولة اللبنانية عائدات مبئات ماليني الدوالرات سنو ًّيا.

تم عقد جلاست متالحقة عىل مــدى سنتني ،حرضها وزراء اتصاالت

ودف ــاع ومــال وهيئة أوج ــرو والمدعي الـعــام التميزيي والمدعي العام
المايل ومفوض احلكومة لدى المحكمة العسكرية وممثلو األجهزة األمنية،
ً
فضل عن احلضور النيايب الكبري.

وخبالصة متابعة اللجنة تم احلصول عىل الوثائق والمستندات المرتبطة

هبذا الملف ،وتقدميها مع حمارض جلاست اللجنة إىل القضاء.

 -التخابر الدويل غري الرشعي هو عبارة عن قيام رشكة «استديو فزييون»
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بــإجــراء حتويل خمــابــرات هاتفية دولـيــة خــا ًفــا للقانون ،ممــا أدى إىل هدر
أموال عمومية مباليني الدوالرات.

حصلت اللجنة عىل الوثائق وتابعت القضية حىت وصولها إىل خواتيمها

-

وصدور حكم قضايئ مربم.

تمديد األلياف الضوئية خال ًفا للقانون

هــو ع ـبــارة عــن إع ـطــاء حق

يفوت
التمديد وامتيازات ومعدات لرشكة خاصة دون وجه قانوين ،ما ِّ

رحبا عىل الدولة ،ومينع المنافسة.
ً

تابعت جلنة اإلعالم واالتصاالت القضية واستمعت إىل وزراء اتصاالت،

-

وإىل مؤسسة أوجريو.

تلزيم الربيد لرشكة «ليبان بوست»

هــو عـبــارة عــن استئثار رشكة

واحــدة بتقديم خدمات الربيد يف لبنان دون تسديد البدل العادل إىل
ً
فضل عن عدم الزتامها بتسديد اإليــرادات المتوجبة للخزينة
اخلزينة،

كبرية وأحلق
ـرارا ،ما أدى إىل حرمان اخلزينة مبالغ مالي ًة
ً
والتمديد لها مـ ً
رضرا باألموال العمومية.
ً

أثناء مناقشة موازنة العام  2018اعرتض النائب حسن فضل الله عىل

فتقرر إعادة
عدم التدقيق يف إيرادات «ليبان بوست» ،وحصة الدولة،
َّ

-

النظر يف العقد وجتميد بند الربيد.

الموازنة الملحقة

هي موازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة ،تتضمن

تتمتع باستقالل مــايل،
إيـ ــرادات ونـفـقــات بعض اإلدارات الـعــامــة الــي
َّ

وتغلب علهيا الصبغة التجارية أو الصناعية ،وهي ت ِّ
استثناء لمبدأ
ُشكل
ً

الشمول والشيوع يف الموازنة .ت ِّ
ُشكل الموازنة الملحقة لالتصاالت أبرز

وج ــه مــن وج ــوه اسـتـثـنــاء شـمــول ال ـمــوازنــة جلميع ال ـ ــواردات والـنـفـقــات،
وختصيص إيــراد معني لنفقة حم ـ َّـددة ،فيتم ختصيص جــزء من اإلي ــرادات

للنفقات اخلاصة بوزارة االتصاالت ،ما ُينذر هبدر األموال العامة.

تحولت قضية الهدر والفساد يف قطاع االتصاالت إىل واحدة
من قضايا مكافحة الفساد وأظهرت دور الرقابة النيابية يف
كشف ملفات كبرية ،حيث بيَّنت اإلفادات الرسمية وجود
اختالسات وهدر بمئات ماليني الدوالرات.
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 .1مستندات اإلنرتنت غري الرشعي
التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات يف اجليش اللبناين:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .2مستندات التخابر الدويل غري الرشعي
طلب جلنة االتصاالت مستندات القضية من رئيس هيئة القضايا:

|  128ئامنٕالا تافلملا  :يناثلا مسقلا
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إفادة هيئة القضايا جلنة اإلعالم واالتصاالت بمستندات القضية:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 .3مستندات قضية األلياف الضوئية
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺴ>ﻨﺪات ﻗﻀKﺔ اﻷﻟKﺎف اﻟﻀﻮﺋKﺔ.

نموذج عن محرض جلسة بتاريخ  ٢٠١٧/١١/١٤للجنة اإلعالم واالتصاالت اليت ناقشت القضية:

ﻧﻤﻮذج ﻋﻦ ﻣﺤ ÆVﺟﻠﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟ  ïW èﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻘﻀMﺔ:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ:ﺳوف أطرح ﺳؤاﻻً ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺗﻠزﯾﻣﺎت واﻟذي ﻧوﻗش ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻣﺎ ھو
دور إدارة اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت؟ وأﻧﺎ أذﻛر ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،ﺑﺄن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ،ورﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺗﻔﻘﺎ ﺑﺄن
ﺗﻛون اﻷﻣور ﻋﺑر إدارة اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت أي أن ﺗﺟري اﻟﺗﻠزﯾﻣﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻹﺟراء.
وزﯾر اﻻﺗﺻﺎﻻت :إن ﺷرﻛﺔ أوﺟﯾرو ﻟدﯾﮭﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ،وھﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ.
رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ :ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ،أن أوﺟﯾرو ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت.
وزﯾر اﻻﺗﺻﺎﻻت :ﺻﺣﯾﺢ
رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ :ﻟﻛن اﻟﻛﻼم اﻟذي ﻗﯾل ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ،ﺑﺄن ﺗﻛون ﻋﺑر إدارة اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت.
وزﯾر اﻻﺗﺻﺎﻻت :ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ،وﻣن أﺟل اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع ،ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوزارة،
وﻣن أوﺟﯾرو ،ﻣن أﺟل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ دﻓﺗر اﻟﺷروط ،وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻣﯾزات واﺿﺣﺔ ،ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي
اﻟﺗﺑﺎس ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،أي أن ﺗﻛون اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌروض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ :ﻣﺎذا ﻋن دﻓﺗر اﻟﺷروط ،ودور إدارة اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ،وﻋن دور اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣرﻛزي.
وھل ﺳوف ﯾﻐﯾّر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء دﻓﺗر اﻟﺷروط أم ﻻ؟

وﻓﻲ ﻣوﺿوع »اﻟﻔﺎﯾﺑر« اﻟﺗﻲ ﯾﺻل ﻋددھﺎ إﻟﻰ ) ،(288وﻛﻧت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟوزﯾر ﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم )(610
أﻣﺗﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﻠﯾم  2000ﻣﺗر ،ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻋدد »اﻟﻔﺎﯾﺑرات« اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھﺎ ) (4ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم ﺷﯾﺋﺎ ً.
وزﯾر اﻻﺗﺻﺎﻻت :ھﻧﺎك »ﺑﻛرات« ﻛﺑﯾرة ،ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻣﺗﺎر ،وأﻧﺎ ﻻ أﺣﺻﻲ ﻋدد
اﻷﻣﺗﺎر اﻟﻣﻌطﺎة .إن ﻗﯾﺎس اﻷﻣﺗﺎر »ﻟﻠﻔﺎﯾﺑر واﻟﻛﺎﺑل« ﯾﺟري ﺗﺣت إﺷراف أوﺟﯾرو.
رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ :إن اﻟﻧﺎﺋب ﻟدﯾﮫ ﻣﻌطﯾﺎت ،وﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺳﻣﻌﮫ ،وﻧﺳﻣﻊ وﺟﮭﺔ ﻧظره.

8
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النتائج اليت تم التوصل إليها
 - ١إصدار حكم مربم يف قضية التخابر الدويل غري الرشعي.
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 - ٢إصدار قرارٍ ظين ٍّ يف قضية اإلنرتنت غري الرشعي:

شخصا يف قضية اإلنرتنت غري الرشعي
ظنيا حبق 16
أصدر قايض التحقيق يف جبل لبنان حنا بريدي ً
قرارا ًّ
ً

أن النيابة العامة استأنفت القرار
بهتم اختالس وهدر المال العام والهترب من دفع الرسوم والرضائبّ .إل َّ

الم ّدعى علهيم ،وقد متت إحالة القضية إىل الهيئة االهتامية يف جبل لبنان.
بسبب منع المحاكمة عن بعض ُ
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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 - ٣إصدار ديوان المحاسبة قراره يف قضية تلزيم الربيد لرشكة
ليبان بوست حيث تبني له:

إن تنفييذ العقد خالفًا لألصول أدى إىل حرمان اخلزينة مبالغ
• َّ
رضرا بــاألمــوال العمومية ،بعد أن كــان هذا
مالية كـبــرة وأحل ــق
ً
القطاع ِّ
رحبا قبل خصخصته.
حيقق ً

•ع ــام  1998اسـتـلـمــت الــركــة ال ـمــذكــورة اخل ــدم ــات الــريــديــة يف

لبنان ،ولغاية  2001/09/15لم يدخل إىل اخلزينة أي واردات

من الرشكة.

إن ال ــرك ــة ل ــم ت ـس ـ ِّـدد مـعـظــم بـ ــدالت إجيـ ــار اش ـغ ــال الـمـكــاتــب
• َّ

الـمـمـلــوكــة م ــن ال ــدول ــة حبـســب الـمـتـفــق عـلـيــه م ــن ال ـع ــام 2001

أن الدولة ال
ولغاية العام  ،2019الذي بلغ  18مليار لرية ،رغم َّ
تــزال تُنفق من موازنهتا عىل الربيد ،حيث بلغ إنفاق الدولة يف

العام  2019حوايل  4مليار لرية.

 - ٤إلغاء الموازنات الملحقة يف موازنة العام  ،2019بما يشكِّل إنجازًا إصالحيًّا يحد من الهدر.
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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مرشوع النقل احلرضي
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ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر
اجلهات المسؤولة

النتائج

مرشوع النقل احلرضي
2020
متابعة الملف مع ديوان المحاسبة
عرشات ماليني الدوالرات
هيئة إدارة السري  -استشاري المرشوع

صدور تقرير ديوان احملا�سبة يف القضية
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وقائع الملف
هذا الملف عبارة عن اتفاقية قرض تم إبرامه عام  2002بني احلكومة اللبنانية
ممثلة مبجلس اإلمن ــاء واإلعـمــار والبنك ال ــدويل لــإنــاء والتعمري حتــت اسم

«مرشوع النقل احلرضي» بقيمة  60,850,000دوالر هيدف إىل حتسني الكفاءة

التشغيلية واالقتصادية لنظام النقل احلرضي يف بريوت ،وتهسيل تدفق حركة

المرور يف منطقة بريوت الكربى ،حيث يتضمن المرشوع بناء بعض اجلسور

واألنـفــاق وإاشرات الـمــرور وكــامــرات المراقبة وربطها بغرفة حتكم ،إضافة
أن
إىل مواقف سيارات تعمل وفق عدادات االنتظار (ّ .)park meterإل َّ

النتيجة كانت فشل المرشوع وبقاء الدين عىل عاتق الدولة.

كــان مــن المتوقع أن يتم ســداد جــزء مــن الـقــرض مــن عــائــدات ال ـ «park

( »meterبلغت إيراداته السنوية  12مليار لرية ،أي  8مليون دوالر)ّ ،إل

ً
تراكم
فضل عن عدم حتقق هذا األمر فإنه تم احلصول عىل قرض إضايف،
أنه
َ

حيث وصلت قيمته اإلمجالية إىل  249.5مليون دوالر ،جزء مهنا ( 70مليون
دوالر) بذريعة متويل اجلــزء المحيل للعقود قيد التنفيذ ومتــويــل األ كــاف
الناجتة عن فروقات األسعار.

نص االتفاقية األوىل للمرشوع

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

اتفاقية م�شروع (م�شروع تطوير النقل احل�ضري) بني البنك الدويل للإن�شاء والتعمري
وجمل�س الإمناء والإعمار بتاريخ 26/09/2002
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المستند التايل هو منت االتفاقية الثانية ،عبارة عن قرض إضايف للمرشوع بقيمة  69.7مليون دوالر:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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عمد ملف مكافحة الفاسد إىل استخراج ودراسة االتفاقية والقوانني الصادرة بأشهنا

(القانون  505/2003والقانون  ،)93/2010وقد تبني اآليت:

•قام جملس اإلمناء واإلعمار بتنفيذ المرشوع وتسليمه إىل هيئة إدارة السري يف
وزارة الداخلية إلدارته.

•قامت الهيئة بالتعاقد مع رشكة خاصة (دانكن نيد) لتشغيل وصيانة وجباية
قدمت البلدية األرض للمواقف لمدة مخس
عائدات «البارك ميرت» ،حيث َّ
سنوات جمانًا ،عىل أن تستفيد من عائدات المرشوع يف السنوات الالحقة.

•بـعــد م ــرور اخلـمــس سـنــوات لــم تـعـ ِـط هيئة إدارة الـســر أي عــوائــد للبلدية،
وقد أهملت البلدية األمر إىل أن قررت يف العام  2018االدعاء لدى جملس

شورى الدولة ،ثم قامت البلدية بوضع دفرت رشوط وإطالق مناقصة لتلزيم

العدادات عىل أن تعود اجلباية إلهيا وليس إىل هيئة إدارة السري.

إدعـ ــى ال ـمــدعــي ال ـع ــام ال ـم ــايل ع ــى هـيـئــة إدارة ال ـســر ومــديــرهتــا والــركـتــن
• ّ

الـمـتـعـهــدتــن ب ـع ــدادات الــوقــوف وصـيــانــة اإلاشرات الـضــوئـيــة جب ــرم «رصف
نفقات خ ــارج مــا تنص عليه الـعـقــود مــع الـبـلــديــات لتشغيل الـبــارك ميرت»

وأحال الملف إىل قايض التحقيق األول يف بريوت.

•ادعت وزارة المالية أمام ديوان المحاسبة أهنا تقوم بسداد كامل أقاسط القرض
مـنـفــردة ،فاستمع الــديــوان إىل كــل مــن الـمــديــر الـعــام لمجلس اإلمن ــاء واإلعـمــار
والمديرة العامة لهيئة إدارة السري حيث أفادته أنه ال توجد أرباح من المرشوع
إن أغلب العائدات تذهب لالستاشري والصيانة وأنــه كانت تبقى بعض
إذ َّ

العائدات اليت كانت حتتفظ هبا للسنوات القادمة ،وال تعيدها إىل اخلزينة.

التوسع يف التحقيق ليشمل كل من له عالقة بالقضية ،حيث تبني لديوان
• تم
ُّ

أن قيمة اإليرادات ،حبسب الكشوفات ،هي  12مليار لرية سنو ًّيا
المحاسبة َّ

وأن المشكلة األاسسية تكمن يف األ كالف المنتفخة للمرشوع اليت تذهب
َّ
لالستاشري والصيانة.

أن ع ــدم تـفـعـيــل الــرقــابــة ع ــى أداء
•خـلــص ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة يف ت ـقــر يــره إىل َّ
ال ـمــؤســات الـعــامــة ينعكس سـلـ ًـبــا عــى الـمــالـيــة ال ـعــامــة ،حـيــث تــم تنفيذ

مــار يــع لــم حتقق الغاية واالسـتـمــرار يــة ،بسبب ســوء اإلدارة والـهــدر ،فيما
يبقى عىل الدولة تسديد أقاسط الديون والفوائد النامجة عهنا.
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حلا لقنلا عورشم |

اإلجراءات اليت تمت
•متابعة الملف مع ديوان المحاسبة.

•كشف هذا الملف عرب واسئل اإلعالم.

النتيجة اليت تم التوصل إليها
 .1هناك مبالغ تــم استيفاؤها ( 8مليون دوالر سـنــو ّيـ ًا) والـتــرف هبا
(صيانة وتشغيل) مــن دون أي تدقيق رسمي وحــرمــان اخلزينة من
الفائض احلقيقي.

 .2عدم التدقيق يف حجم اجلباية الفعلية.

 .3ترصف هيئة إدارة السري باألموال الفائضة وعدم حتويلها إىل اخلزينة.

 .4مأسلة فروقات األسعار عند التنفيذ :بعد أن ترسو المناقصة عىل
معي ويبدأ بالتنفيذ ،يطالب برفع قيمة العقد حبجة زيادة
متعهد َّ
األسعار أثناء عملية التنفيذ ،مما يرفع قيمة العقد إىل أضعاف المبلغ
الذي رست عليه المناقصة.

 .5ك ـث ـ ًـرا م ــا تـظـهــر مــا كــل يف دف ــات ــر الـ ــروط ال ــي تـفـتـقــر ألي دراس ــة
حقيقية للجدوى من جهة والنتفاخ األسعار من جهة أخرى ،فيقوم
ّ
االسـ ـت ــاري بـتـقــديــم دراسـ ــة ُيـ ـ َّـدد ف ـهــا األس ـع ــار مب ــا يـتـنــاســب مع

المتعهد الذي يتعاقد مع اإلدارة.

أديا إىل فشل المرشوع ،مع بقاء دين عىل الدولة
 .6سوء اإلدارة والهدر َّ
جراء القرض الذي جيب تسديده إىل البنك الدويل.
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الرسم اجلمريك عىل المشتقات النفطية
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ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر
اجلهات المسؤولة

النتائج

استيفاء رسم جمريك ملغى عىل المشتقات النفطية
2019
تقديم إخبار إىل القضاء وتسليم المستندات
 22مليون دوالر
وزارة الطاقة ،اجلمارك ،رشكات مستوردة للنفط

ادعاء القضاء عىل  10رشاكت م�ستوردة للنفط .امللف
دلى قايض التحقيق األول يف بريوت.
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وقائع الملف
ماليا عىل أاسس أنه رسم مجركي
استوفت رشكات توزيع المحروقات مبلغً ا ً

دون مسوغ قــانــوين ،وهــو من جيوب المواطنني ،وبعد االطــاع عىل الــرأي
القانوين لــديــوان المحاسبة وهيئة الترشيع واالسـتــارات يف وزارة العدل
وإدارة اجل ـمــارك ،تـبـ َّـن وج ــود اخـتــاس مــن أم ــوال الـمــواطـنــن .تـقـ َّـدم ملف

مكافحة الفاسد بإخبار إىل القضاء المختص.
ميكن تلخيص وقائع القضية كالتايل:

مقسمة وفق اآليت :مثن البضاعة،
إن تسعرية المحروقات المستوردة
• َّ
َّ
رحب رشك ــة ال ـتــوز يــع ،أج ــرة الـنـقــل ،عـمــولــة صــاحــب الـمـحـطــة ورس ــوم
ورضائب متوجبة.

إن الرسم اجلمركي هو  70ل.ل عن كل صفيحة بزنين  95أوكتان ،و
• َّ
 109ل.ل عن كل صفيحة بزنين  98أوكتان.

•عام  2002و ّقــع لبنان اتفاقية ( )Euro1قضت بإعفاء المشتقات
النفطية المستوردة من أوروبا من الرسوم اجلمركية.

•بدأ العمل باالتفاقية بشكل تدرجيي منذ العام  ،2002ومنذ بداية
بشكل ّ
كل.
تم تطبيق اإلعفاء
ٍ
عام ّ 2013

•ط ــوال الـفــرة الممتدة مــن الـعــام  2002إىل  2013بقيت الــركــات

تستويف قيمة الــرســم اجلمركي كــامـ ًـا ،رغــم اإلعـفــاء اجلــزيئ الــذي طرأ
عليه.

اعتبارا من بداية العام  2013تـ ّـم إعفاء المشتقات النفطية بشكل
•
ً
استنادا للقرار  1736الصادر عن المجلس
كيل من الرسم اجلمركي
ً

أن الرشكات المستوردة بقيت تتقاىض هذا
األعــى للجماركّ ،إل َّ
أرباحا غري مرشوعة.
البدل إىل هناية العام  2016ما حقق لها
ً

•منذ بدء رسيان اإلعفاء الكيل يف  2013/01/01ولغاية 2016/12/31

قــامــت رشك ــات الـتــوز يــع بتحصيل مـبــالــغ الــرســم الملغى دون وجــه

حق ،وقد بلغ المبلغ المرتاكم  21.6مليون دوالر.
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فنلا تاقتشملا ىلع يكرمجلا مسرلا |

جدول يُظهر المبلغ الذي حصلته الرشكات:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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االستشاري لديوان المحاسبة:
الرأي
ّ
مــســتــنــد طــبــق األص ــل
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فنلا تاقتشملا ىلع يكرمجلا مسرلا |
أن
•رأت هيئة الترشيع واالستاشرات يف وزارة العدل (َّ )401/2015

صالحية اختاذ قرار بدجم الرسم اجلمركي مع رسم االسهتالك الداخيل
إمنــا يعود للحكومة دون ســواهــا ،وبــالـتــايل ال صالحية لــوز يــر الطاقة
الدجم.
الطلب من اجلمارك مثل هذا ّ

•اقرتح المجلس األعىل للجمارك معاجلة الموضوع بشكل جذري عرب
تصفري الرسم اجلمركي ودجمه برسم االسهتالك الداخيل ،وذلك عرب

قيام وزارة الطاقة والمياه بإصدار قرار تطلب فيه منه ذلك.

اقرتاح المجلس األعىل للجمارك:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

 ..عىل إضافة الرمس امجلريك املقطوع املفروض حال ًيا عىل مادة البزنين عىل الكيلوليرت اىل
اعتبارا من
رمس الا�سهتالك ادلاخيل امل�ستوىف حال ًيا عىل هذه املادة عىل أن يعمل ابلقرار ً
اترخي نفاذ مرسوم تعديل التعريفة امجلركية القايض بإلغاء الرمس امجلريك عن مادة البزنين.
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اإلجراءات اليت تمت
•تقديم إخبار إىل المدعي العام المايل.

المستند التايل عبارة عن المسوغات القانونية إللخبار الذي ت َّم تقديمه من ملف مكافحة الفساد
للمدعي العام المايل:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

•كشف هذا الملف عرب واسئل اإلعالم.
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فنلا تاقتشملا ىلع يكرمجلا مسرلا |

النتيجة اليت تم التوصل إليها
ادعاء القضاء عىل  10رشكات مستوردة للنفط ،وإحالة الملف إىل قايض التحقيق األول يف بريوت.
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

أعيدت كتابته عن النص األصيل

بأنه يف بريوت وبتارخي مل مير عليه الزمن.
أقدمت الرشاكت املدعى علهيا عىل هدر واختالس املال العام
وذكل عن طريق استيفاهئا رسوم مجركية اكنت قد أعفيت مهنا وخمالفة قانون اإلثراء غري املرشوع
مع علمها ابألمر وخمالفة قانون تبييض األموال.
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سد بريصا
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ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﻒ

اسم الملف
التاريخ
اإلجراءات القانونية
حجم الهدر
اجلهات المسؤولة

النتائج

سد بريصا
2019
االعرتاض عىل القرض اإلضايف يف الهيئة العامة لمجلس النواب،
وطلب إجراء تحقيق
 8مليون دوالر
مجلس اإلنماء واإلعمار وعدد من الرشكات

امللف دلى قايض التحقيق األول يف بريوت
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وقائع الملف
هذا الملف عبارة عن هدر وفاسد َّ
يتمثل يف سوء ختطيط أدى إىل بناء سد

كبد خزينة الدولة  13مليون دوالر ،إضافة إىل
بريصا عىل أرض غري صاحلةٍ ّ ،

ِّ
يشكل إمعانًا
طلب قرض إضــايف بقيمة  8مليون دوالر ألجل إصالحه ،ما
يف الهدر والفاسد.

المستند التايل يُظهر أ َّن  2.500.000دينار كوييت أي ما يعادل  8مليون دوالر سيتم إنفاقها ألعمال تبطني
السد:
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاللبنانية
ﺑﻴﻦالجمهورية
ﻗﺮضبين
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔقرض
إبرام اتفاقية
طلب
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
على اﺑﺮام
الموافقةﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻃﻠﺐ
للمساهمة
العربية
االقتصادية
للتنمية
الكويتي
والصندوق
ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻷﻏﺮاض
مشروعاﻟﻤﻴﺎه
ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻓﻴﺮ
منطقة الض
والري في
اﻟﺸﺮبالشرب
ألغراض
توفير المياه
في تمويل
اﻟﻀﻨﻴﺔ ّن ّية
واﻟﺮي ﻓﻲّ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮض رﻗﻢ1015 :

إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮب واﻟﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺑﺘﺎرﻳﺦ2019/3/15 :
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻟﻤﻔﻮض

إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15/3/2019ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮض( واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

)وﻳﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺼﻨﺪوق(.
ً
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻗﺮﺿﺎ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮض( ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه
أن اﻟﻤﻘﺘﺮض
ﺑﻤﺎ
ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮب واﻟﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻨﻴﺔ ،اﻟﻮارد وﺻﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (2ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
)وﻳﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع(.

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ( ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
)وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻹﻧﻤﺎء واﻹﻋﻤﺎر
اﻟﻤﺒﻠﻎﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻨﺪ ان ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ
وﺑﻤﺎ
اﻟﺒﻨﺪ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎل
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎرﻓﻲاﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة( وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﺎه ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ

------------------------------------------------------------------------------------------ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.

وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  5ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2007/11/19ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﺷﺒﻜﺎت

اﻟﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ ) (3و ) (5وأﺻﺒﺤﺖ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬة وﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ.

 (1أﻋﻤﺎل ﺗﺒﻄﻴﻦ ﺳﺪ ﺑﺮﻳﺼﺎ 2,500,000

100%

وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻗﺪ إﻟﺘﺰم ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮص واﻟﻤﻨﺤﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺳﻮاء

اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ أﻳﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪ
ﻣﻴﺎهﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
100%
1,300,000
اﻟﺸﺮب
ﺷﺒﻜﺎت
أﻋﻤﺎل
(2

وﺑﻤﺎ أن ﻏﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
 (3اﻟﺪﻋﻢ
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

50,000

 350,000ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮض.
اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﺪواه ﻓﻲ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق أﻫﻤﻴﺔ
وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ
اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
(4

100%

100%

وﺑﻤﺎ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺪ واﻓﻖ ،ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮض إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﻬﺬه اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

 (5إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

300,000

ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

4,500,000اﻟﺴﺪاد ،ﻣﻜﺎن اﻟﺴﺪاد
اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺮض ،اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى،
اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ً
ً
ﻗﺮﺿﺎ ﻳﻮازي أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ
 - 1ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮض،
ﻛﻮﻳﺘﻲ ) 4,500,000د.ك(.

ﻳﺪﻓﻊ
اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺄن
-2
ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ إﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ) (2%ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ،وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن
)(2
رﻗﻢ
ﻳﻠﺘﺰمﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺧﻄﺎب
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺤﺒﻪ.
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ،ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق
 - 3ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ )(0.5%
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2019/3/15
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض.
وﺧﺪﻣﺎت
ً
 - 4ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮض ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺤﺐ ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )(0.5%
) (2921اﻟﺼﻔﺎة
ﻏﻴﺮﺑﺮﻳﺪ
ﺻﻨﺪوق
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ.
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

اصيرب دس |

بتاريخ  24إيلول  2019تم عرض مرشوع القرض للتصويت يف المجلس النيايب.
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

•ط ــرح الـنــائــب حـســن فـضــل الـلــه يف اجلـلـســة نفهسا الـقـضـيــة وطلب
مـعــرفــة كـيــف ُأن ـف ـقــت ُ
وأه ـ ــدرت األم ـ ــوال ،وط ــال ــب بـتـحـقـيــق ج ـ ّـدي

وحـقـيـقــي ،وطـلــب مــن وزارة ال ـعــدل مـتــابـعــة التحقيق عــر الـقـضــاء
واإلفادة بالنتيجة.

تبن المجلس النيايب طلب النائب فضل الله ،وطلب إجراء حتقيق
• ّ
حمددة.
ضمن مهلة ّ

ادعى النائب العام المايل عىل جملس
•بتارخي  04ترشين الثاين ّ 2019
اإلمناء واإلعمار وثالث رشكات بشهبة هدر المال العام يف ملف سد
بريصا.
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اإلجراءات اليت تمت
•طرح القضية يف المجلس والمطالبة بتحقيق قضايئ.
•ادعاء النائب العام المايل.

•تناول هذا الملف عرب واسئل اإلعالم.

النتيجة اليت تم التوصل إليها
•االدع ــاء عــى جملس اإلمن ــاء واإلعـمــار وعــدد مــن الــركــاتُ ،
وأحيلت
القضية إىل قايض التحقيق األول يف بريوت.
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القسم الثالث:

ا ٕالخبارات والشكاوى

اإلخبارات
اإلخبارات

 vاﻹﺧﺒﺎرات.

 .1إخبار إىل المدعي العام المايل حول المستوردين وكبار التجار
 .1إﺧﺒﺎر ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺘﻮردﯾﻦ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎر:

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

إﺧﺑﺎ رﻣن اﻟﻧﺎﺋب ﺣﺳن ﻓﺿل ﷲ إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺣ و ل أﻣ و ال ﻋ ﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻧﮭ و ﺑﺔ
ﺑﯾ روت 2021/9/27
ﺟ ﺎﻧ ب اﻟﻣ د ﻋ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻣ ﺎﻟﻲ
اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ اﺑراھﯾم اﻟﻣﺣﺗرم.
ﺗﺣﯾﱠﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد..
ﻟﱠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺎت اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ واﻟدواء واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺟﺎر اﻟﻛﺑﺎر ﻗد
اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄ ِﺗ ّﯾﺔ ﻣن دﻋم اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﱠررة ﻟﮭذه اﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ھﻲ دﻋم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن ،وھو ﻣﺎ ﻟم
ﯾﺣﺻلﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،وذھب ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎر ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون.
وﻟﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﺗﻘدﻣﻧﺎ ﺑﺈﺧ ﺑﺎر ﻋﻠﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻘﯾﻧﺎھﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟ ﺑﯾﺎن اﻟوزاري ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2021/9/20
طﺎﻟ ﻧﺑﺎ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺳﺎ ﺑﺎت ﺷرﻛﺎت اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ واﻷدوﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻓﻲ
ﺣ ﺳ ﺎ ﺑ ﺎ ت ﺷ ر ﻛ ﺎ ت اﻟﺗ و ز ﯾ ﻊ و ﻛ ﺑ ﺎر اﻟﺗﺟ ﺎر ﻟﻠﻛ ﺷ ف ﻋ ن ﺣ ﺟ م اﻷ ر ﺑ ﺎح ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺷ ر و ﻋ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺣ ﻘ ﻘ ﮭ ﺎ ھ ؤ ﻻ ء ﺑ ﺳ ﺑ ب
اﻻﺣﺗﻛﺎر ورﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﮭرﯾب ،وﺑﺄن اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻧوھﺎ ﻣن أﻣوال ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻧﮭوﺑﺔ ﻣطﻠوب
ﺻﺎ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻌﮭدت ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ اﻟوزاري ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  214ﺗﺎرﯾﺦ 2021/4/8
اﺳ ﺗﻌ ﺎ د ﺗﮭ ﺎ ﺧ ﺻ و ً
اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺄ ِﺗ ّﯾﺔ ﻋن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ،وھذه اﻷﻣوال ﻧ ُِﮭﺑت ﻣﻊ إذﻻل اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺣطﺎت اﻟوﻗود.
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻹﺟراء ﺗﻌﺎﻗب ﻣن ﺳﺑﱠب إﺿراًرا ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﻓﺈﻧﱠﻧﺎ ﻧﺗوﺟﮫ إﻟﯾﻛم ﺑﺈﺧﺑﺎر ﺣول ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗدﻗﯾق ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﺑﯾن إﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻹﺟراء واﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ.
ﻣ ﻠف ﻣ ﻛ ﺎﻓ ﺣ ﺔ ا ﻟ ﻔ ﺳ ﺎد
2
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 .2إخبار إىل المدعي العام المايل حول رسم اخلروج الذي تتقاضاه رشكات الطريان دون وجه حق:
 .2إﺧﺒﺎر ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮل رﺳﻢ اﻟﺨﺮوج اﻟﺬي ﺗﺘﻘﺎﺿﺎه ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان دون وﺟﮫ

ﺣﻖ:مــســتــنــد طــبــق األص ــل

إﺧﺑﺎ رﻣن اﻟﻧﺎﺋب ﺣﺳن ﻓﺿل ﷲ إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺣ و ل أﻣ و ال ﻋ ﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻧﮭ و ﺑﺔ
ﺑﯾ روت 2022/02/08
ﺟ ﺎ ﻧ ب ا ﻟ ﻣ د ﻋ ﻲ ا ﻟ ﻌ ﺎ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﻘ ﺎ ﺿ ﻲ ﻋ ﻠ ﻲ ا ﺑ ر اھ ﯾ م ا ﻟ ﻣ ﺣ ﺗ ر م .
ﺗﺣﯾﱠﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد..
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﺗون ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم  2019ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻓرض رﺳم ﺧروج )رﻣزه  (LBﻋﻠﻰ
ﻛل ﻣﺳﺎﻓرﺑطرﯾق اﻟﺟو أو اﻟﺑﺣر.
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ھذا اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ ﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣﯾرﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻌر  ،1500وﺗﻌﯾده ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﺳﺗﻔﯾدة ً ﺑذﻟك ﻣن ﻓرق أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
و ﻟ ﻣ ﺎ ﻛ ﺎ ن ھ ذ ا ا ﻹ ﺟ ر اء أ د ى إ ﻟ ﻰ إ ﺿ ﺎ ﻋ ﺔ ﻣ ﺋ ﺎ ت ﻣ ﻼ ﯾ ﯾ ن ا ﻟ د و ﻻ ر ا ت ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺧ ز ﯾ ﻧ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ .
ﻓﺈﻧﱠﻧﺎ ﻧﺗوﺟﮫ إﻟﯾﻛم ﺑﺈﺧﺑﺎر ﺣول ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗدﻗﯾق ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾ ران اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻟﺑﻧﺎن وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺑﯾن إﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻹﺟراء واﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ.
إن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑ ِﯾّن ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳم اﻟﻣﺗوِّﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺎﻓر ،واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﺎﺑﻟدوﻻر ،وﻗد
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗ ﺑﺎره ﯾﺳﺎوي  20.000ل.ل ﻟﻠدوﻻر اﻟواﺣد:
اﻟرﺳم اﻟذي

اﻟﻣ ﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﺳ دده

اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﮫ

اﻟدر ﺟ ﺔ

وﺟب
اﻟرﺳم اﻟﻣﺗ

ﺗ ﺗ ﻘ ﺎ ﺿ ﺎه ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت

اﻟﺷ ر ﻛ ﺎت ﻟﻠﺧز ﯾﻧﺔ

اﻟﺷ ر ﻛ ﺎت

ﺳ ﯾﺎﺣ ﯾﺔ

 50.000ل.ل

$33.3

 50.000ل.ل

$30.8

رﺟ ﺎ ل

 110.000ل.ل

$73.3

ﯾﻌ ﺎد ل $2.5
 110.000ل.ل

اﻷ ﻋ ﻣ ﺎل
اﻟدر ﺟ ﺔ

ﯾﻌ ﺎد ل $5.5
 150.000ل.ل

 150.000ل.ل

$100

اﻷ و ﻟﻰ
اﻟط ﺎﺋر ات

$67.8
$92.5

ﯾﻌ ﺎد ل $7.5
 300.000ل.ل

 300.000ل.ل

$200

اﻟﺧ ﺎﺻ ﺔ

$185

ﯾﻌﺎدل $15

3
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•نص المادة  62من قانون الموازنة العامة .2019
•منوذج تذكرة سفر صادرة عن رشكتني خمتلفتني.
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الشكاوى
الشكاوى
 .1عرض الملفات أمام جلنة اإلدارة والعدل النيابيّة:
البت مبلفات الفاسد عمل ملف مكافحة الفاسد،
بعد تلكؤ القضاء عن
ّ

المختصة (اإلدارة
النيابية
الربلمانية من خالل اللجنة
عىل حتريك الرقابة
ّ
ّ
ّ
المعنية مباسئلة وزارة العدل وبدورها مطالبة القضاء.
والعدل) وهي
ّ

ج ــرى ع ــرض الـمـلـفــات الـعــالـقــة أم ــام ال ـق ـضــاء يف جـلـســة لـلـجـنــة اإلدارة

والعدل ،وذلك عىل ضوء ما كشفه النائب حسن فضل الله يف مؤمتره
الصحفي حول ملف الفاسد.

وقــد أكَّ ــد يف مداخلته يف اللجنة أ ّنــه تـقـ ّـدم بــإخـبــارات عــدة إىل القضاء
ـت هبــذه الملفات الــي بقي بعضها
وراجـعــه أ كــر مــن م ـ ّـرة مــن أجــل الـبـ ّ

عالقً ا عند قضاة التحقيق.

لب
بعد اجللسة أعلن النائب فضل الله يف ترصحي من جملس النواب أنَّه ّ

وبناء عىل طلب اللجنة زودها بالملفات مع
دعوة جلنة اإلدارة والعدل،
ً
مقدمة إىل القضاء.
مستنداهتا عىل  CDوهي عبارة عن عرش ملفات
َّ

وقــد قـ َّـررت اللجنة توجيه كتاب حــول متابعة هــذه الملفات إىل وز يــرة
ال ـع ــدل وتـسـلـيـمـهــا جـ ـ ً
ـدول بــأس ـمــاء الـمـلـفــات وال ـق ـضــاة الـمـتــابـعــن لها

لتحريكها عرب التفتيش القضايئ.
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 .2شكوى إىل التفتيش القضايئ بالملفات المقدمة من ملف مكافحة الفساد:
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شكوى من النائب حسن فضل الله
َّ
موجهة إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي بواسطة وزير العدل

جانب معايل وزير العدل األستاذ هرني خوري املحرتم.
جانب رئيس هيئة التفتيش القضايئ األستاذ بركان سعد املحرتم.
تح َّية طيبة ،وبعد..
ملَّــا كان قانــون القضــاء العــديل ينــص عــى أن مــن مهــام رئيــس هيئــة التفتيــش القضــايئ أن يقــوم « فــو ًرا أو
بواســطة مــن يكلفــه بالتحقيــق يف كل شــكوى تــرده مبــارشة أو عــن طريــق وزيــر العــدل».
وملَّــا كان القانــون نفســه ينــص عــى أ َّن مــن مهــام هيئــة التفتيــش القضــايئ «مراقبــة حســن ســر القضــاء وأعــال
القضاة».
خصوصــا
وملَّــا كان مــن حســن ســر القضــاء وأعــال القضــاة ،البــت مبلفــات الهــدر والفســاد يف األمــوال العموم َّيــة،
ً
يف ظــل اإلنهيــار الــذي أصــاب لبنــان ،ومــن بــن أســبابه غيــاب املحاســبة القضائيــة للفاســدين ،وعــدم البــت
بالعديــد مــن ملفــات الفســاد املقدمــة للقضــاء.
وملَّــا ســبق لنــا أن قدمنــا إىل القضــاء املختــص مجموعــة مــن ملفــات الهــدر والفســاد يف أمــوال الدولــة ،وسـلَّمنا
الئحــة بهــا إىل وزيــرة العــدل الســابقة ،وقدمنــا نســخة مــن هــذه امللفــات مــع مســتنداتها إىل لجنــة اإلدارة والعدل
النيابيــة ،ووضعناهــا أمــام محكمــة الــرأي العــام ،حينــا عرضنــا منــاذج منهــا يف مؤمتــرات صحافيــة ولقــاءات
عديــدة ،كــا نرشتهــا وســائل إعــام مرئيــة ومكتوبــة بوثائقهــا وأرقامهــا والجهــات املتهمــة ،وقــد تجــاوزت األمــوال
املشــتبه بوجــود هــدر فيهــا أو رسقــة الـــ  35مليــار دوالر أمــريك.
وملَّــا كانــت جميــع هــذه الخطــوات التــي قمنــا بهــا مل توصلنــا إىل البــت النهــايئ بهــذه امللفــات ،إذ ال يـزال الكثــر
منهــا عال ًقــا عنــد قضــاة التحقيــق أو صــدرت ق ـرارات ظن َّيــة بشــأنِّها مــن دون أن تأخــذ االج ـراءات القانونيــة
مســارها إىل النهايــة ملحاســبة املتورطــن أو إســتعادة األمــوال املنهوبــة.
فإنَّنــا نتوجــه إىل هيئــة التفتيــش القضــايئ عــر وزيــر العــدل بدعوتهــا إىل إعــال صاحياتهــا القانونيَّــة ،وإجـراء مــا
يلــزم وفــق هــذه الصاحيــات التــي توليهــا واجــب الســهر عــى حســن ســر العمــل القضــايئ بالرسعــة املطلوبــة،
خصوصــا لجهــة التحقيــق يف األســباب الكامنــة وراء التأخــر يف البــت بهــذه امللفــات ،ألنَّــه صــار محـ َّـل شــبهة
ً
التباطُــؤ املتع َّمــد ،وليــس فقــط التقصــر أواإلهــال أوالتل ُّكــؤ عــن القيــام بالواجــب ،وأيًّــا تكــن األســباب فــإ َّن عــدم
البــت بهــذه امللفــات يســهم يف تفلُّــت املتورطــن بجرائــم الفســاد مــن العقــاب ،ويش ـ ِّجعهم مــع غرهــم عــى
االســتمرار يف عبثهــم مبقــدرات الدولــة.
إ ّن مطلبنــا هــو قيــام هيئــة التفتيــش القضــايئ بواجباتهــا تجــاه عمل القضــاة ،وتح ُّمــل القضــاء مســؤولياته القانونية
يف محاســبة الفاســدين أيًّــا كانــوا ،ألنَّــه يبقــى املرجعيــة القانونيــة الوحيــدة املتاحــة يف لبنــان لهــذه املحاســبة
وإعــادة الثقــة بالدولــة.
مرفق :الئحة بامللفات املق َّدمة إىل القضاء.
بروت يف 04/01/2022
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جدول بالملفات المقدمة إلى القضاء حسب تسلسلها الزمني
عنوان القضية

قيمة الهدر

الجهة المسؤولة

تاريخ الملف

رشكات وأفراد
صــدر ق ـرار ظنــي وأحيــل امللــف إىل القــايض
املنفــرد يف املــن.
اســتأنفت النيابــة العامــة فأحيلــت القضيــة
إىل الهيئــة اإلتهاميــة يف بعبــدا

آذار 2016

اإلنرتنت غر
الرشعي

 300مليون دوالر
سنويًّا

الحسابات
املالية للدولة
يتضمن ملف
الهبات

مئات ماين الدوالرات رؤســاء حكومــات ،وزراء ماليــة متعاقبــون ،شباط 2019
الهيئــة العليــا لإلغاثــة وموظفــون
ومستشــارون(امللف مبســتنداته وعددهــا
 2500صفحــة بحــوزة املدعــي العــام املــايل).
يتم َّنــع حاكــم مــرف لبنــان عــن تزويــد
القضــاء بكشــوفات عــن املســتفيدين مــن
الهبــات ( 3مليــار دوالر) رغــم توجيــه 4
طلبــات قضائيــة.
مئات ماين الدوالرات وزراء اتصــاالت متعاقبــون ورشكتــي الخلــوي ترشين الثاين
2019
وأوجــرو.
امللف لدى قايض التحقيق األول يف بروت.
أُحيــل ثاثــة وزراء إىل املجلــس األعــى
ملحاكمــة الرؤســاء والــوزراء
 8مليون دوالر
مجلس اإلمناء واإلعار وعدد من الرشكات .ترشين الثاين
2019
امللف لدى قايض التحقيق األول يف بروت.

ملف وزارة
اإلتصاالت

سد بريصا

ملف املشتقات  22مليون دوالر.
النفطية
التالعب
بالعملة
الوطنية
ملف الرصف
الصحي

رشكات استراد املشتقات النفطية.
امللف عند قايض التحقيق األول يف بروت.

صاحــب مــرف سوســيتيه جـرال وموظفــون
رشاء الدوالرات
والتاعب بسعر الرف يف املــرف املركــزي.
امللف عند الهيئة االتهاميّة يف بروت.
مليار دوالر بحسب
اإلدعاء القضايئ

مجلس اإلمناء واالعار ورشكات متعهدة.
امللف عند قايض التحقيق األول يف بروت.

أيار 2020
حزيران
2020
ترشين
األول 2020
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القسم الرابع:

الترشيعات

الترشيعات
الوقائع
إن أحد الماسرب األاسسية للفاسد والهدر يف الدولة اللبنانية هو عدم
َّ
ً
فضل عن وجود فراغ ترشيعي أحيانًا أو قوانني حباجة إىل
تطبيق القوانني،

تعديل ،وهو ما كان حمل الزتام من كتلة الوفاء للمقاومة يف برناجمها االنتخايب،

ومتابعة حثيثة من ملف مكافحة الفاسد.

أاسسيا هو حتقيق الهدف ســواء عرب تقديم
مبدءا
لقد اعتمد حــزب الله
ً
ً
كتلته القرتاحات القوانني أو السري باالقرتاحات المقدمة من نواب آخرين،

مسجلة يف قلم المجلس
ألنا كانت
ولذلك لم
َّ
يتقدم باقرتاحات أجنزهاَّ ،
َّ
وأبرزها رفع الرسية المرصفية وقانون الرشاء العام.

بناء عليه ،اسهم نواب الكتلة بفعالية يف مناقشة قوانني مكافحة الفاسد،
ً

وكانت لهم مالحظات جوهرية لتطوير هذه القوانني مبا يسد أبواب الهدر

والفاسد ،ودفعت الكتلة باجتاه إقرارها يف الهيئة العامة.

وتـقـ َّـدمــت الكتلة بــأبــرز قــوانــن لمكافحة الـفــاد ،مهنا رفــع احلـصــانــات عن

الــرؤاسء وال ــوزراء لتتم حماسبهتم أمــام القضاء العديل ،ألن أغلب الفاسد
هو بسبب سلطة هؤالء عىل المال العام .وكذلك تعديل قانون الموظفني

للحد مــن احلصانة الممنوحة لـهــم .كما تقدمت بقانون كــر االحـتـكــارات
المعروف بقانون المنافسة ،وكذلك قانون تعديل صالحية هيئة التحقيق

اخلاصة يف مرصف لبنان المعنية بتعقب األموال المتأتية من الفاسد.

ـاء عــى ه ــذا اجل ـهــد الـتــريـعــي ،تــم إقـ ــرار أغ ـلــب ال ـقــوانــن ال ــي اشركــت
ب ـنـ ً

الكتلة يف تعديلها ،وكذلك إقرار إقرتاحاهتا ،ومهنا :قانون المنافسة وتعديل

قانون الموظفني ،بينما بقيت االقرتاحات األخــرى يف اللجان ،وأهمها رفع

احلصانات ،ألنه لم مير يف الهيئة العامة خالل التصويت عليه.

|  164تاعيرشتلا :عبارلا مسقلا

اعيرشتلا |

 .1اقرتاح قانون المنافسة العامة

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 165

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  166تاعيرشتلا :عبارلا مسقلا

اعيرشتلا |

 .2اقرتاح قانون حسم عىل اإلنفاق يف عدد من البنود يف موازنة العام .٢٠١٩
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 167

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  168تاعيرشتلا :عبارلا مسقلا

اعيرشتلا |

 .3اقرتاح تعديل قانون الموظفني (رفع احلصانات عن الموظفني)
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 169

 .4اقرتاح تعديل دستوري لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء أمام القضاء العديل
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  170تاعيرشتلا :عبارلا مسقلا

اعيرشتلا |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 171

مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  172تاعيرشتلا :عبارلا مسقلا

اعيرشتلا |

 .5اقرتاح المجلس األعىل لمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العديل
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 173

. 6اقرتاح قانون تعديل صالحيات الهيئة اخلاصة لدى مرصف لبنان
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

|  174تاعيرشتلا :عبارلا مسقلا

اعيرشتلا |
مــســتــنــد طــبــق األص ــل

| 175

بــــــاقــــــون
نـ ــكـ ــافـ ــح
ال ــف ــس ــاد
والـــــهـــــدر

