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صملخــ

نتناول في هذه المحاضرة موضوع التمويل في مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة من 

النواحي المتعلقة بالتمويل والعالقة المالية وفق منهجية نقدية بنّاءة تهدف الى البحث عن صيغة 

.موضوعية تصون حقوق الجميع في اطار تعليم جيد

:تتضمن المداخلة النقاط التالية

.تمويل مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة في األنظمة المرعية االجراء-

.شـروط انشـاء مؤسـسـات للتعليم العالي الخاصة-

.مصادر التمويل–مالية مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة -

.العالقة بين ادارة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة ومصادر التمويل-

.المراقبة والتدقيق-

.خالصة ومقترحات-

يتبين من مراجعة القوانين واألنظمة النافذة في لبنان، المتعلقة بانشـاء وعمل مؤسـسـات 

تعليم عالي خاصة، انها لم تشـر بشـكل مباشـر وواضح الى موضوع التمويل في انشـاء 

.المؤسـسـات، وبالتالي ال وجود لنصوص تنظيمية بهذا الخصوصوعمل هذه 

تسـمح فقط لألشـخاص المعنويين بالتقدم " ان االنظمة التي ترعىالتعليم العالي الخاص حاليا

.بطلب الترخيص النشـاء مؤسـسـات تعليم عالي خاصة



مويل انشـاء تشـمل دراسـة موضوع تمويل ومالية مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة ت

.مؤسـسـة تعليم عالي خاصة، ومالية وواردات مؤسـسـة خاصة قائمة للتعليم العالي

فمن المعروف ان نجاح واسـتمرارية العمل في مؤسـسـة تعليم عالي خاصة، مرتبط، 

اضافة لجودة التعليم، بحسـن االدارة المالية وتنظيمها، ويأتي بشـكل أسـاسـي في هذا 

.وتنفيذ الموازنةالموضوع، اعداد

ومن أجل تأمين الشـفافية والمصداقية المطلوبة في مالية مؤسـسـة التعليم العالي من 

الضروري التأكيد على وجوب حصر كافة النفقات في اطار هذه الموازنة وضمنها ومن 

التأكيد على الفصل بين موازنة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة وموازنة " الضروري ايضا

شـخص المعنوي صاحب الترخيص، وكذلك بين حسـابات المؤسـسـة والحسـابات ال

الشـخصية لألشـخاص الطبيعيين المسـؤولين في المؤسـسـة أو في الهيئة أو الجمعية أو 

.الشـركة التي تمثل الشـخص المعنوي

شـكل وعليه، ان العالقة بين ادارة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة ومصادر التمويل وب

خاص الشـخص المعنوي صاحب التمويل يجب ان تحدد وتكون واضحة في النظام 

االسـاسـي للمؤسـسـة في أنظمتها الداخلية بحيث تتحدد مهام ومسـؤوليات كل منهما 

.ومجاالت السـلطة والتدخل

لذا يجب االخذ باالعتبار االلتزامات والمسـؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق الشـخص 

لمعنوي وبالتالي حقه في االشـراف والوصاية والمراقبة والمتابعة وحقه في حصوله على ا

.بدل مادي للجهد الذي يوظفه

ويتجلى مفهوم االسـتقاللية باالسـتقاللية االكاديمية واالدارية التي تعني عدم تدخل مصادر 

ة االكاديمية التمويل في شـؤون العمل االكاديمي، الذي يكون من مسـؤولية االدار



للمؤسـسـة، من جهة، وباالسـتقاللية المالية للمؤسـسـة عن مصادر التمويل التي تتأمن 

.ضمن شـروط وحدود مقبولة من جهة أخرى

ولتأمين هذه االسـتقاللية، ال بد من ايجاد طرق للمراقبة والتدقيق الداخلي على مسـتويات 

لك باالضافة الى المراقبة والتدقيق الخارجي مختلفة يشـار اليها ضمن أنظمة المؤسـسـة، ذ

عن مدى امكانية تنظيم المراقبة والتدقيق على " الذي يبقى السـؤال المطروح حاليا

مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي أو من تكلفهم من 

.مؤسـسـات متخصصة

آليات وضوابط مالئمة لالعتماد والمتابعة، لتأمين النوعية على كل ما تقدم، ينبغي تطوير " بناء

والجودة وعدم المس بفرص االلتحاق بالتعليم العالي على اسـاس الجدارة وحفظ حقوق 

.الطالب وصون حقوق وجهود مصادر التمويل

ةالتمويل في مؤسـسـات التعليم العالي الخاص

اليوم وأكثر من أي : "١٩٩٩جيليز في شباط أبدأ مداخلتي بقول لرئيس جامعة رايس مالكوم

" فمن يملك مخزونا. وقت في تاريخ البشـرية، يرتبط غنى أو فقر األمم بنوعية تعليمها العالي

."أكبر من المؤهالت والقدرات التعليمية والتثقيفية يضمن االسـتمرارية لالنجازات االقتصادية

وديناميكية وسـيزداد حجم الطلب على هذا " اليوم من أكثر العناصر تطورايعد التعليم العالي 

المسـتوى من التعليم في كثير من الدول، ولن يكون بمقدور الحكومات وحدها تأمين فرص 

في هذا االطار سـتلعب المؤسـسـات الخاصة للتعليم العالي . التعليم العالي بالكثافة المطلوبة



، وقد "كبيرا" ونموا" سـيشـهد بالتالي التعليم العالي الخاص توسـعا، و"وفعاال" مهما" دورا

الحظنا أهمية ذلك من خالل ما شـهدته بعض الدول من توجه نحو خصخصة التعليم العالي، 

أن التعليم العالي في لبنان تسـديه المؤسـسـات الخاصة والجامعة اللبنانية ولم يشـكل " علما

.  هذا القطاع مشـكلةدخول التعليم العالي الخاص 

ان االهتمام بقطاع التعليم العالي وتعزيزه وتوسـعه يسـتدعي وضع النظم والضوابط التي 

تنظم، من جهة أصول وشـروط انشـاء واسـتمرارية عمل مؤسـسـات التعليم العالي 

المعنوي الخاصة، ومن جهة ثانية العالقة االدارية والمالية واالكاديمية بين الهيئة أوالشـخص

.صاحب الترخيص ومؤسـسـة التعليم العالي الخاصة

سـوف نتناول هذا الموضوع من النواحي المتعلقة بالتمويل والعالقة المالية وفق منهجية نقدية 

.بنّاءة تهدف الى البحث عن صيغة موضوعية تصون حقوق الجميع في اطار تعليم جيد

:تتضمن المداخلة النقاط التالي

.تمويل مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة في األنظمة المرعية االجراء-

.شـروط انشـاء مؤسـسـات للتعليم العالي الخاصة-

.مصادر التمويل–مالية مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة -

.العالقة بين ادارة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة ومصادر التمويل-

.المراقبة والتدقيق-

.خالصة ومقترحات-



.التمويل في مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة في األنظمة المرعية االجراء. ١

يتبين من مراجعة القوانين واألنظمة النافذة في لبنان، المتعلقة بانشـاء وعمل مؤسـسـات 

لى موضوع التمويل في انشـاء تعليم عالي خاصة، انها لم تشـر بشـكل مباشـر وواضح ا

.وعمل هذه المؤسـسـات، وبالتالي ال وجود لنصوص تنظيمية بهذا الخصوص

لم يتطرق الى ١٩٦٣وتعديالته في القانون الصادر عام ١٩٦١فالقانون الصادر عام 

.موضوع التمويل، ال من قريب وال من بعيد

تتعلق بشـروط ومعايير محددة نصوص ٩٢٧٤/٩٦كذلك لم ترد في المرسـوم التنظيمي 

للتمويل ومصادره، وورد فقط في المادة الثانية منه، في شـروط الترخيص النشـاء 

مؤسـسـة تعليم عالي خاص، وجوب اثبات ملكية طالب الترخيص للعقار المنوي انشـاء 

.المؤسـسـة عليه او أن يثبت حقه في اقامته عليه

المتعلق بشـروط الترخيص ٨٨٦٤/٩٦م التنظيمي رقم أشـارت المادة الثانية من المرسـو

بانشـاء معاهد جامعية للتكنولوجيا، في معرض أصول تشـكيل مجلس االدارة لهذا النوع من 

مؤسـسـات التعليم العالي، الى وجود اعضاء في المجلس من المسـاهمين في انشـاء 

...المؤسـسـة وتمويلها،

واالنظمة المرعية االجراء في لبنان، كما هو واضح أعاله، لم تتطرق او لم حيث أن القوانين 

تتناول موضوع التمويل ومصادره وآلية العالقة المالية بين االطراف المعنية، على النحو 



من قبل المسـؤولين التربويين والمعنيين بالتعليم العالي، ال بد لنا من بحث " المطروح حاليا

.نشـاء واسـتمرارية مؤسـسـات تعليم عالي خاصةشـروط ومسـتلزمات ا



.شـروط انشـاء مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة. ٢

تسـمح فقط لألشـخاص المعنويين بالتقدم " ان االنظمة التي ترعىالتعليم العالي الخاص حاليا

من القانون ٧بطلب الترخيص النشـاء مؤسـسـات تعليم عالي خاصة، وحددت المادة 

" الشـروط المتعلقة بالشـخص المعنوي طالب الترخيص، اذا كان لبنانيا١٩٦١لصادر عام ا

صاحب " (أو أجنبيا) جمعية او هيئة مجازة على وجه قانوني من اهدافها نشـر التعليم العالي(

مؤسـسـة للتعليم العالي في البلد الذي ينتسـب اليه أو من أصحاب الحقوق في بلده النشـاء 

.)مؤسـسـة مماثلةأو ادارة

وقد اسـتقرت حتى االن القرارات واالجتهادات من المراجع القانونية الرسـمية على االجازة 

لالشـخاص المعنوويين اللبنانيين من الفئات التالية بالتقدم بطلب الترخيص النشـاء 

:مؤسـسـات تعليم عالي خاصة

على ان يكون من ...) ثقافية، تربويةانمائية، خيرية، دينية،(جمعية أو مؤسـسـة -

.اهدافها نشـر التعليم العالي

شـركة مدنية تنحصر نشـاطاتها ويكون موضوع انشـائها نشـر التعليم العالي -

يمنع عليها ممارسة نشـاطات قد تصنف ... (والنشـاطات التربوية ذات العالقة

.)بتجارية

" ال تبغى الربح"ء في لبنان تعتبر مؤسـسـات التعليم التي ان االنظمة المالية المرعية االجرا

وأعفيت من ) االجور والرواتب(عليه حصر التكليف الضريبي فيها بالباب الثاني " وبناء

(ضريبة الدخل في ما عدا ذلك المعدل بمراسـيم ١٤٤/١٩٥٩المرسـوم االشـتراعي . 

)٨٩/١٩٩١اخرى وبالقانون 



والمتعلق بالشـخص المعنوي ١٩٦١ن القانون الصادر في العام م٧الملفت في نص المادة 

:غير اللبناني، وجوب توفر احد الشـروط التالية

هصاحب مؤسـسـة للتعليم العالي في البلد الذي ينتسـب الي-

ةمن أصحاب الحقوق في بلده النشـاء مؤسـسـة تعليم عالي مماثل-

ةمؤسـسـة تعليم عالي مماثلالدارةمن أصحاب الحقوق في بلده -

:وهنا نسـجل مالحظات عدة

لم يشـر النص اذا كانت مؤسـسـة التعليم العالي في البلد الذي ينتسـب اليه -أ

كما . في لبنان وشـهاداتها معادلة في لبنان" الشـخص المعنوي معترف بها رسـميا

."مؤسـسـة تعليم عالي مماثلة"في الشـرطين األخرين لم يذكر النص كما ورد

يمكنه (يفهم بوضوح من النص ان كل صاحب حق في بلد تربطه عالقات بلبنان - ب

يمكنه التقدم بطلب الترخيص النشـاء ) انشـاء مؤسـسـة تعليم عالي مماثلة في بلده

ال يتعارض على أن "مؤسـسـة مماثلة في لبنان، ولم يسـتدرك هذا النص بشـرط 

المعروف ان الشـركات من غير الفئة الواردة "! مع االنظمة والقوانين النافذة في لبنان

في لبنان التقدم بطلب الترخيص بانشـاء " ، ال يمكنها حاليا"الهولدنغ"اعاله، القابضة 

مؤسـسـات تعليم عالي بينما تسـمح بذلك انظمة عدد من الدول مثل االردن مما 

!وي اللبنانيين وغير اللبنانيين أمام القانون من هذه الناحيةيعني عدم تسـا

مؤسـسـة تعليم بادارةان كل شـخص معنوي صاحب حق " يفهم من النص ايضا-ج

عالي في بلد تربطه عالقات بلبنان، يمكنه التقدم بطلب الترخيص النشـاء مؤسـسـة 

ا النص يحمل اشـارة الى وهنا يمكننا طرح السـؤال ما اذا كان هذ. مماثلة في لبنان

.امكانية ادارة الشـخص المعنوي لمؤسـسـة التعليم العالي المرخص له بانشـائها



ان االنظمة المرعية االجراء نصت على مسـتلزمات شـروط اضافية النشأء 

واسـتمرارية عمل التعليم العالي الخاص تتعلق بتأمين االنشـاءات وفق معايير محددة، 

، وكلها تتطلب في المراحل االولى ...التجهيزات، الموارد البشـرية وفق مؤهالت محددة 

من انشـاء المؤسـسـة مصادر تمويل من الشـخص المعنوي طالب الترخيص أو 

وفي المراحل التشـغيلية للمؤسـسـة من مصادر عدة منها االقسـاط ... غيره

عليه " بناء. االكاديمية للمؤسـسـةوالرسـوم وواردات اخرى على عالقة بالنشـاطات

.ال بد من بحث موضوع تمويل ومالية مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة



.تمويل ومالية مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة. ٣

:تشـمل دراسـة موضوع تمويل ومالية مؤسـسـات التعليم العالي الخاصة الحاالت التالية

ةة تعليم عالي خاصتمويل انشـاء مؤسـسـ-أ

يمالية وواردات مؤسـسـة خاصة قائمة للتعليم العال- ب

:في هذا االطار يتم التمويل من أحد أو أكثر من مصادر التمويل التالية

أموال خاصة، منقولة أو غير منقولة، لألفراد الشـركاء في حال كانت الجهة -

.لموضوع الشـركة" الممولة شـركة مدنية التي تتناسـب أهدافها وفقا

أموال مشـتركة، منقولة أو غير منقولة، في حال كانت الجهة الممولة جمعية أو -

.مؤسـسـة

هبات أو تقديمات أو تبرعات أو مسـاعدات أو وصايا من جهات مختلفة بما فيها -

.األشـخاص الطبيعيين

:تمويل انشـاء مؤسـسـة تعليم عالي خاصة-أ

الترخيص بانشـاء مؤسـسـة تعليم عالي خاصة يتوجب على عند التقدم بطلب 

الشـخص المعنوي طالب الترخيص تقديم ملف يحتوي، اضافة لألنظمة 

واالختصاصات والبرامج، معلومات واضحة شـاملة ودقيقة عن العقارات 

واالنشـاءات المشـادة او المنوي اشـادتها والتجهيز بكل مكوناته وال يوجد ما 

الى وجوب تقديم مسـتندات ثبوتية بتأمين التمويل المطلوب ومصادره "يشـير حاليا

أو بتقديم بيان بالنفقات والواردات المرتقبة في المؤسـسـة المنوي انشـاؤها، 



باسـتثناء سـندات الملكية للعقارات واالنشـاءات أو سـندات اثبات حق اسـتعمالها 

م األنظمة والقوانين المرعية وتعهد من طالب الترخيص بتأمين المطلوب وباحترا

.االجراء

هل من حق السـلطة التي تمنح الترخيص أن تسـأل وتتحقق من قدرات الشـخص 

المعنوي بالوفاء بمتطلبات ومسـتلزمات انشـاء المؤسـسـة ومن مصادر التمويل 

واسـتمراريتها النجاز المشـروع وكيف يمكن للسـلطة أن تتحقق من ذلك؟ هل 

عبر اصدار انظمة توجب تقديم كشـوفات عن أموال في حسـابات "يكون كافيا

مصرفية أو امالك أو مؤسـسـات ذات ريع؟ أم عبر ادارة انظمة توجب ايداع 

ضمانات نقدية أو عقارات توازي التمويل الملحوظ النشـاء المؤسـسـة؟ يرى 

.غير مقبول في آلية االقتصاد الحر المنظم" البعض أن هذا يعتبر تدخال

جميع فئات . من الخطأ الظن بأن هذه التسـاؤالت تطال فقط الشـركات المدنية

الشـخص المعنوي معنية بذلك، وكلنا يعلم أن قدرات الجمعيات والمؤسـسـات 

.ليسـت كلها بذات المسـتوى وذات األهداف والنشـاطات

اننا نعتقد ان حرص الشـركات المدنية التي تثبت قدرات ومؤهالت انجاز المشـروع 

موضوع طلب الترخيص، لن يكون أقل من الجمعيات والمؤسـسـات المعروفة، الن 

" القانون قد حدد ان الشـركة المدنية المؤسـسـة هي الوحيدة المسـؤولة مباشـرة

ولين مسـؤولية شـخصية بأموالهم تجاه الجهات المختصة ويكون الشـركاء مسـؤ

وممتلكاتهم عن ديون الشـركة أو خسـائرها التي يمكن أن تكون ترتبت عن نشـاط 

.مؤسـسـة التعليم العالي التي أنشـأتها

يمالية وواردات مؤسـسـة خاصة قائمة للتعليم العال- ب



من المعروف ان نجاح واسـتمرارية العمل في مؤسـسـة تعليم عالي خاصة، 

مرتبط، اضافة لجودة التعليم، بحسـن االدارة المالية وتنظيمها، ويأتي بشـكل 

لبحث هذا الموضوع، ال بد من . أسـاسـي في هذا الموضوع، اعداد وتنفيذ الموازنة

.عرض البنود العامة ألبواب الموازنة وأجزائها

. لمؤسـسـة التعليم العالي موازنة تلحظ فيها بنود تخصص لوجهات االنفاق المحددة

:تتغذى الواردات من. تلحظ في الموازنة الواردات المقدرة والنفقات المرتقبة

افادات تسـجيل، (االقسـاط ورسـوم التسـجيل ورسـوم اضافية غير مباشـرة -

)درة للطالبالعداد مق" بناء...) (انهاء دراسـة

...عائدات المنشـورات العائدة للموسـسـة وعائدات مشـاريع االبحاث-

اهبات وتبرعات ووصاي-

:تتوزع النفقات على بنود مخصصة لوجهات محددة وهي تشـمل

ترواتب وأجور وتعويضات ومخصصا-

ةنفقات تشـغيلي-

ةاالدارية والمكتبية والفنياالنشـاءات والتجهيزات -

ةنفقات االبحاث والنشـاطات االكاديمي-

تالصيانة والخدما-

ةالكتب وبرامج المعلوماتي-



ويتم احتسـاب، في اطار هذه الموازنة، وفق أنظمة الشـخص المعنوي صاحب الترخيص 

.ة لتطوير وتنمية المؤسـسـةنسـبة مئوية محددة كاحتياط الزامي، يتم اسـتعماله عاد

من أجل تأمين الشـفافية والمصداقية المطلوبة في مالية مؤسـسـة التعليم العالي من 

الضروري التأكيد على وجوب حصر كافة النفقات في اطار الموازنة وضمنها ومن 

التأكيد على الفصل بين موازنة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة وموازنة " ايضاالضروري 

الشـخص المعنوي صاحب الترخيص، وكذلك بين حسـابات المؤسـسـة والحسـابات 

الشـخصية لألشـخاص الطبيعيين المسـؤولين في المؤسـسـة أو في الهيئة أو الجمعية أو 

.الشـركة التي تمثل الشـخص المعنوي

من المعروف في اطار الشـروط والمفاهيم المتداولة ان مؤسـسـات التعليم العالي ال تبغى 

."ال تبغى الربح"الربح، وهنا يطرح السـؤال حول ماذا يعني 

:من القاعدة االقتصادية يمكن تعريف الربح االقتصادي كما يلي" انطالقا

مجموع الكلفة المتحركة + فة الثابتة مجموع الكل(–مجموع الواردات = الربح االقتصادي 

+

)        مجموع الكلفة االقتصادية

:حيث

...تتغذى الواردات من االقسـاط والرسـوم والتبرعات-



يمثل مجموع الكلفة الثابتة، الكلفة المحاسـبية لالنشـاءات والتجهيزات الضرورية -

.لقيام المؤسـسـة بمهامها

.يمثل مجموع الكلفة المتحركة الرواتب واالجور والنفقات التشـغيلية وخالفها-

تمثل الكلفة االقتصادية قيمة الجهد الذي يبذله الشـخص المعنوي عبر الشـركة أو -

غيرهم في خدمة المؤسـسـة وتسـيير شـؤونها والمحافظة على جودة التعليم فيها، 

ف خال من المخاطر، ومن المنطقي في اطار ومردود التمويل في توظيف معرو

.القاعدة االقتصادية هذه ان تكون الكلفة االقتصادية أكبر من صفر

تكون المؤسـسـة ال تبغي " في هذا االطار، عندما يكون الربح االقتصادي يسـاوي صفرا

.الربح وال يتضارب هذا المفهوم مع بند الكلفة االقتصادية



.رة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة ومصادر التمويلالعالقة بين ادا. ٤

ان العالقة بين ادارة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة ومصادر التمويل وبشـكل خاص 

الشـخص المعنوي صاحب التمويل يجب ان تحدد وتكون واضحة في النظام االسـاسـي 

الداخلية بحيث تتحدد مهام ومسـؤوليات كل منهما ومجاالت للمؤسـسـة في أنظمتها 

.السـلطة والتدخل

في هذا االطار، يجب االخذ باالعتبار االلتزامات والمسـؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق 

الشـخص المعنوي وبالتالي حقه في االشـراف والوصاية والمراقبة والمتابعة وحقه في 

.هد الذي يوظفهحصوله على بدل مادي للج

:ان مفهوم االسـتقاللية يجب تأطيره في اتجاهين

التي تعني عدم تدخل مصادر التمويل في شـؤون :االسـتقاللية االكاديمية واالدارية-أ

العمل االكاديمي الذي يكون من مسـؤولية االدارة االكاديمية للمؤسـسـة التي يجب 

االداء لتأمين جودة التعليم ومصداقية الشـهادات بدورها أن تلتزم بأفضل مسـتويات 

وهذا ال ينفي مسـؤولية صاحب الترخيص في مسـاعدة . التي تمنحها المؤسـسـة

االدارة االكاديمية على القيام بمهامها عن طريق تأمين المسـتلزمات المادية لذلك، 

االدارة حق صاحب الترخيص بمراقبة ومتابعة ومسـاءلة هذه" وهذا ال ينفي أيضا

.على ادائها عبر مجلس األمناء



ان االسـتقاللية المالية لمؤسـسـة التعليم العالي عن مصادر :االسـتقاللية المالية- ب

التمويل يمكن ان تتأمن ضمن شـروط وحدود مقبولة عن طريق الفصل بين موازنة 

المؤسـسـة وموازنة الشـخص المعنوي صاحب الترخيص، مع وجوب أن ترعى 

عن " لعالقة المتبادلة بينهما نصوص تنظيمية في النظام االسـاسي لكل منهما بعيداا

.االسـتنسـابية، وأن ال تحكمها المصالح المسـتجدة

ان يطلب بالمطلق من مصادر التمويل عدم التدخل في الية " في هذا االطار ليس منطقيا

. الالحقة في نهاية السـنة الماليةالعمليات المالية للمؤسـسـة واالكتفاء باجراء الرقابة 

المعروف في كافة االنظمة المالية، الرسـمية والخاصة، ان يراقب ويتابع الممول العمليات 

المالية ويتأكد من حسـن اسـتخدامها في وجهات االنفاق المحددة في الموازنة وهذا يمكن 

:تحقيقه عن طريق

مؤسـسـة للمجالس في االدارة العليا وخاصة الصالحيات التي تنص عليها انظمة ال-

مجلس االمناء الذي يتمثل فيه الشـخص المعنوي، مثال المصادقة على الموازنة 

مالية على " السـنوية أو التعيينات أو المشـاريع الكبيرة التي ترتب اعباء

."محددا" ماليا" المؤسـسـة، والتي تتجاوز سـقفا

يلي وآمر بالصرف من قبل الشـخص المعنوامكانية وجود مراقب ما-



.المراقبة والتدقيق. ٥

:المراقبة والتدقيق الداخلي-أ

تتضمن أنظمة المؤسـسـة عادة النصوص الضرورية الجراء مراقبة وتدقيق ومسـاءلة 

:ومحاسـبة داخلها، ويكون ذلك على مسـتويات مختلفة

" وماليا" بها مجلس االمناء وتشـمل االداء العام للمؤسـسـة اداريارقابة ومحاسـبة يقوم -

في اطار االهداف والغايات العليا للمؤسـسـة، وفي طليعتها جودة التعليم " واكاديميا

.وسـالمة مالية المؤسـسـة وشـرعية العمليات المالية

داء الموظفين رقابة ومحاسـبة يقوم بها رئيس الجامعة ومجلسـها تدخل في تفاصيل ا-

في اطار اهداف المؤسـسـة وفي طليعتها " االداريين والمسـؤولين االكاديميين وتكون ايضا

.تأمين جودة التعليم والحفاظ على صدقية العمل االداري وخاصة الشـق المالي منه

مباشـرة يقوم بها المسـؤولون كل في اطار مهامه ومسـؤوليته في رقابة ومحاسـبة -

.وحدات مؤسـسـة التعليم العالي وأقسـامها

تنفيذ برامج تقييم ذاتي تتسـم بالشـفافية، تنظمها المؤسـسـة على كافة الصعد، -

ويمكن للمؤسـسـة من أجل ذلك تكليف لجان من داخل . االكاديمية واالدارية والمالية

.سـسـة أو مؤسـسـات متخصصة من خارجهاالمؤ

ويمكن لمؤسـسـة التعليم العالي في اطار اثبات حسـن النية والشـفافية اطالع مديرية 

.التعليم العالي على نتائج هذا التقييم



:المراقبة والتدقيق الخارجي- ب

التعليم العالي هو مدى امكانية تنظيم مراقبة وتدقيق مؤسـسـات" السـؤال المطروح حاليا

. الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي أو من تكلفهم من مؤسـسـات متخصصة

المعروف، في العديد من الدول المتقدمة، ان تخضع مؤسـسـات التعليم العالي نفسـها 

لهيئات اعتماد متخصصة خارجية اذا رغبت، حيث تشـمل عمليات تدقيق مالي وأكاديمي 

...وفني 

:ويشـمل التدقيق المالي ما يلي

:تفاصيل الموازنة لتشـمل ما يلي-

في السـنة القادمة ةفي السـنة الحاليةفي السـنة السـابق
)تقديرية(

ةالكلفة العامة واالكاديمية للمؤسـسـ.١

واالكاديمية للهيئات التعليميةالكلفة العامة .٢

٢نسـبة الكلفة الخاصة بالبند .٣

حالكلفة العامة للمسـاعدات والمن.٤

٤نسـبة الكلفة الخاصة بالبند .٥

ةمجموع الوحدات االكاديمية في المؤسـسـ.٦

ةعدد الموظفين االداريين ورتبهم ومؤهالتهم في المؤسـسـ-

:عدد افراد الهيئة التعليمية المتفرغين ومعدل رواتبهم كما يلي-



بالحد االدنى واالقصى للرواتنعدد المتفرغيةالرتب
ىالحد االقصلالمعدىالحد االدن

Professor

Associate

Assistant

Instructor

Other

نطريقة احتسـاب اجر العمل االضافي للمعلمين المتفرغي-

يمعدل االجر للمعلمين ذوي الدوام الجزئ-

هل سـيتم اصدار نصوص قانونية تنظم عمليات تدقيق خارجي ملزمة لمؤسـسـات التعليم 

معتمدة من الوزارة؟ وما هي تبعات نتائج التدقيق واالجراءات العالي الخاصة تقوم بها جهات 

التي تتخذها الوزارة بعد ذلك؟



تخالصة ومقترحا. ٦

في ان للتمويل ١٩٩٩جاء في اعالن االونسـكو حول التعليم العالي في بيروت عام 

التعليم العالي آثاره المضاعفة على التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ويجب اعتبار 

. ، يعود بفائدة هامة شـأنه شأن االسـتثمار في جميع القطاعات"هذا التمويل اسـتثمارا

وتبرز ضرورة السـعي الى ترشـيد اسـتعمال الموارد المخصصة للتعليم العالي 

.وتطوير شـراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمعبمختلف مصادرها 

ان الميل العام هو نحو تنويع مصادر التمويل في التعليم العالي مع اعتبار ان الدعم 

ومقابل توسـع االسـتثمار الخاص في التعليم العالي، ". الحكومي سـيبقى اسـاسـيا

تابعة، لتأمين النوعية والجودة وعدم ينبغي تطوير آليات وضوابط مالئمة لالعتماد والم

المس بفرص االلتحاق بالتعليم العالي على اسـاس الجدارة وحفظ حقوق الطالب وصون 

.حقوق وجهود مصادر التمويل

في اطار الموضوع الذي عرضناه في هذه المداخلة يمكن أن تسـاهم المقترحات التالية 

:في خدمة التوجهات أعاله

" ن نصوص أنظمة مؤسـسـة التعليم العالي الخاصة، نظاماوجوب تضمي.١

بذاته يوضح أجزاء موازنة المؤسـسـة، مواردها ونفقاتها " قائما" ماليا

.وآليات اقرارها وصرفها وفق االصول المحاسـبية العلمية

ضرورة اسـتقاللية موازنة مؤسـسـة التعليم العالي عن موازنة الشـخص .٢

ترخيص وبالتالي ضرورة فتح حسـاب خاص المعنوي صاحب ال

عن حسـاب الشـخص المعنوي وعن حسـابات " بالمؤسـسـة مسـتقال



االشـخاص الطبيعيين المسـؤولين في المؤسـسـة أو من يمثل الشـخص 

.المعنوي

ضرورة ان يتضمن ملف طلب الترخيص لمؤسـسـة تعليم عالي خاصة .٣

.النجاز ما يتضمنه الملف" ويل كافياتحديد مصادر التمويل وان يكون التم

التركيز على االسـتقاللية االكاديمية واالدارية لمؤسـسـة التعليم العالي .٤

الخاصة في اطار سـلطة االشـراف والرقابة والمحاسـبة التي يمارسـها 

مجلس االمناء الذي يتمثل فيه الشـخص المعنوي وحق االحكام الخاصة 

.مؤسـسـةالمحددة في أنظمة ال

التركيز على وجوب التزام المؤسـسـة بتأمين الموارد الضرورية بما فيها .٥

المالية، السـداء تعليم جيد والتزامها بالسـماح بتدقيق خارجي من قبل هيئة 

الشـركات والجمعيات والهيئات (معتمدة يتعلق بتطبيق الشـخص المعنوي 

ير المطلوبة التي تعهدت بها للشـروط والمواصفات والمعاي) والمؤسـسـات

.لمجلس التعليم العالي

هل يجب أن تصدر نصوص قانونية تحدد آليات للرقابة من : ويبقى السـؤال المطروح للنقاش

قبل السـلطات، بما فيها الرقابة المالية على مؤسـسـات التعليم العالي، وعلى مصادر 

مدنية كان أو جمعية أو مؤسـسـة؟ أو التمويل بما فيها التمويل للشـخص المعنوي، شـركة

.١٩٦١من القانون الصادر في العام ١٤نكتفي بالنصوص المتعلقة بالرقابة الواردة في المادة 

الغاية والهدف من تنظيم التعليم العالي الخاص وضبط مسـاراته ومراقبته، يجب أن " وأخيرا

أفضل لهم، " شـأتنا وبالتالي مسـتقبال، توفير االعداد الجيد والنوعي لنا"واخرا" يكون اوال

وهذا يتحقق بتنمية التعليم العالي في اطار الجودة وتوسـيع فرص االلتحاق به، وليس وضع 

. نصوص تفتح الباب لالسـتنسـاب والتعسـف والحصرية





عمراجــــ

تنظيم –١٩٦١كتنون االول سـنة ٢٦قانون صادر في –قانون التعليم العالي الخاص .١
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