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تقرير

خبراء المحاسبة يدققون
في موازنات المدارس الخاصة قريبًا؟
أعمال التدقيق في موازنات
المدارس الخاصة تنطلق خالل
أسبوعين بعدما اتفقت
وزارة التربية مع نقابة خبراء
المحاسبة المجازين في لبنان
على التعاون لقطع الشك
باليقين حول أحقية الزيادات
على األقساط المدرسية .لكن
حدود التدقيق هي الموازنة
فقط ،وليست قطع الحساب
الذي يكشف تفاصيل األرباح
فاتن الحاج

استعاضت عــن امل ـشــروع بتلزيمات
ب ـن ــاء أوت ــوسـ ـت ــرادت وجـ ـس ــور ،على
ال ـّـرغ ــم م ــن ال ــدراس ــات الـكـثـيــرة الـتــي
نفذتها ،ومن ضمنها دراسة إلنشاء
خ ــط م ـت ــرو ع ـلــى م ـس ـتــويــن داخ ـلــي
ودول ــي (مــع ســوريــا وتــركـيــا) بكلفة
 3م ـل ـي ــارات دوالر ،ق ـ ّـدم ـه ــا الـخـبـيــر
الـفــرنـســي دوف ـن ـغــان إل ــى الحكومة
ّ
اللبنانية ،ويشير فيها إلى أن كلفة
إنشاء مثل هذا الخط هي أقل بكثير
مـ ــن ك ـل ـف ــة مـ ـ ـ ّـد طـ ــرقـ ــات دول ـ ـ ّـي ـ ــة بــن
ال ـب ـلــديــن وتــأه ـي ـل ـهــا ،ويـ ـ ــوازي كلفة
تأهيل سبعة أوتوسترادات .إضافة
إل ــى دراسـ ــة أخ ــرى وضـعـتـهــا شركة
«سوفريراي» الفرنسية تشير إلى أن
تشغيل خــط بــن بـيــروت والجنوب،
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى امـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاع  %30مــن
اللبنانيني عن استعمال سياراتهم،
ّ
ّ
ّ
يخصصها
الحصة التي
وسيقلص
ال ـل ـب ـنــانــي لـلـتـنـقــل م ــن  40إلـ ــى أق ــل
مـ ــن  %10مـ ــن ق ـي ـم ــة الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى
ّ
ل ــأج ــور .إل أن مـصـيــر ال ــدراس ـت ــن
كــان الـجــواريــر ،قبل أن ّ
يقرر مجلس
ال ــوزراء فــي عــام  2002إع ــادة تأهيل
ّ
خط السكة الذي يربط مرفأ طرابلس
ّ
ّ
بالحدود اللبنانية – السورية عبر
ّ
العبودية.
ّ
يقول رئيس جمعية «»Train Train
الياس معلوف أن «طول الخط يبلغ
 35ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،وك ـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض
أن يـ ــربـ ــط ب ـش ـب ـك ــة سـ ـك ــك ال ـح ــدي ــد
ّ
ّ ّ
ـوريــة ،إل أن امل ـشــروع عــلــق بعد
ال ـسـ
مقتل الــرئـيــس رفـيــق ال ـحــريــري .في
آب  ،2016أع ـ ـلـ ــن م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار عـ ــن إعـ ـ ـ ــادة ّ ال ـع ـم ــل عـلــى
ّ
ه ــذا ال ـخــط عـلــى أن يـنــفــذ عـلــى أربــع
مراحل بتمويل من البنك اإلسالمي،
ليكون جاهزًا عند بــدء إعــادة إعمار
س ــوري ــا .وتـتـضـ ّـمــن مــراحــل التنفيذ
ّ
املخصصة للقطارات
بناء الجسور
وعــددهــا  ،9بـنــاء جـســور للسيارات،
ّ
مـ ـ ـ ّـد الـ ـخـ ـط ــوط وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء املـ ـح ــط ــات
وبحسب الــدراســة عــددهــا  ،6وشــراء
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـجـ ـ ـه ـ ـيـ ــزات .وهـ ــي
ّ
مصممة للسير عليها بسرعة 140
كيلومترًا بالساعة ،لنقل البضائع
بنسبة  %70وتسيير رحالت للركاب
ب ـن ـس ـبــة  .%30وكـ ـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض
ان ـطــاق األع ـم ــال فــي كــانــون الـثــانــي
ّ
ّ
املاضي إل أنها ما زالت معلقة حتى
اليوم دون توضيح األسباب».

ح ـت ــى اآلن ،ل ــم ت ــوق ــع وزارة ال ـتــرب ـيــة
عـقــودًا مــع خـبــراء املحاسبة املجازين
امل ـن ــوي االس ـت ـعــانــة ب ـهــم ف ــي مــراجـعــة
مــوازنــات امل ــدارس الخاصة والتدقيق
ّ
فيها .ما حصل أن املدير العام للتربية
ً
ف ـ ـ ــادي ي ـ ــرق أج ـ ـ ــرى اتـ ـ ـص ـ ــاال بــرئ ـيــس
ال ـن ـق ــاب ــة س ـل ـي ــم ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي لـبـحــث
سـبــل ال ـت ـعــاون ب ــن الـنـقــابــة وال ـ ــوزارة
بـشــأن امل ــوازن ــات املـقـ ّـدمــة مــن امل ــدارس،
ومحاولة معرفة مدى أحقية استيفاء
الزيادات على األقساط املدرسية ،على
خلفية تنفيذ القانون الجديد لسلسلة
الرتب والرواتب الرقم  ،2017/46والذي
يستفيد منه معلمو الـقـطــاع الخاص
بحكم وح ــدة الـتـشــريــع بــن القطاعني
التعليميني الــرسـمــي وال ـخ ــاص .ومــن
ب ـع ــده ــا شـ ـ ــارك ع ـب ــد ال ـب ــاق ــي وب ـعــض
املمثلني عن النقابة في أحد اجتماعات
لجنة ال ـطــوارئ التي شكلتها ال ــوزارة
فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،وال ـتــي تـضــم ممثلني
عن أطراف الحوار الثالثة :لجان األهل،
املعلمني وإدارات املدارس.

دور الخبراء محصور بالموازنة ال
بقطع الحساب
ال ـ ـ ــدور امل ـط ـل ــوب م ــن الـ ـخـ ـب ــراء ح ـص ـرًا،
بحسب عبد الباقي ،هو دراســة موازنة
املـ ـ ــدرسـ ـ ــة وم ـ ـ ــا ت ـت ـض ـم ـن ــه م ـ ــن ن ـف ـق ــات
وإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،مـ ــن دون أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
توجه ملقاربة اإليرادات التي تستوفيها
املــدارس من األهالي وهي غير منظورة
في األقساط (القرطاسية ،الزي املدرسي،
النقل ،فتح امللف ،الدكانة ،الخ) أو العودة
إل ــى ق ـيــود امل ــدرس ــة وال ـفــوات ـيــر ملطابقة
األرقام مع نفقات املدرسة ومصاريفها.
ّ
يـجــزم عـبــد الـبــاقــي أن التثبت مــن قطع
الحساب ال يـنــدرج فــي إطــار املهمة ،مع
ّ
أن املـ ــادة  19مــن امل ــرس ــوم الــرقــم ،4564
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــدد دق ـ ــائ ـ ــق ت ـط ـب ـي ــق ب ـعــض
أحكام القانون ( 81/11املتعلق بمراقبة
وزيـ ــادة الــرســوم املــدرسـيــة فــي امل ــدارس
الـ ـخ ــاص ــة غ ـي ــر امل ـج ــان ـي ــة) ت ـن ــص عـلــى
اآلت ــي« :تـمـســك اإلدارة املــدرسـيــة قـيــودًا
ملداخيلها وملصارفاتها وتحتفظ لديها
بــاملـسـتـنــدات والــوثــائــق الـثـبــوتـيــة لهذه
الـقـيــود وي ـعــود للهيئة املــالـيــة وللجنة
األه ــل عند االقـتـضــاء ،ولـ ــوزارة التربية
وق ــاض ــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة (املـجـلــس
الـتـحـكـيـمــي أيـ ـض ــا) ال ـك ـشــف ع ـلــى هــذه
القيود واملستندات والوثائق في اإلطار
الـ ــذي ي ـح ــدده ال ـق ــان ــون» .ه ــذه امل ـ ــادة ال
تتعارض مع القانون  515وال ذكر فيها
ملوضوع املوازنة بأي شكل وهي تحدد
صــاحـيــة لـجـنــة األه ــل والـهـيـئــة املــالـيــة
والـ ـ ـ ــوزارة وال ـق ـض ــاء ف ــي ك ـشــف الـقـيــود
واملـ ـص ــارف ــات ،إذًا ه ــي ال ت ـ ــزال ســاريــة
املفعول .كذلك هناك رأي صادر عن هيئة
التشريع واالستشارات في وزارة العدل
يــؤكــد حــق الـجـهــات امل ــذك ــورة فــي كشف
القيود.
ل ـك ــن ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي يـ ـق ــول فـ ــي لـ ـق ــاء مــع
«األخ ـب ــار» إن «الـحـكــي مــع الـ ــوزارة كــان

عـلــى امل ــوازن ــة ف ـقــط ،ف ــا أح ــد يستطيع
أن يتأكد من قطع الحساب فعليًا لكون
امل ــدارس الـخــاصــة مـعـفــاة مــن الـضــرائــب
ع ـل ــى األربـ ـ ـ ــاح وإن ل ــم ت ـك ــن م ـع ـف ــاة مــن
االش ـتــراك فــي الـضـمــان والـضــريـبــة على
ال ــروات ــب واألج ـ ــور ،وس ـي ـكــون ال ـقــانــون
 515ال ـصــادر فــي  1996/6/13والناظم
للموازنات املدرسية ،هو الراعي لعملنا
لنتساعد ووزارة التربية على وضع ما
يسمى إج ــراءات مــراجـعــة يتفق عليها،
وهـنــا يجب أن تجتمع لجنة مــن وزارة
التربية مع لجنة من الخبراء للتوصل
إلى رؤية موحدة لإلجراءات واملطابقات
نأخذها من روح القانون ،ومن ثم نصدر
تقريرنا ً
بناء على املعطيات التي تتبني
لنا نتيجة املراجعة».
أما االستعانة بالخبراء فتجيزها املادة
 13مــن القانون  ،515والـتــي تنص على
« ...تستعني مصلحة التعليم الخاص
في وزارة التربية للقيام باملراقبة بعدد
مــن املــوظـفــن فــي وزارة الـتــربـيــة يجري
وضـعـهــم بـتـصــرفـهــا مل ــدة مـعـيـنــة بـقــرار
م ــن وزي ــر الـتــربـيــة وب ـخ ـبــراء املـحــاسـبــة
امل ـج ــازي ــن أو م ـكــاتــب تــدق ـيــق ومــراق ـبــة
الـحـســابــات املسجلني فــي نـقــابــة خـبــراء
املحاسبة املجازين في لبنان».

التدقيق في اإلجراءات والضوابط
ما هي املعايير التي ستعتمدونها في
أعمال التدقيق في املوازنات؟ يجيب أننا
سنستند إلى املادة  2التي تحدد النفقات
واإليـ ــرادات لـلـمــوازنــة ،وتـنــص عـلــى« :ال
يعتد مــن أجــل تحديد القسط املــدرســي
ب ــأي نفقة ال تــدخــل فــي إط ــار العناصر
املحددة في بــاب النفقات» .وهنا يشير
ّ
ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي إلـ ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون يـضــع
ضوابط للنفقات ،منها أن يمثل مجموع
الـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ـ ــور واألع ـ ـبـ ــاء م ــن غـيــر
الرواتب واألجــور املترتبة على املدرسة
ب ـمــوجــب ال ـق ــوان ــن واألن ـظ ـم ــة ملصلحة
العاملني فيها ،وهــي تحديدًا مساهمة
املدرسة في صندوق التعويضات ألفراد

يحق للجنة األهل
ووزارة التربية الكشف
على قيود المدارس

دور حيادي وموضوعي
قبل نحو أسبوع ،وعطفًا على الحوار في
وزارة التربية ،طلبت النقابة من الخبراء
ال ــذي ــن يـ ـج ــدون لـ ــدى أن ـف ـس ـهــم امل ـعــرفــة
والخبرة والرغبة للتعاون والتعاقد مع
الــوزارة في هذا السبيل ،تزويد النقابة،
خالل  15يومًا باملعلومات التي تتضمن:
االسـ ـ ــم ،ال ــرق ــم ال ـن ـق ــاب ــي ،الـ ـعـ ـن ــوان ،رقــم
الهاتف ،أسماء املدارس التي قام الخبير
ب ـتــدق ـيــق ب ـيــانــات ـهــا امل ــال ـي ــة ســاب ـقــا (أو
حاليًا) وعناوينها ،عدد السنوات التي
قام بها بمهمة التدقيق.
ّ
ع ـبــد ال ـبــاقــي ي ـش ــرح أن ال ـع ـقــد سـيــوقــع
بني الوزارة والخبير وليس مع النقابة،
لـ ـك ــون األخ ـ ـيـ ــرة ه ــي ش ـخ ــص م ـع ـنــوي.
ويــؤكــد أن «دورنـ ــا سـيـكــون موضوعيًا
وحـيــاديــا ،فأخالقيات مهنتنا تقتضي
منا عدم القبول بأي مهمة إذا كان بيننا
وبني املكلف صلة قرابة أوعالقة مهنية
أو ت ـس ـل ـي ـفــات أو قـ ـ ــروض أوم ـع ــام ــات
جــاريــة حتى ال يتأثر املــوضــوع برأينا
الشخصي ،مــن هنا طلبنا مــن الخبراء
أن يزودونا بأسماء املدارس التي دققوا
فيها سابقًا حتى ال يكون هناك تعارض
بني هذه املهمة ،واملهمة الرسمية املوكلة
إليهم .أما األتعاب فستبنى على أساس
سـ ــاعـ ــات الـ ـعـ ـم ــل وت ـص ـن ـي ــف املـ ـ ـ ــدارس
وت ــوزيـ ـعـ ـه ــا ب ـح ـس ــب امل ـ ـنـ ــاطـ ــق وع ـ ــدد
األساتذة وعدد التالمذة».

عبد الباقي :العقد سيكون
مع الخبير وليس مع النقابة

الهيئة التعليمية في املــدارس الخاصة
والتعويض العائلي لهؤالء واشتراكات
املدرسة في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وتعويض النقل  %65على
األقل ،وسائر النفقات واألعباء كالتأمني
والرقابة الطبية واملصاريف اإلدارية من
ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وإيجارات
وصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة وسـ ـ ــواهـ ـ ــا م ـ ــن مـ ـص ــاري ــف

هيئة التنسيق :وإن عدتم عدنا
أنهت هيئة التنسيق النقابية إضرابها في املدارس والثانويات واملهنيات
ً
ابتداء من اإلثنني املقبل،
الرسمية واإلدارات العامة التي تعود إلى العمل،
بـعــدمــا أقــر مجلس الـ ــوزراء دفــع مـتــوجـبــات سلسلة الــرتــب والــرواتــب
ً
وبناء على كالم رئيس الحكومة سعد
على أساس الجداول الجديدة،
الحريري بـ«أننا مصممون على تنفيذ قانون السلسلة ألننا مؤتمنون
على تنفيذ القوانني الصادرة عن مجلس النواب» ،واجماع الوزراء على
ّ
ً
ابتداء من هذا الشهر .إال ّأن الهيئة أعلنت أنها ستبقي
ّأن الدفع سيكون
اجتماعاتها مفتوحة ملتابعة التطورات أوال بأول ،محذرة من أي محاولة
تراجع عن القانون تحت اي ظرف او مبرر ،وأن ال يكون الدفع فقط لهذا
الشهر ،وإنما لكل األشهر والسنوات املقبلة ،على قاعدة «وإن عدتم
عدنا».
وكان وزير التربية مروان حمادة قد دعا بعيد جلسة مجلس الوزراء
الطالب في امل ــدارس الرسمية الــى االلتحاق بمدارسهم االثنني املقبل
«فقد حان الوقت للعمل».
مــن جهته ،اعـلــن االتـحــاد العمالي الـعــام فــي لبنان فــي بـيــان «تعليق»
االض ــراب فــي جميع القطاعات التي دعــا إليها مــن املــرفــأ وااله ــراءات
إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وقطاعات الكهرباء واملياه
والنقل واالتصاالت والريجي والبلديات واملستشفيات الحكومية.

عمومية واستهالكات ونفقات التجديد
وال ـت ـط ــوي ــر وال ـت ـع ــوي ــض ع ـلــى صــاحــب
اإلجازة  %35على األكثر.
كذلك تشمل الضوابط مطابقة الرواتب
واألج ـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
املـلـحـقــات الـقــانــونـيــة ،مـجـمــوع جــدول
الــرواتــب واألج ــور املـقــدم إلــى صندوق
التعويضات ،وأن تكون املوازنة مرفقة
بتقرير مــدقــق حـســابــات منتسب إلــى
النقابة إذا تـجــاوزت النفقات الحدود
ال ـق ـصــوى املـلـحــوظــة ف ــي امل ـ ــادة لجهة
س ــاع ــات ال ـع ـم ــل اإلض ــافـ ـي ــة أو لـجـهــة
ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ  %15ال ـن ــات ـج ــة م ــن ح ـقــوق
مكتسبة.
يشير إلى أننا «سنشكك باملوازنات التي
ال تنطبق عليها امل ــادة  3مــن الـقــانــون،
أي إذا كــانــت غـيــر مــرفـقــة ب ـصــورة طبق
األصل عن محضر الهيئة املالية املتعلق
بموقفها من مشروع املوازنة ،وبموقف
لـجـنــة األهـ ــل م ـن ــه ،وك ــذل ــك ب ـص ــورة عن
بيانات املعلومات باألسماء والــرواتــب
واألجـ ـ ــور امل ـق ــدم ــة إلـ ــى إدارة ص ـنــدوق
التعويضات ألفراد الهيئة التعليمية في
املــدارس الخاصة ،وبيان بأسماء أوالد
العاملني في املدرسة الذين يستفيدون
م ــن مـنـحــة تـعـلـيــم وق ـي ـمــة ه ــذه املـنـحــة،
وص ـ ــورة ع ــن امل ـس ـت ـنــدات امل ـث ـب ـتــة لــدفــع
التسويات املتعلقة بتصحيح تعويض
نهاية خدمة الخاضعني لقانون العمل
عن السنة السابقة».
ّ
عـبــد الـبــاقــي يــوضــح أن ب ـيــان صـنــدوق
ال ـت ـعــوي ـضــات ُم ـس ـت ـنــد أس ــاس ــي ّ وع ــدم
إرفاقه باملوازنة وما يشاع على أنه غير
إلزامي لكون النص ال يقول نسخة طبق
األصل هو تزوير للحقائق.
ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـت ـ ــأك ـ ــدون مـ ـ ــن ص ـ ـحـ ــة املـ ـب ــال ــغ
امل ـ ــرص ـ ــودة ل ـل ـم ـصــاري ــف والـ ـت ــي تـمـثــل
 %35من املوازنة ،إذا لم يكن هناك قرار
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ال ـق ـي ــود؟ ال ي ـمــانــع عبد
الباقي في أخــذ رأي هيئة التشريع في
االعتبار ،فهذا الرأي يجب أن يحترم ،وإن
لم يكن ملزمًا .هنا يتساءل« :هل ستكون
إدارات املدارس حاضرة لكشف قيودها؟
فهذا األمــر قد ال يكون متوفرًا» .الالفت
مــا يقوله لجهة أن إدارات امل ــدارس هي
من تحدد أرقام هذه املصاريف ،فهي قد
تقرر أن تشتري لوحًا ذكيًا بـ  400دوالر
أو ألف دوالر ،وهناك مدارس تغطي كلفة
التأمني داخل املدرسة وخارجها وليس
فقط داخلها ،وهنا يصعب مناقشتها،
فهذا ليس من اختصاص لجنة األهل أو
وزارة التربية ،إنما يمكن االتـفــاق على
وحدة قياس مشتركة (.)benchmark

رصد التطور الموضوعي للموازنات
املـعـيــار األســاســي فــي املـهـمــة ،بحسب
عبد الباقي« ،هو السماح لنا بالعودة
إلى موازنات املدارس حتى عام ،2012
لكونه العام الذي بدأ فيه إعطاء سلفة
عـلــى غ ــاء املـعـيـشــة .فـبـعــض املـ ــدارس
دف ـع ــت ال ـس ـل ـفــة ،وأخـ ـ ــرى ل ــم تــدفـعـهــا،
وذلـ ـ ـ ــك لـ ــرصـ ــد ال ـ ـت ـ ـطـ ــور امل ــوض ــوع ــي
لـلـمــوازنــات ،وإج ــراء املـقــارنــات للتأكد
ّ
م ــن أن أي تــاعــب ل ــم ي ـح ـصــل» .يلفت
إل ــى أن ــه «ق ـي ــل ل ـنــا إن م ـ ــادة الـتــدقـيــق
ستكون سنة واحــدة وليس  5سنوات
كما طلبنا ،فيما نحن نفضل أن تكون
س ـن ـتــن ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ف ـس ـنــة واحـ ـ ــدة ال
تعطي أي داللة على تطور املوازنات».
وبينما يؤكد عبد الباقي أن «التحوط
صفة تالزمنا في أعمالنا ،إذ ال نتخلى
عن الشك املهني طوال املهمة» ،يوضح
أن «ال ـ ــوزارة هــي مــن سيختار عينات
املـ ـ ـ ــدارس ال ـت ــي سـ ـن ــدرس م ــوازن ــات ـه ــا
وت ـص ـن ـي ـف ـهــا ب ـح ـســب ع ـ ــدد ال ـت ــام ــذة
واألســاتــذة واملـنــاطــق ،وإن كنا نقترح
ت ــألـ ـي ــف ه ـي ـئ ــة إش ـ ـ ـ ــراف م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة
وال ـخ ـبــراء املــدقـقــن الخـتـيــار العينات
ً
التي تمثل املجموع تمثيال صحيحًا».
يقول« :ال نريد أن ّ
نكبر آمالنا ،لكننا
ال ن ــري ــد أيـ ـض ــا أن نـ ـح ــرم الـ ـن ــاس مــن
التطمينات».

