
والتامينات الصادر بتاريخ في تصريح وزارة الخدمة المدنية  وردلما  ايضاح وتفنيد

 م 2022اغسطس /24

بداية وجب التنويه بان اصدار وزير الخدمة المدنية والتامينات لتصريح باسم وزارة 

الخدمة المدنية هو بحد ذاته استغالل لسلطته واقحام الوزارة في هذا االمر لتخقيق 

مع علمة التام بعدم صفة الوزارة في التخاطب مع المؤسسة بمثل هذه  اغراضة 

االمور كون المؤسسة مستقلة ماليا واداريا وال تتبع سلطة الوزارة وتبعيتها للوزير  

 . بصفته رئيسا لمجلس االدارة فقط

 . وبالتالي فإن المقصود بردنا هو الوزيربصفته رئيس مجلس االدارة  وليس الوزارة

 

افة ما حواه  تصريح الوزارة من مزاعم ومخالفات منسوبة الى قيادة  تفنيدا لك

 - :المؤسسة ونوضحها على النحو التالي

تعاني المؤسسة من توقف شبه تام للبعض  2015منذ عام  وقبل كل شي نود ان نلفت انتباهم بانه 

تمام بسبب  توقف العمل على النظام االلي 2016الفروع في المحافظات المحررة بل انه في عام 

ر من المشاكل برغم يلكثباانقطاع الكيبل الخاص بالخط الميت من السنترال الى الفرع وتسبب 

متابعة الفرع في حينه كما ال يخفى ما جرى في حضرموت من توقف في تلك الفتره بسبب انتشار  

 عمالهمتنظيم القاعده في الفتر السابقة وهذا ما سبب لهذه الفروع من تراكم وتاخر وضياع ال

   التوضيح

ماورد في تصريح الوزير من ان رئيس المؤسسة قد احيل الى النيابة العامة في صنعاء  -:اوال  

الهدارة للمال العام فهذا القول مأخوذ على العموم اليهام الراي العام في سياق اضهار مبررات 

وللعلم فإن حقيقة  . يفة وحجج للتجاوزات والجرائم التي يرتكبها ضد قيادة المؤسسة وكادرها الوظ

احالة رئيس المؤسسة الى النيابة العامة في صنعاء من قبل المسؤلين الموالين لسلطات االنقالب 

قدكان  على خلفية ايحاء رئيس المؤسسة لكافة فروع المؤسسة بالجمهورية بعدم تنفيذ قانون  

رت النيابة العامة قرارها حينذاك  واصد..التامينات  الجديد الصادر عن مايسمى باللجنة الثورية العليا

 . ولدينا كافة الوثائق التي تثبت ذلك ..باال وجه القامة الدعوى وعدم وجود اي جريمة

 فيما يتعلق بعدم وجود حساب ختامي للسنوات االخيرة  -: ثانيا 

م قامت بمخاطبة شركة المحاسبة القانونية   2019المؤسسة ومنذ بداية مزاولة نشاطها بداية العام 

حسابات   للقيام بمراجعةم  وذلك  25/4/2019( تاريخ  40)جرانت ثورنتون( بمذكرة رقم )

( تاريخ  32وقد ردت الشركة باالعتذار بمذكرتهم رقم ) 2018  – 2016المؤسسة للفترة 

 :  باالتي وضحة اسباب عدم المقدرة على ذلك م م 2019/ 5/ 14

 عدم حيازة المؤسسة على كافة أصول المستندات الثبوتية لكل الفروع .  .1



صعوبة الحصول على مصادقات عن الشركات او المشتركين على ارصدتهم لدى المؤسسة   .2
. 

 صعوبة عملية الجرد الفعلي الصول و ممتلكات المؤسسة نتيجة الوضع الحالي .  .3
لحصول على مصادقات البنوك و خصوصا البنك اليمني والمرفق لكم صورة منها  صعوبة ا .4

وقد اولت المؤسسة هذا االمر االهتمام الكبير ولكن واجهنا العديد من المعوقات و الذي  

 باكثر من مذكرة .  للوزيراوضحناها  

ك على  ذل لعرض مستعدونوهي صعوبات و معوقات فعال و ليس تقاعس او تهاون كما تم ذكرة و

 من عدمه .  هالجهات المختصة والمعنية لالطالع و التاكد من صحة ما ذكرنا

كما ال يخفى على الجميع الوضع الذي تمر به البالد و انقسام معظم المؤسسات بالدولة نتيجة  

االنقالب و عدم وجود تعليمات و توضيحات من الجهات الرقابية والمعنية بالدولة عن االلية الالزم 

 ا بشأن االقفاالت في ظل وجود هذا االنقسام و وجود فروع تحت سلطة انقالبية ؛ اتباعه

اي مركز مالي تم اعداده ال يعبر عن الوضع الحقيقي للمؤسسة كما نود االيضاح بأن  فإنبالتالي 

العمل المالي بالمؤسسة يختلف عن الكثير من الجهات باعتبار المؤسسة تتبع وفق للقانون نظام 

 اصحابو الذي يستوجب أن تقوم المؤسسة باثبات كافة المبالغ المحصلة على مستوى   االستحقاق 

العمل و كذلك اثباتها لكل عامل باعتبار ذلك حقوق عمال يترتب عليها المصادقة من قبل اصحاب 

م والعمل على اعداد حسابات فقط من  2019االعمال وبالتالي القيام باهمال الفترة الزمنية قبل العام 

م ال يعد اجراء مالي صحيح حيث يترتب على ذلك عدم االفصاح بصورة دقيقة و   2019ام ع

صحيحة عن المركز المالي و عدم اظهار أرصدة المنشأت بصورة صحيحة وقد يترتب على ذلك  

مع أصحاب االعمال كونها بيانات زمنية يلزم االمر اقفالها سنويا حتى الوصول   ضهور االشكاالت 

 . م   2018للعام 

 

 وجود ميازين مراجعة شهرية  فيمايتعلق بعدم -

 فالميازين متوفرة وتعد عبر النظام اآلليغير صحيح  هذا 

 على حسابات المؤسسة :   ع الوزيرطالفيما يتعلق بعدم ا -

لجهة غير   من قبله موافاة معالي الوزير بكافة البيانات المالية المطلوبة ولالسف تم احالتها لقد سبق

متخصصة لم تحدد طبيعتها مما ترتب على ذلك وضع مالحظات ليست صحيحة وبالتالي تم التحفظ  

( لسنة  26( فقرة )ب( من قانون المؤسسة رقم ) 10على هذا الطلب كما نوضح و وفقا للمادة )

م أن احالة حسابات المؤسسة الى جهة غير مهنية وغير معنية بمراجعة حسابات المؤسسة   1991

والذي حدد الجهات المخولة بتدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة  تعتبر مخالفة للقانون االنف ذكره 

 ورغم ذلك فقد 

م لبواب  2021تم موافاة معالي الوزير بتقرير تفصيلي لكافة بنود النفقات االدارية حتى نوفمبر 

( موضح فيه المعتمد للفترة مقارنة مع المنصرف ومقدار الوفر و  - والثالث  –والثاني   –)االول 

يتضمن فيه تفاصيل وطبيعة كل بند و ما يمثلة من اوجه الصرف و ذلك حسب مذكرتنا برقم  

 م .  2021/ 3/12/م ر( و تاريخ 21- 329)



مليات الصرف التي تمت خالل الفترة من يناير  بتفاصيل كشوفات حسابات ع ته ايضا كما  تم موافا

وذلك بموجب مذكرتنا رقم )    منهم للمركز الرئيسي للبنود الموضحة والمطلوبة 2021حتى ديسمبر 

   .م 2022/ 17/1/م ر( وتاريخ   22- 20

يؤكد بأن من قام بوضع هذة  الذيئق االمر  للحقاوماذكر مجرد معلومات غير صحيحة وتزييف 

المالحظات أو ايصال هذه المعلومات ليس اال لغرض الكيد والتشهير كما أنه لم يدرس تقاريرنا  

 ومهنية .  وشفافية بجدية
 

 غالق الحسابات في البنوكفيما يتعلق با -

اير  ين 22( بتاريخ 20رغم طلب الوزارة بفتح حساب للمؤسسه في البنك االهلي بحسب مذكره رقم )

 وضحنا تعارض ذلك مع تعميم وزارة الماليه ا وتوريد االشتراكات عبره اال اننا    2022

ونؤكد انه اليوجد لدى المؤسسة اي حسابات في اي بنوك خاصة او مصارف وكافة حسابات 

االمؤسسة البنكية مفتوحة طرف البنك المركزي عدن وفروع البنك بالمحافظات المحررة باستثناء 

م وذالك نظراً المتناع البنك المركزي مارب اقفال  2020طرف كاك بنك في عام   حساب تم فتحة

مليون لاير الى البنك المركزي عدن او البنك   135اشتراكات شركة صافر الشهرية البالغة حوالي  

المركزي سيئون وبعد التواصل مع الشركة تم االيقاف على التوريد الى حساب المؤسسة طرف  

المؤسسة بذالك وتم توريد    متم التز 2022تعميم وزير المالية لسنة  كاك بنك وعند صدور 

 م .  2022اشتراكات الشركة الى البنك المركزي عدن من بداية عام  

وعلماً بانه تم متابعة كاك بنك بتحويل االرصدة للبنك المركزي عدن وكون تلك االرصدة ودائع لدى 

سيتم تحويلها فور استحقاقها وذلك حتى يتم  و  شخصيةفي حساب المؤسسة وليس في حسابات البنك 

 خسائر فوائد تلك الودائعتجنيب المؤسسة 

 

 الحوافظ: بفقدان  فيما يتعلق -

لديهم الخبرة من المركز الرئيسي بالنزول   ممنوجهنا بعض مدراء العموم والمختصين  بأننا نوضح 

وتم فعال تجاوز العديد من 2016الي فرع عدن وذلك لمساعدة المختصين باقفال االعوام من 

وتم القيام باجراء    2016المعوقات ولكن اتضح عدم وجود اي مطابقات بنكية من قبل الفرع للعام 

المطابقة واتضح وجود حوافظ مفقودة من قبل الفرع اعاقة استكمال العمل وجهنا الفرع بالبحث 

قبل قيادة الفرع ومازال الوضع عنها لكن ال يوجد اي تجاوب او احساس بالمسئولية من  لتحريوا 

كما هو رغم المتابعة وانشغال مدير عام الفرع باعمال لدي الوزارة واهماله العمال الفرع ويعتبر  

 فرع عدن هو الفرع الذي اعاق اعداد حسابات المؤسسة ككل. 

 

 مليون: 470  مبلغ فيما يتعلق بصرف  -

  هذا مليون خالل سبعة اشهر 470غ  من قيام المؤسسة بصرف مبل  التصريحجاء في   ممانستغرب 

 كافة بان تاكيدنا مع.   المؤسسه   تجاه القانونيه  غير والتصرفات التشويه ذلك  من ويراد صحيح غير

  المعتمدة  المؤسسة  موازنة اطار  وفي   المالية  واللوائح والقانون    النظام وفق تتم الصرف  عمليات

 .   26 رقم  بالقانون المحددة النسبة  من االدني  الحد وفي

 



 قالة مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسةمليون بعد قرار ا 18مبلغ   بصرف  فيما يتعلق -

مع العلم ان قرار  ..انما ورد في تصريح الوزارة لدليل على نية االقصاء واالحالل لكوادر المؤسسة

صادر عن المحكمة  تكليف مدير عام جديد للشؤون المالية قدتم ايقاف العمل به بقرار قضائي 

المختصة لذلك التعد مخالفة استمرار المدير العام لممارسته لمهام وظيفته مع العلم ان هذا المبلغ  

 . صرف في مواجهة  النفقات التشغيلية والمرتبات وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك

 مليون ضيافة :  46مبلغ  فيما يتعلق بصرف  -

/م ر(وتاريخ  22- 20غير صحيح رغم انه سبق وتم االيضاح لمعالي الوزير بموجب مذكرتنا رقم ) 

لغرض التشهير يكيلون الينا التهم  ن  يزالوالبعدم صحة ذلك اال انهم  ادراكهمم ورغم 2022- 1- 17

 والتضليل. 

 

 كات التامينية فيما يتعلق باعفاء المؤسسة العامة للكهرباء غرامات التاخير عن سداد االشترا  -

وللتوضيح فان تلك الغرامات  % 100مليون لاير اي بنسبة  33غير صحيح اننا اعفينا الكهرباء 

م وهناك قرارات سنوية صادرة عن مجلس  2019مترتبة على الكهرباء منذ بداية الحرب وحتى  

تنفيذا لتلك  فقط  % 50ادارة المؤسسة باالعفاء للغرامات وتمت التوجيهات باعفاء الكهرباء نسبة 

مع العلم بانه   ..القرارات بحيث اليمتد اختصاص رئيس مجلس االدارة بأثر رجعي لسنوات سابقة

ومنذ تولي الوزير قيادة الوزارة رئاسة مجلس ادارة المؤسسة لم يستدعى مجلس االدارة لالنعقاد 

 . ولو مرة واحدة

الرئيسي للمؤسسة من اقارب  فيما يتعلق بتوظيف عشرين مدير عام وعشرين متعاقد بالمركز -

 . رئيس المؤسسة

هذا ادعاء نخجل ان نرد عليه لكننا مجبورين على الرد فمن ناحية اليوجد في الهيكل الوظيفي  

للمركز الرئيسي للمؤسسة عدد عشرون ادارة عامة كما ان االدارات العامة الفعليةبالمركز الرئيسي  

لمحررة واليوجد مدير عام واحد من اقرباء رئيس  يشغل نصفها مدراء عموم ينتسبون للمحافظات ا 

 6ومن ناحية اخرى فإن عدد المتعاقدين بالمركز الرئيسي من ابناء المحافظات الشمالية .المؤسسة 

متعاقدين اليوجد لهم قرابة مع رئيس المؤسسة وبقية المتعاقدين وهم اضعاف من ابناء المحافظات 

 . الجنوبية

 . تراء للتشهير وتاليب الرأي العام ليس االماورد في التصريح هو محض اف

 

 فيما يتعلق ببقية الفقرات الواردة في التصريح هي عبارة عن اتهامات الاساس لها من الصحة   -

وجميعها يؤكد ويثبت ان السبب الحقيقي لكيل جملة االتهامات لقيادة المؤسسة وكادرها الوظيفي  

معة هو اعتراضنا على تنفيذ قرارات التكليف سواء  واالستهداف المستمر بالتشهير والشويه بالس

لنائب رئيس المؤسسة او لمدراء عموم ادارات عامة تخالف احكام الدستور والقوانين واللوائح  

 . االجرائية النافذة

ومؤخرا جاء رأي النيابة العامة بعد دراستها لمزعوم ملف الفساد المنسوب لقيادة المؤسسة بان كل  

الترقى الى جراىم الفساد وعلى النحو الذي اوضحناه في البيان الصادر عن   الجرائم المنسوبة 

 المؤسسة ردا على تصريح وزارة الخدمة المدنية والتامينات 

 وختاما



  المؤسسة  قيادة بسمعة وتشويه وتشهير  اجراءات من  الوزير به  ويقوم ماقام كافة  ونستنكر ندين فاننا

   ذلك  على  المترتبة  االثار عن القانونية  ؤليةالمس  كامل ونحمله الوظيفي  وكادرها

    الموفق  وهللا                    

 المؤسسة  رئيس                                       


