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مقدمــــــــــة
ظل نظام �أورنيك  15املايل م�ستخدم ًا يف كل الدوائر احلكومية ،كنظام للتح�صيل ي�ضمن توحيد نظام التح�صيل املايل ،و ي�ضمن
ادراج تلك االموال يف اخلزانة العامة للدولة  .و مبا ان الأورنيك ذو طبيعة ورقية ،فهو يف حكم النقد ،لذا فان ت�سليمه للمتح�صلني،
يتم وفق اجراءات مالية و ادارية حمددة ،و يكون دفرت اورنيك  ،15مطبوع وفقا لت�سل�سل رقمي ويكون يف عهدة املوظف املتح�صل،
وكل مبلغ م�سجل على االورنيك ي�ستلزم على املوظف املتح�صل ان يقوم بتوريد قيمته ح�سب ن�صو�ص الالئحة املالية والئحة
احل�سابات .كانت كل امل�ؤ�س�سات احلكومية ملزمة با�ستخدام �أورنيك  ،15كما انها ال ميكن ان تقوم بفر�ض ر�سوم ما مل يكون لتلك
الر�سوم �سند قانوين ،و اهم امل�ؤ�س�سات احلكومية التي كانت تتعامل يف حت�صيل املوارد املالية للدولة ،هي ال�ضرائب واجلمارك
حيث �أنها وحدات تقوم عليها املوازنة العامة للدولة وكذا بقية الوحدات االخرى.
لقد قررت احلكومة ال�سودانية بان يتم التوقف عن التعامل باورنيك  15املايل الورقي ،يف يونيو  ،2015و حتويل منهج التح�صيل
اىل الطريقة االلكرتونية ،حماولة منها ملواكبة التطور العاملي يف هذا املجال ،اال ان هذا التطور يجب ان يجب ان يرافقه العديد
من التعديالت و اال�صالحات القانونية املرتبطة بتح�صيل الر�سوم وحتد من الف�ساد املايل و االداري ،بحيث ي�ضمن حماية حقوق
املواطن ،و كذلك يجب ان تتطور القوانني االخرى ذات �صلة مبا يف ذلك القانون اجلنائي ،بحيث يجب ان تتم معاقبة اي موظف
عام يتح�صل اموال عامة بدون االورنيك االلكرتوين.
و لنظام التح�صيل االلكرتوين العديد من املزايا ،والتي ت�شمل ت�سهيل اخلدمات للمواطنني وحتقيق مبد�أ االن�ضباط وال�شفافية يف
املال العام ،و�صو ًال للتخطيط ال�سليم وتوظيف املوارد ،و يحارب العديد من مظاهر الف�ساد و االنحراف االداري ،و كذلك حماربة
كافة �صور �إخفاء املوارد و التجنيب .و التطور الطبيعي لهذا النظام يذهب اىل متكني املواطنني ت�سديد الر�سوم احلكومية دون
احلوجة اىل الذهاب اىل الديوان احلكومي املعني ،حتى يكون التح�صيل منظومة متكاملة من النظم والربامج الهادفة التي
ت�س ّهل �إجراءات الدفع الإلكرتوين بطريقة �آمنة  ،بالنظر �إىل التطبيقات احلديثة لنظام التح�صيل الألكرتوين يف العامل ،مبقدور
النظام ،اذا اح�سن توظيفه� ،أحداث حتول يف هيكل �إيرادات الدولة خا�صة ال�ضرائب املبا�شرة وغري املبا�شرة و�إعادة توزيع الدخل
القومي بعدالة على املواطنني وتنظيم وترتيب �أولويات الإنفاق احلكومي ملحا�صرة عجز املوازنة و�إحداث فائ�ض يف املوازنة العامة.
النظام اجلديد ،ي�ستلزم اتباع تعديالت �شاملة يف النظام القانوين الذي يحكم النظام املايل و املحا�سبي يف الدولة ،و من �ضمن
ذلك تعديل الد�ستور االنتقاىل للعام  2005وقانون االجراءات املالية واملحا�سبية للعام  2007لتطبيق نظام اخلزانة الواحدة لكل
ال�سودان .
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ا�ستتبع اعتماد نظام التح�صيل االلكرتوين اجلديد ا�صدارالئحة التح�صيل االلكرتوين ل�سنة  2015لتنظم وتلزم كل اجهزة الدولة
يف �ش�أن التح�صيل املايل االلكرتوين ،وانها اعطت �سلطة التطبيق اىل وزير املالية مب�ستوى احلكم املعنى ،مما يدعو اىل تعديل
الد�ستور لتطبيق نظام اخلزانة الواحد .الآئحة عمدت اىل �سد الفراغ الت�شريعي الذي ينظم نظام التح�صيل االلكرتوين.
يف هذه الورقة نحاول نناق�ش لآئحة التح�صيل االلكرتوين و قانون االجراءات املالية و املحا�سبية ،لنتبني اال�صالحات الت�شريعية
التي ميكن ان تتبع ل�ضمان فعالية التح�صيل املايل احلكومية كرافد �أ�سا�سي للموازنة العامة للدولة.
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�أو ًال :لآئحة التح�صيل الألكرتونى 2015م
براءة الذمة املالية للمكلف بعد التح�صيل مبوجب �أورنيك  15الألكرتوين:

وفقا لالئحة التح�صيل االلكرتونى التي �صدرت فى يونيو 2015م ف�إن �سداد امل�ستحقات واملفرو�ضات املالية عن طريق التح�صيل
االلكرتونى واحلكومى واي�صال  15االلكرتونى يعترب مربءا للذمة فى حدود املبلغ الذى مت �سداده ،وانه وفقا لالئحة على املتح�صل
فى نظام التح�صيل االلكرتونى احلكومى ان مينح املكلف الذى قام بال�سداد م�ستندا �أو ا�شعارا يفيد برباءة ذمته ،ي�شمل املبلغ
الذى مت �سداده واجلهة التى مت �سداد املبلغ ل�صاحلها و�أى بيانات �أخرى تكون �ضرورية ،ومبوجب الالئحة فان جميع عمليات
التح�صيل االلكرتونى احلكومى وفق الربامج وقواعد البيانات وال�شبكات التى مت اجازتها بوا�سطة الوزارة لها حجية امل�ستندات
الر�سمية .

مركزية التح�صيل:

وتقرر مبوجب الالئحة التى وقع عليها ال�سيد بدر الدين حممود ،وزير املالية والتخطيط االقت�صادى ان ت�ؤول ملكية نظام اورنيك
15االلكرتونى لالدارة العامة للتح�صيل االلكرتونى احلكومى والتخزين واالمداد برئا�سة ديوان احل�سابات بوزارة املالية وفق
مهام واخت�صا�صات االدارة املالكة امللحقة بهذا القرار .
كما تقرر مبوجب الالئحة ايقاف التعامل باالورنيك املاىل ( )15الورقى واى مناذج ايرادات ورقية اخرى بنهاية يونيو 2015م
وت�صبح كافة ارانيك التح�صيل الورقية غري مربئة للذمة ويعترب االورنيك املاىل 15االلكرتونى كم�ستند �أوحد لتح�صيل كافة
االموال العامة وانه مربئ للذمة فى كافة دفعيات �سداد الأموال العامة وذلك اعتبارا من االول من يوليو 2015م ،وان كل من
يتح�صل �أو ي�سدد �أمواال عامة مبوجب اورنيك ورقى يعر�ض نف�سه للعقوبات املن�صو�ص عليها قانونا .
ون�صت الالئحة ان يقوم ديوان احل�سابات بتوفري كافة التجهيزات امل�ستخدمة فى التح�صيل االلكرتونى احلكومى من الأجهزة
الثابتة واملتحركة وحتديد م�سئوليات امل�ستخدمني �سواء ان كانوا معاونى حت�صيل �أو متح�صلني �أو حما�سبني �أو فنيني مبوجب
من�شورات ي�صدرها ديوان احل�سابات.
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الأ�ستغناء عن امللفات الورقية والإ�ستعا�ضة عنها مبلفات �ألكرتونية:

كما ن�صت الالئحة ان يقوم الديوان بان�شاء ملفات بيانات الكرتونية متكاملة حتوى كافة بيانات ح�سابات التح�صيل اللكرتونى
احلكومى وال�سداد االلكرتونى ل�صالح حكومة ال�سودان وكيفية ر�صده ومراجعته وت�أمينه ويقوم الديوان بت�صميم اي�صال 15
االلكرتونى يحتوى على كافة البيانات التى تو�ضح اجلهة امل�سدد لها وال�شخ�ص دافع ال�ضريبة وال�شخ�ص دافع النقدية والتاريخ
واملبلغ امل�سدد و�أى بيانات �أو معلومات اخرى تكون �ضرورية �أو يرى الديوان �ضرورة ا�ضافتها.
وت�ضمن الف�صل الثالث لالئحة �إجراءات التح�صيل الإلكرتوين احلكومي للمال العام بوا�سطة االت�صال املبا�شر والتى �شملت ان
يتم �إ�صدار �أورنيك ( )15الإلكرتوين عن طريق االت�صال املبا�شر ب�صفحة انرتنت مت�صلة بالنظام املركزي ،وان يقوم املتح�صل
بااالت�صال بالنظم املركزي بوا�سطة جهاز حا�سوب �أوجهاز متحرك عرب �شبكة الأنرتنت و�إدخال اال�سم وكلمة املرور وتوثيق
ال�شخ�صية من خالل بطاقة التوثيق الإلكرتونية ،ومن ثم �إدخال ا�سم املكلف او امل�ستفيد من اخلدمة ثم اختيار اخلدمة �أو الر�سوم
�أو ال�ضريبة التي �سيتم �سدادها ،وبعدها يطلب املتح�صل من النظام طباعة اي�صال ( )15الإلكرتوين ويقوم النظام بت�سجيل
البيانات و�إر�سال ن�سخة للمتح�صل و يطبع املتح�صل االي�صال املر�سل من النظام عرب الطابعة.
كما ت�ضمنت الالئحة اجراءات التح�صيل الإلكرتوين احلكومي بوا�سطة االت�صال غري املبا�شر والتى ت�ضمنت اختيار اخلدمة �أو
الر�سوم �أو ال�ضريبة التي �سيتم �سدادها و �إ�صدار �أورنيك ( )15الإلكرتوين لت�أكيد ال�سداد و�إبراء الذمة و تقوم الوحدة بت�سجيل
بيانات �أونيك ( )15الإلكرتوين الذي مت �إ�صداره علي النظام املركزي.

�إلغاء و تعديل و�شطب املعلومات:

ويف حالة �إلغاء �إي�صال م�صدر يتم ذلك وفق منوذج الإلغاء املعد بوا�سطة النظام املركزي وموافقة امل�شرف علي الإلغاء فورا
واجازت الالئحة للم�شرف اتخاذ قرار املوافقة �أو الرف�ض علي �إلغاء �إي�صال ( )15الإلكرتوين وفق النموذج املعد لذلك فورا
داخل النظام حتي يتم حذفه من جملة املبالغ املح�صلة و متكني املتح�صل من توريد املبالغ املتح�صلة ال�صحيحة والزمت الالئحة
امل�شرف با�صدار تقرير باالي�صاالت امللغاة.
ون�صت الالئحة فى البند  16الف�صل الثالث فى جمال االحتفاظ بالن�سخ الإلكرتونية للملفات و�إجراءات حذفها انه ال يجوز
للم�ستخدمني �إزالة �أو حذف امللفات اال بعد م�ضي مدة ال تقل عن خم�س �سنوات تبد�أ من نهاية ال�سنة الأخرية لإ�صدارها ما مل
ي�صدر من الوزير ترخي�ص ب�إزالة �أو حذف قبل م�ضي املدة وذلك بعد الت�أكد من مراجعتها بوا�سطة ديوان املراجعة القومي والرد
علي مناق�ضاته.
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و�أجازت الالئحة حذف الن�سخ الإلكرتونية للملفات التي روجعت بو�ساطة ديوان املراجعة القومي  ،على �أن ي�صدر قرار بحذفها
من جلنة ت�شكل لذلك لغر�ض ميثل فيه ديوان احل�سابات وديوان املراجعة القومي واملركز القومي للمعلومات ومركز املعلومات
بالوزارة والوحدة املخت�صة.

واجبات املتح�صل:

وتعر�ضت الالئحة فى الف�صل الرابع لواجبات املتح�صل ومراقبة �سري عملية التح�صيل وحتديد ال�سقوفات و العقوبات  .وفى
جمال مراقبة �سري عملية التح�صيل ن�صت على ان يقوم الديوان بحمالت تفتي�ش دورية خالل ال�سنة جلميع الوحدات للت�أكد من
�سالمة �سري عمليات التح�صيل االلكرتونى احلكومية وانها تتم وفقا للوائح وال�ضوابط املنظمة للتح�صيل بوا�سطة اي�صال 15
االلكرتونى .
وفى جمال العقوبات ن�صت الالئحة ان كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة يعاقب بالعقوبات املن�صو�ص عليها فى قانون االجراءات
املالية واملحا�سبية ل�سنة 2007م والقانون اجلنائى ل�سنة 1991م او �أى قانون يحل حمله ح�سبما يقت�ضى احلال .
ثانيا :قانون االجراءات املالية و املحا�سبية:
�صدر قانون االجراءات املالية و املحا�سبية يف يوليو من �سنة 2007م � ،أي قبل وقت طويل من اعتماد نظام اخلزانة املوحدة و
التح�صيل االلكرتوين .و بالتايل من الوا�ضح ان القانون ال ي�ستوعب هذا التطور يف نظام التح�صيل احلكومي.

�إن�شاء الإدارة العامة للتح�صيل الألكرتوين:

من املالحظ ،انه بعد اعتماد نظام الدفع االلكرتوين ،تتقل�ص م�سئولية الوحدات احلكومية يف ت�سيري الأموال العامة ،فباتباع
نظام اخلزانة املوحدة تختفى م�سئولية الوزارات يف حفظ الأموال العامة ،كما تنتهى حركة التوقيعات و الت�صديقات التي كانت
متبعة فبالتايل ،ا�صبح املوظف املتح�صل مرتبط باجراءات مبا�شرة مع االدارة العامة للتح�صيل االلكرتونى احلكومى برئا�سة
ديوان احل�سابات بوزارة املالية ،وهنا تكمن فكرة اخلزانة املوحدة .بالتايل على قانون االجراءات املالية و املحا�سبية ان ي�ستوعب
فكرة �إن�شاء االدارة العامة للتح�صيل االلكرتوين ،التي هي يف اال�سا�س غري موجودة يف القانون ،و �أتت اللآئحة و نظمت �أمر ًا مل
يكن من �ضمن �إجتاهات القانون.
كما ان نظام التح�صيل االلكرتوين قد فتح املجال على احلكومة للتعاطي مع حتوالت �سريعة قد حتدث يف امل�ستقبل فيما يخ�ص
نظام التح�صيل ،ال �سيما ان نظام الدفع االلكرتوين املبا�شر قد يلغي متاما نظام الدفع النقدي املبا�شر و يعتمد نظام التحويالت
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عرب الكروت النقدية فبالتايل تنتهي العديد من اللوائح املالية التي ت�صدرها الوزارات و ال�صناديق و امل�ؤ�س�سات احلكومية لتي�سيري
االجراءات املالية و املحا�سبية اخلا�صة بها .و الو�ضع ب�صورته تلك ي�ستلزم احلد من ا�ستخدام اللوائح اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات و ان
تظل كافة املعايري موحدة مبا ين�سجم من النظام املايل اجلديد.

�ضبط الإنفاق احلكومي:

اما بخ�صو�ص انفاق االموال املخ�ص�صة لكل م�ستوى من م�ستويات احلكم ح�سبما ف�صلته املادة 22من قانون االجراءات املالية و
املحا�سبية فانه يظل احلوجة كبرية يف ان تلتزم كل م�ستويات احلكم بالإجراءات واملعايري املحا�سبية املعتمدة وامل�ساءلة املالية
 ،للت�أكد من تخ�صي�ص و�إنفاق الأموال العامة وفق ًا للموازنة املخ�ص�صة مل�سـتوى احلكـم املعني  .و تلك م�شكلة عجز القانون عن
معاجلتها يف ظل اورنيك  15الورقي و ظلت كما هي اال ان جاء نظام التح�صيل االلكرتوين ،لقد اكدت التجربة ان م�سالة االنفاق
احلكومي يف غري مقت�ضيات امل�صلحة العامة كان بابا �سهال للف�ساد و حتويل االموال لغري �أغرا�ضها .

�إيداع احل�سابات اخلتامية و دور ديوان املراجعة القومي:

و ن�صت الفقرة الثالثة من املادة  22على ان تكون الوزارة معنية يف م�سك ح�سابات منتظمة و دفاتر ختامية يتم رفعها لديوان
املراجعة القومي ،خالل مدة زمنية حددتها املادة بخالل �ستة ا�شهر .كما ن�صت على ان تقفل الوحدات احلكومية ح�ساباتها
ال�شهرية و ترفعها اىل الوزارات التابعة لها يف موعد ال يتعدى اليوم اخلام�س ع�شر من ال�شهر التايل،كما تلتزم بقفل و ار�سال
ح�ساباتها اخلتامية يف موعد اليتعدى الت�سعني يوما من نهاية ال�سنة املالية.
يف خ�صو�ص ايداع احل�سابات  ،من املهم اجراء تعديالت يف قانون املراجعة العامة القومي بحيث ميكنه من االطالع املبا�شر
على كل احل�سابات يف اي وقت ،من خالل ربطه مبا�شرة بالنظام االلكرتوين للخزانة املوحدة و ان يتم متكينه من و�سائل الدخول
املبا�شر للح�سابات العمومية ،و بالتايل لي�س من املهم يف نظام املراجعة احلديث ان تكون هناك تواريخ معينة حتى يبا�شر املراجع
القومي عملية املراقبة .ان تلك الطريقة متكن املراجع القومي من التوا�صل مع الوزارات و الوحدات احلكومية ب�صورة يومية.
ومن املهم اال�شارة اي�ض ًا ان نظام التح�صيل االلكرتوين يجعل عملية الرقابة على االيرادات م�سالة مركزية ،على عك�س ما كان
عليه احلال يف ظل النظام ال�سابق .فنظام اخلزانة املوحد يجعل كل االيرادات ت�صب يف خزانة واحدة و اي�ضا ي�سهم النظام يف
بيان طبيعة املوارد و م�صادرها و تواريخ حت�صيلها .و بالقليل من االجراءات القانونية املواكبة للتطور التقني يف جمال الدفع
االلكرتوين ،يكون مبقدور النظام ان يعتمد نظام الت�صديقات و التوقيعات االلكرتونية و اي�ضا ايداع امل�ستندات ب�صورة الكرتونية،
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و بالتايل من ال�سهل على ديوان املراجعة ان يطلع على كل تلك االجراءات و مراجعتها دون ان ي�ستلزم منه احل�ضور املادي يف تلك
امل�ؤ�س�سات .و بالتايل يجب على امل�شرع ان يقوم با�صالحات يف قانون ديوان املراجعة بحيث ي�ؤهله من ا�ستيعاب التطور اجلديد
يف نظام اخلزانة املوحدة.

م�س�ؤولية الوزارات يف التدقيق:

ن�صت �أي�ضا الفقرة الثالثة من �أحكام املادة  ، 22على عدد من امل�سئوليات للوزارات التي مت حتديدها تا�سي�س ًا
على النظام املايل القدمي ،ح�سبما يلي:

الفقرة ب:
مراقبة املعامالت املالية والنقدية والعينية وامل�صرفية والت�أكد من حتقيقها للنظم وال�ضوابط املو�ضوعة للموارد وااللتزامات
والأ�صول.
و يف مناق�شة تلك الفقرة ميكن القول انه ،بدخول نظام اخلزانة املوحدة حيز التطبيق يكون من االجدى ان تكون املراقبة مركزية
لكافة املعامالت ،من خالل ادارة التح�صيل االلكرتوين يف وزارة املالية االحتادية من خالل اعتماد نظام االلكرتوين يجعل امر
الرقابة املركزية ممكنا و �سهال من خالل تن�شيط مبد�أ ال�شفافية ،و بالتايل ي�سقط العبء عن وزارات املالية و رمبا لن يبقى منه
اال االمر اخلا�ص باالمور املالية الداخلية للوزارة.
الفقرة ج:
املوافقة على �إ�صدار النماذج املالية ذات القيمة وغري ذات القيمة وحتدد اللوائح طريقة طباعتها وا�ستالمها وحفظها و�صرفها
وا�ستخدامها.
ان الفقرة ج مل تعد �ضرورية ،فا�صدار االرانيك املالية مت الغائها متاما يف نظام اخلزانة املوحد و بالتايل لي�س من احلكمة يف
�شئ االبقاء على م�سئولية ا�صدار االرانيك املالية لدى وزارة املالية .ان ا�صدار مثل تلك ال�سندات �سيكون مبثابة جرمية جنائية و
بالتايل ا�صدارها يجب ان يكون مبوجب ت�شريع من الربملان.
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الفقرة د :
ن�صت الفقرة د من املادة  22على ان لوزارة املالية املعنية ان ت�ضع �أ�س�س املراجعة الداخلية يف جميع �أجهزة الدولة يف امل�ستوى
املعني  ،تلك الفقرة ال غبار عليها يف ظل النظام القدمي  .ان و�ضع ا�س�س املراجعة يجب ان يراعي التطور اجلديد يف نظام اخلزانة
و ان ي�ستوعب اي تطورات متوقعة فا�ساليب املراجعة الداخلية من خالل م�سك الدفاتر و الت�صديقات املكتوبة يختلف عن ما هو
�سائد االن يف عامل التح�صيالت االلكرتونية للمال العام.
الفقرة هـ:
امل�صادقة على �إن�شاء �إدارات و�أق�سام احل�سابات ب�أجهزة الدولة وحتديد هياكلها وم�ستويات وظائفها.
الن نظام اخلزانة املوحدة يجعل من كل الوحدات احلكومية رافد للخزانة العامة ب�صورة االلكرتونية فان الفقرة مو�ضوع النقا�ش
يجب ان ت�ستوعب ال�صلة اليومية بني مدراء احل�سابات يف الوحدات احلكومية بوزارة املالية فحني تن�شئ وزارة املالية ادارات و
هياكل مالية يف الوزارات يجب ان ت�ستوعب ن�سق التوا�صل اليومي يف نظام اخلزانة املوحدة بني وزارة املالية و تلك االدارات و
االق�سام
اجلرائم والعقوبات:
ن�صت املادة 29على عدد من اجلرائم املالية و ن�صت اي�ضا على عدد من العقوبات و يف واقع االمر كانت االفعال امل�صنفة على انها
جرائم مالية كانت حمدودة للغاية ،و ال ت�شمل كافة انواع الت�صرفات الغري قانونية املا�سة باملال العام .و كانت العقوبات املقررة
لتلك االفعال كبرية ن�سبيا و رادعة .و حتى نتمكن من التو�صية بتعديالت مو�ضوعية يف جانب اجلرائم و العقوبات ،ن�ستعر�ض املواد
اخلا�صة بتلك اجلر ائم و العقوبات:
ن�صت الفقرة االوىل من املادة  29على انه يعترب مرتكب َا جرمية كل �شخ�ص يخالف �أحكام هذا القانون �أو اللوائح ال�صادرة
مبوجبه ويعاقب بال�سجن ملدة ال جتاوز ع�شر �سنوات �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا وذلك مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يكون
عر�ضة لها وفق ًا لأحكام �أي قانون �آخر
و ن�صت الفقرة الثانية من نف�س املادة على انه يعاقب بنف�س العقوبة من يقوم بتبديد املال العام باي من االوجه التالية:
 ال�صرف على غري االوجه املحددة لل�صرف او غري املعقول او باهمال الت�أخري غري املربر يف توريد املتح�صالت خلزائن و م�صارف اجهزة الدولة -خمالفة احكام املادة التا�سعة  /اخلا�صة بنقل و حتويل االعتمادات
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بالنظر ملجمل تلك اجلرائم و العقوبات جند ان القانون مل يكنل يتوقع ان�شاء نظام مايل الكرتوين للدولة كما انه مل يكن يتوقع ان
تدخل اجلرمية االلكرتونية يف التعامالت و الت�صرفات املالية احلكومية ،فجرمية تدمري م�ستندات الكرتونية او اخرتاق ح�سابات
حكومية بوا�سطة موظف غري خمت�ص ،و ما �شابه تلك االفعال كلها ا�صبحت جرائم ممار�سة داخل النظام املايل احلكومي.
و بخالف النظر يف م�س�ألة التطور التقني اجلديد يف نظام اخلزانة املوحدة فاملالحظ انه حتى تلك االفعال املدرجة يف القانون
كجرائم و ما يوازيها من عقوبات ظلت موجودة بينما الف�ساد االداري و املايل ظل ي�ست�شرى بينما يقف القانون عاجز .ان التحول
اىل نظام اخلزانة املوحدة ال يحمى املال العام من النهب و الف�ساد و االنحراف بالتخ�صي�صات املالية  ،و ان كان �سيقلل من حدوث
مثل تلك الت�صرفات ،و لكن من املهم تفعيل مبد�أ �سيادة حكم القانون و تطبيق القانون على الكافة بدون متييز.
بعد اجازة نظام التح�صيل االلكرتوين مازالت العديد من ال�صناديق مل تدمج يف نظام اخلزانة املوحدة و بالتايل ال ميكن االدعاء
بان النظام اجلديد قد حارب م�سالة التجنيب و بح�سب ت�صريحات مل�س�ؤولني رفيعني يف وزارة املالية ان �أهم املوارد مازالت بعيدة
عن اخلزينة املوحدة و من بينها االموال املرتبطة بال�صناديق .م�سالة حماية املال العام يجب ان تكون مبد�أ عام ،و ان ت�سود مبادئ
موحدة يف �ش�أن االمور املحا�سبية و الرقابة على املال العام.
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التو�صيات:

ان �إجراء تعديل يف نظام التح�صيل احلكومي ،باتباع نظام اخلزانة املوحدة و التح�صيل االلكرتوين ،كان ي�ستلزم اجراء تعديالت
ت�شريعية �شاملة ،مبا ي�ضمن تطبيق النظام اجلديد دون ت�أثري كبري على نظام مالية الدولة.
ان ا�صدار لآئحة بوا�سطة وزير املالية الإحتادي ،لأ�ستيعاب مو�ضوع التح�صيل االلكرتوين ،جاء مبتور ًا ،و غري م�ؤ�س�س على �إطار
قانوين �سليم ،فال يعقل ان ان ينجز الوزير لوائح لتنظم امور مل يناق�شها القانون ،فاملعلوم ان اللآئحة تف�صل ما جاء يف القانون،
و ت�سهل تطبيق القانون يف الواقع العملي داخل الوزارة او يف نطاق ان�شطتها الوا�سعة .فبالتايل ناق�شت الورقة يف كل فقراتها
مقرتحات با�صالحات �ضرورية يف قانون الإجراءات املالية و املحا�سبية ليت�ؤام مع التطور اجلديد يف وزارة املالية.
ان املقرتحات باال�صالحات الت�شريعية ال تتوقف يف ما ا�شارت اليه الورقة يف قانون االجراءات املالية و املحا�سبية ل�سنة  2007و
امنا بال�ضرورة �أن ي�شمل لآئحة االجراءات املالية و املحا�سبية ل�سنة  ،2011و يتجاوزها اىل �ضرورة اجراء ا�صالحات جوهرية يف
كل القوانني التي تنظم مالية الدولة ،من بني تلك القوانني قانون ديوان املراجعة القومي ل�سنة  2015و قانون املراجعة الداخلية
الجهزة الدولة ل�سنة ( 2010و الئحته ل�سنة  )2011و قانون ال�شراء و التعاقد و التخل�ص من الفائ�ض ل�سنة  ( 2010و لآئحته ل�سنة
 )2011ف�ض ًال عن قانون الرثاء احلرام و امل�شبوه ل�سنة  1989و قانون االجراءات اجلنائية و القانون اجلنائي ل�سنة  .1991تلك
التعديالت يجب ان ت�ستوعب حا�ضر و م�ستقبل فكرة اخلزانة املوحدة.
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املراجع:

•قانون االجراءات املالية و املحا�سبية ل�سنة 2007
•لآئحة االجراءات املالية و املحا�سبية ل�سنة 2011
•قانون ديوان املراجعة القومي ل�سنة 2015
•قانون املراجعة الداخلية الجهزة الدولة ل�سنة 2010
•قانون ال�شراء و التعاقد و التخل�ص من الفائ�ض ل�سنة 2010
•قانون الرثاء احلرام و امل�شبوه ل�سنة 1989
• قانون االجراءات اجلنائية و القانون اجلنائي ل�سنة 1991
•الئحة التح�صيل االلكرتوين ل�سنة 2015
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