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ٚؼزجش اخزظبص يشالجخ انزغٛٛش يٍ انشلبثخ اإلداسٚخ انزًٚ ٙبسعٓب انًغهظ
األػهٗ نهؾغبثبدٔ ،ركًٍ خظٕطٛخ ْزِ انشلبثخ ف ٙكٌٕ انمشاساد ٔانًالؽظبد
ٔانزٕطٛبد انزٚ ٙؼجش ػُٓب انًغهظ ف ٙاؿبس يًبسعزّ نٓزِ انشلبثخ ،ال ركزغٙ
طجغخ انضايٛخ ٔنٛغذ نٓب آصبس عضائٛخ ،رنك أٌ سلبثخ انزغٛٛش ال رغؼٗ انٗ يؼبلجخ
انًغئٔن ٍٛػٍ اإلخزالالد ٔانزغبٔصاد انزٚ ٙشركجَٕٓب ،ثم ٚزى اإلكزفبء فمؾ
ثزٕعٓٓٛى انٗ يذٖ ٔالؼٛخ انخـؾ ٔؿشق رُفٛزْبٔ .يٍ صى فبٌ دٔس انًغهظ األػهٗ
نهؾغبثبد ال ٚزؼذٖ رمذٚش ٔرمٕٚى أداء انزغٛٛش يٍ ؽٛش انكٛفٔ ،اإلدالء ػُذ
االلزؼبء ثبلزشاؽبد ٔرٕطٛبد ؽٕل انٕعبئم انكفٛهخ ثزؾغ ٍٛؿشلّ ٔأعبنٛجّ،
ٔانضٚبدح ف ٙفؼبنٛزّ ٔيشدٔدٚزّٔ ،انكشف ػٍ يكبيٍ انؼؼف ٔانُمض انز ٙرؼزش٘
رذثٛش ٔرغٛٛش األعٓضح انؼًٕيٛخ.
يٍ ثْ ٍٛزِ األعٓضح انؼًٕيٛخ انز ٙرخؼغ نشلبثخ انزغٛٛش انزًٚ ٙبسعٓب انًغهظ
األػهٗ نهؾغبثبدَ ،غذ انًمبٔالد انؼًٕيٛخٔ ،رشًم ْزِ انًشالجخ عًٛغ أٔعّ رغٛٛش
ْزِ انًمبٔالدٚٔ ،غزٕعت يًبسعزٓب انمٛبو ثًغًٕػخ يٍ اإلعشاءاد ،كًب أَٓب
رغزٓذف رؾمٛك يغًٕػخ يٍ األْذافُٚٔ ،زظ ػُٓب آصبس ػهٗ انًغزٕٖ انزذثٛش٘ نٓزِ
انًمبٔالد .فًب ْ ٙيغـشح سلبثخ انزغٛٛش؟(أ) ٔيب ْ ٙأْذاف اخؼبع انًمبٔالد
انؼًٕيٛخ نشلبثخ انزغٛٛش؟ ٔيب ْ ٙآصبس سلبثخ انزغٛٛش ػهٗ رذثٛش انًمبٔالد
انؼًٕيٛخ؟(ة).
أ  -إجراءات رقابة التسيير
ٚهضو انمبٌَٕ انًمبٔالد انؼًٕيٛخ ،عُٕٚب ،ثزٕع ّٛانؾغبثبد ٔانٕصبئك انًؾبعجٛخ
انٗ انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبدٔ ،فك انكٛفٛبد ٔانشكهٛبد انًُظٕص ػهٓٛب فٙ
انُظٕص انزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًمٚٔ .زٕطم انًغهظ ثبإلػبفخ انٗ رنك،
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ثًؾبػش انٓٛئبد انزذأنٛخ نهًمبٔالد انؼًٕيٛخ يشفمخ ثُغخ يٍ رمبسٚش انًؾبعجٍٛ
انًؼزًذ ٍٚأٔ انًشالج ٍٛانذاخهٔ ٍٛٛانخبسع.ٍٛٛ

1

ٔٚغت كزنك ،ػهٗ يغئٔن ٙانًمبٔالد انؼًٕيٛخ ،رمذٚى عًٛغ انٕصبئك انزٚ ٙـهجٓب
لؼبح انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبدٔ ،رضٔٚذْى ثكبفخ انًؼهٕيبد انز ٙرزؼهك ثزغٛٛش ْزِ
انًمبٔالدٔ 2.ف ٙؽبنخ انزؤخٛش ف ٙرمذٚى ْزِ انٕصبئك انًؾبعجٛخًٚ ،كٍ نهشئٛظ األٔل
أٌ ٚؾكى ثًٕعت أيش ػهٗ األشخبص انًغئٔن ،ٍٛثغشايخ ًٚكٍ أٌ ٚظم يجهغٓب
األلظٗ انٗ أنف(  )1000دسْىًٚٔ .كٍ ثبإلػبفخ انٗ رنك أٌ ٚؾكى ثغشايخ يبنٛخ
رٓذٚذٚخ ٚظم يجهغٓب األلظٗ انٗ خًظ يبئخ(  )500دسْى ػٍ كم شٓش رؤخٛش.

3

رجذأ ػًهٛخ اعشاء يشالجخ انزغٛٛش ػهٗ انًمبٔالد انؼًٕيٛخ ،يٍ خالل اإلػذاد
انًغجك نهًهفبد انًزؼهمخ ثبنًمبٔالد انًضيغ اخؼبػٓب نهشلبثخٔ ،انًؾذدح ف ٙثشَبيظ
أشغبل انًغهظ انًُظٕص ػه ّٛف ٙانًبدح انضبيُخ يٍ انمبٌَٕ سلى  62-99انًزؼهك
ثًذَٔخ انًؾبكى انًبنٛخ.
ٔٚزى االفززبػ انشعً ٙألشغبل انشلبثخ يٍ لجم سئٛظ انغشفخ انًخزظخٔ ،رنك يٍ
خالل رٕع ّٛسعبنخ انٗ انًغئٔن ٍٛػٍ انًمبٔنخ انؼًٕيٛخ انًغغهخ ػًٍ انجشَبيظ،
إلخجبسِ ثبنًشالجخ انًضيغ انمٛبو ثٓب.
ثؼذ رنكٚ ،ؼ ٍٛسئٛظ انغشفخ انًغزشبس ٍٚانًكهف ٍٛثبنًشالجخٚٔ ،خٕل نٓى انؾك
ف ٙاإلؿالع ػهٗ عًٛغ انًغزُذاد أٔ انٕصبئك انكفٛهخ ثزضٔٚذْى ثًؼهٕيبد ؽٕل
رغٛٛش انًمبٔالد انؼًٕيٛخ انخبػؼخ نهًشالجخًٚٔ ،كٍ نٓى كزنك االعزًبع انٗ

 1المادة  76مه القاوون رقم .62-99
 2المادة  77مه القاوون رقم .62-99
 3المادة  78مه القاوون رقم .62-99
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األشخبص انزٚ ٍٚشٌٔ أٌ افبدرٓى ػشٔسٚخٔ ،ف ٙؽبنخ ػذو اعزغبثخ انًؼُ ٍٛٛثبأليش
نـهجبد انًغزشبس ٍٚرشفغ ثشؤٌ رنك رمبسٚش انٗ انشئٛظ األٔل نهًغهظ نهجش فٓٛب.

4

ٔثؼذ انمٛبو ثبنزؾشٚبد انؼشٔسٚخٔ ،عًغ انؼُبطش انًمُؼخٔ ،دساعخ انًهفبدٚ ،زى
رجهٛغ انًالؽظبد انًغغهخ يٍ ؿشف انًغزشبس ٍٚانًمشس ٍٚانٗ انًغئٔن ٍٛػٍ
انًمبٔالد انؼًٕيٛخ انًشالجخٔ ،انزٚ ٍٚؾك نٓى اإلدالء ثزؼمٛجبرٓى ٔسدٔدْى ػُذ
االلزؼبء داخم أعم شٓشٔ 5 .ٍٚػُذ اَظشاو ْزا األعم ٚؾشس انًغزشبس رمشٚشا
ٕٚعّٓ انٗ سئٛظ انغشفخ.

6

ٔٚزى انزذأل ثشؤٌ انزمشٚش انًمذو يٍ لجم انغشفخ انًخزظخٔ ،انز ٙرزشكم يٍ
خًغخ أػؼبء يٍ ثُٓٛى انشئٛظ ٔانًغزشبس انز٘ لبو ثبنًشالجخٚٔ ،مذو انًغزشبس
رمشٚشِ ثبنُغجخ نكم يهفًٚٔ ،كٍ نهغشفخ االعزًبع نألشخبص انًؼُ ٍٛٛثبنًالؽظبد
انًغغهخ ثخظٕص انزمشٚش انًؼذ ؽٕل ػًهٛخ يشالجخ انزغٛٛشٚٔ ،زى رٕع ّٛسعبئم
رزؼًٍ ْزِ انًالؽظبد انٗ انًغئٔن ٍٛػٍ انًمبٔالد انؼًٕيٛخ ٔرنك يٍ ؿشف
سئٛظ انغشفخ انًخزظخٔ ،انزٚ ٙغت أٌ ٚزى اإلعبثخ ػُٓب ف ٙأعم ال ًٚكٍ أٌ ٚمم
ػٍ شٓش.

7

ثُبء ػهٗ َزبئظ يذأنخ انغشفخ انًخزظخٔ ،اٌ الزؼٗ انؾبل ػهٗ َزبئظ انزؾشٚبد
انزكًٛهٛخ ٔرؼمٛجبد يغئٔن ٙانًمبٔالد انؼًٕيٛخٚ ،مٕو انًغزشبس انًمشس ثبػذاد
يششٔع رمشٚش خبصٔ 8 ،اخؼبػّ نهًذأنخ.

 4المادة  79مه القاوون رقم .62-99
 5المادة  80مه القاوون رقم .62-99
 6المادة  80مه القاوون رقم .62-99
 7المادة  82مه القاوون رقم .62-99
 8المادة  83مه القاوون رقم .62-99
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ٔف ٙؽبنخ اكزشبف انغشفخ يخبنفخ رُذسط ػًٍ انًخبنفبد انًُظٕص ػهٓٛب فٙ
انًٕاد  56ٔ55ٔ54يٍ انمبٌَٕ سلى ٚ ،62-99زى اشؼبس انٕكٛم انؼبو نهًهك ثزنك
ؿجمب نًمزؼٛبد انًبدح  57يٍ َفظ انمبٌَٕٔ .ارا رى اكزشبف ػُبطش يكَٕخ نهزغٛٛش
ثؾكى انٕالغ ؿهجذ انغشفخ انًخزظخ يٍ انًغزشبس أٌ ٙٓٚء رمشٚشا ف ٙانًٕػٕع
ٕٚعّٓ انٗ انٕكٛم انؼبو نهًهك ،أيب ارا كبَذ األػًبل انًكزشفخ رغزٕعت ػمٕثخ
عُبئٛخ أٔ رؤدٚجٛخ ؿجمذ يمزؼٛبد انًبدح  111يٍ انمبٌَٕ سلى .62-99

9

ٕٚعّ انشئٛظ األٔل انزمشٚش انخبص انز٘ أػذِ انًغزشبس انًمشسٔ ،انز٘ رى
انزذأل ثشؤَّ ف ٙانغشفخ انًخزظخ ،انٗ انٕصٚش األٔل ٔانٕصٚش انًكهف ثبنًبنٛخ
ٔانٕصٚش انٕطٚٔ ،ٙؾك نٓئالء اإلدالء ثًالؽظبرٓى ٔرؼمٛجبرٓى ٔانزؼجٛش ػٍ آسائٓى
داخم أعم ٚؾذدِ انشئٛظ األٔل ػهٗ أال ٚمم ػٍ شٓش .ثؼذ رنك ٚزى رٕعْ ّٛزا
انزمشٚش يشفمب ثبٜساء ٔانزؼبنٛك انًزٕطم ثٓب انٗ نغُخ انجشايظ ٔانزمبسٚش ألعم
ادساعٓب ،ػُذ االلزؼبء ،ف ٙانزمشٚش انغُٕ٘ نهًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد.
ًٔٚكٍ اعًبل يخزهف يشاؽم يغـشح يشالجخ انزغٛٛش فًٛب ٚه:ٙ
-

-

10

11

رخـٛؾ ػًهٛبد يشالجخ انزغٛٛش يٍ خالل اػذاد انًهفبد ؽٕل انًمبٔنخ
انؼًٕيٛخ يٕػٕع انشلبثخ؛
االفززبػ انشعً ٙنهشلبثخ يٍ لجم سئٛظ انغشفخ انًخزظخٔ ،رنك ثزٕعّٛ
سعبنخ انٗ انًغئٔل ػٍ انًمبٔنخ انؼًٕيٛخ انًغغهخ ػًٍ انجشَبيظ،
إلخجبسِ ثبنًشالجخ انًضيغ انمٛبو ثٓب؛
يمبثهخ انًغئٔن ٍٛػٍ انًمبٔنخ انؼًٕيٛخ انًؼُ ٍٛٛثبأليش ف ٙػ ٍٛانًكبٌ؛
انمٛبو ثبنزؾشٚبد انالصيخ ٔعًغ انؼُبطش انًمُؼخ ٔدساعخ انًهفبد يٍ
ؿشف انًغزشبس انًمشس؛

 9المادة  84مه القاوون رقم .62-99
 10المادة  85مه القاوون رقم .62-99
 11التقزٌز السىوي للمجلس األعلى للحسابات لسىة  ،2005ص .38
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-

رجهٛغ انًالؽظبد انٗ انًغئٔن ٍٛػٍ انًمبٔنخ انؼًٕيٛخ انًشالجخ؛
عٕاة انًمبٔنخ انؼًٕيٛخ انًشالجخ ف ٙأعم شٓشٍٚ؛
اػذاد انزمشٚش ؽٕل ػًهٛخ يشالجخ انزغٛٛش؛
اإلعزًبع انًؾزًم نألشخبص انًؼُ ٍٛٛثبنًالؽظبد أيبو انغشفخ
انًخزظخ؛
يذأنخ انغشفخ انًخزظخ ؽٕل انًالؽظبد انًغغهخ ثخظٕص انزمشٚش
انًؼذ يٍ لجم انًغزشبس انًمشس؛
رٕع ّٛسعبئم رزؼًٍ يالؽظبد انٗ انًغئٔن ٍٛػٍ انًمبٔالد انؼًٕيٛخ
انًؼُٛخ ٔرنك يٍ ؿشف سئٛظ انغشفخ انًخزظخ؛
عٕاة انًغئٔن ٍٛانًؼُ ٍٛٛف ٙأعم ال ًٚكٍ أٌ ٚمم ػٍ شٓش؛
اػذاد يششٔع رمشٚش خبص ٔاخؼبػّ نًذأنخ انغشفخ؛
انزؼمٛجبد انًؾزًهخ نهٕصساء ٔانًغئٔن ٍٛانًؼُ ٍٛٛثبأليش؛
ادساط انًالؽظبد ،ػُذ االلزؼبء ،ثزمبسٚش انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد.

ٔٚغذس انززكٛش فْ ٙزا انظذد ،ثؤَّ يُز دخٕل انمبٌَٕ سلى  62-99ثًضبثخ يذَٔخ
انًؾبكى انًبنٛخ ؽٛض انزـجٛك ،لبيذ ْزِ انًؾبكى ثبَغبص  420يًٓخ نًشالجخ انزذثٛش،
يُٓب  115يًٓخ أَغضد يٍ ؿشف انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد ٔ

 305يٍ ؿشف

انًغبنظ انغٕٓٚخٔ .ف ٙاؿبس يًبسعزّ نشلبثخ انزغٛٛش ثشعى عُخ

 2008أَغض

انًغهظ يب ٚمبسة  50يًٓخ شًهذ لـبػبد يخزهفخ ،كبٌ يٍ ثُٓٛب لـبع انًمبٔالد
انؼًٕيٛخٔ ،لذ رؼًٍ انزمشٚش انغُٕ٘ نهًغهظ نغُخ

 2008يهخظب نضالصخ رمبسٚش

خبطخ ثبنًمبٔالد انؼًٕيٛخ يٍ أطم  30رمشٚش يُشٕسًْ ،ذ انًمبٔالد انزبنٛخ:
 انششكخ انٕؿُٛخ نهُمم ٔانٕعبئم انهٕعغزٛكٛخ؛
 انششكخ انًغشثٛخ نألنؼبة ٔانشٚبػخ؛
 انششكخ انٕؿُٛخ نزٓٛئخ خهٛظ أكبدٚش (طَٕبثب).
ٔلذ رٕطم انًغهظ األػهٗ ػهٗ ػٕء انُزبئظ انز ٙأعفشد ػُٓب يشالجخ انزغٛٛش
انز ٙخؼؼذ نٓب ْزِ انًمبٔالد انضالس ،ػٍ رغغٛم يغًٕػخ يٍ انًالؽظبد رى
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رجهٛغٓب انٗ انًغئٔن ٍٛانًؼُ ٍٛٛػٍ رغٛٛش ْزِ انًمبٔالدٔ ،يمبثم ْزِ انًالؽظبد
انًغغهخ رى رمذٚى الزشاؽبد ٔرٕطٛبد ،انٓذف يُٓب ْٕ انشفغ يٍ عٕدح َٔغبػخ
انزذثٛش .نزنك ٚؾك نُب أٌ َزغبءل ػٍ آصبس سلبثخ انزغٛٛش انزًٚ ٙبسعٓب انًغهظ
األػهٗ نهؾغبثبد ػهٗ رغٕٚذ ؿشق ٔأعبنٛت رذثٛش انًمبٔالد انؼًٕيٛخ؟

ة -آثار رقابة التسيير على تذبير الوقاوالت العووهية
اٌ انٓذف األعبع ٙيٍ اخؼبع انًمبٔالد انؼًٕيٛخ نشلبثخ انزغٛٛش انزًٚ ٙبسعٓب
انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد ْٕ ،ؽًبٚخ األيٕال انؼًٕيٛخ انز ٙرزهمبْب ْزِ انًمبٔالد
يٍ انذٔنخ أٔ يٍ انًئعغبد انؼًٕيٛخ ،يٍ كم رجزٚش أٔ ػٛبع أٔ اًْبل.
ٔٓٚذف انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد يٍ خالل يًبسعزّ الخزظبص سلبثخ انزغٛٛش
كًب ْٕ يُظٕص ػه ّٛف ٙانًبدح  75يٍ انمبٌَٕ سلى  ،62-99انٗ رمذٚش ٔرمٛٛى
رغٛٛش انًمبٔالد انؼًٕيٛخ يٍ ؽٛش انكٛفٔ ،كزا رمٛٛى أعبنٛت انؼًمٔ ،رنك يٍ أعم
رمذٚى االلزشاؽبد ٔانجذائم انكفٛهخ ثزؾغ ٍٛؿشق ْزا انزغٛٛشٔ ،انشفغ يٍ فؼبنٛزّ
ٔيشدٔدٚزّ.
ٔرشًم ْزِ انًشالجخ عًٛغ أٔعّ ٔيظبْش انزغٛٛش ،ؽٛش ٚمٛى انًغهظ األػهٗ
نهؾغبثبد نٓزا انغشع ،يذٖ رؾمٛك األْذاف انًؾذدح ٔانُزبئظ انًؾممخٔ ،كزا
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ركبنٛف ٔششٔؽ الزُبء ٔاعزخذاو انٕعبئم انًغزؼًهخٔ .رشًم سلبثخ انًغهظ األػهٗ
أٚؼب يششٔػٛخ ٔطذق انؼًهٛبد انًُغضحٔ ،كزا ؽمٛمخ انخذيبد انًمذيخ ٔانزٕسٚذاد
انًغهًخ ٔاألشغبل انًُغضح .كًب ٚزؤكذ انًغهظ يٍ أٌ األَظًخ ٔاإلعشاءاد انًـجمخ
داخم انًمبٔالد انؼًٕيٛخ ،رؼًٍ انزغٛٛش األيضم نًٕاسدْب ٔاعزخذايبرٓب ٔؽًبٚخ
يًزهكبرٓب ٔرغغٛم كبفخ انؼًهٛبد انًُغضح.
اٌ يشالجخ انزغٛٛش انزًٚ ٙبسعٓب انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد ،ال رُؾظش فمؾ فٙ
انُظش ف ٙيذٖ ششػٛخ انزذثٛش انز٘ ٚمٕو ثّ يغئٔن ٙانًمبٔالد انؼًٕيٛخ ٔ ،اًَب
رزغبٔص رنك نزًزذ انٗ رمٛٛى كبفخ يظبْشِ ْٕٔ .األيش انز٘ ٚؼُ ٙأَّ ٚؼزًذ يُـك
ٔيغؼٗ رمٛٛى انُزبئظ ٔانغٕدح ف ٙاألداء ،رنك أَّ يًٓب ٚكٍ رذثٛش ْزِ انًمبٔالد
ششػٛب ثبنُظش انٗ يـبثمزّ نهُظٕص ٔانمٕاَ ٍٛانغبس٘ ثٓب انؼًم ،فبَّ ال ٚؼزجش
ثبنؼشٔسح عٛذا اال ػُذ يب ٚزى اؽزشاو يجبدة انفؼبنٛخ ٔانُغبػخ ٔااللزظبد.
اٌ اػزًبد انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد نٓزِ انًشالجخ انًشركضح ػهٗ انُزبئظ ثذل
االكزفبء فمؾ ثًشالجخ انًششٔػٛخ ،رُغى ػُٓب آصبس اٚغبثٛخ ػهٗ يغزٕٖ رؾغ ٍٛعٕدح
رذثٛش انًمبٔالد انؼًٕيٛخ ٔانًظبنؼ انؼًٕيٛخ األخشٖ انخبػؼخ نشلبثزّ.
ٔيٍ أعم لٛبط آصبس يشالجخ انزغٛٛش ػهٗ رذثٛش انًمبٔالد انؼًٕيٛخ ،عُؼزًذ ػهٗ
انزمبسٚش انغُٕٚخ انزٚ ٙظذسْب انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد ؿجمب نًمزؼٛبد انًبدح
 100يٍ انمبٌَٕ سلى  62-99انًزؼهك ثًذَٔخ انًؾبكى انًبنٛخٔ ،عٛزى انزشكٛض ػهٗ
انزمشٚش انغُٕ٘ نغُخ  ،2007يٍ خالل دساعخ ًَٕرط انششكخ انٕؿُٛخ نهـشق
انغٛبسح ثبنًغشة.
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رؼزجش انششكخ انٕؿُٛخ نهـشق انغٛبسح ثبنًغشة ششكخ يغبًْخ ثشأعًبل ٚجهغ 4,4
يهٛبس دسْى عُخ

ًٚٔ ،2006زهك طُذٔق انؾغٍ انضبَ ٙنهزًُٛخ االلزظبدٚخ

ٔاالعزًبػٛخ َغجخ  %95يٍ انشأعًبل ،فًٛب انجبل ٙرًزهكّ خضُٚخ انذٔنخ.

12

ٔلذ أعفشد ػًهٛخ يشالجخ انزذثٛش انز ٙلبو ثٓب انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد ثشؤٌ
ْزِ انًمبٔنخ انؼًٕيٛخ ػٍ رغغٛم عًهخ يٍ اإلخزالالد انز ٙكبَذ يؾم يالؽظبد
ٔرٕطٛبدٔ ،رزٕصع ػهٗ أسثؼخ يؾبٔس سئٛغٛخ:





انزذثٛش انزمُٙ؛
انزغٛٛش انًبنٔ ٙانًؾبعجٙ؛
انغٛبعخ انزغبسٚخ ٔانزغؼٛشٚخ؛
اإلؿبس انًئعغبر ٙنهششكخ ٔػاللزٓب ثبنٕطبٚخ.

ػهٗ يغزٕٖ انزذثٛش انزمُ:ٙ
َ .1مض ف ٙانذساعبد انزمُٛخ انًزؼهمخ ثجؼغ انُمؾ انؾغبعخ أصُبء انمٛبو
ثبنذساعبد ْٕٔ ،يب ُٚغى ػُّ رؤخش ف ٙاإلَغبص ٔفك اٜعبل انًمشسح،
ٔانضٚبدح ف ٙركبنٛف اإلَغبص َزٛغخ انمٛبو ثؤشغبل انظٛبَخْٔ ،زا يب ؽزا
ثبنًغهظ األػهٗ انٗ رٕطٛخ انششكخ ثؼشٔسح اٚالء أًْٛخ خبطخ نهذساعبد
انزمُٛخ انًزؼهمخ ثبنُمؾ انؾغبعخ ٔخبطخ انشدٔو راد اإلسرفبع انكجٛش
ٔانًُشآد انفُٛخ انكجشٖ؛
 .2لٛبو عٓبص ٔاؽذ يزًضم ف ٙانًخزجش انؼًٕي ٙنهزغبسة ٔانذساعبد ثًشالجخ
خبسعٛخ يضدٔعخ ْٕٔ ،يب أصش ػهٗ َغبػخ يخـؾ رؤي ٍٛانغٕدح انز٘
ٔػؼزّ انششكخ ،نزنك أٔطٗ انًغهظ األػهٗ انششكخ ثبنمٛبو ثكم انزذاثٛش
انالصيخ إلٚغبد ؽم نٕػؼٛخ رؼبسة انًظبنؼ انُبعًخ ػٍ غٛبة يُبفغخ
ؽمٛمٛخ ف ٙيغبل انًشالجخ انزمُٛخ ألشغبل ثُبء انـشق انغٛبسح؛
 .3انهغٕء انٗ يمبٔالد ػؼٛفخ انمذسح انًبنٛخ ف ٙاَغبص األشغبل ،يًب ٚئصش عهجب
ػهٗ عٕدح انًشبسٚغ انًُغضح ٔكزا انزؤخٛش ف ٙاَغبصْب ،نزنك ٕٚط ٙانًغهظ
 12التقزٌز السىوي للمجلس األعلى للحسابات لسىة  ،2007ص .10
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.4

.5

.6

.7

األػهٗ ثبٚالء أًْٛخ كجٛشح نًؼٛبس انمذسح انًبنٛخ نهًمبٔالد يغ انؾفبف ػهٗ
انزُبفغٛخ ٔاإلثمبء ػهٗ يغٕٓد انجؾش ػٍ انزكهفخ االلزظبدٚخ؛
ػذو ٔعٕد طٛبَخ يُزظًخ نهجُٛخ انزؾزٛخ نهـشق انغٛبسح ْٕٔ ،يب يٍ شؤَّ أٌ
ٚؼشع عاليخ يغزؼًه ٙانـشق نهخـش ،نزنك ٚزٕعت اػـبء أًْٛخ كجٛشح
نظٛبَخ شجكخ انـشق انغٛبسح ،ػٍ ؿشٚك اػذاد ؽذٔد دَٛب نهزذخم يٍ أعم
انًؾبفظخ ػهٗ ششٔؽ انغاليخ ٔانشاؽخ؛
رذْٕس يئششاد انغاليخ ػهٗ انـشق انغٛبسحٚٔ ،فغش رنك ثبصدٚبد َغجخ
ؽٕادس انغٛش انًغججخ نهٕفٛبد نذٖ يغزؼًه ٙانـشق انغٛبسح ،نزنك ٚغت
انمٛبو ثبنزؾغ ٍٛانًغزًش نششٔؽ انغاليخ ػهٗ انـشق انغٛبسحٔ ،رنك ثزؾذٚذ
أْذاف لبثهخ نهمٛبط ٔخبطخ ف ٙيغبل خفغ َغجخ انؾٕادس ٔيذح رذخم فشق
اإلعؼبف؛
غٛبة يمبسثخ شًٕنٛخ ف ٙانؾفبف ػهٗ انجٛئخ ْٕٔ ،يب ٚئصش عهجب ػهٗ األَظًخ
االٚكٕنٕعٛخ انًؾٛـخ ثًشبسٚغ انـشق انغٛبسح ،نٓزا ٚغت رؾغ ٍٛرذاثٛش
انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔاؽزشاو انمٕاَ ٍٛانغبس٘ ثٓب انؼًم فْ ٙزا انًٛذاٌ؛
ػذو اعزغالل ٔرٕظٛف رمُٛبد انًؼهٕيبد انؾذٚضخ ف ٙرغٓٛض ٔرذثٛش انـشق
انغٛبسح ْٕٔ ،يب ُٚزظ ػُّ ػؼف رؤي ٍٛعٕدح ػبنٛخ نهًؼهٕيبد ،نزنك ٚغت
اٚالء أًْٛخ كجٛشح نهًخبؿش انًزؼهمخ ثبنزمُٛبد انؾذٚضخ نهًؼهٕيبد
ٔاالرظبالدٔ ،كزا اعزغالل انفشص انًزبؽخ ف ٙيغبل انزمُٛبد انؾذٚضخ ٔانزٙ
يٍ انًُزظش أٌ رهؼت دٔسا يزضاٚذا ف ٙأَشـخ انششكخ.

ػهٗ يغزٕٖ انزذثٛش انًبنٔ ٙانًؾبعج:ٙ
ْ .1شبشخ ٔػؼف انٕػؼٛخ انًبنٛخ نهششكخَ ،زٛغخ َٓظ عٛبعخ انهغٕء
انًفشؽ انٗ االلزشاع ٔيب ُٚـٕ٘ ػه ّٛرنك يٍ يخبؿش ػهٗ ػًبٌ
انزٕاصٌ انًبن ٙنهششكخ ،نٓزا ٕٚط ٙانًغهظ األػهٗ يخزهف األؿشاف
انًؼُٛخ رؾًم يغئٔنٛبرٓب كبيهخ يٍ أعم يؼبنغخ انخـش انًؾزًم نزٕلف
انششكخ ػٍ أداء يب ثزيزٓب يٍ دٔ ٌٕٚانزضايبد؛
 .2رـجٛك ؿشق يؾبعجٛخ دٌٔ عُذ لبََٕ ٙيمجٕل ْٕٔ ،يب ٚئصش عهجب ػهٗ
انمٕائى انًبنٛخ نهششكخ ،ثؾٛش ال رفظؼ ػٍ انمًٛخ انؾمٛمٛخ نألطٕل
انًٕػٕػخ سٍْ اشبسرٓب ،نزنك ٚغت رجُ ٙؽم يمجٕل إلشكبنٛخ اؽزغبة
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ٔاعزخًبد األطٕل انًٕػٕػخ سٍْ اشبسح انششكخ ٔرنك ؽزٗ رزالءو يغ
انمٕأَ ٍٛانًؼبٛٚش انًمجٕنخ ٔرؼكظ انهٕائؼ انًبنٛخ نهششكخ ٔػؼٛخ
يًزهكبرٓب ثظٕسح طبدلخ ٔيٕصٕق ثٓب؛
 .3رغغٛم خشٔلبد ػهٗ يغزٕٖ رُفٛز انًٛضاَٛخ ٔرذثٛش انغٕٛنخ انُمذٚخ ٔكزا
رغغٛم خغبئش ف ٙانظشف ْٕٔ ،يب ُٚزظ ػُّ رؾًم انششكخ نًجبنغ يبنٛخ
اػبفٛخ كبٌ ثبإليكبٌ رفبدٓٚب ،نزنك ٚغت رؾغ ٍٛانزذثٛش انًبن ٙنهششكخ،
ٔرنك ثبػـبء أًْٛخ خبطخ نًشبكم خغبئش انظشف ٔرذثٛش انزٕلؼبد فًٛب
ٚخض انًٛضاَٛخ.
ػهٗ يغزٕٖ انغٛبعخ انزغبسٚخ ٔانزغؼٛشٚخ :
 .1ػذو اػزًبد َظبو ٔاػؼ ف ٙانزغؼٛش ْٕٔ ،يب ُٚغى ػُّ اسرفبع أصًُخ
اعزؼًبل ثؼغ انًمبؿغ يٍ انـشق انغٛبسحٔ ،خبطخ رهك انز ٙرؼشف
اصدؽبيب ٔالجبال كجٛشا كًمـغ انذاس انجٛؼبء انشثبؽ ،نزنك ٚغت ٔػغ َظبو
نهزغؼٛش أكضش اَظبفب ٔرنك ثبنؾشص ػهٗ اَغغبو أكجش نهزغؼٛشح انكٛهٕيزشٚخ،
ٔانغبء انُمبئض انز ٙرشٕة اعزؼًبل انجـبئك اإلداسٚخ ،اػبفخ انٗ األخز
ثؼ ٍٛاإلػزجبس اؽذاس فئخ خبطخ ثبنؼشثبد انز ٙرزٕفش ػهٗ أكضش يٍ صالس
يؾبٔس؛
 .2ػذو رٕفش انششكخ ػهٗ عٛبعخ ٔاعزشارٛغٛخ ٔاػؾخ ف ٙيغبل انزغٕٚكْٕٔ ،
يب ُٚزظ ػُّ اسرفبع َغجخ ػذو انشػب نذٖ يغزؼًه ٙانـشق انغٛبسحٔ ،ػؼف
انزٕاطم انخبسع ،ٙنزنك ٚغت ادخبل يمبسثخ انزغٕٚك ف ٙصمبفخ انششكخ انزٙ
ظهذ انٗ ػٓذ لشٚت راد ؿبثغ رمُٔ ،ٙرنك يٍ خالل رمٕٚخ انزٕعّ َؾٕ
انضثٌٕ ٔرمهٛض ػٕايم ػذو انشػب ٔاٚالء أًْٛخ أكجش نهزٕاطم.
ػهٗ يغزٕٖ اإلؿبس انًئعغبر ٙنهششكخ ٔػاللبرٓب ثبنٕطبٚخ:
 .1رؾذٚذ غٛش دلٛك نهًؾٛؾ انًفٕع انٗ انششكخ يٍ ؿشف انغهـخ انًفٕػخ
ٔاػزًبد ثشَبيظ-اؿبس يزغبٔصْٔ ،زا يب أدٖ انٗ ػذو اػـبء انششكخ يب
ٚكف ٙيٍ انشإٚخ انجؼٛذح انًذٖ ،ثبنشكم انز٘ ٚغًؼ نٓب ثبَغبص ثشيغخ
يزٕاصَخ رؤخز ثؼ ٍٛاالػزجبس االكشاْبد انزًٚ ٙكٍ أٌ رٕاعٓٓب ،نزنك ٚزٕعت
انمٛبو ثزؾذٚذ ٔاػؼ نهًؾٛؾ انًجشيظ ثبنُغجخ نهـشق انغٛبسح ػهٗ انًغزٕٖ
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انجؼٛذ ٔرنك يٍ أعم اػـبء انششكخ سإٚخ أفؼم ف ٙاؿبس ثشَبيظ يؾٍٛ
نهـشق انغٛبسحٔ ،كزا ػشٔسح رؾذٚذ انزضايبد ٔاػؾخ ث ٍٛانًفٕع
ٔانًفٕع انٔ ّٛادساعٓب ف ٙػمذ ثشَبيظ عذٚذ ٚمٕو يمبو انجشَبيظ-اإلؿبس
2008-2004؛
 .2انزؤخٛش ف ٙانًظبدلخ ػهٗ ارفبلٛبد ايزٛبص رذثٛش انًشفك انؼًٕئ ٙدفبرش
انزؾًالدٔ ،كزا انزؤخٛش ف ٙاخالء األساػ ٙنجُبء انـشق انغٛبسحٔ ،فٙ
اخشاط انًشبسٚغ انمجهٛخ يٍ ؿشف انًفٕع ْٕٔ ،يب يٍ شؤَّ أٌ ٚؼشع
انششكخ نًخبؿش يبنٛخ لبََٕٛخ ،نزنك ٚغت يؼبنغخ انُمبئض انز ٙرشٕة ثؼغ
أفؼبل انًفٕع ٔخبطخ انزؤخٛشاد انًالؽظخ ػهٗ يغزٕٖ انًظبدلخ ػهٗ
انُظٕص انزُظًٛٛخ ٔانٕصبئك انمبََٕٛخ انؼشٔسٚخ ٔاخشاط انذساعبد
ٔانًشبسٚغ انمجهٛخ ٔاخالء األساػ ٙانًخظظخ نهـشق انغٛبسح؛
 .3اػزًبد َظبو غٛش ٔاػؼ ف ٙيغبل انززجغ ٔانًشالجخٔ ،ػذو رؾذٚذ ؿجٛؼخ
انًشالجخ انًبنٛخ انز ٙرًبسعٓب ٔصاسح انًبنٛخ ػهٗ انششكخ ْٕٔ ،يب ٚئد٘ انٗ
ػؼف انؾكبيخ ٔانزذلٛك ٔرذثٛش انًخبؿش ،نزنك ٚغت رؾغَ ٍٛظبو انؾكبيخ
نذٖ انششكخ ٔرنك ػٍ ؿشٚك رٕػٛؼ َظبو انًشالجخ انًبنٛخ انًـجك ػهٓٛب،
ٔكزا رمٕٚخ اعزمالنٛخ يغهظ اإلداسح ٔدٔسِ ف ٙانززجغ ٔخبطخ ف ٙيغبالد
انزذلٛك ٔرذثٛش انًخبؿش ٔرنك ف ٙاَغغبو ربو يغ أفؼم انًًبسعبد فْ ٙزا
انًٛذاٌ.
اَـاللب يٍ ْزِ انًالؽظبد انز ٙرى رغغٛهٓب يٍ ؿشف انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد
أصُبء يًبسعزّ نشلبثخ انزغٛٛش ػهٗ انششكخ انٕؿُٛخ نهـشق انغٛبسحًٚ ،كٍ اعزُزبط
أَٓب رُمغى اعًبال انٗ َٕػ:ٍٛ
 انُٕع األٔلٚ :ؼزجش ثًضبثخ يخبنفبد لبََٕٛخ ٔرذثٛشٚخ؛
 انُٕع انضبَٚ :ٙؤخز شكم رٕطٛبد ،انٓذف يُٓب ْٕ رؾغ ٍٛاألداء ٔانزذثٛش
ثبنششكخ انٕؿُٛخ نهـشق انغٛبسح.
ٔارا كبَذ ْزِ اإلخزالالد انًشركجخ يٍ لجم يغٛش٘ انششكخ انٕؿُٛخ نهـشق
انغٛبسح رؼزجش ف ٙيغًهٓب خشلب نمٕاػذ لبََٕٛخ ،فبَٓب ال رشكم فٔ ٙالغ األيش عٕٖ
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َزبئظ ٔرذاػٛبد الخزالالد ف ٙانزذثٛش ،عٕاء ػهٗ طؼٛذ انجشيغخ أٔ انٓٛكهخ
انزُظًٛٛخ ف ٙرٕصٚغ االخزظبطبد ٔاعُبد انًٓبو ٔٔعبئم ٔؿشق رُفٛز ٔاَغبص
األْذاف انًشعٕيخ يٍ ؿشف ْزِ انششكخ.
آل ٔيظٛش انزٕطٛبد انز ٙرمذو ثٓب

ٔلذ رزجغ انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد و

ثخظٕص انًالؽظبد ٔاإلخزالالد انًغغهخ ػهٗ يغزٕٖ انزذثٛش ،ؽٛش رٕطم انٗ
أٌ انششكخ لبيذ ثزُفٛز  12رٕطٛخ يٍ أطم  15أ٘ يب ٚشكم  ،80%ف ٙؽٍٛ
الصانذ صالس رٕطٛبد ف ٙؿٕس اإلَغبص ْٕٔ يب ٚشكم َغجخ

 ْٕٔ .20%يب ٚئكذ

ثؤٌ انًغهظ ٚهؼت دٔسا يًٓب ػهٗ يغزٕٖ ػمهُخ رذثٛش انًمبٔالد انؼًٕيٛخ.
ٔٚج ٍٛانغذٔل انزبن ٙيآل انزٕطٛبد انز ٙرمذو ثٓب انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد
ثخظٕص انًالؽظبد انز ٙعغهٓب ػهٗ يغزٕٖ رذثٛش انششكخ انٕؿُٛخ نهـشق
انغٛبسح ثبنًغشة:
عدد
التوصياث
 15توصٍة

التوصياث المنجسة
النسبت
العدد
80%
12

في طور اإلنجاز
النسبت
العدد
20%
3

غير منجسة
النسبت
العدد
-

انًظذس :رمشٚش انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد نغُخ  ،2009ص .547

ٔسغى انذٔس انفؼبل انز٘ ٚهؼجّ انًغهظ األػهٗ نهؾغبثبد ف ٙرغٕٚذ رذثٛش
انًمبٔالد انؼًٕيٛخ يٍ خالل يًبسعزّ نشلبثخ انزغٛٛش ،اال أٌ ٔالغ يًبسعخ انًغهظ
نٓزا االخزظبص ،يُز دخٕل يذَٔخ انًؾبكى انًبنٛخ ؽٛض انزـجٛكٚ ،زًٛض ثبنؼؼف
ٔانًؾذٔدٚخ ،يمبسَخ ثؼذد انًمبٔالد انؼًٕيٛخ .رنك أٌ انؼذد اإلعًبن ٙنٓزِ
انًمبٔالد انز ٙخؼؼذ نًشالجخ انزغٛٛش يُز  2006انٗ ؽذٔد عُخ  2009نى ٚزغبٔص
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 87يمبٔنخ .يُٓب  15يمبٔنخ ثشعى عُخ  25 ٔ ،2006عُخ  26 ٔ 2007عُخ 2008
صى  21عُخ  13.2009كًب ْٕ يج ٍٛف ٙانغذٔل انزبن:ٙ
تطور عذد الوقاوالت العووهية الخاضعة لوراقبة التذبير هن طرف الوحاكن
الوالية ها بين 2009-2006
السنت
عدد المقاوالث

2006
15

2007
25

2008
26

2009
21

 13هذي اإلحصائٍات وردت فً تقزٌز حول المىشآت والمقاوالت العمومٍة المزفق بالقاوون المالً لسىة  ،2011ص .90
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