مالحظاث حىل ما جاء باملزكشة العامت عذد  81لعىت 7182
ًخظمً هظا املىخىب مالخظاث خىٌ مظمىن املظهغة الػامت غضص  81لؿىت  7182الغامُت ئلى جىطُذ
الامخُاػاث الجبائُت لػملُاث ئغاصة اؾدثماع ألاعباح واملضازُل غً طغٍم عأؽ ماٌ جىمُت جبػا لصضوع اللاهىن غضص
ّ
 11لؿىت  7182املإعر في  81فُفغي  7182املخػلم بمغاحػت مىظىمت الامخُاػاث الجبائُت ،وطلً باليؿبت للمبالغ
املخىفغة لضي شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت طاث عأؽ ماٌ جىمُت كبل غغة أفغٍل
 7182وباليؿبت ئلى الاهخخاباث املىجؼة مً ِكبل هظه الشغواث والصىاصًم كبل هظا الخاعٍش
وٍالخظ أن ما حاء باملظهغة ال ًخالءم مؼ ملخظُاث اللاهىن غضص  1لؿىت  7182املإعر في  81فُفغي7182
هما هى مبين فُما ًلي:

باليعبت للمبالغ املتىفشة لذي ششكاث الاظتثماس راث سأط مال جىميت والصىادًق
.I
املشتركت راث سأط مال جىميت قبل غشة أفشيل :7182
 )8ما جاء بالقاهىن عذد  1لعىت 7182
أ.

ميذان جذخل سأط مال التىميت

جم بملخض ى اللاهىن غضص  1لؿىت  7182املإعر في  81فُفغي  7182خصغ مُضان جضزالث شغواث الاؾدثماع طاث
عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت للخىظُف في عأؽ ماٌ جىمُت التي جمىذ الحم في الاهخفاع باالمخُاػاث الجبائُت
بػىىان ئغاصة الاؾدثماع في:
املإؾؿاث التي جىجؼ اؾدثماعاث بمىاطم الخىمُت الجهىٍت ،املىصىص غليها بالفصل  36مً مجلت الظغٍبت
غلى صزل ألاشخاص الطبُػُين والظغٍبت غلى الشغواث،
 املإؾؿاث التي جىجؼ اؾدثماعاث في كطاع الفالخت والصُض البدغي املىصىص غليها بالفصل  36مًمجلت الظغٍبت غلى صزل ألاشخاص الطبُػُين والظغٍبت غلى الشغواث،
 املإؾؿاث املصضعة ولُا هما جم حػغٍفها بالفصل  36مً مجلت الظغٍبت غلى صزل ألاشخاصالطبُػُين والظغٍبت غلى الشغواث،
 املإؾؿاث التي جلىم باؾدثماعاث جمىً مً جطىٍغ الخىىىلىحُا أو الخدىم فيها والاؾدثماعاث فيالخجضًض في ّ
ول اللطاغاث الاكخصاصًت وطلً باؾخثىاء الاؾدثماعاث في اللطاع املالي وكطاغاث الطاكت
مً غير الطاكاث املخجضصة ،واملىاحم والبػث الػلاعي والاؾتهالن غلى غين امليان والخجاعة ومشغلي
شبياث الاجصاٌ.
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ّ
وجخم املصاصكت غلى صبغت هظه الاؾدثماعاث بملخض ى ملغع مً الىػٍغ امليلف باملالُت بػض أزظ عأي لجىت
جدضر للغغض طبطذ جغهُبتها وطغق حؿُيرها باللغاع املإعر في  6أفغٍل .7182
 املإؾؿاث املدضزت مً كبل الشبان أصحاب الشهائض الػلُا الظًً ال جخجاوػ أغماعهم زالزىن ؾىت فيجاعٍش جيىًٍ الشغهت وٍخدملىن مؿإولُت الخصغف في املشغوع بصفت شخصُت وصائمت املىصىص
غليها بالفصل  23مً مجلت الظغٍبت غلى صزل ألاشخاص الطبُػُين والظغٍبت غلى الشغواث.
 املإؾؿاث التي ّجسىٌ الاهخفاع باالمخُاػاث الجبائُت املخػللت بػملُاث ئخالت املإؾؿاث التي جمغ
بصػىباث اكخصاصًت بػىىان ئغاصة اؾدثماع املضازُل وألاعباح طبلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل.

ب .جاسيخ جطبيق ألاحكام الجذًذة:
جضزل أخيام اللاهىن غضص  1لؿىت  7182املإعر في  81فُفغي  7182واملخػلم بمغاحػت مىظىمت الامخُاػاث
الجبائُت ّ
خيز الخىفُظ ابخضاء مً غغة أفغٍل  7182وغلُه فان ألاخيام الجضًضة املخػللت باالمخُاػاث الجبائُت
املسىلت لػملُاث ئغاصة اؾدثماع ألاعباح واملضازُل غً طغٍم عأؽ ماٌ جىمُت جطبم ابخضاء مً الخاعٍش املظوىع.

ج .ألاحكام الاهتقاليت
طبلا ألخيام الفلغة  6مً الفصل  86مً اللاهىن املخػلم بمغاحػت مىظىمت الامخُاػاث الجبائُت ،جبلى
غملُاث الاهخخاب في عأؽ ماٌ املإؾؿاث وفي خصص الصىاصًم ،التي جمىذ الحم في الاهخفاع باالمخُاػاث
الجبائُت بػىىان ئغاصة الاؾدثماع املىصىص غليها بمجلت الظغٍبت غلى صزل ألاشخاص الطبُػُين والظغٍبت غلى
الشغواث واملبالغ املىطىغت غلى طمت شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت كبل غغة أفغٍل  ،7182خاضعت
للتششيع الجاسي به العمل قبل التاسيخ املزكىس.
وهظا ما ٌػني أن املبالغ املخىفغة لضي شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت طاث عأؽ ماٌ
جىمُت قبل غشة أفشيل  7182والتي ظبق لها أن اهتفعت باإلمتياصاث الجبائيت ًجب اظتعمالها في:
 مإؾؿاث مىخصبت بمىاطم الخىمُت هما جم جدضًضها بالفصلين  76و 61مً مجلت حشجُؼ الاؾدثماعاث، مإؾؿاث جلىم باؾدثماعاث مإهلت لالهخفاع باالمخُاػاث بػىىان الخىمُت الفالخُت املىصىص غليهابالفصل  72مً مجلت حشجُؼ الاؾدثماعاث،
 مإؾؿاث جلىم باؾدثماعاث بهضف ملاومت الخلىر وخماًت البِئت املىصىص غليها بالفصل  62مً مجلتحشجُؼ الاؾدثماعاث،
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-

-

مشاعَؼ مدضزت في ئطاع مإؾؿاث صغغي ومخىؾطت هما جم حػغٍفها بمجلت حشجُؼ الاؾدثماعاث،
مإؾؿاث الباغثين الجضص هما جم حػغٍفهم بمجلت حشجُؼ الاؾدثماعاث،
ّ
مإؾؿاث جلىم باؾدثماعاث جمىً مً جطىٍغ الخىىىلىحُا أو الخدىم فيها وهظلً الخجضًض في ول
اللطاغاث الاكخصاصًت املىصىص غليها بمجلت حشجُؼ الاؾدثماعاث أو في ألاوشطت املىخفػت بخضزالث
هظام الدشجُؼ غلى الابخياع والخجضًض في مجاٌ جىىىلىحُاث املػلىماث والاجصاٌ ،وجخم املصاصكت غلى
الصبغت املجضصة للمشاعَؼ مً كبل لجىت جظبط جغهُبتها وطغق حؿُيرها بملخض ى أمغ،
مإؾؿاث ّ
جسىٌ الاهخفاع باالمخُاػاث الجبائُت املخػللت بػملُاث ئخالت املإؾؿاث بػىىان ئغاصة اؾدثماع
املضازُل وألاعباح طبلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل،
مإؾؿاث مىطىع غملُاث جأهُل في ئطاع بغهامج جأهُل مصاصق غلُه مً كبل لجىت حؿُير بغهامج
الخأهُل،
مإؾؿاث جمغ بصػىباث اكخصاصًت ّ
جسىٌ الاهخفاع باالمخُاػاث الجبائُت املخػللت بػملُاث ئخالت
املإؾؿاث بػىىان ئغاصة اؾدثماع املضازُل وألاعباح طبلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل.

 )7ما جاء باملزكشة العامت عذد  1لعىت  )7182الفقشة  ، IVالصفحاث  2و 1و(9
هصذ املظهغة الػامت غلى أهه ًمىً حػين اؾخػماٌ املبالغ املخىفغة لضي شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت
والصىاصًم املشترهت طاث عأؽ ماٌ جىمُت كبل غغة أفغٍل  7182في املجالث الجضًضة مؼ طبط وؿبت الطغح في:
 خضوص  %100مً الغبذ الخاطؼ للظغٍبت صون أن جيىن الظغٍبت الضهُا مؿخىحبت باليؿبت للخضزالث فيمىاطم الخىمُت الجهىٍت وفي اللطاع الفالحي
 في خضوص  %66مً الغبذ الخاطؼ للظغٍبت باليؿبت للخضزالث ألازغي وهي: oاملإؾؿاث املصضعة ولُا
 oاملإؾؿاث التي جلىم باؾدثماعاث جمىً مً جطىٍغ الخىىىلىحُت أو الخدىم فيها
 oاملإؾؿاث املدضزت مً كبل الشبان الظًً ال جخجاوػ اغماعهم  61ؾىت مؼ ئشتراط
أن جخجاوػ وؿبت مؿاهمت هإالء الشبان  %61مً عأؽ املاٌ هظه املإؾؿاث
مؼ الخأهُض غلى أهه ًخػين غلى شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت طاث عأؽ ماٌ جىمُت
حؿلُ م املؿدثمغًٍ شهاصة حضًضة في ئًضاع املبالغ وجدغٍغ الحصص وئلتزام حضًض لالؾخػماٌ في املجالث التي
خضصها اللاهىن غضص  1لؿىت  7182حػىٍظا للشهاصة والالتزاماث املؿلمت طبلا لللاهىن الجاعي به الػمل كبل
غغة أفغٍل .7182
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 )3املالحظاث حىل ما جاء باملزكشة العامت عذد  81لعىت : 7182
ما حاء في املظهغة الػامت ًتعاسض مؼ الدشغَؼ الجاعي به الػمل كبل غغة أفغٍل  7182ومؼ ألاخيام الاهخلالُت
لللاهىن غضص  1لؿىت  7182وطلً لالغخباعاث الخالُت :
-

ً
أوال :

ول املبالغ املخىفغة لضي شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت طاث عأؽ ماٌ جىمُت كبل غغة
أفغٍل  7182اهخفػذ باالمخُاػاث الجبائُت طبلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل كبل غغة أفغٍل  7182وطلً غلى
أؾاؽ :
 شهاصة ئًضاع املبالغ أو شهاصة في جدغٍغ عأؽ املاٌ جخظمً جاعٍش إلاًضاع أو جاعٍش جدغٍغ عأؽ املاٌ التزام باؾخػماٌ املبالغ في املجالث املدضصة وفي الخاعٍش املدضص.وٍخػلم ألامغ باملبالغ املدغعة أو املىطىغت غلى الظمت زالٌ ؾىىاث  7183 ، 7186و ، 7182والتي لم ًدؿً
اؾخػمالها طبلا لاللتزام الظي جم حؿلُمه للمؿدثمغًٍ باغخباع أن أحل الاؾخػماٌ لم ًيخه طلً أن املبالغ املىصغت
زالٌ ً 7186خػين اؾخػمالها كبل مىفى ؾىت  7182و املبالغ املىصغت زالٌ ً 7183خػين اؾخػمالها كبل مىفى
ؾىت  7181واملبالغ املىصغت زالٌ ً 7182خػين اؾخػمالها كبل مىفى ؾىت  . 7186وبالتالي ال ًمكً الشجىع في
إلامتياصاث التي مىحت وشهائذ إلاًذاع وإلالتزاماث التي ظلمت للمعتثمشيً.
وال ًمكً جطبيق ما جاء باملزكشة العامت عذد  81لعىت  7182باعتباس أن ششكاث الاظتثماس راث سأط مال
جىميت والصىادًق املشتركت راث سأط مال جىميت ال جيتفع بأي امتياص جبائي عىذ اظتعمال املبالغ املىضىعت
على رمتها واملبالغ املحشسة إر أن الامتياص ًتمتع به املعتثمش في جاسيخ ظابق لتاسيخ الاظتعمال بعيتين.
 ثاهيا:هص اللاهىن غضص  1لؿىت  7182أن طغح ألاعباح املػاص اؾدثماعها في املجالث الجضًضة ًيىن خؿب الحضوص
الخالُت:
 %100 مً الغبذ الخاطؼ للظغٍبت وصون أن جيىن الظغٍبت الضهُا مؿخىحبت باليؿبت للخضزالث في مىاطم
الخىمُت الجهىٍت وفي اللطاع الفالحي
 %811 مً الغبذ الخاطؼ للظغٍبت صون ان جلل الظغٍبت املؿخىحبت غً الظغٍبت الضهُا باليؿبت
للخضزالث ألازغي وهي:
 املإؾؿاث املصضعة ولُا
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 املإؾؿاث التي جلىم باؾدثماعاث جمىً مً جطىٍغ الخىىىلىحُت أو الخدىم فيها
 املإؾؿاث املدضزت مً كبل الشبان الظًً ال جخجاوػ اغماعهم  61ؾىت
الا أن املزكشة العامت عذد  81لعىت  7182اعتمذث في ضبط حذود الطشح اليعب الجذًذة واليعب
القذًمت في أن واحذ ورلك كما ًلي:

 باليعبت إلعتماد اليعب الجذًذة:
مىدذ خم الطغح الىلي وصون أن جيىن الظغٍبت الضهُا مؿخىحبت باليؿبت لالؾدثماعاث في اللطاع الفالحي
والؿُض البدغي بصغف الىظغ غً ميان الاؾخغالٌ في خين أن هظا الامخُاػ ًىدصغ كبل غغة أفغٍل  7182في
الاؾدثماعاث الفالخُت املىجؼة في املىاطم الفالخُت طاث املىار الصػب واملىصىص غليها بالفصل  61مً مجلت
الدشجُؼ غلى الاؾدثماعاث
 باليعبت إلعتماد اليعب القذًمت :
خضص الطغح ب  %66مً الغبذ الخاطؼ للظغٍبت باليؿبت للخضزالث ألازغي في خين أن هظا الحض في الطغح كض جم
ئلغاؤه بملخض ى اللاهىن غضص  1لؿىت .7182
مع املالحظت أن الاكتتاباث في الشأط املال ألاصلي للششكاث املصذسة كليا غير قابل للتطبيق باعتباس أن صفت
املصذس الكلي ال جمىح لها إال بعذ الذخىل طىس اليشاط الفعلي.
كما أن القاهىن لم ًحذد وعبت معاهمت الباعثين الشبان في سأط املال التي حذدتها املزكشة العامت بيعبت
ال جتجاوص عً  %01مً سأط مال املىظعاث.

باليعبت إلى اكتتاباث املىجضة مً قبل ششكاث إلاظتثماس راث سأط مال جىميت
.II
والصىادًق املشتركت راث سأط مال جىميت في سأط مال املؤظعاث قبل غشة أفشيل :7182
 )8ما جاء بالقاهىن عذد  1لعىت 7182
طبلا ألخيام الفلغة  6مً الفصل  71مً اللاهىن املخػلم بمغاحػت مىظىمت الامخُاػاث الجبائُت املظوىع ،جبلى
املضازُل وألاعباح املػاص اؾدثماعها واملىخدبت في عأؽ ماٌ املإؾؿاث املخدصلت غلى شهاصة ئًضاع جصغٍذ
باالؾدثماع كبل غغة أفغٍل  7182والتي جمىذ الحم في الاهخفاع باالمخُاػاث الجبائُت طبلا ألخيام مجلت حشجُؼ
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الاؾدثماعاث زاطػت للدشغَؼ الجاعي به الػمل ئلى غاًت  68ماعؽ  7182وطلً شغٍطت جدغٍغ عأؽ املاٌ املىخدب
في أحل أكصاه  68صٌؿمبر  7182وصزىٌ الاؾدثماع املػني خيز اليشاط الفػلي في أحل أكصاه  68صٌؿمبر .7186

 )7ما جاء باملزكشة العامت :عذد  81لعىت  ( 7182الفقشة  7مً الصفحت (9
جبلى غملُاث اهخخاب شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت للخىظُف في عأؽ ماٌ جىمُت ،في
عأؽ ماٌ املإؾؿاث التي جمىذ الحم في الاهخفاع باالمخُاػاث الجبائُت املىصىص غليها بمجلت حشجُؼ الاؾدثماعاث
واملخدصلت غلى شهاصة ئًضاع جصغٍذ باالؾدثماع كبل غغة أفغٍل  7182زاطػت للدشغَؼ الجاعي به الػمل ئلى غاًت
 68ماعؽ  7182وطلً شغٍطت جدغٍغ عأؽ املاٌ املىخدب في أحل أكصاه  68صٌؿمبر  7182وصزىٌ الاؾدثماع املػني
خيز اليشاط الفػلي في أحل أكصاه  68صٌؿمبر .7186
هما جم الخأهُض غلى أن أخيام الفلغة  6مً الفصل  71املظوىعة ال جطبم غلى املبالغ املخىفغة لضي شغواث
الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت للخىظُف في عأؽ ماٌ جىمُت ئلى غاًت  68ماعؽ  7182والتي
لم ًدؿً اهخخابها في عأؽ ماٌ املإؾؿاث التي جمىذ الحم في الاهخفاع باالمخُاػاث الجبائُت كبل غغة أفغٍل .7182

 )3املالحظاث حىل ما جاء باملزكشة العامت عذد  81لعىت : 7182

-

ً
أوال :

ال ًمىً جطبُم ما حاء باملظهغة الػامت غلى جضزالث شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت
للخىظُف في عأؽ ماٌ جىمُت باغخباع أن جضزالتها ال جمىدها امخُاػاث حبائُت بل اهخفؼ بها املؿدثمغ لضي الشغواث
والصىاصًم املظوىعة مىظ ؾيخين في جاعٍش جضزل شغواث الاؾدثماع والصىاصًم طاث عأؽ ماٌ الخىمُت.
ً
 ثاهيا :مً البضًهي أن هظه ألاخيام ال جطبم غلى املبالغ املخىفغة لضي شغواث الاؾدثماع والصىاصًم املشترهت والتي لم
ًدؿً اؾخػملها باغخباع أن اللاهىن خصغ إلاحغاء في املبالغ املىخدبت في عأؽ ماٌ املإؾؿاث كبل غغة أفغٍل 7182

.III

املقترحاث:

لخمىين شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت للخىظُف في عأؽ ماٌ جىمُت مً اؾخػماٌ
املىاعص املىطىغت غلى طمتها كبل شهغ أفغٍل  7182صون املؿاؽ مً التزاماتها ججاه الاطغاف ّ
املمىلت بً هاخُت مؼ
اخترام ما وعص باللاهىن غضص  1لؿىت ً 7182لترح ما ًلي:
 .8جىكُف الػمل باملظهغة الػامت غضص  81لؿىت  7182ئصضاع مظهغة حضًضة جخالءم مؼ أخيام اللاهىن ًخم
الخىصُص فيها بالخصىص غلى:
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· اؾخػماٌ املىاعص املىطىغت غلى ّ
طمت شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت
للخىظُف في عأؽ ماٌ جىمُت كبل شهغ أفغٍل 7182وفلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل كبل الخاعٍش
املظوىع وطلً وفلا ملا وعص في اللاهىن غضص  11لؿىت  7182وبالخالي جمىين شغواث الاؾدثماع طاث
عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم للخىظُف في طاث عأؽ ماٌ جىمُت مً اؾخػماٌ املبالغ املخىفغة لضيها في
املُاصًً املدضصة لها بالدشغَؼ الجاعي به الػمل كبل غغة أفغٍل  ,7182مؼ الػلم أهه لِـ لهظا
إلاحغاء أي جبػاث غلى مىاعص امليزاهُت باغخباع أن هظا الاؾخػماٌ ال ًسىٌ الاهخفاع بأي امخُاػ حبائي،
في خين أن ما هصذ غلُه املظهغة الػامت مً شأهه جدمُل املؿدثمغًٍ جبػاث حبائُت وطلً
بمطالبتهم بضفؼ الظغٍبت التي لم جضفؼ جبػا الهخفاغهم باالمخُاػاث الجبائُت
· غضم زظىع شغواث الاؾدثماع طاث عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت للخىظُف في عأؽ ماٌ
ّ
جىمُت ئلى ملخظُاث الفلغة  6مً الفصل  71مً اللاهىن املخػلم بمغاحػت مىظىمت
الامخُاػاث الجبائُت
 .7ئصعاج فصل طمً كاهىن ّ
ّ
ًىص غلى مىاصلت الػمل بمُضان جضزالث شغواث الاؾدثماع طاث
املالُت
عأؽ ماٌ جىمُت والصىاصًم املشترهت للخىظُف في عأؽ ماٌ جىمُت الجاعي بها الػمل كبل غغة أفغٍل
 7182وطلً ئلى غاًت  31صٌؿمبر 2019وهى آزغ أحل الؾخػماٌ املىاعصاملخىفغة لضيها خُث ًمىً هظا
الفصل مً جطبُم ما حاء في ألاخيام الاهخلالُت املىصىص غليها في الفلغة  6مً الفصل  86مً
ّ
اللاهىن غضص  1لؿىت  7182املإعر في  81فُفغي  7182املخػلم بمغاحػت مىظىمت الامخُاػاث
الجبائُت.
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