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المحتوى

uالدولة كمالك للمؤسسة العامة
uتعریف المؤسسة العامة وأنواعھا
uإرتباط المؤسسة العامة بوزارة الوصایة اإلداریة
uرقابة وزارة المالیة وانواعھا
u ادوات رقابة وزارة المالیة
u القطاع الخاص إمتیاز منح
u  نقل ملكیة أو إدارة القطاع العام الى القطاع الخاص
u الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص
uالتحدیات
uاالقتراحات

رقابة وزارة المالية  -رجاء شريف . د.أ



المقدمة

u تغیر دور الدولة من دولة دركیة حامیة إلى دولة راعیة ،تلتزم
بتأمین الحقوق اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

لمواطنیھا مما إستتبع تدخلھا في األنشطة اإلقتصادیة والمالیة 
واإلجتماعیة والتقافیة والتنمویة  بغیة تأمین المنافع والخدمات 

.لرعایاھا وإحداث التنمیة المستدامة 
u وقد أوجب الدور التدخلي للدولة حاجة ماسة إلسلوب غیر

بیروقراطي یختلف عن األسلوب التقلیدي لإلدارة العامة 
ویشبھ إدارة القطاع الخاص بغیة إحقاق الحقوق وتأمین 
الحاجات والخدمات للمواطنین بكفاءة وبجودة عالیة مع 

. مراعاة الكلفة اإلقتصادیة 
  -رجاء شريف . د.أ



المقدمة

uبسبب  تطور األوضاع المالیة "كما شھد دور الدولة تحدیثا
واألقتصادیة في العالم ولبنان وبروز  الحاجة الماسة الى 

التعاون بین القطاعین العام والخاص لتلبیة متطلبات تمویل 
المشاریع اإلستثماریة التي اصبحت الدولة بحاجة الى قیام 

. الكثیر منھا بمقابل ضعف قدراتھا المالیة
u  دولة تعود إلیھا ملكیة وبذلك إختلفت إدارة المرافق العامة بین

المتخصصة التي تدیر المشروع اإلستثماري   المؤسسة العامة
 دولة تمنح القطاع الخاص إدارة المشروعأو اإلداري وبین 

مشاركة اإلستثماري لقاء بدل محدد وبین نقل ملكیة أو إدارة  
.بین الدولة والقطاع الخاص 

 -رجاء شريف . د.أ



  العامة للمؤسسة كمالك الدولة:أوال

uاإلستثماریة العامة المرافق إلدارة اللبنانیة الدولة إعتمدت 
 أسلوب  خدماتیة أو تربویة أو صناعیة أو تجاریة أكانت سواء

 العامة، المؤسسات
uاختالف الدولة، عن ،"مالیا العامة، المؤسسة استقالل یعني ال 

  .منھما لكل العائدة األموال تالزم التي الصفة
uتدیر التي الوزارة لوصایة العامة المؤسسات خضوع وجوب 

 وزارة ولرقابة اإلداریة بالوصایة یعرف ما وھو العام المرفق
.المالیة

uالمالي الطابع ذات  للرقابة العامة المؤسسات جمیع تخضع ال .



العامةتعريف المؤسسة  -1 

uأصال ،یعود متخصص عام مرفق إدارة تتولى العامة المؤسسة 
  للدولة

u تتمتع :
uمالیا "استقالال الدولة عن المستقلة المعنویة بالشخصیة" 

  "وإداریا
uتتضمن الدولة موازنة عن مستقلة وموازنة مالیة ذمة لدیھا 

 تستطیع أھدافھاوال تحقیق بغیة بھا خاصة ونفقات إیرادات
.اجلھ من أنشئت  التي  الغایة عن الخروج



تصنيف المؤسسات العامةمعايير -2

uالقانونیّة القواعد یتضمن عام لنظام العامة المؤسسات تخضع 
 تختلف التي الخاصة القواعد بعض ھناك وإنما بینھا، فیما المشتركة
.وتصنیفھا العامة المؤسسات أنواع باختالف

u اإلداري القانون ألحكام تخضع إداریة عامة مؤسسات بین تتوزع ھي 
 وتجاریة صناعیة عامة ومؤسسات اإلداري القضاء واختصاص

 المحاكم وقضاء الخاص القانون ألحكام عامة كقاعدة تخضع وصحیة
.العدلیة

uا العامة المؤسسات تصنیف یمكن  من وإما ، طبیعتھا ناحیة من إمّ
 عدم أو خضوعھا حیث من واما ، عنھا تنشأ التي السلطة حیث

المالیة وزارة لرقابة خضوعھا



 
ناحية السلطة التي ترتبط بها من -أ

uإلى بھا وترتبط عنھا تنشأ التي السلطة حیث من العامة المؤسسات تقسم 
: نوعین

u1- للدولة التابعة العامة المؤسسات
u2- المقاطعة أو اإلقلیم أو للبلدیة التابعة العامة المؤسسات  



  العامة التابعة للدولةالمؤسسات 

uحق لھا یكون التي الدولة قبل من المؤسسات ھذه تنشأ 
.علیھا والرقابة اإلشراف

uالصعید على معین نشاط بتحقیق المؤسسات ھذه تضطلع 
 .القومي

uبالمؤسسات فرنسا في العامة المؤسسات من النوع ھذا یسمى 
 عامة مؤسسة  لبنان في علیھا یطلق حین في القومیة، العامة

. فقط



العامة التابعة للبلدية أو اإلقليم أو لمؤسسات ا
  - -المقاطعة 

uالمحلیّة، صفة فرنسا في المؤسسات ھذه على یطلق  
uوتضطلع بھا وترتبط اإلقلیمیة الوحدات عن تنشأ فھي 

الوحدات ھذه ضمن معین بنشاط
uالمؤسسات ومنھا مؤسسة 1125 حوالي عددھا یبلغ 

Syndicats للصحة المحلیة العامة
Intercommunaux Hopitaux

uتابعة واحدة عامة مؤسسة المشترع أنشأ فقد بالفعل 
 الكبرى ألمشاریع تنفیذ مجلس وھي بیروت لبلدیة
 اإلنماء بمجلس ودمجھ إلغاؤه وتمّ  بیروت، لمدینة

.واإلعمار



   ناحية طبيعتها من  -ب

u التمییز بین فئتین من المؤسسات العامةیمكن:

u  المؤسسات العامة اإلداریة

u الصحي او الصناعيالمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري أو.



تابع من ناحية طبيعتها 

 

 

u Une seule classification parait 
fondamentale, celle qui oppose les 
établissements publics administratifs 
(E.P.A.) et les établissements publics 
industriels et commerciaux (E.P.I.C.).

u Colson Jean Philippe, Droit Public 
Economique, p. 30.



تابع -من ناحية طبيعتها 

u تحدد طبیعة المؤسسة العامة

u نص انشائھا وفق

u ضوء طبیعة النشاط الذي ستقوم بھ في

u تیة تكفي لتغطیة نفقات اقدرتھا على تحقیق ایرادات ذمدى
.نشاطھا



نص انشاء المؤسسة العامة-ج

uبمرسوم او بقانون اكان سواء العامة المؤسسة انشاء نص ان  
 الصحیة او  التجاریة او الصناعیة او االداریة الطبیعة یحدد قد

 التي القانونیة القواعد ستتحدد أساسھ على والذي للمؤسسة
لھا ستخضع



 
طبيعة النشاط  -د

uاو اداریة عامة مؤسسة بین العامة المؤسسة تصنیف یعتمد 
 العام المرفق تصنیف على صناعیة او تجاریة عامة مؤسسة

 او تجاري او صناعي عام ومرفق اداري عام مرفق بین
 للقطاع مشابھة ووسائل شروط ضمن یعمل والذي استثماري
الخاص،

uكالسیادة إداریاً  عاماً  مرفقاً  تدیر  اإلداریة العامة فالمؤسسة ، 
 النظام مستخدمیھا على وتطبّق العام القانون ألحكام وتخضع

ا الدولة، موظفي بنظام الشبیھ  اختصاص من فھي منازعاتھا أمّ
، القضاء  ألحكام لدیھا المعتمدة المحاسبة وتخضع اإلداريّ
.وأصولھا العمومیة المحاسبة قانون

ة 



طبيعة النشاط 

u  أو الصناعيّ  أو التجاريّ  الطابع ذات العامة المؤسسة  
 او تجاریّاً  أو صناعیّاً  عاماً  مرفقاً  فتدیر  الصحي او االستثماريّ 

 القضاء یختصّ  كما ، الخاص القانون لقواعد وتخضع  صحیا
 قانون لقواعد لدیھا العاملون ویخضع .منازعاتھا ببتّ  العدليّ 
 المعتمدة المحاسبیة األصول حساباتھا مسك في وتعتمد ، العمل

 منھا محاسبتھا، تنظیم في الخاصة والشركات المؤسسات لدى
 استثمار مصالح ، لبنان  كھرباء مؤسسة ، المثال سبیل على

  المنشاة العامة ،المؤسسات) طرابلس صور، صیدا، ( المرافىء
.... الحكومیة المستشفیات الدارة

uعامة مؤسسة یمنع عائق من فما مطلقاً، لیس التصنیف ھذا ان اال 
 تجاري أو صناعي طابع ذات عاماً  مرفقاً  تدیر أن من إداریة

 صناعي طابع ذات عامة مؤسسة تقوم أن أو التبعیة، سبیل على
 إداري عام مرفق لنشاط مماثل بنشاط صحي او تجاري أو

 العامة فالمؤسسة خصوصیتھا مبدأ المؤسسة تتجاوز أالّ  شریطة
.إنشائھا نص في ومحدد معیّن غرض تحقیق آلجل قامت

تحديث دور الدولة–رجاء شريف . د.أ



 
  األيرادات الذاتية -ه

uفي تعتمد كانت اذا اداري طابع ذات العامة المؤسسة تعتبر 
 العامة الموازنة في لھا تلحظ مساھمات على نفقاتھا تغطیة
 والتي االستثماري الطابع ذات العامة المؤسسة بخالف للدولة
 في التوازن الحقاق كافیة ایرادات بتأمین نشاطھا یسمح

.موازنتھا
u طابع ذات عامة مؤسسات وجود عن السؤال یطرح مما 

 تكفي ال الذاتیة ایراداتھا ان اال  صحي او صناعي او تجاري
 عامة مؤسسات وجود او نشاطھا عن المترتبة االعباء لتغطیة
.ذاتیة ایرادات تحقق قد اداریة



u ترتبط المؤسسة العامة حسب طبیعة عملھا بالوزارة التي 
.تمارس علیھا سلطة الوصایة االداریة

یعین الوزیر المختص مفوضا للحكومة یحضرجلسات مجلس 
.اإلدارة ویصوت على المقررات 

:یمارس الوزیر المختص سلطة الوصایة االداریة
یالتصدیق على المقررات الخاضعة للمصادقة-
عبر مفوض الحكومة-
 عن طریق التوجیھ والتوصیات في كل ما یتسم بطابع مبدئي-

رجاءشريف تحديث دور الدولة. د.أ

2-إرتباط المؤسسة العامة بوزارة الوصاية االدارية



وأنواعها الماليةوزارة رقابة  -3

uالنصوص بموجب العامة المؤسسات على المالیة وزارة رقابة نشأت 
 القوانین بموجب ونظمت استردادھا، تم التي باالمتیازات المتعلقة
. المالیة العامة المؤسسات وأنظمة

uالعامة المؤسسات جمیع اخضاع الى اللبناني المشترع نیّة اتجھت 
.نفاذه تاریخ بعد ستنشأ التي وتلك أنشئت لتي المالیة، وزارة لرقابة

u عامة مؤسسات ثمانیة مةاالع للمؤسسات الجدید العام النظام استثنى 
 عنھا المالیة وزارة لرقابة كلي الغاء الى یؤد لم وانما احكامھ من

.االجتماعي للضمن الوطني الصندوق باستثناء
uاما المالیة وزارة رقابة من المؤسسات بعض استثناء  ذلك بعد تم 

 الطبیعة تحدید بعدم وإما انشائھا، قانون في االفالت ھذا على بالنص
.العامة المرافق لبعض القانونیة

تحديث دور الدولة –رجاء شريف . د.



إطار رقابة وزارة الماليّة-أ 

uإلى الرقابة ھذه تھدف:
u-االعتمادات تجاوز عدم ، الموازنة تنفیذ حسن مراقبة 

 المقررة، الواردات تحصیل صحة من التثبت المرصدة،
 وفي لألصول، "وفقا االعتمادات وإنفاق التبذیر، وتجنب
 .أجلھا من فتحت التي الغایات

uتحقیق یتولون والذین النفقات، بتنفیذ یقومون الذین مراقبة 
 إدارة یتولون الذین جمیع عامة وبصورة .وتحصیلھا الواردات

.االقتضاء عند مسؤولیاتھم وتحدید العمومیة، األموال

رقابة وزارة المالية  -رجاء شريف . د.أ



أنواع رقابة وزارة المالية -ب 

u الرقابةأنواع من ثالثة
u مؤسسات عامة خاضعة لرقابة شاملة
u مؤسسات عامة خاضعة لرقابة عارضة من قبل وزارة المالیة

.كالمؤسسات العامة إلدارة المستشفیات الحكومیة 
u مؤسسات عامة تستفید من مساھمات مالیة تلحظ لھا في

الموازنة العامة 
u النوع االول يحتوي على مظهرين
u ادارةمجلس  مقراراتمن خالل التصدیق على بعض 

. المؤسسة العامة 
u خالل المراقب المالي الذي ینتدب لدى المؤسسة العامة من



الماليةرقابة وزارة انواع  

اإلدارةالتصديق على بعض مقررات مجلس 
u النظام المالي، تصمیم الحسابات ، نظام االستثمار .
u ، الموازنة السنویة وقطع حساباتھا ، المیزانیة العامة السنویة

حساب االرباح والخسائر ، میزان الحسابات العام ، الجردة 
. االجمالیة السنویة للمواد 

u استعمال االحتیاطي العام ، تحدید وجھة استعمال االرباح
. وطریق تغطیة الخسائر 

uاالقراض واالستقراض  .
u التعرفات واسعار البیع والشراء وبدالت الخدمات التي تقدمھا

 . المؤسسة العامة 



رقابة  وزارة المالية أنواع 

رقابة المراقب المالي على المؤسسات العامة 
u -  مراقبة العملیات واالعمال المالیة
u- في مقررات مجلس االدارة الخاضعة لتصدیق وزارة  التدقیق

المالیة 
u-  التدقیق في الحسابات السنویة للمؤسسة العامة
u--  النصف سنویة والسنویة عن  قاریر للتاعداد المراقب المالي

اعمال رقابتھ لدى المؤسسة 
u-  علمھاالعالم عن المخالفات التي تبلغ

تحديث دور الدولة –رجاء شريف . د.أ



أنواع رقابة وزارة المالية

u ھي رقابة نصت علیھا النصوص المنشئة للمؤسسات العامة
u تتناول ھذه الرقابة المصادقة على:
u الموازنة
u    الحسابات الختامیة

رقابة وزارة المالية  -رجاء شريف . د.أ



أنواع رقابة  وزارة المالية

uتاریخ 66 رقم القانون من والستون الثانیة المادة نصت  
  لعام الملحقة والموازنات العامة الموازنة قانون2017/11/3

:یلي ما على  )2017
u المالیة والحسابات الموازنات تخضع اخر نص الي "خالفا 

 القانون أشخاص من والھیئات والصنادیق العامة للمؤسسات
 كانت ایا خاص نص ھناك یكن لم ما العامة والھیئات العام

 في تلحظ مالیة مساھمات من تستفید كانت حال في تسمیتھا،
 تقوم ان على المالیة وزارة لمصادقة للدولة العامة الموازنة

 كل من نیسان شھر نھایة أقصاھا مھلة في المالیة وزارة بإیداع
 التبریریة المستندات بكافة "مشفوعا موازنتھا مشروع عام

 بنفقاتھا والمرتبطة المطلوبة واإلیضاحات واإلحصاءات
وإیراداتھا،



ادوات الرقابة -ج

.مديرية المحاسبة العامة-

u الذي یرتبط بھ المراقبون المالیون فیقدمون لھ العامة مدیرالمحاسبة
.تقاریرھم لیرفعھا مع مطالعتھ لى مدیر المالیة العام

العامةدائرة الرقابة المالية على المؤسسات -

الماليون المراقبون



د-رقابة وزارة المالية والتدقيق

 تاریخ 326 رقم القانون من 73 المادة بموجب اخضعت
 المؤسسات وحسابات العامة المؤسسات حسابات 28/6/2001

 والتدقیق الداخلي التدقیق لنظام للدولة التابعة العامة والمرافق
 وأناطت المعتمدة، والمحاسبة التدقیق مكاتب قبل من المستقل
 كل في توافرھا الواجب والمواصفات المعاییر تحدید المالیة بوزیر

  منھ بقرار ،وذلك والمحاسبة التدقیق ومكتب الداخلي المدقق من
 وزیر قبل من مشترك بقرار والخارجي الداخلي المدقّق تعیین یتم

 إستدراج بعد خاص شروط دفتر وفق الوصایة وسلطة المالیة
.تصنیفھا جرى التي والخبراء المكاتب بین عروض

 . المالیة وزیر الى والنھائیة االولیة التقاریر ترفع



ثانيا: منح اإلمتياز للقطاع الخاص

u الدولة اللبنانیة إلدارة المرافق العامة اإلستثماریة اعتمدت
أسلوب سواء أكانت تجاریة أو صناعیة أو تربویة أو خدماتیة 

إلنتاج الطاقة كاإلمتیازات منح اإلمتیاز للقطاع الخاص 
.المیكانیكیةالكھربائیة ،والمعاینة 

u یوضع دفتر شروط خاص لإلمتیاز یتضمن حقوق وواجبات
كل من الفؤیقین ویمنح القطاع الخاص جعالة لقاء إدارة 

.المرفق العام



ملكية أو إدارة القطاع العام الى القطاع نقل  :ثالثا
الخاص 

uاعتمد لبنان المفھوم الواسع للخصخصة وھي
u تحویل المشروع العام كلیا او جزئیا او تحویل إدارتھ كلیا أو

.جزئیا بإ حدى الطرق القانونیة
u ةكعقد اإلمتیاز�ھناك خلط بین الخصخصة وبین العقود المختلف

وعقد اإلدارة
uتم إنشاء المجلس األعلى للخصخصة.
u صدرت قوانین لخصخصة قطاعات الكھرباء واالتصاالت

والنقل 
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رابعا:الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

u اقر قانون تنظیم الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص
لتفعیل موضوع الخصخصة

u تحفیزا لتوظیف الرسامیل اللبنانیة والعربیة في مشاریع
اقتصادیة منتجة تعود بالنفع على اإلقتصاد الوطني

u ھي مشاریع مشتركة تقوم بھا الولة والمؤسسات العامة وسائر
اشخاص القانون العام باستثناء البلدیات 

u تخضع اجراءات اختیار الشریك لمبادىء الشفافیة وحریة
االشتراك للمرشحین المتنافسین 

.مدة عقد الشراكة ال تتجاوز خمسة وثالثین عاما
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تحدیات

uالعامة المؤسسات صعيد على :
uالمكننة غیاب 
uوانجاز الموازنات باعداد المعنیة البشریة الموارد كفاءة عدم 

الحسابات
uالمزدوج القید اعتماد عدم
uاالنظمة اصدار عدم
uغیابھا او االدارة مجالس والیة انتھاء
uالمالیة للرقابة السلبیة النظرة
uالسیاسیة التدخالت
uالبشریة الموارد في فائض ووجود المحاسبیة الوظائف في الشغور  



تابع  -تحديات 

u على صعيد وزارة المالية:

u مھل التصدیق والتصدیق الحكمي

uعدم الموازاة بین الصالحیات المعطاة للمراقب المالي والقدرة الفعلیة

uالحاجة المتتابعة للتدریب المتخصص

u النقص في الموارد البشریة في مدیریة المحاسبة العامة

uعدم اعتماد مبدأ المداورة

u عدم انجاز الحسابات من قبل المؤسسات العامة

u عدم اعداد الموازنات المبنیة على خطط ھادفة وعدم ارفاقھا بالمستندات
التبریریة والجداول اإلیضاحیة

u وحتى عدم ارسالھاالتاخر في إرسال الموازنات
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تابع  -تحديات 

على صعيد الشراكة
البدء بتنفیذ المشاریع المشتركة سیما في ضوء االوضاع المالیة 

للدولة ولتحفیز النمو 
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اقتراحات
u لتفعيل الرقابة
u اخضاع جمیع المؤسسات العامة للرقابة
u مركزیة الشراء للحد من ھدر المال العام
u إعادة النظر في علة وجود المؤسسات العامة بحیث یتم دمج البعض

او الغاء البعض 
u تعدیل النظام العام للمؤسسات العامة
u مد مدیریة المحاسبة العامة بالموارد البشریة
u تعیین مجالس االدارة
u الفصل بین السلطة التقریریة والسلطة التنفیذیة
u التدریب المتخصص
uإعتماد مبدأ الشراكة.



شكرا لمشاركتكم
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