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املراجع العام في البرملان الفساد.. حينما يظهر رأس جبل الجليد
تاريخ الخبر 03-11-2015 | عدد الزوار 451

املراجع العام في البرملان
12.8 مليون جنيه جملة االعتداءات على املال العام خالل العام 2014

الحج والعمرة تحصلت على 8 ماليني جنية دون سند قانوني من حجاج العام 2014
12.8 مليون جنيه صافي املال غير املسترد في األجهزة القومية والواليات خالل الفترة من 2014 إلى 2015 والواليات

عرض: محجوب عثمان

عندما دقت الساعة معلنة الواحدة من بعد ظهر أمس قدم رئيس البرملان املراجع العام الطاهر عبد القيوم ليتلو تقرير املراجع العام للعام 2014
على نواب البرملان الذين احتشدوا ليشهدوا بأنفسهم نتائج مراجعة األجهزة الحكومية وحجم املخالفات الذي تم فيها.. ووقف عبد القيوم لساعتني
وربع الساعة يقرأ تقريراً مكوناً من 83 صفحة لم يترك مخالفة في مؤسسة علم أمرها إال وأحصاها لدرجة أن البرملان احتاج ملقترح قدمه رئيس
لجنة اإلعالم عمر آدم بتمديد زمن الجلسة ووافق عليه النواب.. هنا فقط استعراض سريع لعدد من املخالفت التي حملها التقرير بالتركيز على

جرائم املال العام.
جرائم املال العام

قطع املراجع العام بأن صافي جرائم االعتداء على املال العام غير املسترد في األجهزة القومية والواليات خالل الفترة من 2014 إلى 2015
والواليات بلغ 12.8 مليون جنيه استرد منها في املستوى القومي مبلغ 3,5 مليون جنيه، الفتاً إلى أن الجرائم في املستوى القومي بلغت 3,5

مليون جنيه، فيما تم استرداد 3,5 مليون جنيه أخرى، مشيراً إلى أن حاالت االعتداء في املستوى القومي بلغت 26 حالة منها 4 حاالت ال تزال
أمام املحاكم و12 حالة أمام النيابة و10 حاالت ال تزال أمام رئيس الوحدة.

واعتبر عبد القيوم أن ظاهرة الفساد التي تفشت عاملياً وإقليميا تحتاج لتضافر الجهود، مشيراً إلى أن اآللية الحالية ملكافحة الفساد املطبقة في
السودان تحتاج لتفعيل األجهزة املعنية بمكافحة الفساد ووضع إستراتيجية واضحة ملكافحته.

وأكد املراجع العام أن جرائم املال العام في الواليات بلغت في مجملها 5.8 مليون جنيه حتى 31 أغسطس من العام الحالي.
الشيكات املرتدة

لفت املراجع العام إلى ارتداد العديد من الشيكات املكتوبة لحساب الحكومة، معتبراً أن ارتداد الشيكات ظلت ظاهرة تتجدد كل عام خاصة في
الضرائب والجمارك، مشيراً إلى أن جملة الشيكات املرتدة خالل العام 2014م بلغت في ديوان الضرائب 533.2 مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ

232 مليون دوالر، واعتبر أن مبلغ الشيكات املرتدة ارتفع عن العام املاضي ووصلت جملته إلى 10,2 مليون جنيه فيما بلغت املديونية 72.2
مليون جنيه، مشيراً إلى أن بعضها متقادم من العام 2012 ومودعة بطرف النيابة، مشيراً إلى أنها ال يتم اإلفصاح عنها بالحسابات الختامية.

مخالفات الحج والعمرة
كشف تقرير املراجع العام عن وقوع إدارة الحج والعمرة في العديد من املخالفات أهمها تحصيلها رسوماً فرضتها على حجاج القطاع الخاص

بلغت 1.7 مليون جنيه دون وجه حق إضافة لتحصيل مبلغ 6,3 مليون جنيه كرسوم غير قانونية فرضتها على الحجاج في العام 2014م
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1435هـ، موضحاً أن إدارة الحج والعمرة لم تجز أي ميزانية لها من الجهات املختصة، ولم تدرج ميزانيتها حتى لوزارة اإلرشاد مخالفة بذلك
املادة 13 واملادة 288 من الئحة اإلجراءات املحاسبية، الفتاً إلى أن إدارة الحج والعمرة لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق قرار مجلس الوزراء بالرقم

6 لسنة 2012م القاضي بتحويل الهيئة إلى إدارة عامة تتبع لوزارة اإلرشاد.
االيرادات الضريبية

بلغ إجمالي اإليرادات الضريبية خالل العام 2014 32.9 مليار جنيه إال أن الضرائب على شركات البترول تتم من خالل قيمة اإلنتاج التي تورد
لوزارة املالية مباشرة وال تظهر في عائدات الضرائب، فضالً عن أن الشيكات املرتدة واملتأخرات والفاقد الضريبي بلغت 13% من متحصالت
الضرائب في هذا العام، وقد أوصى املراجع العام بالحد من اإلعفاءات الضريبية واالستثناءات من ضريبة األرباح والقيمة املضافة التي تمنح

لبعض الشركات.

إدارة الجمارك
كشف املراجع العام عن جملة من املخالفات في إدارة الجمارك في العام 2014 منها على سبيل املثال تحصيل رسوم تحت مسمى بند الوارد

ليست لها أي مشروعية بلغت في مجملها 213 مليون جنيه، فيما بلغت اإلعفاءات الجمركية للعام 2014م مبلغ 2 مليار جنيه، كما أكد أن رسوم

الخدمات والتي تنالها الجمارك يتم تسويتها لحساب األمانات ويتم الصرف منها مما يعد مخالفة لنص املادة 365 من الئحة اإلجراءات
املحاسبية، وشدد املراجع العام على ضرورة االلتزام بتوريد الرسوم للصندوق القومي لإليرادات.

العائدات النفطية
كشف املراجع العام عن احتساب مصروفات تشغيلية بلغت 960 مليون دوالر عند توزيع األنصبة بني الشركات والحكومة خالل الفترة من 1996

وحتى 2012 تم اعتماد مبلغ 332 مليون دوالر فقط كمصروفات حقيقية بينما ال تزال بقية املبلغ البالغة 628 مليون دوالر تحت املناقشة قاطعاً
بأن وزارة املالية وديوان الحسابات ال يتابعون عائدات املنتجات البترولية من قرض الكوميسا، حيث لم يتم إثباتها في الحسابات الختامية ولم يتم

توريدها للصندوق القومي لإليرادات وتم التصرف فيها من املنبع لسداد مديونية الكهرباء البالغة 2,622 مليون جنيه األمر الذي اعتبره عبد
القيوم مخالفة صريحة لسياسات وزارة املالية.

أما فيما يلي رسوم عبور نفط الجنوب فقد أشار املراجع العام إلى توريد 18.5 مليون جنيه كأمانات لحساب اللجنة العليا مخالف لنص املادة
288 من الئحة اإلجراءات املحاسبية، فضالً عن عدم تضمني التحصيل الفعلي لرسوم العبور البالغ 5,5 مليار جنيه خاصة فقط بنصيب الحكومة

في مرور بترول الشركاء قاطعاً بأن رسوم العبور لم تورد أبداً للصندوق القومي لإليرادات وتم فتح حساب خاص تم التصرف منه لسداد بعض

القروض األمر الذي يخالف املوجهات الورادة بالسياسات املالية للعام 2014م.

مشيراً إلى أن العام شهد إنتاج 42.7 مليون برميل من النفط بنقصان 2.2 مليون برميل عن العام 2013م

الصرف خارج املوازنة

أكد املراجع العام انخفاض نسبة تجنيب األموال خارج املوازنة، مشيراً إلى تجنيب 46 مليون جنيه باإلضافة ملبلغ 84 أللف دوالر على املستوى
القومي، فضالً عن تجنيب 31 مليون جنيه، معتبراً أن ممارسة التجنيب تخالف العديد من املواد القانونية، مشيراً إلى أن مخاطر التجنيب تتمثل

في عدم صدقية املؤشرات واإلحصائات املالية واالقتصادية وإعاقة تحقيق أهداف املوازنة، خاصة وأن صرف األموال املجنبة ال يتم وفق أولويات

املوازنة، وتستغل عادة في دفع املكافئات والحوافز.
الُعهد

أشار املراجع العام لتراكم العهد واألمانات عاماً بعد عام حتى بلغ إجمالي العهد 4.123.500.000 فيما بلغ إجمالي األمانات

5.727.400.000 جنيه، الفتاً إلى أن عدم خصم هذه األموال على الحسابات يعد مخالفة لنص املادة 343 من الالئحة املالية، فضالً عن أنها
تعد السبب الرئيس لجرائم املال العام واملخالفات والتصرفات غير امللتزمة واملنحرفة، معتبراً أن إزالة العهد واألمانات أوالً بأول يعد عنصراً رقابياً

فاعالً لوقف ظواهر االعتداء على املال العام.
الخدمة العامة

أكد املراجع العام وجود العديد من التجاوزات في الخدمة العامة منها عدم إكمال ملفات العاملني بمصوغات التعيني األصلية وصور املستندات
والشهادات الثبوتية العلمية والعملية، فضالً عن استمرار صرف أجور املتوفني واملستقيلني عن العمل ومن هم في إجازات بدون مرتب والذين بلغوا

سن املعاش والغائبني عن العمل ألكثر من 45 يوماً، مشيراً إلى مخالفة العديد من الواليات شروط الخدمة العامة، ومخالفة القوانني واللوائح بتعيني
بعض العاملني بصورة مباشرة من غير املرور على لجان االختيار، فضالً عن التعاقد الشخصي مللء بعض الوظائف إضافة للجمع بني وظيفتني

ومخالفة قانون مخصصات شاغلي املناصب الدستورية وتعديالته الالحقة وقطع بأن واليات غرب دارفور والقضارف وشرق دارفور تمنح
مخصصات لدستورييها غير التي شرعها القانون.

الخصخصة

أكد املراجع العام عدم التزام اللجنة الفنية للتخلص من املؤسسات الحكومية بتوريد عائدات بيع أصول الدولة البالغة 18.5 مليون جنيه للخزينة
العامة، مشيراً إلى أن العائدات لم تظهر خالل العام 2014 بالحساب الختامي للجنة التخلص من املؤسسات وتم إظهارها كأمانات مخالفة بذلك
نص املادة 365 من الئحة اإلجراءات املحاسبية، كما أنه أشار إلى أيلولة بعض املؤسسات التي تمت خصخصتها ملؤسسات حكومية أخرى بما

يتعارض مع مبدأ الخصخصة نفسه ويعتبر مخالفة لقرار أصدره مجلس الوزراء بوقف مثل هذه املمارسات.

مخالفات املأوى السكني
كشف املراجع العام عن مخالفات كبيرة في مشروع املأوى السكني الذي نفذه الجهاز االستثماري للضمان االجتماعي بالوادي األخضر بشرق
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النيل بناء على توجيهات نائب رئيس الجمهورية إليجاد مأوى وسكن ميسر للشرائح الضعيفة، حيث كان يستهدف بناء 1350 وحدة سكنية خالل
10 أشهر إال أن ما تم تنفيذه فقط 600 وحدة في فترة زمنية بلغت 30 شهراً، مؤكداً أن التنفيذ صاحبته العديد من اإلخفاقات تمثلت في عدم

وجود دراسات جدوى مسبقة مع عدم وضع خطط وبرامج لتنفيذ املشروع، باإلضافة لتدني جودة املواد املستخدمة في البناء خاصة السقوفات
الخرصانية جاء من واقع اختيار شركات ال تمتلك الكفاءة الالزمة إلنجاز املهمة.

جسرين ومطار

أوضح املراجع العام جملة مخالفات في مشروع مطار الخرطوم الجديد تمثلت في نقل أصول الشركة القابضة إلى إدارة املشروع الجديد دون

مستندات تسليم وتسلم كما تم إبرام العديد من اتفاقيات التمويل، ولكن لعدم التنسيق بني املالية والوحدة السابقة لم يتم تنفيذها، فضالً عن عدم

إجازة الهيكل الراتبي للعاملني من قبل مجلس الوزراء ولم يتم اإلعالن عن الوظائف.
أما ما يختص بكبرى الدباسني فقد أعاد املراجع العام اإلخفاقات فيه لضعف الرقابة والتخبط وضعف اإلدارة وعدم االختيار الجيد للمقاولني،

وكشف أن والية الخرطوم تعاقدت على الجسر في العام 2005 بتكلفة 37 مليون دوالر، ولكن ظل املشروع معطالً حتى ارتفعت قيمة إنشاء املتر

الواحد من 1100 دوالر إلى 1561 دوالر، مشيراً إلى أن تقييم األعمال املتبقية قدر بمبلغ 234.7 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بجسر املنشية فقد أعاد املراجع العام ما حدث فيه من هبوط في الجهة الشرقية تأثير ما تم على فاعية الجسر وكفاءته موضحة أن

والية الخرطوم وعلى الرغم من أن معالجة الخلل في الجسر كلفها 23.7 مليون جنيه إال أنها لم تهتم بالتحقيق واملساءلة واملحاسبة للجهات
املقصرة.

بنك السودان.. قلعة حصينة
اشتكى املراجع العام من امتناع اإلدارة العامة للرقابة املصرفية التابعة لبنك السودان عن تسليمه املستندات للمراجعة بحجة تعارض ذلك مع

قانون العمل املصرفي، ما اعتبر عدم تسليمه املستندات مخالفة واضحة لنصوص املادة 6 من قانون املراجع العام. غير أنه أورد العديد من
املالحظات في إدارات بنك السودان األخرى اعتبر أنها تؤثر سلباً على فاعلية وكفاءة اإلدارة العامة للرقابة املصرفية.

شركات الكهرباء ومخالفة النظم
بعد مراجعة شركات الكهرباء املتعددة خرج املراجع العام بجملة مالحظات ومخالفات منها عدم وجود نظام لحساب تكلفة إنتاج الكهرباء بكل

الشركات مع عدم وجود إدارة متخصصة لحساب التكاليف، وعدم وجود الكادر الفني املتخصص واملؤهل لحساب كلفة الكهرباء

وأشار إلى مخالفات في تعيني العاملني فضالً عن عدم وجود مناقصة عند إدخال نظامERP املكلف مالياً، وعدم تناسب املؤهالت مع الوظائف التي

يشغلها بعض العاملني مع عدم اإلعالن عن الوظائف

إضافة لعدم التزام شركة كهرباء سد مروي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها ملوقع سد مروي، مشيراً إلى اإلستراتيجية للشركة

السودانية إلنتاج الكهرباء.

عالقات خاصة
أوضح املراجع العام أن املعامالت مع ذوي العالقات الخاصة على مستوى البنوك والهيئات والشركات والحكم القوى شهدت العديد من املخالفات

منها تغليب مصلحة أصحاب العالقة على املصلحة العامة وعدم إفصاح البعض عن طبيعة العالقة مع األفراد ذوي العالقة وتفاصيل معامالتهم
وعدم تغطية الضمانات ملبالغ التمويل وعدم إكمال إجراءات الرهون ومنح التمويل رغماً عن التعثر في العمليات السابقة وعدم استيفاء الشروط وفق

منشور بنك السودان وعدم تحريك إجراءات في مواجهتهم بعد استنفاد كل الفرص ومنح هوامش مرابحات مخفضة ومنح املساهمني سلفيات

بالخصم على توزيع أرباح ال تغطي السلفيات.

الواليات

أشار املراجع العام إلى أن اإلعفاءات التي يمنحها الوالة واملعتمدون أثرت سلباً على اإليردات، وكشف عن تجاوز بعض الواليات لالعتمادات

املمنوحة لها وعدم التقيد بالقوانني واللوائح والنظم كما الحظ الكثير من الحاالت الجمع بني وظيفتني في الواليات والتعيني من خارج لجنة االختيار
وتكرار صرف املساحقات وصرف الدعم االجتماعي دون أسس واضحة.

ختام

ربما حمل تقرير املراجع العام لهذا العام الكثير جداً من املخالفات التي توجب التعامل معها بصورة أكثر حسماً خاصة وأن وزراء الوزارات، كما
أعلن رئيس البرملان البروفسور إبراهيم أحمد عمر سيعرضون على البرملان خالل العام الجارى تقارير األداء للعام 2014 مما يوجب مساءلتهم

وفق هذا التقرير، داعياً النواب ألخذ التقرير بقوة عند طرح بيانات الوزراء األمر الذي – ربما - يوعد بشتاء ساخن بني البرملان والجهاز التنفيذي
خالل الدورة الحالية.
P0 صو

&لتعليقا4 : تعليق
« Dضافة تعل+ق »

0ضافة تعل+ق

0سمك

0يم+لك

تعل+قك
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4Jخل 0لكو4 = 9 + 1

اضافة

*3&بط X&4 صلة
روابط ذات صلة

0لماL4 0لسابقة

Mع+اJ 3ينق 3ئ+س مجلس P&مبرJ
L0لدينكا: تدخل 0لواليا! 0لمتحد
0ألمريك+ة جعل مشا3 يرT نفسه

3ئ+ساً للبال4

0لمو40 0لمتشابYة

0لماL4 0لتال+ة

0لنا[ق باسم 0لحركة 0لشعب+ة في
جنو_ 0لسوM04 بو^ مكوينق

جديد &لمو&"
جديد املواد

4&لة 0لجنو_.. حر_ &قو4`ا 0أل[فا^ جوبا &0لمعا3ضة ينتقدM0 3ئ+س مفوض+ة 0لمر0قبة - قضايا &ملفا!

4&لة 0لجنو_.. 0غت+اال! &حش+ة &J&ضاb كا3ث+ة - قضايا &ملفا!

تلYث عطشاً ص+فاً &شتاءً 0لبحر 0ألحمر.. 0لم+اf تنسا_ ببطء - قضايا &ملفا!

4&لة 0لجنو_.. 0لمعا3ضة تتوحد إلسقا[ نظاk - قضايا &ملفا!

4&لة 0لجنو_.. 0لمعا3ضة تنشط س+اس+ا &م+د0ن+ا - قضايا &ملفا!

  

تابع &لصيحة عبر0لعد4 0لكلي لز&30 0لص+حة 0n 1749578ئر , يتصفح 0لموقع حال+ا 0n 120ئر

ملفا4 حو&*&4 3لقا1&4  &لمنوعا4  &لرياضة  ثقافة 3فنو=  ما7 3-عما7  مقاال4 23*&1  &عمد!  &خبا* 

جميع &لحقو[ محفوظة لجريد! &لصيحة
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