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 هيئة العليا للرقابة الإدارية واملاليةلل الس نوي  تقريرال 

 املعلومة اإىل النفاذ حول 2021لس نة 
 

 

 
يف جمال تكريس حق  2021ساا نة  واملالية خاللالهيئة العليا للرقابة الإدارية  نشااا يقدم هذا التقرير حملة حول 

 2016مارس  24واملؤرخ يف  2016لسااااا نة  22النفاذ اإىل املعلومة طبقا ملا تقتضاااااياك  احقم القالوس ا اساااااا   دد 

 واملتعلق ابحلق يف النفاذ اإىل املعلومة.

طار الهيئة وتساااااع             ق يف النفاذاحل تكريسو تفعيل مقتضاااااياا القالوس ا اسااااااا  املذ ور اإىل  يف هذا الإ

 التالية:احملاور  مضنميكن تبويهبا مجةل من الإجراءاا  اختاذاإىل املعلومة من خالل 

 .هل اتعيني ملكّف ابلنفاذ اإىل املعلومة وانئب .1

  املوقع.تطوير قا دة بياانا  ابلهيئة معموقع الواب اخلاص  للمعلومة  ىلالنرش التلقايئ  .2

 الرّد عــىل مطالب النفاذ اإىل املعلومة. .3

 املشاركة يف دوراا تكوينية يف جمال احلق يف النفاذ اإىل املعلومة. .4

 الالزمة. ابملوارد البرشية اكتنظمي ا ارش يف اخلاّص ابلهيئة ودمع .5

س ياقيف  س نة  لدوهتاىل تنظمي الهيئة  حرصت  ،ذاا ال س نوية ل شضوع " حول مو  2021ال ر التقارير ااااااان

 2020جواس  29ؤرخ يف م 2020لس نة  375مر حكويم  دد ا ا  صدورمرور س نة عــاااىل  مبناس بة وذكل"  الرقابية

 .ر تقارير هيئاا الرقابة وتقارير املتابعة الصادرة عهناابتنظمي معلية نشواملتعلّق 

I. :تعيني ملكّف ابلنفاذ اإىل املعلومة وانئباك   

نشااااااء خلية لفاذ اإىل املعلومة مبوجب مقرر تعيني ملكّف ابلنفاذ اإىل املعلومة  حرصااااات الهيئة العليا  ىل اإ

مّت  وقد (،2و 1)ملحق  دد  2021 افريل  01 واملالية بتارخيوانئب هل  اصااااادرس رئهس الهيئة العليا للرقابة الإدارية 

 (.  3)ملحق عــدد  2022 افريل  08حتيني املقّرر هذا خبصوص خّطة انئب امللكف ابلنفاذ اإىل املعلومة بتارخي 



 

2 

II. الهيئة:للمعلومة  رب موقع  التلقايئ النرش 

شااااااار وحتيني املعلوماا  اخلاّص موقع الواب الرمسي  عــااااااىل حتسني وتطويرالهيئة  معلت هبا من  اجل ن

 : نرشمن خالل وذكل  لالس تعاملواملعطياا اخلاّصة هبا ووضعها  ىل ذّمة العموم يف شلك قابل 

 واملالية:التقارير الس نوية للهيئة العليا للرقابة الإدارية  .1

س نوية اااااااالهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية نش تتّول    2021اإىل غاية س نة  2011من س نة ر التقارير ال

 للتحميل. قابةل (PDF)يف صيغة 

 

  وا ادةل:ادلراساا  .2

معلها واليت تمتثّل  نا اخرية مالسااا نواا   اصااادرهتا خالل وا ادةل اليتر مجيع ادلراسااااا ااااااااانشااا تولّت الهيئة

  ييل:ابخلصوص فامي 

 2021جواس  29يوم  للهيئة يفالندوة الس نوي  العقادر التقارير الرقابية " مبناس بة ا" دليل املامرساا الناحجة يف نش. 

  تونس. واملايل يفادلليل املهنجي للمتفقّد الإداري 

  ابللغة الفرنس ية واملنشآ ا العموميةدليل املامرساا الفضىل من  اجل حومكة  افضل للمؤسساا(.) 

  العمويم.دراسة خصوصية هتّم العرشة  اخطاء  اكرث ش يو ا يف جمال الترّصف 

  جتناب  اخطاء  الترّصف.دليل املترصف العمويم من  اجل اإ
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 لنشاطهانرش النصوص القالولية والرتتيبية املنّظمة  .3

 وعنواهناوتنظميها الهيلكي  واملالية الإداريةة العليا للرقابة ئاإىل الهي املهام املو وةل  .4

 وتفصيلها 2021س نة اإىل غاية  2010للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية من س نة  املزيالية املرصودةتطّور  .5

  

 الرقابيةومتابعة لتاجئ التقارير ملعلوماا املتعلّقة بنشاطها يف جمال تنس يق برامج التدّخل ا .6

 

 بنشاطهااملعطياا الإحصائية اخلاصة  .7

 

  :املعلومةالنفاذ اإىل  ءفضا .8
 

 : املعلومة كام يتضّمن  ايضا اإىل العالقة بقالوس النفاذ والرتتيبية ذااهــذا الفضاء النصوص الترشيعية  يتضّمن

  املعلومة.منوذج من مطلب النفاذ اإىل  ا 

 .امنوذج من مطلب تظّّل  

 انئباك.بياانا ختّص امللكّف ابلنفاذ اإىل املعلومة و 

  املعلومة.التقرير الس نوي حول النفاذ اإىل 

III.  املعلومةالرّد عــىل مطالب النفاذ اإىل: 
  
ية توّلت   ية واملال نة الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملال مطالب للنفاذ اإىل  03الرّد  ىل  2021بعنواس سااااا 

  :وردا  رب الربيد الإلكرتوين ومكتب الضبط كام يبههّنا اجلدول التايل املعلومة
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IV.  املعلومة:املشاركة يف دوراا تكوينية يف جمال احلق يف النفاذ اإىل  
 

 ابلتعاوس من امللكف ابلنفاذ اإىل املعلومة وانئباك يف ورشاااة تدريبية لّظمها هيئة النفاذ اإىل املعلومة لك شاااار 

 ."اإىل املعلومةاحلّق يف النفاذ "  حول موضوعابلعامصة  2021ديسمرب  08و 07 وذكل  اايماكة مع جملس  اورواب ار لشاو 

 

عـــدد 

 املطالب

  املعلومة  إلى للنفاذ املطلوبة الصورة طالب املعلومة املطلبطريقة ورود 

 مطلب النفاذ إلى املعلومة  

 مكتب الضبط
البريد 

 اإللكتروني

شخص 

 طبيعي

شخص 

 معنوي 

على  عين

 املكان

 نسخة

 ورقية

 نسخة

 
 
 إلكترونية

 مآل املطلب   موضوع املطلب 

01  

مطلب نفاذ إلى 

املعلومة تقّدم 

به  السيد 

)م.ر.ت( مسّجل 

 281عــدد تحت 

 14بتاريخ 

 2021سبتمبر

*    * 

القيمة املالية للميزانية 

فة عــلى 
ّ
التكميلية املوظ

الزيادة الناتجة عن توحيد 

ساعات العمل التي جــاءت  

الصادرة  71باملذكرة عــدد 

عن الوكالة التونسية للتكوين 

2021جويلية  02بتاريخ املنهي   

تّم الرّد عــلى 

مطلب املعني 

باألمر 

بمقتض ى 

مراسلة عبر 

البريد 

اإللكتروني 

 06بتاريخ 

2021أكتوبر   

02  

مطلب نفاذ إلى 

تقّدم املعلومة 

 ج.جالسيد  به

مسّجل تحت 

بتاريخ  282عــدد 

سبتمبر  14

2021 

*    * 

التبعات املالية عــلى امليزانية 

وتحديدا  2022و 2021لسنة 

ة كتلة األجور الزيادة في قيم

الناجمة  ()الساعات اإلضافية

عن تفعيل االتفاق بين وزارة 

الشباب والرياضة واإلدماج 

املنهي والجامعة العامة 

 والتشغيلللتكوين املنهي 

بخصوص النقطة الثانية 

قة 
ّ
بمحضر االتفاق املتعل

بتخفيض ساعات العمل 

املستوجبة لفئة من أعوان 

ون سواهمدالتكوين   

تّم الرّد عــلى 

مطلب املعني 

باألمر 

بمقتض ى 

مراسلة عبر 

البريد 

اإللكتروني 

 06بتاريخ 

2021أكتوبر   

03 

مطلب نفاذ صادر 

عن رئيس مرصد 

قابة مسّجل تحت ر 

 08بتاريخ  322عـــدد 

  2021أكتوبر 

  *  *  

د حو   التقرير النهــــــافي للتفقــــــّ

بعض أوجه التصّرف بالشركة 

الـــوةـــنـــيــــــة لـــ ـــجـــيـــن الـــ ـــلـــفــــــاء 

ئــــة يه الصـــــــــــــــادر عن  والورق 

الرقـابـة العــامـة ألمدو الـدولـة 

والشــــــــــــ ون العقارية في  ــــــــــــ ر 

    2014من سنة  ماي 

 الرّد على تّم 

  مطلب النفاذ 

بمقتض ى 

املراسلة عـــدد 

304/2021 

 19بتاريخ 

  2021أكتوبر 
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V.  ابلهيئة:تنظمي ا ارش يف اخلاّص 
 

 اوائل التسعيناا عند  اإىل الواثئق بعض اترخي يعود وقمي هام بآارش يفواملالية الهيئة العليا للرقابة الإدارية  تزخر

تفقّد  ابلإضااافة اإىل تقارير العامة،رقابية  اجنزهتا هيآلك الرقابة  رتقاريمن   اساااسااا ا ارشاا يف هذا تآاسااهس الهيئة ويتكوس

دارية وملفااوواثئق التفقدايا الوزارية  وتقارير نشااااا   ساااا نة منذ تآاسااااهسااااها واملالية للهيئةهتّم اجلوالب الإدارية  اإ

1993. 

 اب ارشاا يف املتعلق 1988 اوا 02 يف املؤرخ 1988 لساا نة 1988 لساا نة 95  دد القالوس احقم وتطبيقا  

 ا ارش يف يف الترصف وتراتهب رشو  املتعلّق بضبط 1988 ديسمرب 13يف املؤرخ 1988 لس نة 1981  دد وا امر

تالف ا ارش يف وحتويل وفرز الوس يط وا ارش يف اجلاري  الهيئةتولّت  العام، ا ارش يف  ىل والاطالع ا ارش يف واإ

 العمل.  هبا اجلاري وللرتاتهب للقوالني وفقا ا ارش يف وتنظمي مبهّمة جرد القيامواملالية العليا للرقابة الإدارية 

قصد مسا دة الهيئة عـــاااىل تنظمي الوطين،  ا ارش يفمؤسسة مراسةل  2021 س نة خالل مت الإطار، هذا ويف

طاراهتا تولّيا ارش يفها  طارين من اإ من لعدد  بري  رصااااوح جرد معلية وتولّت مؤسسة ا ارش يف الوطين مشكورة توفري اإ

وترحيل عــااااااادد هام من اافظاا ا ارشاا يف اإىل مؤسااسااة  ابلهيئة التقارير الرقابية املتوفّرة الإدارية وامللفاا الواثئق

طار   اس  ىل ا ارش يف الوطين حلاق اإ ملكّف ابلإرشاف عــاااااىل ا ارش يف ابلهيئة العليا  متخّصصيمت يف مراةل لحقة اإ

 ا ارش يف.ملواصةل املتصةل بتنظمي للرقابة الإدارية واملالية 

  الرقابية:تنظمي امللتق  الوطين للهيئة حول موضوع نرش التقارير  

مع مرور س نة  ىل صدور ا امر  2021تزامن تنظمي الندوة الس نوية للهيئة العليا للّرقابة الإدارية واملالية لس نة  

الرقابة وتقارير املتعلّق بتنظمي معلية نرشااا تقارير هيئاا  2020جواس  29املؤرخ يف  2020لسااا نة  375احلكويم  دد 

 املتابعة الصادرة عهنا.

ولظرا للامهية القصااوا اليت توا ا الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية لتطبيق مقتضااياا هذا ا امر احلكويم ملا 

هل من  اثر معيق  ىل تمثني معل خمتلف الهيئاا الرقابّية وتكريس مقتضاااياا الشااافافية واملسااااءةل  ىل مسااا توا معل 

الهيآلك العمومية وما يطرااك من متطلباا لتجس يدس  ىل  ارض الواقع، مّت تنظمي هذس الندوة حتت سايم اإرشاف س يادة 

 رئهس امجلهورية حتت عنواس " نرش التقارير الّرقابّية: د امة لتكريس الشفافية واملساءةل".
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طار تطبيق مقتضياا القالوس اااوتندرج معلية نش املؤرخ  2016لس نة  22ا اسا   دد ر التقارير الرقابية يف اإ

ر بصفة دورية ويف اااااامناك النش 6واملتعلق ابحلق يف النفاذ اإىل املعلومة اليت توجب  احقم الفصل  2016مارس  24يف 

 شلك قابل لالس تعامل لتقارير الهيئاا الّرقابية طبقا للمعايري املهنية ادلولية.

طار حتقيق الا لزتام احملمول  ىل الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية ابلتنس يق مع كام يتزنل تنظمي هذس الندوة يف اإ

طار التعهد الثاين خلطة العمل الرابعة لرشااااااكة احلكومة املفتواة واملتعلّق بتعزيز الشااااافافية  خمتلف الهيآلك الرقابية يف اإ

س نة  375ية وفقا  احقم ا امر احلكويم  دد واملساءةل فامي خيّص التقارير الرقابية واذلي هيدف اإىل نرش التقارير الرقاب  ل

 ووضع منظومة الكرتولية ملتابعة تنفيذ التوصياا الواردة هبذس التقارير. 2020

املذ ور  2020لساااا نة  375وتلزتم هيئاا الرقابة واملتابعة وفقا  احقم الفصاااالني ا اّول والثاين من ا امر احلكويم  دد 

تضااّمن لتاجئ  اعاملها يمّت اإ دادها وفقا للمعايري املهنية ادلولية املعمول هبا يف جمال الرقابة  ا الس نرشاا تقارير تآاليفية ساا نوية ت 

 وذكل يف   جال حمددة.

لياك  ا الس، املبادت واملقتضااياا اليت يتعنّي اارتا ا  يف املقابل ضاابط الفصاال الثال  من ا امر احلكويم املشااار اإ

ة  مبقتضااياا ا امن العام وادلفاع الوطين والعالقاا ادلولية وحامية املعطياا عند نرشاا التقارير الرقابية واملتصااةل خاصااّ

 الشخصية والاسرتاتيجية اخلاّصة ابملنشآ ا والهيآلك العمومية اليت تنشط يف قطا اا وجمالا تنافس ية.

وتساااع  الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية من خالل تنظميها لهذس الندوة اإىل نرشااا الوعي بآامهية نرشااا التقارير 

الرقابية يف تكريس مبد اي الشفافية واملساءةل وتوضيح الضوابط واملتطلباا املهنية اليت يتعني مرا اهتا من قبل الهيئاا 

ن تبليغ خمرجاا  اعاملها وفقا للمعايري املهنية ادلولية املعمول هبا مع الاساا تاناس الرقابية  اثناء معلية النرشاا من  اجل حساا

 ابلتجارب املقارلة الناحجة يف هذا اجملال. 

ية  ىل بق ية واإ ئاا الرقاب فة ممثيّل الهي طار اإىل اك هذا الإ ية يف  ملال بة الإدارية وا يا للرقا ئة العل وتوجاك اهامتم الهي

ّرف ولّواب الشعب والإ الميني وممثيل منظاما اجملمتع انرش التقارير من ممثيل هيآلك التص ا اطراف ذاا العالقة مبسآاةل

ىل بياس واقع التجربة  املدين، من خالل برانمج هيدف للتعريف ابملعايري ادلولية والتجارب املقارلة الناحجة يف هذا اجملال واإ

عميق النقاش حول الضااااوابط واملتطلباا اليت يتعنّي  اخذها الوطنية يف نرشاااا التقارير الرقابية والت دايا املطرواة وت 

 بعني الاعتبار  اثناء معلية النرش.

طار حرصها  ىل توفري ا ادةّل والواثئق املرجعية اليت تسامه يف دمع قدراا  كام تولّت الهيئة هبذس املناس بة، ويف اإ

صدار وثيقة مرجعية حت ت عنواس "املامرساا اجلّيدة لنرش التقارير الرقابية" املراقبني العموميني وتمثني خمرجاا  اعامهلم، اإ

تتناول اب اساس املفاهمي ا اساس ية املتصةل بعملية النرش والإطار القالوين والرتتهيب املنظم لها واملعايري ادلولية املعمول هبا 

لضوابط اليت حتمك معلية النرش يف هذا اجملال و افضل الطرق للتواصل الإ اليم بشآاس خمرجاا التقارير الرقابية مع بياس ا

 وحوصةل للتجربة الوطنية يف هذا اخلصوص.
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 التوصياا:

و امهية التصّوراا  بعمق النقاشاابرثاء املداخالا و  2021متزّيا خمتلف جلساا الندوة الس نوية للهيئة لس نة 

. وقد خلصت خمتلف ا اشغال اإىل مجةل جناح معلية نرش التقارير الرقابية وتكريسها  ىل  ارض الواقعاإ واملقرتااا هبدف 

 من املقرتااا والتوصياا يذ ر مهنا خاصة ما ييل: 

 : ىل مس توا اجللسة الافتتاحية

 .امهية نرش التقارير الرقابية وتكريس مبد اي الشفافية واحلق يف النفاذ اإىل املعلومة  

 لعمويم ومقحفة الفساد. امهية الإفصاح  ىل لتاجئ ا اعامل الرقابية و اثرها  ىل ترش يد الترصف ا 

 .رضورة تطوير  اساليب ومناجه العمل الرقايب وفقا للمعايري ادلولية مبا يف ذكل صياغة ونرش التقارير الرقابية 

 .اس تعجال تطبيق النصوص القالولية والرتتيبية املتعلقة بنرش التقارير الرقابية 

 رساء منظومة ضامس جودة العمل الرقايب واليت تشمل اب  خلصوص صياغة ونرش التقارير الرقابية.رضورة اإ

 .تمثني جتربة حممكة احملاس باا يف نرش التقارير الرقابية والاس تاناس هبا 

  وجوب اارتام ضااوابط ومقتضااياا صااياغة ونرشاا التقارير الرقابية وفقا للمعايري ادلولية وللمامرساااا الفضااىل   

 يف هذا اجملال.

 ارير الرقابية.التآا يد  ىل  امهية متابعة خمرجاا التق 

 : املعايري ادلولية والتجارب املقارلة يف نرش تقارير الرقابة  ىل مس توا اجللسة ا اوىل

  تآا يد  ىل  امهية اخنرا  امجلهورية التونسااااا ية يف مبادرة رشاكة احلكومة املفتواة وتكريس حق النفاذ اإىل ال

 املعلومة مضن املامرساا الفعلية.

  اإجراءاا يعىن بنرش التقارير الرقابية.التآا يد  ىل وجوب اإ داد دليل 

  رساااااء منصااااة الكرتولية وقا دة بياانا مبا يساااامح بتحقيق التبادل الالكرتوين للتقارير رضورة العمل  ىل اإ

 الرقابية وحسن متابعة تنفيذ التوصياا.

 وجوب الاساااا تاناس ابملعايري ادلولية للرقابة ادلاخلية اليت وضااااعها املعهد ادلويل للمدققني ادل( اخلينيIIA )

 املتعلقة بنرش لتاجئ التدقيق ادلاخيل. 2400خاّصة مهنا سلسةل املعايري 

 ( الاس تاناس ابملعايري ادلولية للاهجزة العليا للرقابة املالية واحملاس بةINTOSAI خاصة مهنا املبد اين السابع )

 ملمكنة.والثامن املتعلقني بنرش التقارير الرقابية والتواصل حولها مبختلف الصيغ ا

  امهية اختيار التوقيت املناسب لنرش التقارير الرقابية ووجوب  دم التآاخري يف معلية النرش لتحقيق 

 النجا ة والفا لية الالزمة خملرجاا هذس التقارير الرقابية.

 .رضورة املرور من حق الاطالع والنفاذ اإىل املعلومة اإىل س ياسة اتصالية شامةل ومتقمةل للهيئاا الرقابية 
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 .مشول معلية النرش للربامج الرقابية ول فقط التقارير الرقابية 

 .حتديد الرشو  الالزمة لنرش التقارير اخلصوصية ليك ل يمت جحب هذا الصنف من التقارير الرقابية 

  رضورة الاساا تاناس ببعض التجارب الناحجة يف جمال نرشاا التقارير الرقابية مال جتارب التفقدية العامة للاملية

 (.GAO( ومكتب املساءةل ا امرييك )NAO( ومكتب التدقيق الربيطاين )IGFنسا )بفر 

 التجربة التونس ية يف نرش التقارير الرقابية )الواقع والت دايا( : ىل مس توا اجللسة الثالية

  يف هذا   امهية الاس تاناس بتجربة حممكة احملاس باا يف نرش التقارير الرقابية لظرا للخربة اليت اكتسبها احملمكة

 س نواا. 10اجملال من خالل ما يزيد عن 

 .رضورة اعامتد مسار موثق من خالل  ادةل اإجراءاا ومذ راا معل لصياغة ونرش التقارير الرقابية 

  رضورة اعامتد خمطط اساارتاتيجي يتضاامن ساا ياسااة اتصااالية للهيئاا الرقابية متكن من تمثني خمرجاا التقارير

 الرقابية.

  تكرة لنرش التقارير الرقابية مع اس تعامل الوسائط الالكرتولية والسمعية البرصية وغريها رضورة اعامتد الول مب

 من الوسائل ا اخرا لتبليغ ونرش خمرجاا  اعامل الهيئاا الرقابية.

  س تغالل التقارير الرقابية ومتابعة سة وا صل بدرا الاس تاناس بتجربة الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية فامي يت

 يذ الإصالااا هبدف تآا يد جنا ة وفعالية العملية الرقابية بصفة  امة.تنف 

  رضورة اارتام مجمو ة من الضوابط واملتطلباا الفنية عند صياغة التقارير الرقابية هبدف النرش مع التآا يد  ىل

 ير الرقايب.النرش يف صيغة تتسم ابلوضوح وادلقة وقابةل للفهم من قبل املواطن ولك الفئاا املتلقية للتقر 

 ر وذكل لظرا لختالف  ام الهيئاا الرقابية ) احباث، اااااالعمل  ىل حتديد  اشقل التقارير الرقابية القابةل للنش

بداء ر اي حول القوامئ املالية وبصفة  امة حول معطياا ذاا صبغة مالية ...(.  تقيمي، رقابة معمقة، اإ

  ابلتقارير الرقابية )املواطن، اكفة الساالط العمومية، هيآلك رضورة اإحقم التواصاال مع ا اطراف ذاا العالقة

 الترصف ...( هبدف بلوغ ا اهداف املرجوة من معلية النرش.

  اداث موقع واب خاص ابلهيئاا الرقابية لنرش تقاريرها و العمل  ىل نرش تقارير الرقابة مبواقع خاصة رضورة اإ

 هبدف تعممي وتوس يع لطاق معلية النرش.ابلهيئاا الرقابية ودلا وزاراا الارشاف القطاعي 

 ضوابط ومقتضياا نرش التقارير الرقابية :مس توا اجللسة الثالثة ىل 

  بنرشااا التقارير الرقابية مع بتعلّق وجوب اارتام املقتضاااياا القالولية والرتتيبية املتصاااةل ابلنفاذ اإىل املعلومة فامي

تطلباا حامية املعطياا ومل ع الوطين والعالقاا ادلولية ملقتضاااااياا ا امن العام وادلفا ا اخذ بعني الاعتبار

 .الشخصية وحامية املعطياا الاسرتاتيجية للمؤسساا الناشطة يف قطا اا تنافس ية

 :رضورة املوازلة بني تكريس الشفافية والضوابط اخلاصة ببعض اجملالا  
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  ر مضن اااااحتديد املعطياا القابةل للنشتصنيف الواثئق واملعطياا دلا املؤسساا واملنشآ ا العمومية هبدف

 التقارير الرقابية خاصة فامي يتعلق ابملعطياا الاسرتاتيجية.

 شآ ا العمومية معاجلة  وجوب معاجلة صادية للمؤسساا واملن بعض املعطياا الاسرتاتيجية والتجارية والاقت

 خصوصية قبل نرشها للعموم وتضميهنا ابلتقارير الرقابية.

 ضاء اجلزايئ امهية خمرجاا التق صة من قبل الق س تغاللها خا رش التقارير الرقابية  و دم تعارض ارير الرقابية وا ن

 .مع مبد ا رسية التحقيق

  التالية:لعنارص ابرضورة التقيد عند صياغة املالحظاا والتوصياا واملقرتااا مضن التقارير الرقابية  

 
 رقابية هبدف جعلها "تقارير رقابية ذ ية رضورة اارتام مجمو ة من الضوابط عند صياغة التقارير الSMART "

 التالية:تتسم ابلعنارص 

 ( Specificالوضوح وادلقة ) 

 ( Measurableالقابلية للقياس ) 

 (Achievableالواقعية والقابلية للتحقق )

 (Relevantاملالمئة )

 (Timelinessاملناسب ) التوقيت
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  من  اجلرضورة اس تغالل خمرجاا التقارير الرقابية: 

 املساءةل وتقيمي ا اداء 

 متابعة تنفيذ الإصالااا واقرتاح مراجعة الربامج والس ياساا 

  جناز  ادلراساا والتكوين وا ادةل والواثئق املرجعيةاإ

 
  اجلّيدة لنرش التقارير الّرقابّية املامرساا" املرجعية: اإصدار الوثيقة " 

س نة  ىل صدور ا امر احلكويم  دد  س بة مرور  س نة  375مبنا املتعلق  2020جواس  29املؤّرخ يف  2020ل

سايم ااااااابتنظمي معلية نشا ر تقارير هيئاا الّرقابة وتقارير املتابعة الصاادرة عهنا وتزامنا مع تنظمي لدوهتا السا نوية حتت 

لّت الهيئة اإرشاف س يادة رئهس امجلهورية حتت عنواس " نرش التقارير الّرقابّية د امة لتكريس الشفافية واملساءةل"، تو 

صدار وثيقة مرجعية حتت عنواس " املامرساا اجلّيدة لنش ر التقارير الّرقابّية " وضعها ااااااالعليا للّرقابة الإدارية واملالية اإ

 . ومجيع ا اطراف املعنية ابلشآاس الرقايب العموميني ىل ذّمة املراقبني 
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طار سعي الهيئة العليا  للّرقابة الإدارية واملالية اإىل املسامهة يف نرش الوعي بآامهّية ويتزّنل اإ داد هذس الوثيقة يف اإ

يف تمنية ثقافة املواطنة وتكريس مبادت الشفافية واملساءةل  ىل مس توا معل الهيآلك العمومية ر التقارير الّرقابّية اااااانش

طار سااع ا اإىل تمثني معل املراقبني العموميني واحلرص  ىل ضااامس تبليغ خمرجاا  املهاما الرقابية وحساان وكذكل يف اإ

  .اس تغاللها من قبل املس تعملني
 

صلو  صدار هذس الوثيقة توا  ا رشعت ف يتمواصةل هجودها ال ،الهيئة العليا للّرقابة الإدارية واملالية من خالل اإ

قدراا املراقبني  خالل ية وتدعمي  فاءو السااااا نواا ا اخرية وذكل بتوفري ا ادةل والواثئق املرجع م وتمثني هتاالّرفع من ك

 هجودمه وخمرجاا  اعامهلم مبا يسامه يف حتسني  اداء الهيآلك العمومية وحيافظ  ىل املال العمويم.
 

صدار   ( و" 2020" ادلليل املهنجي للمتفقد الإداري واملايل يف تونس " ) وقد متثّلت هذس اجلهود خاصة يف اإ

و" دليل املامرسااااااا الفضاااااىل من  اجل حومكة  (2020)مدّولة  اخالقياا املتفقد الإداري واملايل والفين يف تونس " 

شآ ا العمومية " )  ش يو ا يف  2019رش يدة للمؤسساا واملن سة اخلصوصية حول " العرشة  اخطاء ا اكرث  ( وادلرا

 .( 2017( و" دليل املترّصف العمويم لجتناب  اخطاء الترّصف ")  2018جمال الترّصف العمويم " ) 

س ّية املتّصةل ابجملال الّرقايّب والإطار القالوين والرتتهيب وتتضّمن هذس الوثيقة املر  سا سا  ابرز املفاهمي ا ا سا جعية  ا

ة الالزتاماا واملعايري املهنية ادلولية املعمول هبا يف خصااوص نرشاا التقارير مه املبادت  ا لنرشاا التقارير الرقابية و  وخاصااّ

 من  اجل تمثني خمرجاهتا.  املتلقية للتقاريراخلاص مع ا اطراف الّرقابّية والتواصل 

ر التقارير الّرقابّية فضال عن ااإىل  امّه املتطلباا والضوابط اليت حتمك معلية نشهذس الوثيقة املرجعية كام تتطّرق 

 حوصةل للتجربة التونس ية يف هذا اجملال. 

 

 


