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كلمة رئيس الهيئة

عماد الحزقي
رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية

يتضمــن التقريــر الســنوي الســابع والعــرون للهيئــة العليــا للرّقابــة اإلداريــة واملاليــة ملّخصــا لنشــاط 

الهيئــة خــالل ســنة 2021 والنصــف الثــاين مــن ســنة 2020 يف مجــال دراســة وإســتغالل تقاريــر الرقابــة 

الصــادرة عــن محكمــة املحاســبات وعــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث وتقاريــر التفقــد الصــادرة عــن 

ــدارك  ــد بت ــة والتفق ــاكل التــرف املشــمولة بالرقاب ــزام هي ــة ومتابعــة مــدى إلت ــة الوزاري ــات العام التفقدي

ــدم  ــان ع ــل ض ــن أج ــتوجبة م ــات املس ــذ اإلصالح ــر وتنفي ــك التقاري ــا تل ــي رصدته ــص الت ــالالت والنقائ اإلخ

تكرارهــا وتحســن طــرق وأســاليب التــرف العمومــي . 

وقــد حرصــت الهيئــة خــالل متابعتهــا لنتائــج التقاريــر الرقابيــة، عــى تحقيــق مقتضيــات النجاعــة وإكســاب تدخالتهــا 
الجــدوى املطلوبــة، مــن خــالل عــدم اإلقتصــار عــى متابعــة التدابــر املتخــذة عــى مســتوى الهيــاكل املعنيــة مبــارشة 
بأعــال الرقابــة، والحــرص قــدر اإلمــكان عــى تريــك جميــع األطــراف ذات العالقــة بتحقيــق جهــود اإلصــالح، ســواء 
كانــت وزارات اإلرشاف القطاعــي أو وزارة املاليــة أو مصالــح رئاســة الحكومــة أو غرهــا مــن الهيــاكل، كــا حرصــت 
الهيئــة أيضــا عــى تذليــل الصعوبــات املطروحــة أمــام هيــاكل التــرف وفــّض بعــض اإلشــكاليات العالقــة ، التــي قــد 
تتجــاوز أحيانــا اإلطــار التقليــدي لصالحياتهــا. كــا ســعت الهيئــة ، كلــا إقتــى األمــر ذلــك ، إىل مراســلة الجهــات 
الحكوميــة املعنيــة مــن أجــل تحسيســها بالعوائــق والعراقيــل التــي تواجههــا بعــض الهيــاكل يف مبــارشة نشــاطها والتــي 
تهــّدد أحيانــا وبصفــة جديــة ، توازناتهــا املاليــة أو حتــى دميومتهــا ، مــع دعوتهــا إىل اتخــاذ اإلجراءات املســتوجبة ســواء 
مبراجعــة أو اســتصدار بعــض النصــوص أو اتخــاذ بعــض التدابــر أو توضيــح التوجهــات املســتقبلية بشــأنها أو كذلــك 
مــن أجــل دعوتهــا إىل إســتحثاث نســق تنفيــذ بعــض املشــاريع الوطنيــة الكــرى ذات العالقــة املبــارشة بتطويــر طــرق 

وأســاليب التــرف العمومــي. وقــد ســمحت هــذه املقاربــة بتحقيــق نتائــج إيجابيــة وملموســة يف عديــد الحــاالت.

وإذ تشــيد الهيئــة مبســتوى التجــاوب اإليجــايب الــذي ملســته لــدى أغلــب الــوزارات والهيــاكل العموميــة، إالّ أنهــا تؤكــد 
مــرة أخــرى عــى وجــوب تطويــر مســتوى املتابعــة الذاتيــة والتلقائيــة لنتائــج التقاريــر الرقابيــة مــن خــالل ســعي 
الهيــاكل العموميــة إىل املبــادرة بتحقيــق اإلصالحــات املســتوجبة مبجــرد توصلهــا بالتقاريــر الرقابيــة النهائيــة وإدراج 

التوصيــات املضمنــة بهــذه التقاريــر كنقــاط قــارة ضمــن جلســات هياكلهــا وجــداول أعالهــا.

ولعــل الســمة األبــرز التــي ميكــن مالحظتهــا عــى مســتوى منظومــة التــرف العمومــي بصفة عامــة، هو الرتاجــع الذي 
مــا إنفــك يشــهده أداء العديــد مــن الهيــاكل العموميــة ســواء عــــى مســتوى احــرتام النصــوص والرتاتــــــــــيـــــــــب 

الجــاري بهــا العمــل أو عــى مســتوى إنجــاز الخدمــات وتأمــن املرافــق العمومية. 
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ويتجــى هــذا الرتاجــع خاصــة عــــى مســتوى تعــّدد النقائــص والتجــاوزات التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابيــة وتواترهــا 
ــن  ــد م ــص العدي ــة الســابقة وتخصي ــر الرقابي ــد التقاري ــا ضمــن عدي ــه إليه ــن التنبي ــن ســنة إىل أخــرى بالرغــم م م
ــة يف هــذا  ــر الهيئ ــا.  وتعت ــل الحــّد منه ــل هــذه األخطــاء أو عــى األق ــب مث ــات مــن أجــل تجن الدراســات وامللتقي
ــل  ــة، ب ــة ليســت فقــط مســألة ظرفيّ ــر الرقابيّ ــل هــذه اإلخــالالت وتكرارهــا بالتقاري ــة رصــد مث الســياق، أّن مواصل
أصبحــت مســألة هيكليّــة تســتوجب الوقــوف عندهــا ومعالجتهــا بصفــة جذريـّـة وأفقيــة مــن خــالل معالجــة األســباب 

ــة. ــة والرتتيبيّ الحقيقيــة لحدوثهــا وإعــادة النظــر يف بعــض األطــر واآلليــات التريعيّ

ــى إجــراء اإلصالحــات  ــة عــ ــاكل العمومي ــدرة بعــض الهي ــى مســتوى عــدم ق ــا يتجــى هــذا الرتاجــع أيضــا عــ ك
الرضوريــة، والــذي عــادة مــا يتــم تريــره إمــا مبحدوديـّـة اإلمكانيــات املاديـّـة والبريـّـة املتوفــرة لــدى هــذه الهيــاكل، 
ــل بعــض وزارات اإلرشاف  ــن قب ــكايف م ــدم التجــاوب ال ــن، أو بع ــّدد املتدخل ــا بطــول وتشــعب اإلجــراءات وتع وإم
القطاعــي مــع املؤسســات الراجعــة لهــا بالنظــر،أو كذلــك برجــوع بعــض اإلخــالالت إىل فــرتات ســابقة وتولـّـد نــوع مــن 

الحقــوق املكتســبة لــدى املســتفيدين منهــا .

ويعــزى هــذا الرتاجــع عــى مســتوى منظومــة التــرف العمومــي إىل أســباب مختلفــة، منهــا مــا هــو يف عالقــة برتاجــع 
ــة يف التســير والتــرف والناجــم باألســاس عــن ارتفــاع عــدد اإلحــاالت عــى  عــدد اإلطــارات ذات الكفــاءة والتجرب
التقاعــد وعــدد اإلطــارات املغادريــن يف إطــار التعــاون الفنــي وعــدم قــدرة اإلدارة عــــى تعويضهــم، ومنهــا كذلــك 
مــا هــو يف عالقــة برتاجــع دور اإلدارة كحاضنــة للكفــاءات وبرتاجــع قيمــة العمــل كقيمــة حضاريــة وتراجــع ســلطة 

املســؤول صلــب الهيــاكل العموميــة.

ويف هــذا اإلطــار، تقّدمــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن خــالل هــذا التقريــر بجملــة مــن التوصيــات 
ــة  ــوارد العمومي ــف امل ــن حســن توظي ــي وتأم ــرف العموم ــأنها تحســن طــرق وأســاليب الت ــن ش ــي م ــة الت العاّم
واإلرتقــاء بــآداء الهيــاكل العموميــة إىل مــا يســتجيب إىل إنتظــارات وتطلعــات املواطنــن، كــا تقدمــت أيضــا بجملــة 
ــمولة  ــرتة املش ــالل الف ــس خ ــار املجل ــى أنظ ــت ع ــي عرض ــات الت ــة بامللف ــة ذات العالق ــات الخصوصي ــن التوصي م

ــر. بالتقري

كــا يتضمــن التقريــر الســنوي كذلــك ، ملحــة عــن نشــاط الهيئــة يف مجــال تنســيق برامــج تدخــل هيــاكل املراقبــة 
العامــة ملصالــح الدولــة واملنشــآت العموميــة طبقــا ملــا يقتضيــه الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 50 لســنة 1993 املتعلــق 

بالهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة .

يف هــذا اإلطــار، حرصــت الهيئــة بالتنســيق مــع رؤســاء هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث، عــى تنــّوع الرنامــج الســنوي 
لتدخــل هــذه الهيــاكل وشــموله ملختلــف املصالــح املركزيــة والجهويــة واملؤسســات العموميــة اإلداريــة واملؤسســات 
واملنشــآت العموميــة والــركات ذات املســاهات العموميــة والجمعيــات والهيــاكل األخــرى غــر املصّنفــة وذلــك عــى 
ضــوء الرنامــج الســنوي لتدخــل محكمــة املحاســبات ، مبــا يضمــن تفــادي حــاالت ازدواجيــة الرمجــة أوالتداخــل عــى 

مســتوى اإلنجــاز ، مــع النظــر يف إمكانيــات القيــام مبهــات رقابيــة مشــرتكة بــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث .

ــة  ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــنوية للهيئ ــدوة الس ــال الن ــة ألع ــنوي حوصل ــر الس ــن التقري ــرى، يتضم ــة أخ ــن ناحي م
ــة دعامــة لتكريــس الشــفافية  واملاليــة التــي انتظمــت يــوم 29 جــوان 2021 تحــت عنــوان: » نــر التقاريــر الرقابّي
واملســاءلة«، مبناســبة مــرور ســنة عــى صــدور األمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 املــؤرخ يف 29 جــوان 2020 

ــر املتابعــة.  ــة وتقاري ــات الرقاب ــر هيئ ــة نــر تقاري ــم عملي ــق بتنظي واملتعلّ

وقــد تناولــت هــذه النــدوة التــي حرضهــا عــدد هــام مــن املراقبــن العموميــن ومــن املختصــن واملهتمــن بالشــأن 
الرقــايب، األهميــة التــي تكتســيها عمليــة نــر التقاريــر الرقابيــة يف ترســيخ مبــادئ الشــفافية واملســاءلة عــى مســتوى 
ــر  ــادئ واملعاي ــدوة أهــم املب ــت هــذه الن ــا تناول ــراد ، ك ــدى األف ــة ل ــة املواطن ــة ثقاف التــرف العمومــي ويف تنمي
الدوليــة املعتمــدة يف نــر تقاريــر الرقابــة مــع تقديــم عــرض لبعــض التجــارب املقارنــة والتجربــة الوطنيــة يف هــذا 
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املجــال، كــا تعرضــت إىل أهــم املتطلبــات والضوابــط التــي يتعــن مراعاتهــا عنــد القيــام بنــر التقاريــر الرقابيــة .

ــة مرجعيـــــة يف شــكل دليـــل  ــة اإلداريــة واملاليــة إعــداد وثيقــــــــــ ــا للرقاب ــة العلي ــت الهيئ وبهــذه املناســبة، تولّ
حـــــــول » املامرســات الجّيــدة لنــر التقاريــر الرّقابّيــة » تــّم وضعــه عــى ذّمــة املراقبــن العموميــن واملتفقديــن 

ــايب. ــع املهتمــن بالشــأن الرق وجمي

عــى صعيــد آخــر ، واعتبــارا للموقــع املحــوري الــذي تحتلــه الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة ضمــن املنظومــة 
الرّقابيــة، وإميانــا منهــا بالــدور الهــام الــذي ميكــن أن تؤّمنــه الهيــاكل الرقابيــة يف دعــم وإســناد جهــود الدولــة الراميــة 
إىل ضــان حســن التــرف يف املــال العــام ومكافحــة الفســاد، حرصــت الهيئــة  يف إطــار مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف 
ــر  ــرتكة  لتطوي ــدة مش ــة جدي ــورة رؤي ــل بل ــن أج ــر م ــاش والتفك ــق النق ــى تعمي ــة ، ع ــة الرقابي ــات املنظوم مكون
منظومــة الرقابــة والتفقــد والتدقيــق يف القطــاع العــام وإضفــاء مزيــد مــن النجاعــة عــى أعــال  مختلــف الهيــاكل 

الرقابيــة وضــان حســن التنســيق بينهــا وتحقيــق التكامــل يف األدوار .

 يف هــذا اإلطــار، تولـّـت الهيئــة ، وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، تنظيــم ثــالث ورشــات عمــل جمعــت 
عــددا هامــا مــن املراقبــن العموميــن واملتفقديــن املنتمــن إىل مختلــف مكونــات املنظومــة الرقابيــة وممثلــن عــن 
الجمعيــات الناشــطة يف املجــال الرقــايب ، تــّم خاللهــا التــداول يف عديــد املحــاور املتصلــة بتشــخيص نقائــص املنظومــة 
الرقابيــة الحاليــة وبالصعوبــات والتحديــات املطروحــة أمامهــا ، ســواءعى مســتوى تعــّدد الهيــاكل الرقابيــة وتداخــل 
اختصاصاتهــا وتشــتت النصــوص املنظمــة لهــا ، أو عــى مســتوى غيــاب رؤيــة وطنيــة شــاملة ومتكاملــة عــى املســتوى 
ــات  ــة اإلمكاني ــك عــى مســتوى محدودي ــات التدخــل ، أو كذل ــط مخاطــر التــرف وتحــدد أولوي اإلســرتاتيجي تضب

البريــة واملاديــة واللوجســتية املوضوعــة عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة مقارنــة بحجــم املهــام املوكولــة لهــا.

وقــد متخضــت عــن هــذه اللقــاءات جملــة مــن املقرتحــات والتصــورات الراميــة إىل تطويــر منظومــة الرقابــة والتدقيــق 
والتفقــد يف القطــاع العمومــي وتعزيــز الوســائل واإلمكانيــات املوضوعــة عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة وتعصــر آليــات 

ومناهــج عملهــا ، تضمنهــا البــاب الخامــس مــن هــذا التقريــر.

ــا  ــل منه ــا يجع ــا اإلســترايف مب ــز دوره ــا نحــو األفضــل وتعزي ــاء بأدائه ــك إىل اإلرتق ــن خــالل ذل ــة م وتســعى الهيئ

مؤسســة مرجعيــة وشــاملة لكافــة الهيــاكل املكونــة للوظيفــة الرقابيــة العموميــة وضامنــة لحســن التنســيق والتكامــل 

ــا  ــي املنظــم حالي ــار التريع ــة اإلط ــرضورة مراجع ــر يســتوجب بال ــو أم ــة ، وه ــة خطــوط الرقاب ــن كاف يف األدوار ب

ــة ،  ــه الحالي ــد يف صيغت ــذي مل يع ــاي 1993 وال ــؤرخ يف 3 م ــنة 1993 امل ــدد 50 لس ــون ع ــل يف القان ــا املتمث لعمله

ــا. ــا ودولي ــايب وطني ــة عــى مســتوى املشــهد الرق مســتجيبا للتطــورات الحاصل

ويف الختــام، تأمــل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة أن يحظــى مــروع اإلصــالح الــذي ســيتم اعــداده يف املرحلــة 
ــة  ــكايف مــن قبــل الســلط العمومي ــة وبالتجــاوب ال ــات املنظومــة الرقابي القادمــة باالنخــراط الكامــل ملختلــف مكون

لتجســيد أهــم محــاوره وتوفــر الدعــم القانــوين واملــادي واللوجســتي الــالزم لكافــة الهيــاكل الرقابيــة .
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101

4700

% 40 % 62

2896

88

4296

التقارير الرّقابّية التي �ّت متابعتهاعدد املتابعات

العدد الجميل لإلخالالت

التي �ت متابعتها 

عدد اإلخالالت التي تّم إصالحها 

بعد تدخل الهيئة العليا 

نسبة اإلصالح املسجلة خالل 

املتابعات األوىل
نسبة اإلصالح اإلج�لية 

عدد الهياكل التي شملتهاعدد التقارير التي تّم ختم متابعتها

أع�ل املتابعة

أرقـــام ومعطيـــات عامــة
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 1 - إحصائيات ومؤرشات إجاملية

ــؤرخ يف 3  ــنة 1993 امل ــدد 50 لس ــون ع ــات القان ــا ملقتضي ــة طبق ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــوىّل الهيئ تت

مــاي 1993، تنســيق برامــج تدخــل هيــاكل املراقبــة العامــة ملصالــح الدولــة واملنشــآت العموميــة ودراســة واســتغالل 

ــص  ــاليف النقائ ــة بت ــراءات كفيل ــن إج ــراه م ــا ت ــرتاح م ــة واق ــات الوزاري ــن التفقدي ــادرة ع ــر الص ــا والتقاري تقاريره

ــا.  ــة تنفيذه ــرف ومتابع وتحســن طــرق الت

ــاين مــن ســنة  ــر )كامــل ســنة 2021 والنصــف الث ــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقري يف هــذا اإلطــار، تولــت الهيئ

2020( دراســة وإســتغالل 88 تقريــرا رقابيــا  توزعــت بــن تقاريــر صــادرة عــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث)  52 

تقريــر رقــايب مــن ضمنهــا 24 تقريــر صــادر عــن هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة و15 تقريــر صــادر عــن هيئــة الرقابــة 

ــة و1  ــح العمومي ــة العامــة للمصال ــة الرقاب ــر صــادر عــن هيئ ــة و12 تقري ــة والشــؤون العقاري العامــة ألمــالك الدول

تقريــر مشــرتك صــادر عــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث( وتقاريــر صــادرة عــن محكمــة املحاســبات )26 تقريــر ( 

وتقاريــر صــادرة عــن بعــض التفقديــات الوزاريــة )11 تقريــر تفقــد صــادرة عــن 6 تفقديــات وزاريــة ( وذلــك طبقــا 

ملــا يبيّنــه الرســم التــايل  :

توزيع التقارير التي تمت متابعتها حسب الهياكل الرقابية

0 10 20

محكمة المحاسبات

هيئة الرقابة العامة للمالية

هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

تفقديات وزارية

هيئات الرقابة العامة الثالث (مهمة مشتركة)

26

24

15

12

11

1

اإلحصائيات والمؤشرات
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اإلحصائيات والمؤشرات

كــا تولــت الهيئــة خــالل نفــس الفــرتة تأمــن 101 متابعــة لنتائــج التقاريــر الرقابيــة عــى مســتوى هيــاكل التــرف 

مــن أجــل متابعــة مــدى التــزام الهيــاكل املعنيــة بالرقابــة بتــدارك النقائــص واإلخــالالت التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابيــة 

وتنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة بشــأنها )هنالــك 13 تقرير رقــايب كان موضــوع متابعتن خــالل الفرتة املشــمولة بالتقرير(.

وقــد توزعــت أعــال املتابعــة التــي تولــت الهيئــة إنجازهــا بــن متابعــات أوىل شــملت تقاريــر رقابيــة حديثة نســبيا 

)36 متابعــة( وبــن متابعــات الحقــة شــملت تقاريــر رقابيــة ســبق أن كانــت موضــوع متابعــة أو متابعــات ســابقة مــن 

قبــل الهيئــة )66 متابعــة( وذلــك للتأكــد مــن مــدى تقــدم هيــاكل التــرف يف تجســيم توصيــات اإلصالحات.

توزيع أعمال الهيئة حسب مستويات المتابعة 

% 11

% 19

% 35

% 35
متابعات أولى

متابعات ثانية

متابعات ثالثة

المتابعات الالحقة األخرى

وقــد بلــغ العــدد  الجمــي للنقائــص واإلخــالالت التــي تولــت الهيئــة متابعتهــا خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 

4700 نقيصــة أو إخــالل شــملت مختلــف جوانــب التــرف العمومــي، بــدءا مــن النقائــص املوجــودة عــى مســتوى 

تنظيــم الهيــاكل العموميــة وغيــاب األدوات التنظيميــة الرضوريــة لعملهــا وعــدم تطوير األنظمــة املعلوماتيــة املعتمدة 

وتحقيــق اإلندمــاج بينهــا، إىل غايــة عــدم إحــكام التــرف يف املــوارد البريــة ويف املمتلــكات ، مــرورا بأخطــاء التــرف 

املرتكبــة يف املجالــن املــايل واملحاســبي وعــى مســتوى إنجــاز الــراءات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا ، وذلــك عــالوة 

عــى النقائــص املســجلة عــى مســتوى األنشــطة الفنيــة للهيــاكل املعنيــة باملراقبــة .

وحرصــت الهيئــة عــى أن تتّســم أعــال املتابعــة بأكــر قــدر مــن النجاعــة والشــمولية مــن خــالل عــدم اإلقتصــار 

ــة  ــات ميداني ــاز معاين ــة، وإنج ــاكل املعني ــع الهي ــالت م ــادل املراس ــة وتب ــر الرقابي ــتندية للتقاري ــة املس ــى املتابع ع

وعقــد جلســات عمــل مشــرتكة مــع املســؤولن األول بهــذه الهيــاكل مــن أجــل الترسيــع يف نســق اإلصالحــات وتذليــل 

الصعوبــات التــي قــد تحــول أحيانــا دون تنفيــذ التوصيــات.

 كــا ســعت الهيئــة يف إطــار إضفــاء مزيــد مــن النجاعــة عــى أعالهــا، إىل تريــك كل الجهــات املعنيــة مبســارات 

اإلصــالح والتــي لهــا عالقــة مبــارشة بتنزيــل التوصيــات املضمنــة بالتقاريــر الرقابيــة حيــز التطبيــق، عــى غــرار وزارات 

اإلرشاف القطاعــي أو وزارة املاليّــة أو رئاســة الحكومــة وذلــك مــن خــالل عقــد جلســات عمــل مشــرتكة مبقــر الهيئــة 
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أحيانــا وتوجيــه مراســالت لهــذه الجهــات أحيانــا أخــرى مــن أجــل تجــاوز بعــض اإلشــكاليات التــي تتطلــب تدخلهــا 

وتذليــل بعــض الصعوبــات التــي تحــول أحيانــا دون تحقيــق اإلصالحــات. 

وقــد ســاعدت أعــال املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة خــالل كامــل ســنة 2021 والنصــف الثــاين مــن ســنة 2020 عــى 

إصــالح 2896 إخــالال مــن مجمــوع اإلخــالالت موضــوع املتابعــة أي بنســبة إصــالح إجالية بلغــت 62 %.

     وشــملت أعــال املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 96 هيــكال عموميــا بــن مصالح 

إداريــة مركزيــة )رئاســة الجمهوريــة، وزارة الشــؤون الخارجيــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة التكويــن املهني والتشــغيل، 

ــس 2،  ــس1 وصفاق ــة األداءات بصفاق ــوي ملراقب ــز الجه ــة )املرك ــة جهوي ــح إداري ــة...( ومصال ــة للديوان اإلدارة العام

اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بسوســة ( ومؤسســات ومنشــآت عموميــة )رشكــة الدراســات والنهــوض بتونــس الجنوبيــة، 

ــل املؤسســات الصغــرى  ــك متوي ــة، بن ــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعي ــدوق الوطن مؤسســة التلفــزة التونســية ، الصن

واملتوســطة....( ورشكات ذات مســاهات عموميــة )صنــدوق الودائــع واألمانــات، الركــة التونســية للتأمــن وإعــادة 

التأمــن، الركــة التونســية ملــواد التزييــت ...( وصناديــق خزينــة ورشكات مصــادرة وجمعيــات وهيــاكل غــر مصنفــة 

)تعاونيــة موظفــي مؤسســة اإلذاعــة والتلفــزة، تعاونيــة القضــاة، الجامعــة التونســية لكــرة القــدم، ...(.

كــا شــملت أعــال املتابعــة أيضــا برامــج وسياســات عموميــة ومحــاور أفقيــة ترجــع بالنظــر إىل هيــاكل مختلفــة 

مــن خــالل متابعــة التقاريــر الرقابيــة املتعلقــة بتقييــم إجــراءات متابعــة قــرارات ســحب اإلمتيــازات الجبائيــة واملاليــة  

ــط،  ــة املحي ــة لحاي ــة الوطني ــة، الوكال ــوزارة املالي ــة ب ــازات الجبائي ــي شــملت عــالوة عــى اإلدارة العامــة لإلمتي والت

الدواويــن الجامعيــة، وكالــة النهــوض باإلســتثارات الفالحيــة ، أو كذلــك التقاريــر املتصلــة بصيانــة شــبكة الطرقــات 

ــة املســرتجعة أو باإلســرتاتيجية  ــارات الفالحي ــم إعــادة توظيــف العق ــة وبتقيي ــة املهيكل ــاألرايض الفالحي املرقمــة أو ب

الوطنيــة لتطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة .

توزيع المتابعات حسب طبيعة الهياكل والملفات

هيئة مستقلة
% 1

مؤسسة خاصة
% 1

جماعات محلية
% 2

صناديق خزينة
% 4

جمعيات وتعاونيات وهياكل
غير مصنفة 7 %

شركة مصادرة
% 2

برامج وسياسات
عمومية
% 11

منشآت عمومية وذات
مساهمات عمومية

% 30

مؤسسة عمومية
ذات صبغة إدارية

% 12

مؤسسة عمومية ال
تكتسي صبغة إدارية

% 17

مصالح إدارية مركزية
وجهوية 13 %
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2– دراسة نتائج التقارير الرّقابّية ومتابعة تنفيذ اإلصالحات
ــات  ــة والتفقدي ــة العام ــات الرقاب ــل هيئ ــن قب ــا م ــواردة عليه ــة ال ــر الرقابي ــج التقاري ــة نتائ ــة دراس ــوىل الهيئ تت

ــي  ــص واإلخــالالت الت ــرز النقائ ــم اســتخراج أب ــبات، ث ــة املحاس ــع الرســمي ملحكم ــى املوق ــة أو املنشــورة ع الوزاري

رصدتهــا تلــك التقاريــر عــى مســتوى مختلــف مجــاالت التــرف العمومــي وتبويبهــا ضمــن محــاور للمتابعــة، ثــم 

مســاءلة الجهــات املعنيــة بالرقابــة عــن اإلجــراءات املتخــذة مــن قبلهــا مــن أجــل تــدارك تلــك النقائــص واإلخــالالت 

ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة بشــأنها. وتتــّم عمليــة املتابعــة يف مرحلــة أوىل مــن خــالل تبــادل املراســالت 

والوثائــق مــع الجهــات املعنيــة، ثــم يف مرحلــة ثانيــة مــن خــالل القيــام بزيــارات ميدانيــة ملقراتهــا وعقــد جلســات 

عمــل مشــرتكة مــع املســؤولن بهــذه الهيــاكل مــن أجــل الترسيــع يف نســق اإلصالحــات وتذليــل الصعوبــات املطروحــة 

وتنفيــذ التوصيــات املســتوجبة، وتســمى كامــل هــذه املرحلــة مبرحلــة املتابعــة األوىل للتقريــر الرقــايب.

ــس  ــام مجل ــداول أم ــاش والت ــم اســتعراضها بالنق ــي يت ــة والت ــة خــالل هــذه املتابع ــج املحقق وعــى ضــوء النتائ

الهيئــة، يقــرر املجلــس إمــا مواصلــة متابعــة نتائــج التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة الحقــة إلســتكال مســار اإلصــالح، 

وإمــا إقــرار إنهــاء متابعتــه وذلــك إذا مــا تبــن للمجلــس توفـّـق الهيــكل املعنــي يف إصــالح نســبة هامــة مــن اإلخــالالت 

مــع إســتعداده التــام ملواصلــة تــدارك اإلخــالالت املتبقيــة.

 كــا ميكــن ملجلــس الهيئــة أيضــا اتخــاذ قــرار بإيقــاف املتابعــة إذا مــا تبــّن لــه انعــدام الجــدوى مــن مواصلــة 

متابعــة تقريــر رقــايب وذلــك إّمــا لطــول الحيــز الزمنــي الــذي ميكــن أن يســتغرقه إصــالح اإلخــالالت املتبقيــة أو لعــدم 

قــدرة الهيــكل املعنــي عــى اإلصــالح أو كذلــك الرتبــاط تحقيــق اإلصالحــات املتبقيــة بهيــاكل أخــرى )وزارات اإلرشاف 

القطاعــي، وزارة املاليــة، رئاســة الحكومــة...(.

 ويــرز الجــدول التــايل النتائــج اإلجاليــة لدراســة واســتغالل التقاريــر الرقابيــة وتنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة مــن 

قبــل هيــاكل التــرف املعنيــة بالرقابــة موزّعــة حســب ســلطة اإلرشاف القطاعــي الراجعــة لهــا بالنظــر:

موضوع التقرير
نسبة اإلصالح والتدارك (%) عدد النقائص المستخرجة (1)

النقائص التي تّم تداركها (2)

اإلشراف القطاعي

29023380رئاسة الجمهوريةرئاسة الجمهورية

422969املعهد التونيس للدراسات اإلسرتاتيجية

رئاسة الحكومة

25624اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة االلكرتونية  2009 - 2014 

1559259مؤسسة التلفزة التونسيّة

261350إذاعة شمس أف أم

31619املركز اإلفريقي لتحسن مستوى الصحفيّن واالتصالين

151173دار الصباح

131292مؤسسة اإلذاعة التونسيّة
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وزارة الداخلية

611321الديوان الوطني للحاية املدنية

211257والية القروان

443375صندوق القروض و مساعدة الجاعات املحلية

846476الترف يف األمالك العقارية ببلدية تونس

201575وزارة الشؤون الخارجيةوزارة الشؤون الخارجية

وزارة املالية

45716املركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 1

311032املركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 2

نتائج تقييم إجراءات ومتابعة قرارات 

سحب االمتيازات الجبائية واملالية
301033

261038بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

402768صندوق الودائع واألمانات

723447وكالة الكحول

351749الركة التونسيّة للتّأمن وإعادة التّأمن

593153مركز اإلعالمية بوزارة املالية

443375الركة التونسية للضان

متابعة قرارات سحب االمتيازات املالية والجبائية
241979 املسندة يف القطاع الصناعي

الترف يف املحجوزات الوقتية باملكتب الحدودي
 مبيناء حلق الوادي الشايل

201890

302687املركز الطبي للديوانة

وزارة االقتصاد 

والتخطيط )التنمية 

والتعاون الدويل(

423583الوكالة التونسية للتعاون الفني

11710791وزارة التنمية والتعاون الدويل

11982الترف يف الدين العمومي الخارجي

وزارة الشؤون 

االجتامعية

581424الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتاعية

مصحتا الصندوق الوطني للضان االجتاعي

 بالعمران والخرضاء
1014646

353291معهد الصحة والسالمة املهنية

وزارة الصحة

282382مستشفى األطفال بباب سعدون.

مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية

 الطبية واالستشفائية
724563

19511760املركب الصحي بجبل الوسط
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وزارة الصناعة

واملناجم والطاقة

451022رشكة اسمنت أم االكليل

13323الركة الوطنية لعجن الحلفاء والورق بالقرين

774052الركة التونسية ملواد التزييت

1218873الوكالة العقارية الصناعية

161275صندوق االنتقال الطاقي

623861املعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية

523873رشكة تنمية واستغالل فضاء األنشطة االقتصادية بجرجيس

431944رشكة الجنوب للخدمات

161275تفقد محوري بإدارة الشؤون اإلدارية واملاليةوزارة التجارة

وزارة الفالحة 

واملوارد املائية

27519املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبنوبة

292069رشكة استغالل قنال وأنابيب مياه الشال

391846ديوان الحبوب )نشاط تجميع الحبوب(

311548ديوان الحبوب )الترف املايل(

272074الرصيد العقاري لديوان األرايض الدولية

3013املندوبية الجهوية للرتبية بسوسةوزارة الرتبية

وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي

إرشاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عى املؤسسات 

الخاّصة للتعليم العايل
351440

665989كلية العلوم القانونية واالقتصاديّة والتّرّف بجندوبة

504692الرنامج الوطني للبحث العلمي

2121100املدرسة العليا الخاصة للمهندسن والدراسات التكنولوجية بتونس

958286الجامعة االفرتاضية

352880املعهد العايل للغات الحية بتونس.

945660القطب التكنولوجي برج السدرية

وزارة النقل
35720املعهد الوطني للرصد الجوي

1066258الركة الجهوية للنقل بوالية ببنزرت

وزارة التكوين املهني 

والتشغيل

تدقيق أداء وزارة التكوين املهني والتشغيل

)امليزانية حسب األهداف(
353394

353394املركز الوطني للتكوين املستمر والرتقية املهنية
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13812893وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافيةوزارة الشؤون الثقافية

وزارة التجهيز واإلسكان

41717منظومة صيانة الطرقات املرقمة

21733رشكة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

1406144رشكة النهوض باملساكن االجتاعية

261973اإلدارة الجهويّة للتجهيز واإلسكان بسوسة

544583برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية باملدن الكرى

585290رشكة تونس الطرقات السيارة

757195الركة العامة للمقاوالت واملعدات واألشغال »سومرتاجات«

291655مركز تجارب وتقنيات البناء

وزارة أمالك

 الدولة والشؤون 

العقارية

3526تقييم إعادة توظيف العقارات الدولية الفالحية املسرتجعة

63813األرايض الفالحية املهيكلة

302480لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الدميوقراطي

535094الترف يف إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بإدارة امللكية العقارية

271659تدقيق حسابات صندوق ضحايا حوادث املرور

وزارة البيئة

473166مركز تونس الدويل لتكنولوجيات البيئة

473268صندوق مقاومة التلوث

272074الترف يف امللك العمومي البحري بواليات سوسة واملنستر و املهدية

794759الديوان الوطني للتطهر

584984الوكالة الوطنية للترف يف النفايات

774052وكالة حاية وتهيئة الريط الساحي

282589رشكة الدراسات والتنمية لسوسة الشاليةوزارة السياحة 

هياكل أخرى

27830تعاونية القضاة

601017الجــامعة التـونسية لكرة القدم

705477الجامعة التونسية أللعاب القوى

592847تعاونية موظفي الرطة واألمن الوطنين والسجون واإلصالح

5600الهيئة الوطنيّة لحاية املعطيات الشخصيّة

322578االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري

663248تعاونية موظّفي اإلذاعة والتلفزة

62%47002896املجمـــــوع
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املتابعات األوىل:

توزعــت أعــال املتابعــة التــي قامــت بهــا الهيئــة، بــن متابعــات أوىل شــملت تقاريــر رقابيــة حديثــة نســبيا )36 

متابعــة( ومتابعــات الحقــة شــملت تقاريــر رقابيــة ســبق وأن كانــت موضــوع متابعــة أو متابعــات ســابقة مــن قبــل 

الهيئــة )65 متابعــة( وتــّم إقــرار مواصلــة متابعتهــا مــن أجــل التحقــق مــن إنجــاز بقيــة تدابــر اإلصــالح املســتوجبة 

بشــأنها.

ــة، إســتخراج 2092 إخــالال ونقيصــة للمتابعــة تعلقــت  ــر الرقابي ــج التقاري ــم خــالل املتابعــات األوىل لنتائ وقــد ت

ــي. ــف مجــاالت التــرّف اإلداري واملــايل والفن مبختل

وبلــغ عــدد النقائــص التــي تــم إصالحهــا أو تريرهــا يف هــذا املســتوى 836 نقيصــة، مــا تكــون معــه بالتــايل نســبة 

اإلصــالح اإلجــايل عــى مســتوى املتابعــات األوىل يف حــدود 40 %. 

كــا تولـّـت الهيئــة عــى إثــر هــذه املتابعــات، تقديــم 640 توصيــة تكميليــة للهيــاكل املعنيــة مــن أجــل إســتحثاث 

نســق اإلصالحــات وتــدارك مــا تبقــى مــن النقائــص واإلخــالالت يف أفضــل اآلجــال.

ــة ال  ــن نســب ضعيف ــة ب ــة واملتابع ــة بالرقاب ــاكل املعني ــل الهي ــن قب ــة م ــد تراوحــت نســب اإلصــالح املحقق وق

تعكــس إرادة جديــة يف اإلصــالح أو جهــودا كافيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك ، عــى غــرار النســبة املحققــة عــى مســتوى 

املندوبيــة الجهويــة للرتبيــة بسوســة )3%  ( أو تلــك املحققــة عــى مســتوى املصحتــن الخــرضاء والعمــران الراجعتــن 

بالنظــر للصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتمـــاعي ) 7% ( ، وبــن نســب إصــالح محرتمــة عــى غــرار تلــك املحققــة مثــال 

عــى مســتوى الجـــامعة التونسيـــة أللعــــــاب القــوى ) 77  % ( والتــي توفقــت يف تــدارك 54 إخــالال بصفــة كلّيــة مــن 

مجمــوع 70 إخــالال يف ظــرف ال يتجــاوز الســنة الواحــدة.

 ويــرز الجــدول التــايل النتائــج املســجلة عــى مســتوى املتابعــات األوىل لنتائــج التقاريــر الرقابيــة حســب الهيــاكل 

وامللفــات موضــوع املتابعــة مرتبــة تصاعديــا حســب نســب اإلصــالح املحققــة:
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3 %301محكمة املحاسباتاملندوبية الجهوية للرتبية بسوسة
الفالحيــة  الدوليــة  العقــارات  توظيــف  إعــادة  تقييــم 

املســرتجعة

 هيئة الرقابة العامة

6 %352 ألمالك الدولة

 مصحتا الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

 بالعمران والخرضاء

محكمة املحاسبات
1017% 7 

13%638محكمة املحاسبات األرايض الفالحية املهيكلة
16%457محكمة املحاسباتاملركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 1

 هيئة الرقابة العامةالجــامعة التـونسية لكرة القدم

17%6010 للالية

17%417محكمة املحاسبات منظومة صيانة الطرقات املرقمة
 هيئة الرقابة العامة املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبنوبة

19%275 ألمالك الدولة

 هيئة الرقابة العامة املعهد الوطني للرصد الجوي

20%357 ألمالك الدولة

21%6113محكمة املحاسباتالديوان الوطني للحامية املدنية

التفقدية العامة لوزارة اسمنت أم االكليل

الصناعة

4510%22

23%133الركة الوطنية لعجني الحلفاء والورق بالقرصين
24%256محكمة املحاسبات اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة االلكرتونية 
24%5814محكمة املحاسبات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية

 هيئة الرقابة العامةتعاونية القضاة 

30%278 للالية

32%3110محكمة املحاسباتاملركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 2 
ســحب  قــرارات  ومتابعــة  إجــراءات  تقييــم  نتائــج 

واملاليــة  الجبائيــة  االمتيــازات 

 هيئة الرقابة العامة

33%3010 للالية

 هيئة الرقابة العامة رشكة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

33%217 ألمالك الدولة

نسبة اإلصالح عدد النقائص المستخرجة

النقائص التي تم تداركها  أو تبريرها

الهيكل الرقابي

الهيكل أو الملف موضوع المتابعة 
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 هيئة الرقابة العامة املركب الصحي بجبل الوسط

35%19569 للالية

38%2610محكمة املحاسباتبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة
عــى  العلمــي  والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة  إرشاف 

العــايل للتعليــم  الخاّصــة  املؤسســات 

محكمة املحاسبات
3514%40

 هيئة الرقابة العامة رشكة النهوض باملساكن اإلجتامعية

44%14061 للمصالح العمومية

 هيئة الرقابة العامة وكالة الكحول

47%7234 للالية

ــجون  ــني والس ــن الوطني ــة واألم ــي الرط ــة موظف  تعاوني

ــالح واإلص

 هيئة الرقابة العامة

47%5928 للالية

محكمة املحاسبات الركة التونسّية للّتأمني وإعادة الّتأمني
3517%49

 هيئة الرقابة العامة الركة التونسية ملواد التزييت

52%7740 ألمالك الدولة

 هيئة الرقابة العامة مركز اإلعالمية بوزارة املالية

53%5931 للالية

 هيئة الرقابة العامة الوكالة العقارية الصناعية

54%12165 للالية

ــة  ــة الطبي ــة البيولوجي ــة والصيان ــات الفني ــز الدراس  مرك

واالستشــفائية

 هيئة الرقابة العامة 

56%7240للمصالح العمومية

       والية القريوان
التفقدية املركزية لوزارة 

الداخلية
2112%57   

 هيئة الرقابة العامة   الركة الجهوية للنقل بوالية ببنزرت

58%10662ألمالك الدولة

 هيئة الرقابة العامة مؤسسة التلفزة التونسّية

59%15592 للمصالح العمومية

68%4027محكمة املحاسباتصندوق الودائع واألمانات

التفقدية العامة لوزارة اإلدارة الجهويّة للتجهيز واالسكان بسوسة
  73%2619التجهيز

والتشــغيل املهنــي  التكويــن  وزارة  أداء   تدقيــق 

 )الترصف يف امليزانية حسب األهداف(

 هيئة الرقابة العامة

74%3526 للالية

 هيئة الرقابة العامةالجامعة التونسية أللعاب القوى

77%7054 للالية

40%2092836 املجموع
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املتابعات الالحقة:

تشــمل هــذه األعــال متابعــة نتائــج التقاريــر الرقابيــة التــي ســبق أن عرضــت عــى مجلــس الهيئــة يف مرحلــة 

ســابقة والتــي تــوىل املجلــس، بعــد دراســة وتقييــم إجــراءات اإلصــالح املتخــذة مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة، مواصلــة 

متابعتهــا مــن أجــل التحقــق مــن إنجــاز بقيــة اإلصالحــات املســتوجبة.

وقــد بلــغ عــدد املتابعــات الالحقــة التــي أمنتهــا الهيئــة بهــذا العنــوان خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 65 متابعــة 

توزعــت بــن متابعــات ثانيــة )36 متابعــة( ومتابعــات ثالثــة )18 متابعــة( ومتابعــات أخــرى )11 متابعــة(.

وشــملت هــذه املتابعــات 57 تقريــر رقــايب )هنالــك 8 تقاريــر كانــت موضــوع متابعتــن خــالل الفــرتة املشــمولة 

ــة  ــيس صبغ ــة ال تكت ــات عمومي ــة ومؤسس ــاهمة عمومي ــة وذات مس ــآت عمومي ــاس مبنش ــت باألس ــر( تعلق بالتقري

ــة )9%(. ــج وسياســات عمومي ــة )16 %( وبرام ــة وجهوي ــة مركزي ــح إداري ــة )46 %( ومصال إداري

ــة أو  ــتوى 1399 نقيص ــذا املس ــى ه ــا ع ــة إصالحه ــت متابع ــي متّ ــالالت الت ــص واإلخ ــدد النقائ ــغ ع ــد بل      وق

إخــالل تعلقــت مبختلــف مجــاالت التــرّف اإلداري واملــايل والفنــي، يف حــن بلــغ عــدد النقائــص واإلخــالالت التــي 

تــم إصالحهــا أو تريرهــا عــى هــذا املســتوى 465، مــا تكــون معــه بالتــايل نســبة اإلصــالح والتــدارك املحققــة عــى 

ــابعات الالحقــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر يف حــدود 33 %.  مســتوى املتــــــــــــــــــ

وقــد تراوحــت نســب اإلصــالح بــن نســب ضعيفــة عــى غــرار نســبة 0 % املســجلة عــى مســتوى الهيئــة الوطنيــة 

ــر  ــدارك النقائــص واإلخــالالت التــي رصدهــا التقري ــات الشــخصية والتي أبــدت عجــزا مطلقــا عــن ت ــة املعطي لحاي

الرقــايب مــّررة ذلــك بإفتقــار الهيئــة إىل إطــار إداري قــادر عــى تنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة ، وبــن نســب محرتمــة 

حققتهــا هيــاكل أخــرى تعكــس جهــودا محمــودة يف اإلصــالح عــى غــرار نســبة 100 % املحققــة عــى مســتوى املدرســة 

العليــا الخاصــة للمهندســن والدراســات التكنولوجيــة بتونــس والتــي توفقــت يف تــدارك جميــع النقائــص واإلخــالالت 

التــي رصدهــا التقريــر الرقــايب يف مســتوى املتابعــة الثانيــة.

التقارير الرّقابّية التي تّم ختم متابعتها

     تولــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر، إقــرار ختــم املتابعــة بالنســبة 

لـــ42 تقريــر رقــايب وذلــك إّمــا بإنهــاء متابعــة هــذه التقاريــر ) 24 تقريــر رقــايب( ، وإّمــا بإقــرار إيقــاف املتابعــة )18 

تقريــر رقــايب(.

    ويتــم التريــح بإنهــاء متابعــة تقريــر رقــايب مــن قبــل املجلــس، إذا مــا بيّنــت أعــال املتابعــة توفّــق الهيــكل 

املعنــي يف إصــالح نســبة هامــة مــن اإلخــالالت التــي رصدهــا  التقريــر الرقــايب وانخراطــه الجــدي يف إســتكال مســار 

اإلصــالح مــن أجــل تــدارك اإلخــالالت املتبقيــة ، يف حــن يتخــذ املجلــس قــرارا بإيقــاف متابعــة تقريــر رقــايب إذا مــا تبّن 

لــه انعــدام الجــدوى مــن مواصلــة هــذه املتابعــة وذلــك إّمــا لطــول الحيــز الزمنــي الــذي ميكــن أن يســتغرقه إصــالح 

ــاط  ــك إلرتب ــة أو كذل ــي عــى تجــاوز النقائــص واإلخــالالت املتبقي ــكل املعن ــة أو لعــدم قــدرة الهي اإلخــالالت املتبقي

تحقيــق اإلصالحــات املتبقيــة بهيــاكل أخــرى )وزارات اإلرشاف القطاعــي، وزارة املاليــة، رئاســة الحكومة...(،كــا ميكــن 

أيضــا  ملجلــس الهيئــة أن يتخــذ مثــل هــذا القــرار يف بعــض الحــاالت التــي تكــون هنالــك مهمــة رقابيــة أخــرى جاريــة 

أو مرمجــة بالهيــكل املعنــي أو حــول نفــس املوضــوع.

ــايل  ــم الع ــا إىل وزارة التعلي ــر أساس ــة بالنظ ــاكل راجع ــا بهي ــم متابعته ــم خت ــي ت ــر الت ــت التقاري ــد تعلق      وق

ــة )4  ــز واإلســكان والفالحــة واملــوارد املائي ــة والتجهي ــر( ورئاســة الحكومــة ووزارات البيئ والبحــث العلمــي )5 تقاري

ــكل منهــا(. ــر ل تقاري
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   يتضمــن هــذا امللخــص حوصلــة حــول نشــاط الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل النصــف 

الثــاين مــن ســنة 2020 وكامــل ســنة 2021 يف مجــال دراســة وإســتغالل تقاريــر الرقابــة والتفقــد الصــادرة 

ــدارك اإلخــالالت  ــة بت ــاكل التــرف املشــمولة بالرقاب ــزام هي ــدى إلت ــة م ــة ومتابع ــاكل الرقابي عــن الهي

والنقائــص التــي رصدتهــا تلــك التقاريــر وتنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة بشــأنها مــن أجــل تحســن طــرق 

وأســاليب التــرف العمومــي وحســن توظيــف املــوارد العموميــة والتصــدي ألشــكال الفســاد. 

علــا وأن اإلخــالل بقواعــد التــرف الســليم يكلّــف املجموعــة الوطنيــة أمــواال طائلــة قــد تتجــاوز 
يف عديــد الحــاالت كلفــة األفعــال التــي ترتقــي إىل الفســاد واملوجبــة للتتبعــات الجزائيــة، وهــو مــا يؤكــد 
أن نجــاح أي مقاربــة ملحاربــة الفســاد يســتوجب حتــا إصــالح منظومــة التــرف العمومــي وتطويرهــا.

ــة متابعــة خّصــت 88 تقريــرا  وقــد تولّــت الهيئــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر تأمــن101 عمليّ
ــة نســبيا )36 متابعــة(  ــة حديث ــر رقابي ــا، وقــد توزعــت أعــال املتابعــة بــن متابعــات أوىل لتقاري رقابي

ومتابعــات الحقــة تعلقــت بتقاريــر ســبق أن كانــت محــل متابعــة مــن قبــل الهيئــة )65 متابعــة( .

وشــملت أعــال املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة   96 هيــكال عموميــا أو شــبه عمومــي، بــن مصالــح 
ــن  ــايل، وزارة التكوي ــم الع ــة، وزارة التعلي ــؤون الخارجي ــة، وزارة الش ــة الجمهوري ــة )رئاس ــة مركزي إداري
املهنــي والتشــغيل، اإلدارة العامــة للديوانــة...( وجهويــة )املراكــز الجهويــة ملراقبــة األداءات بصفاقــس1 
وصفاقــس2، اإلدارة الجهويــة للتجهيز بسوســة( ومؤسســات ومنشــآت عمومية )رشكة الدراســات والنهوض 
بتونــس الجنوبيــة، مؤسســة التلفــزة التونســية، الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة، بنــك 
ــة )صنــدوق  متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة....( ومؤسســات و رشكات ذات مســاهات عمومي
ــت ...(  ــة التونســية ملــواد التزيي ــة التونســية للتأمــن وإعــادة التأمــن، الرك ــات، الرك ــع واألمان الودائ
ــر  ــاكل غ ــات وهي ــي( وجمعي ــال الطاق ــدوق اإلنتق ــوث، صن ــة التل ــدوق مقاوم ــة )صن ــق خزين وصنادي
ــرة  ــية لك ــة التونس ــاة ، الجامع ــة القض ــزة، تعاوني ــة والتلف ــة اإلذاع ــي مؤسس ــة موظف ــة )تعاوني مصنف

القــدم ، الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى...( .

ملخص تأليفي ألعمال الهيئة
في مجال متابعة

نتائج التقارير الرقابية
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كــا شــملت أعــال املتابعــة برامــج وسياســات عموميــة مــن خــالل متابعــة بعــض التقاريــر الرقابيــة 
ــحب  ــرارات س ــة ق ــراءات متابع ــم إج ــة بتقيي ــر املتعلق ــرار التقاري ــى غ ــوص ع ــذا الخص ــادرة به الص
ــوزارة  ــة ب ــازات الجبائي ــة لإلمتي ــي شــملت عــالوة عــى اإلدارة العام ــة  والت ــة واملالي ــازات الجبائي اإلمتي
ــن الخدمــات  ــط ، دواوي ــة املحي ــة لحاي ــة الوطني ــد ، الوكال ــة النهــوض بالصناعــة والتجدي ــة، وكال املالي
ــات  ــة شــبكة الطرق ــر املتصــل بصيان ــك التقري ــة .أو كذل ــم يف الطاق ــة للتحّك ــة الوطني ــة، الوكال الجامعي
ــف  ــادة توظي ــم إع ــاص بتقيي ــر الخ ــة، والتقري ــة املهيكل ــاألرايض الفالحي ــل ب ــر املتص ــة والتقري املرقم
ــة   ــر اإلدارة اإللكرتوني ــة لتطوي ــر املتعلــق باإلســرتاتيجية الوطني ــة املســرتجعة ، والتقري العقــارات الفالحي

ــرج الســدرية. ــرّف يف القطــب التكنولوجــي ب ــاّص بالت ــر الخ والتقري

ــر  ــة املســتندية للتقري ــة أوىل ، عــى املتابع ــة يف مرحل ــا بأعــال املتابع ــاء قيامه ــة أثن ــد الهيئ وتعتم
الرقــايب مــن خــالل دراســة التقريــر الــوارد عليهــا والوقــوف عــى أبــرز اإلخــالالت والنقائــص التــي تــم 
رصدهــا وتبويبهــا ضمــن محــاور ومجــاالت التــرف العمومــي، ثــم مراســلة الجهــات املعنيــة بالتقريــر 
الرقــايب ومســاءلتها عــن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا إلصــالح تلــك النقائــص واإلخــالالت منــذ إنتهــاء 
املهمــة الرقابيــة، ثــم يف مرحلــة الحقــة وعــى ضــوء اإلجابــات التــي تتوصــل بهــا الهيئــة ،تتــم  برمجــة 
ــدى  ــة م ــل متابع ــن أج ــة م ــارات ميداني ــام بزي ــة والقي ــاكل املعني ــؤولن األول بالهي ــع املس ــاءات م لق
تحقيــق اإلصالحــات وتنفيــذ التوصيــات وكذلــك مــن أجــل تذليــل الصعوبــات التــي قــد تواجههــا أحيانــا 

ــة، وهــو مــا يســمى مبتابعــة القــرب . هــذه الهيــاكل يف إنجــاز اإلصالحــات الرضوريّ

كــا تحــرص الهيئــة بالنظــر إىل خصوصيــة بعــض امللفــات ، عــى تريــك كل األطــراف ذات العالقــة 
املبــارشة بتنفيــذ اإلصالحــات مثــل مصالــح رئاســة الحكومــة أو وزارة املاليــة أو وزارات اإلرشاف القطاعــي 
ــات  ــل الصعوب ــل تذلي ــن أج ــة م ــر الهيئ ــرتكة مبق ــل مش ــات عم ــم إىل جلس ــالل دعوته ــن خ ــك م وذل
املطروحــة أحيانــا أو فــّض بعــض اإلشــكاليات العالقــة والتــي قــد تتجــاوز حــدود الصالحيــات املمنوحــة 
للهيــاكل املعنيــة بالرقابــة واملتابعــة )اســتصدار هيــاكل تنظيميــة أو نصــوص تطبيقيــة ، مراجعــة بعــض 
ــك عــى  ــا ....(  وذل ــط بينه ــق الرتاب ــة وتحقي ــر بعــض النظــم املعلوماتي النصــوص أو اإلجــراءات ، تطوي
غــرار مــا تــّم بالنســبة ملتابعــة امللــف املتعلــق بالقطــب التكنولوجــي بــرج الســدرية مــع وزاريت الصناعــة 
ــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة  ــك متوي ــك بالنســبة للملفــن املتعلقــن ببن ــم العــايل أو كذل والتعلي
والركــة التونســية للضــان مــع وزارة املاليــة يف عالقــة مبســألة إحــداث بنــك الجهــات أو كذلــك فيــا 
يتعلــق مبوضــوع حوكمــة قطــاع اإلدارة اإللكرتونيــة والرقمنــة وضبــط وتنفيــذ اإلســرتاتيجية الوطنيــة يف 
ــة،  ــي لإلعالمي ــز الوطن ــات االتصــال واملرك ــة ووزارة تكنولوجي ــح رئاســة الحكوم ــع مصال هــذا املجــال م
وهــي مقاربــة أثبتــت عمليــا جدواهــا يف حلحلــة بعــض املســائل العالقــة وتطويــر مجهــودات اإلصــالح 

وتفعيــل التنســيق بــن مختلــف األطــراف املتدّخلــة.

كــا تولــت الهيئــة ، يف إطــار ترشــيد أعــال املتابعــة وإكســابها أكــر جــدوى ونجاعــة، ضــّم أكــر مــن 
تقريــر رقــايب ضمــن نفــس املتابعــة ، ســيا عندمــا تتعلــق هــذه التقاريــر مبواضيــع متجانســة أو متكاملة، 
وذلــك عــى غــرار مــا تــّم إقــراره بالنســبة ملتابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص بالرصيــد العقــاري لديــوان 
األرايض الدوليّــة الــذي تــّم ضّمــه إىل التقريــر الرقــايب املتعلـّـق بتقييــم وإعــادة توظيــف العقــارات الدولية 
ــازات  ــرارات ســحب اإلمتي ــة ق ــر الخــاّص مبتابع ــك الشــأن بالنســبة للتقري ــة املســرتجعة أو كذل الفالحي
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املاليــة والجبائيّــة املســندة يف القطــاع الصناعــي الــذي تــّم ضمــه إىل التقريــر املتعلّــق بتقييــم إجــراءات 
ســحب اإلمتيــازات املاليّــة والجبائيّــة ، كــا تــّم يف حــاالت أخــرى ضــّم بعــض املحــاور املشــرتكة التــي تهــم 
ملفــات مختلفــة يف إطــار نفــس املتابعــة وذلــك عــى غــرار مــا تــّم اعتــاده بالنســبة للمحــور املتعلــق 
بتطويــر التطبيقــات املعلوماتيــة وأنظمــة املعلومــات يف متابعــة التقاريــر الخاصــة مبركــز اإلعالميــة لــوزارة 
املاليّــة ومبراقبــة وتقييــم عمليــات الرتســيم العقــاري وتســجيل العقــود ومبراقبــة املركــز الجهــوي ملراقبــة 
األداءات تونــس 2 ، حرصــا عــى أن تكــون عمليــة اإلصــالح متزامنــة بالنســبة لهــذه امللفــات بالنظــر إىل 

التقاطعــات املوجــودة بينهــا.

ويف إطــار البحــث عــن تحقيــق النجاعــة القصــوى وإكســاب تدخالتهــا الجــدوى الالزمــة، تتــوىّل الهيئــة  
كلــا إقتــى األمــر ذلــك، مراســلة الجهــات الحكوميــة املعنيــة ممثلــة يف رئاســة الحكومــة أو يف وزارات 
اإلرشاف القطاعــي أو يف وزارة املاليــة قصــد تحسيســهم بالصعوبــات الخطــرة التــي تواجههــا أحيانــا بعــض 
الهيــاكل العموميــة والتــي قــد تهــدد توازناتهــا املاليــة ودميومتهــا قصــد دعوتهــم للتدخــل باتخــاذ التدابــر 
املســتوجبة )عــى غــرار مــا تــم بالنســبة لوضعيــة وكالــة الكحــول مثــال يف عالقــة بتســعرة بيــع الكحــول ( 
أو قصــد دعوتهــم إىل توضيــح التوجهــات املســتقبلية بشــأن بعــض الهيــاكل العمومية)مثلــا تــم بخصوص 
وضعيتــي بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة والركــة التونســية للضــان يف عالقــة بإحــداث 
ــات  ــز الدراس ــة ومرك ــس الجنوبي ــوض بتون ــات والنه ــة الدراس ــة رشك ــك وضعي ــات ، أو كذل ــك الجه بن
ــة واإلستشــفائيّة، واملركــز الصحــي بجبــل الوســط...( أو كذلــك مــن  ــة الطبي ــة البيولوجي ــة والصيان الفني
أجــل إســتحثاث تنفيــذ بعــض املشــاريع الوطنيــة الكــرى ذات العالقــة املبــارشة بتطويــر طــرق وأســاليب 
التــرف العمومــي والحفــاظ عــى مــوارد الدولــة عــى غــرار تطويــر املنظومــات املعلوماتيــة املعتمــدة 
ــة  ــداث املنص ــة وإح ــاكل العمومي ــن الهي ــات ب ــرتوين للمعطي ــادل اإللك ــا والتب ــاج بينه ــق اإلندم وتحقي

الوطنيــة للرتابــط البينــي . وقــد أفــرز هــذا التوجــه نتائــج إيجابيــة ملموســة يف عديــد الحــاالت.

ــاكل  ــب الهي ــا، أّن أغل ــي تنجزه ــة الت ــال املتابع ــالل أع ــن خ ــة م ــت الهيئ ــر، الحظ ــياق آخ يف س
ــة يف مســار اإلصــالح مبجــرد توصلهــا بالتقريــر الرقــايب النهــايئ، وإمنــا  العموميــة ال تنخــرط بصفــة تلقائيّ
تنتظــر تدخــل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليّــة مــن أجــل الــروع يف القيــام بتنفيــذ اإلصالحــات 
املســتوجبة وتــدارك النقائــص واإلخــالالت املرصــودة أو حتــى القيــام باإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة إزاء 
أخطــاء التــرّف الــواردة بالتقاريــر الرقابيــة، وذلــك عــى غــرار مــا متّــت مالحظتــه بصفــة جليــة عــى 
مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايّب الخــاّص مبركــز التجــارب وتقنيــات البنــاء أو كذلــك عــى مســتوى متابعــة 
التقاريــر الخاّصــة مبؤسســتي اإلذاعــة والتلفــزة التونســيّة أو كذلــك عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب 
ــن  ــات حس ــع مقتضي ــاىف م ــا يتن ــو م ــة ،وه ــة االجتاعي ــد والحيط ــي للتقاع ــدوق الوطن ــاص بالصن الخ
التســير ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة التــي تقتــي إدراج عمليــة اإلصــالح كنقطــة قــارة ضمــن جلســات 

وجــداول أعــال الهيــاكل املعنيــة .
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أبرز النقائص واإلخالالت على مستوى التصرف العمومي

لعــّل الســمة األبــرز التــي متـّـت مالحظتهــا عــى مســتوى تقييــم منظومــة التــرف العمومــي، هــي الرتاجــع الــذي 
مــا انفــك يشــهده أداء الهيــاكل العموميــة ســواء عــــى مســتوى احــرتام النصــوص والرتاتــــــــــيـــــــــب الجــاري بهــا 

العمــل أو عــى مســتوى إنجــاز الخدمــات وتأمــن املرافــق العموميــة.

ــة  ــر الرقابي ــا التقاري ــي رصدته ــاوزات الت ــص والتج ــّدد النقائ ــتوى تع ــى مس ــة عــ ــع خاص ــذا الرتاج ــى ه ويتج
وتواترهــا مــن ســنة إىل أخــرى بالرغــم مــن التنبيــه إليهــا ســابقا ضمــن عديــد التقاريــر الرقابيــة وتخصيــص العديــد 

ــا.  ــل هــذه األخطــاء أو عــى األقــل الحــّد منه ــات حــول طــرق تجنــب مث مــن الدراســات وامللتقي

ــة  ــاب األدوات التنظيمي ــدءا مــن غي ــي ب ــف أوجــه التــرف العموم ــص والتجــاوزات مختل وتشــمل هــذه النقائ
األساســية وعــدم توفــر أنظمــة املعلومــات بعــدد مــن الهيــاكل العموميــة أو عــدم مواكبتهــا للتطــورات الحاصلــة، إىل 
عــدم إحــكام تحديــد الحاجيــات عــى مســتوى الــراءات العموميــة وضعــف مراقبــة تنفيــذ الصفقــات العموميــة، 
مــرورا بســوء التــرف يف املــوارد البريــة ويف أســطول الســيارات والعربــات اإلداريــة ويف املســاكن اإلداريــة وعــدم 

املحافظــة عــى املمتلــكات وصيانتهــا.

كــا يتجــى هــذا الرتاجــع أيضــا عــــى مســتوى عــدم قــدرة بعــض الهيــاكل العموميــة عــــى إجــراء اإلصالحــات 
ــة  ــة اإلداريــة واملاليــة، والــذي عــادة مــا يتــم تريــره إمــا مبحدوديّ ــا للرقاب ــة العلي الرضوريــة التــي تــوىص بهــا الهيئ
ــة املتوفــرة لديهــا، وإمــا برجــوع بعــض اإلخــالالت إىل فــرتات ســابقة ونشــوء نــوع مــن  ــة والبريّ اإلمكانيــات املاديّ
الحقــوق املكتســبة لــدى املســتفيدين منهــا، أو بطــول وتشــعب اإلجــراءات اإلداريـّـة وكــرة املتدخلــن، أو كذلــك بعــدم 

التجــاوب الــكايف مــن قبــل وزارات اإلرشاف القطاعــي مــع املؤسســات الراجعــة لهــا بالنظــر.

ويعــزى هــذا الرتاجــع إىل أســباب مختلفــة، منهــا مــا هــو يف عالقــة برتاجــع عــدد اإلطــارات ذات الكفــاءة والتجربــة 
ــارات  ــدد اإلط ــد وع ــى التقاع ــاالت ع ــدد اإلح ــاع ع ــن ارتف ــاس ع ــم باألس ــي والناج ــرف العموم ــير والت يف التس
املغادريــن يف إطــار التعــاون الفنــي وعــدم قــدرة اإلدارة عــــى تعويضهــم بالنظــر إىل إيقــاف نســق االنتدابــات منــذ 
ســنوات وإقتصــاره عــــى إنتدابــات ألغــراض إجتاعيــة، ومنهــا كذلــك مــا هــو يف عالقــة برتاجــع صــورة اإلدارة كحاضنة 
للكفــاءات وفقــدان قيمــة العمــل كقيمــة حضاريــة و تراجــع  ســلطة املســؤول صلــب الهيــاكل العموميــة والتداخــل 

يف تريــف شــؤون هــذه الهيــاكل عــى مســتوى الواقــع وتقاســم ســلطة القــرار داخلهــا.

وميكــن تبويــب أهــّم النقائــص واإلخــالالت التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابيــة وأعــال املتابعــة يف مجــاالت التــرف 
العمومــي ضمــن املحــاور التاليــة:

التنظيم وأنظمة املعلومات،	·

الترصف املايل واملحاسبي،	·

الترصف يف السيارات اإلدارية واملمتلكات والعقارات واملساكن اإلداريّة،	·

الترصف يف املوارد البرية والتأجري ومختلف املنح واملنافع التي يتمتع بها األعوان،	·

الترصف يف الراءات والصفقات العمومّية 	·

الترصّف يف اللزمات،	·

استخالص الديون واملستحقات ومتابعة إسناد اإلمتيازات،	·
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عى مستوى األدوات التنظيمية وأنظمة املعلومات: -  1

تعتــر الهيــاكل التنظيميــة وقوانــن اإلطــار وعقــود األهــداف والرامــج وأدلــة اإلجــراءات وبطاقات وصــف الوظائف 

واملوازنــات االجتاعيــة، مــن أهــم األدوات التنظيميــة التــي تســاعد عــى إحــكام ســر العمــل بــاإلدارات واملؤسســات 

العموميــة وعــى التوظيــف األمثــل للمــوارد البريــة واملاديــة املتوفــرة لديهــا وتحديــد املهــام واملســؤوليات.

يف هــذا اإلطــار، أبــرزت أعــال املتابعــة أّن أغلــب الهيــاكل املشــمولة باملراقبــة تشــهد عديــد اإلخــالالت عــى هــذا 

املســتوى ســواء لغيــاب مثــل هــذه األدوات أصــال أو لعــدم مواكبتهــا للمتغــرات التــي طــرأت عــى تنظيــم الهيــاكل 

املعنيــة وعــدم تحيينهــا لتســاير مختلــف التغيــرات والتحويــرات التــي شــهدتها أســاليب التــرف الحديــث، وهــو مــا 

ســاهم بجــزء هــام يف بــروز عديــد اإلخــالالت عــى مســتوى التــرف العمومــي كالجمــع بــن مهــام متنافــرة والتداخــل 

ــة  ــد الخطــط الوظيفيّ ــة أو الشــغور يف عدي ــوان نفــس الخدم ــاد نفــس اإلجــراءات بعن ــدم اعت يف املســؤوليات أوع

الجوهريـّـة بالنســبة لعــدد مــن الهيــاكل أو كذلــك غيــاب أو تهميــش هيــاكل هامــة يف تأمــن حســن حوكمة املؤسســات 

واملنشــآت العموميــة .

ــا  ــم بطوله ــذه األدوات تتس ــف ه ــى مختل ــة ع ــداد واملصادق ــراءات اإلع ــة،  أّن إج ــال املتابع ــادت أع ــا أف ك

وبتشــعب اإلجــراءات املتعلقــة بهــا وكــرة املتدخلــن ) مجلــس اإلدارة، الريــك االجتاعــي ، وزارة اإلرشاف القطاعــي، 

وزارة املاليــة ، رئاســة الحكومــة( وهــو مــا يتســبب يف حصــول تأخــر كبــر يف اســتصدار  بعــض هــذه األدوات مثلــا 

ــزة  ــة التلف ــة مبؤسس ــات التنظيمي ــض اآللي ــة وبع ــاكل التنظيميي ــبة  للهي ــال بالنس ــبيل املث ــى س ــه  ع ــت معاينت مت

ــة التونســية  ــورق والوكال ــة لعجــن الحلفــاء وال ــة والركــة الوطني ــة الثقافي ــرتاث والتنمي ــاء ال ــة إحي التونســية ووكال

ــه  ــول ملعالجت ــاد حل ــب إيج ــر يتطل ــو أم ــة ، وه ــات املحلي ــاعدة الجاع ــروض ومس ــدوق الق ــي وصن ــاون الفن للتع

بصفــة أفقيّــة  وذلــك باعتــاد إجــراءات عمليــة تضبــط ضمــن روزنامــة عمــل واضحــة يتــم إعدادهــا بصفــة تشــاركيّة 

مــن قبــل مختلــف املتدخلــن يف هــذا املجــال  ويف آجــال قصــوى ملزمــة لجميــع األطــراف مــع ضبــط إطــار مرجعــي 

ــة  ــاكل التنظيمي ــاده إلعــداد مشــاريع الهي ــّم اعت ــة يت ــكل التنظيمــي بالنســبة للمؤسســات واملنشــآت العمومي للهي

طبقــا ملعايــر محــّددة وبشــكل يــرّسع يف آجــال املصادقــة عليهــا.

ــة ببعــض  ــة الكافي ــالء العناي ــا ، عــدم إي ــي متــت متابعته ــة الت ــر الرقابيّ ــف التقاري ــت مختل يف ذات الســياق، بيّن

ــة عــى غــرار وحــديت التدقيــق الداخــي ومراقبــة التــرّف  الهيــاكل األساســية صلــب املؤسســات واملنشــآت العموميّ

وذلــك بالرغــم مــن أدوارهــا الهامــة يف تطويــر حوكمــة هــذه الهيــاكل وتحســن أســاليب العمــل بهــا ، ويــرز ذلــك 

ــع  ــالل تجمي ــن خ ــاطها أو م ــة لنش ــالت املالمئ ــة واملؤه ــارص البري ــاكل للعن ــذه الهي ــار ه ــالل افتق ــن خ ــة م خاص

ــاق  ــن ميث ــدم تحي ــاب أو ع ــاالت  وغي ــض الح ــكل  يف بع ــس الهي ــن نف ــرّف ضم ــة الت ــي ومراقب ــق الداخ التدقي

التدقيــق الداخــي وعــدم متابعــة التوصيــات الصــادرة عــن هــذه الهيــاكل وهــو مــا تجــى بوضــوح مــن خــالل متابعــة 

التقاريــر الرقابيــة الخاصــة بركــة النهــوض باملســاكن االجتاعيــة »ســرولس« ومبؤسســة التلفــزة التونســية وبالركــة 

ــات  . ــة للتــرف يف النفاي ــة الوطني ــة للنقــل ببنــزرت و بالوكال الجهوي

ــم  ــا الحوكمــة التــي ت ــا وبــن خالي ــان ، مالحظــة التداخــل يف املهــام بــن هــذه الخالي  كــا متــت يف بعــض األحي

ــة.  ــف املؤسســات واملنشــآت العمومي تركيزهــا مبختل

وتــويص الهيئــة يف هــذا اإلطــار، بتدعيــم وتطويــر هيــاكل التدقيــق الداخــي ومراقبــة التــرّف وبتعميــم اللجــان 

ــط  ــا ويضب ــب إحداثه ــّي يوج ــّص ترتيب ــدار ن ــالل إص ــن خ ــة م ــآت العموميّ ــات واملنش ــق باملؤسس ــة للتدقي الدامئ

ــة  ــك بالنظــر إىل أهمي ــري هــذه املؤسســات واملنشــآت، وذل ــاء ومدي ــا برؤس ــا وعالقته ــا ومجــاالت تدخله صالحياته

ــز الحوكمــة  ــه يف تعزي ــذي ميكــن أن تؤمن ــدور ال ال



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

24

مــن جانــب آخــر، ســجلت أغلــب التقاريــر الرقابيّــة وجــود عــدة نقائــص عــى مســتوى أنظمــة املعلومــات ســواء 

ــة أوعــدم اســتغالل مختلــف اإلمكانيــات التــي  تعلقــت بالتأخــر يف تركيــز نظــام معلومــايت ببعــض الهيــاكل العموميّ

تتيحهــا عديــد التطبيقــات اإلعالميــة يف مختلــف مجــاالت التــرّف و/أو عــدم توفــر مخطــط مديــري لإلعالميّــة، مثلــا 

ــة  متــت معاينتــه مثــال عــى مســتوى رشكــة النهــوض باملســاكن االجتاعيــة »ســرولس« أو كذلــك عــدم تطبيــق كافّ

مكّونــات املخطــط املديــري يف صــورة إعــداده . كــا رصــدت أعــال املتابعــة لنتائــج التقاريــر الرقابيــة عــدم تحيــن 

التطبيقــات اإلعالميــة املعتمــدة يف عديــد الهيــاكل العموميــة وتطويرهــا وضعــف اندماجهــا وعــدم تغطيتهــا لكامــل 

ــام  ــدم القي ــات وع ــد البيان ــة وقواع ــة املعلوماتيّ ــة األنظم ــاذ وحاي ــاب مخطــط إنق ــك غي ــرّف و كذل مجــاالت الت

بالتدقيــق الــدوري واإلجبــاري ألنظمــة املعلومــات والســالمة املعلوماتيــة وعــدم تطبيــق التوصيــات الصــادرة عنــه يف 

صــورة القيــام بــه ، مثلــا متــت معاينتــه عــى مســتوى الديــوان الوطنــي للتطهــر.

يف هــذا اإلطــار، تؤكــد الهيئــة أن تطويــر نظــم املعلومــات الوطنيــة وتحقيــق الرتابــط واالندمــاج بينهــا مبــا يســمح 

بالتبــادل الحينــي للمعلومــات ، يعــّد موضوعــا وطنيــا اســرتاتيجيا ال بــد أن يحظــى باألولويــة يف عمــل الحكومــة بالنظــر 

ــة وترشــيد النفقــات وتعبئــة مــوارد إضافيــة للدولــة ، ســيّا وأنــه قــد تــّم  إىل أهميتــه يف تطويــر الخدمــات العموميّ

توفــر اإلطــار القانــوين الــذي يســمح بتحقيــق ذلــك مــن خــالل صــدور املرســوم عــدد 31 لســنة 2020 يف 10 جــوان 

ــك  ــر 2020 وكذل ــؤرخ يف 5 أكتوب ــدد 777 امل ــي ع ــر التطبيق ــات واألم ــرتوين للمعطي ــادل اإللك ــق بالتب 2020 واملتعل

املرســوم عــدد 17 لســنة 2020 املتعلــق باملعــرّف الوحيــد .

ــاء  ــة يف إرس ــاكل العمومي ــد الهي ــراط عدي ــدم إنخ ــا ع ــي أنجزته ــات الت ــالل املتابع ــن خ ــة م ــت الهيئ ــد ملس  وق

نظــم معلوماتيــة مندمجــة ســواء داخلهــا أو بينهــا وبــن هيــاكل عموميــة أخــرى مبــا يؤكــد مــرّة أخــرى عــى وجوبيــة 

ــة . معالجــة هــذا املوضــوع يف إطــار سياســة وطنيــة واضحــة وبصفــة أفقيّ

ــة تعريــف املنظومــات املعلوماتيــة الســيادية وتصنيفهــا  ويف نفــس الســياق، تــويص الهيئــة العليــا خاصــة بوجوبيّ

ــز  ــا باملرك ــح عالقته ــة وتوضي ــة القطاعيّ ــز اإلعالميّ ــف املراك ــن مختل ــادل اإللكــرتوين ب ــات التب ــق آلي والســعي إىل خل

ــة، مــع رضورة العمــل عــى إرســاء  ــاكل العموميّ ــات اإلتصــال وغرهــا مــن الهي ــة ووزارة تكنولوجي ــي لإلعالميّ الوطن

نظــام معلومــايت وطنــي. 

عى مستوى الترصف املايل واملحاسبي: -  2

تتمثــل أهــم اإلخــالالت املســّجلة عــى هــذا املســتوى يف عــدم إعــداد القوائــم املاليــة بالنســبة لبعض املؤسســات أو 

املنشــآت العموميــة أو التأخــر يف املصادقــة عــى هــذه القوائــم يف اآلجــال القانونيّــة بفــرتات تجــاوزت أحيانــا عديــد 

الســنوات بالنســبة للبعــض منهــا ، وهــو مــا يؤثــر عــى موثوقيّــة هــذه القوائــم املاليّــة و ال ميّكــن مــن الحصــول عــى 

ــات  ــا )تســجيل خســائر، صعوب ــي تعــاين منه ــات الت ــاكل والصعوب ــة عــن واقــع التــرف يف هــذه الهي فكــرة حقيقيّ

ماليّــة، صعوبــات عــى مســتوى برمجــة وتجســيم االســتثارات عــى املســتوى القريــب واملتوســط والبعيــد، صعوبــات 

عــى مســتوى إعــداد اســرتاتيجية املنشــأة أو املؤسســة، اآلفــاق املســتقبليّة للمنشــأة أو املؤسســة ...( وذلــك عــى غــرار 

مــا متــت مالحظتــه مثــال عــى مســتوى اإلذاعــة التونســية التــي يعــود تاريــخ آخــر مصادقــة عــى قوامئهــا املاليــة إىل 

ســنة 2013 أو مؤسســة التلفــزة التونســية التــي يعــود تاريــخ آخــر مصادقــة عــى قوامئهــا املاليــة إىل ســنة 2015  أو 

كذلــك عــى مســتوى الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى.
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كــام متحــورت النقائــص و اإلخــالالت التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابيــة يف هــذا املجــال حــول غيــاب أدلــة إجرائيــة 

محاســبية وعــدم توفــر الوثائــق املحاســبية املثبتــة للنفقــات  ونقائــص عــى مســتوى مســك الدفاتــر املحاســبية ودفاتــر 

الخزينــة والجمــع بــن مهــام متنافــرة صلــب اإلدارة املاليــة واملحاســبية والتأخــر يف إعــداد جــداول املقاربــات البنكيــة 

وضعــف التنســيق بــن اإلدارة املاليــة وإدارة الشــؤون القانونيــة بخصــوص متابعــة خــالص املســتحقات  عــى غــرار 

النقائــص املســتخرجة مــن التقريــر الرقــايب الخــاص بوكالــة إحيــاء الــرتاث والتنميــة الثقافيــة، كــا تــّم أيضــا تســجيل 

ــة وعــدم إخضــاع  ــة مضاعف ــات خــالص بصف ــايل وتســجيل عملي ــف امل ــات التوظي ــص املرتبطــة بعملي ــد  النقائ عدي

األجــور للخصــم مــن املــورد بعنــوان الرضيبــة عــى الدخــل وعــدم إجــراء الخصــوم املتعلقــة باملســاهمة يف الصنــدوق 

الوطنــي للضــان االجتاعــي عــى غــرار مــا متــت معاينتــه عــى مســتوى التــرف بالجامعــة التونســيّة لكــرة القــدم .

عى مستوى الترصف يف السيارات اإلدارية -  	

واملمتلكات والعقارات واملساكن اإلداريّة:

ميثــل أســطول الســيارات والعربــات اإلداريــة إحــدى األدوات األساســية لعمــل الهيــاكل العموميــة وضــان تواصــل 

املرفــق العــام. 

ويقــدر حجــم هــذا األســطول طبقــا آلخــر التقديــرات ب 94032 ســيارة وعربــة تتــوزع حســب الجهــات املنتفعــة 

بهــا بــن مصالــح الدولــة )43051 عربــة( واملنشــآت العموميــة )35354عربــة( والبلديــات )13485عربــة( واملجالــس 

الجهويــة )2142 عربــة(.

 ويتــوزع هــذا االســطول حســب االســتعال بــن 86356 ســيارة مصلحــة )أي حــوايل 92% مــن مجمــوع الســيارات( 

منهــا 9790 حافلــة نقــل عمومــي و1693 ســيارة إســعاف، يف حــن تتــوزع النســبة الباقيــة بــن ســيارات وظيفيــة 3229 

ســيارة )حــوايل 3 %( وســيارات ذات إستعمـــال مــزدوج 4447 ســيارة )حوايل%5(.

ــذ ســنة 2017 حــول العــرة أخطــاء األكــر شــيوعا يف مجــال التــرف  ــة لدراســة من وبالرغــم مــن إنجــاز الهيئ

العمومــي والتــي خصصــت مــن خاللهــا محــورا كامــال لبيــان أهــم النقائــص واإلخــالالت يف مجــال التــرف يف أســطول 

الســيارات والعربــات، إالّ أّن هــذا املجــال مــن التــرف العمومــي ال يــزال يشــكو مــن تكرار نفــس النقائــص واإلخالالت 

ومــن ضعــف منظومــة الرقابــة الداخليــة.

 وتتجــى هــذه النقائــص عــى مســتوى ضبــط األســطول )عــدم مســك قوائــم وملفــات إداريــة محينــة ألســطول 

ــة(  ــيارات اإلداري ــص الس ــب تخصي ــد برتاتي ــدم التقي ــات )ع ــص العرب ــتوى تخصي ــى مس ــات ( وع ــيارات والعرب الس

وكذلــك عــى مســتوى إســتعال األســطول وصيانتــه )غيــاب تطبيقــات معلوماتيــة تيــرس التــرف يف أســطول 

الســيارات وصيانتهــا، ضعــف التنســيق بــن الهيــاكل العموميــة ومصالــح وزارة أمــالك الدولــة والوكالــة الفنيــة للنقــل 

الــري ، النقــص يف متابعــة أعــال الصيانــة واإلصــالح ( كــا تتجــى هــذه النقائــص أيضــا عــى مســتوى متابعــة إســناد 

وإســتهالك الوقــود للتفطــن لحــاالت اإلســتهالك املشــط وغــر العــادي لبعــض الســيارات اإلداريـّـة وترشــيد التنقــالت ، 

فضــال عــن حــاالت الجمــع بــن اإلمتيــاز املــاّدي )منحــة التنقــل( واإلمتيــاز العينــي )التمتــع بســيارة إداريّــة( وعــدم 

الحــرص عــى ضــان حــق الهيــكل العمومــي يف حــال القيــام بحــوادث مــرور مــن خــالل وجوبيّــة التبليــغ عــن ذلــك يف 

اآلجــال القانونيّــة واحــرتام عقــود التأمــن يف هــذا املجــال وعــدم اعتــاد معايــر واضحــة وموضوعيّــة يف اإلحالــة عــى 

الطــرح وعــدم احــرتام اإلجــراءات والرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل عنــد التفويــت.
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وتؤكــد الهيئــة العليــا للرقابــة يف هــذا اإلطــار، عــى وجــوب تطويــر أســاليب التــرف يف هــذا املجــال بالنظــر خاصة 

إىل االرتفــاع املتواصــل الــذي تشــهده أســعار املحروقــات والــذي ســينعكس حتــا عــى ارتفــاع النفقــات العموميــة، 

كــا تشــّدد الهيئــة عــى وجــوب اإلســتفادة مــن التكنولوجيــات الحديثــة التــي تســمح بتحســن أســاليب التــرف يف 

العربــات والســيارات اإلداريــة والحــد مــن نفقــات الصيانــة واالســتهالك مــن خــالل:

ــالك  ــا وزارة أم ــرف فيه ــة تت ــاكل العمومي ــع الهي ــة مشــرتكة ومفتوحــة لجمي ــات معلوماتي ــدة بيان ــاء قاع -إرس

ــم الخاصــة بجــرد األســطول. ــا كل القوائ ــة وتصــدر عنه ــة والشــؤون العقاري الدول

-تركيز نظام مراقبة إلكرتونية ألسطول وسائل النقل وتعميمه عى كافّة العربات والسيارات اإلداريّة.

-إرساء منظومة معلوماتية مندمجة متكن من إحكام الترف يف أسطول السيارات وصيانته. 

-مراجعة دليل إجراءات الترف يف السيارات.

ــة  ــات املراقب ــدة بعــض املســتفيدين وتشــديد عملي ــدون وجــه حــّق لفائ ــا ب ــّم رصفه ــي ت ــغ الت - اســرتجاع املبال

ــاوزات. ــأن التج ــتوجبة يف ش ــة املس ــراءات اإلداري ــاذ اإلج واتّخ

كــا أبــرزت أعــال املتابعــة وجــود عديــد اإلخــالالت عــى مســتوى التــرف يف عقــارات الدولــة تتعلــق خاّصــة 

بعــدم تحديــد األمــالك العقاريــة الخاصــة وحايتهــا وأوجــه اســتغاللها والتفويــت فيهــا أو اســتلزامها. 

ــك  ــة وكذل ــة للعقــارات الدوليّ ــد النقائــص عــى مســتوى اســرتجاع الدول كــا بينــت أعــال املتابعــة وجــود عدي

عــى مســتوى إعــادة توظيفهــا وحايتهــا مــن االســتغالل غــر الرعــي والحفــاظ عــى مردوديتهــا املاديـّـة واالقتصاديــة 

وتوفــر مواطــن شــغل مــن خاللهــا، ومتيــزت اإلجــراءات املتبعــة يف هــذا الســياق بالبــطء الشــديد وبضعــف املتابعــة 

والتنســيق بــن الهيــاكل املعنيــة وطــول إجــراءات إعــادة التوظيــف بعــد االســرتجاع عــى غــرار مــا متـّـت معاينتــه مــن 

خــالل أعــال متابعــة ملــّف تقييــم وإعــادة توظيــف العقــارات الدوليــة الفالحيــة املســرتجعة. 

أّمــا فيــا يتعلـّـق بالتــرف يف املســاكن اإلداريـّـة، فقــد بينــت متابعــة التقاريــر الرقابيّــة وجــود عــّدة تجــاوزات يف 

هــذا املجــال لعــّل أبرزهــا: 

-غيــاب معطيــات إحصائيّــة محيّنــة ملختلــف املســاكن اإلداريّــة ووضعياتهــا العقاريّــة وبطاقــات وصفيّــة لحالتهــا 

العاّمــة.

- إســناد مســاكن إداريــة دون تحديــد رشوط واضحــة لحــاالت االنتفــاع بهــا )عــى غــرار مــا تــّم تســجيله بالتقريــر 

الرقــايب للركــة الوطنيــة لعجــن الحلفــاء والــورق بالقريــن...(.

ــة  ــة للتنمي ــة الجهوي ــة باملندوبي ــر الخاص ــاكن )التقاري ــذه املس ــاغلن له ــض الش ــبة لبع ــة بالنس ــدام الصف - انع

ــط ....( ــل الوس ــي بجب ــب الصح ــة، باملرك ــز بسوس ــة للتجهي ــاإلدارة الجهوي ــة، ب ــة مبنوب الفالحي

ــكل  ــة الهي ــل ميزانيّ ــاء وتحّم ــاء وامل ــتهالك الكهرب ــة إلس ــّدادات خاص ــة بع ــاكن اإلداري ــد املس ــراد عدي ــدم إف -ع

ــل  ــه عــى مســتوى التــرف باملركــب الصحــي بجب ــا متــت مالحظت ــدون موجــب )مثل ــة ب ــاء إضافي العمومــي ألعب

ــط(. الوس

- الجمــع بــن منحــة الســكن واالنتفــاع مبســكن وظيفــي عــى غــرار مــا تــّم رصــده مبلــّف الركــة الوطنيــة لعجــن 

الحلفــاء والــورق بالقريــن.

- وضــع مســاكن إداريــة لالســتغالل مــن قبــل أعــوان الهيــكل العمومــي عــى وجــه الكــراء دون تحيــن مبالــغ الكراء 

مــع تســجيل ضعــف متابعــة اســتخالص معاليــم الكــراء )مثلــا متـّـت مالحظتــه باملركب الصحــي بجبل الوســط(.
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وتؤكــد الهيئــة يف هــذا املجــال عــى رضورة مراجعــة األمــر عــدد 199 لســنة 1972 املتعلــق بتنظيــم إســناد املســاكن 

الوظيفيــة وعــى وجــوب تحمــل رؤســاء الهيــاكل العموميــة مســؤولياتهم يف وضــع حــد لإلنفالتــات الحاصلــة بخصــوص 

ــة  ــاكل املعني ــن الهي ــيق ب ــكام التنس ــى رضورة إح ــة ع ــد الهيئ ــا تؤك ــة، ك ــدون صف ــة ب ــاكن الوظيفي ــغال املس إش

ــا  ومصالــح املكلــف العــام بنزاعــات الدولــة مــن أجــل املتابعــة القضائيــة للوضعيــات غــر القانونيــة والقيــام بقضاي

اســتعجالية ضــد املخالفــن يف أرسع اآلجــال ثــم متابعــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة بهــذا الخصــوص.

كــا تؤكــد الهيئــة يف ذات الســياق، عــى وجــوب اإلرساع يف تســوية الوضعيــات القانونيــة لبعــض العقــارات التــي 

تتــرف فيهــا الهيــاكل العموميــة دون التحــوز بالوثائــق القانونيــة الالزمــة باإلضافــة إىل متابعــة املســاكن التــي يتــّم 

تســويغها ومــدى ســالمة اإلجــراءات القانونيــة املعتمــدة بخصوصهــا وإحــكام تحصيــل مســتحقات الهيــاكل العموميــة 

بعنــوان املعاليــم الراجعــة لهــا.

  عى مستوى الترصف يف املوارد البرية -  4
والتأجري ومختلف املنح واملنافع التي يتمتع بها األعوان:

ــة  ــص وإإلخــالالت املتصل ــد النقائ ــة يف هــذا املجــال وجــود عدي ــر الرقابي ــج التقاري ــرزت أعــال املتابعــة لنتائ أف

خاّصــة بإفتقــار عديــد الهيــاكل العموميّــة للمــوارد البريــة الكافيــة يف عديــد اإلختصاصــات الحيويــة نتيجــة مغــادرة 

عديــد الكفــاءات وتجميــد عمليــات اإلنتــداب بالنظــر إىل الصعوبــات التــي تواجههــا املاليّــة العموميّــة  أو كذلــك نتيجة 

للتأخــر يف إنجــاز بعــض اإلنتدابــات التــي تحصلــت بشــأنها عــى الرتاخيــص الرضوريـّـة، وهــو مــا أّدى بالنســبة للبعــض 

ــة يف إختصاصــات متعــددة تســبب يف عــدم قدرتهــا عــى  ــة الرضوريّ مــن هــذه الهيــاكل إىل نقــص يف املــوارد البريّ

ــة املطلوبــة ) مثلــا متــت مالحظتــه خاصــة عــى مســتوى مركــز الدراســات الفنيــة والصيانــة  تأمــن مهامهــا بالكيفيّ

ــي  ــوان الوطن ــط  أو الدي ــل الوس ــي بجب ــب الصح ــتوى املرك ــى مس ــك ع ــفائية أو كذل ــة واالستش ــة الطبي البيولوجي

للتطهــر( كــا بينــت أعــال املتابعــة أيضــا ضعــف نســبة التأطــر عــى مســتوى بعــض الهيــاكل العموميــة وتأثرهــا 

الســلبي عــى جــودة الخدمــات التــي تؤمنهــا.

كــا أبــرزت متابعــة نتائــج التقاريــر الرقابيــة عــدم تقيــد عديــد الهيــاكل بالرتاتيــب اإلداريّــة الجــاري بهــا العمــل 

ــة  ــغ القانونيّ ــارج الصي ــات املبارشة خ ــوء إىل اإلنتداب ــرة واللج ــدأ املناظ ــرتام مب ــدم اح ــات وع ــام باإلنتداب ــد القي عن

املنظمــة لإلنتــداب يف القطــاع العمومــي أو اللجــوء املكثــف إىل إبــرام عقــود إســداء الخدمــات والتــي تعتــر يف عديــد 

الحــاالت عقــود شــغل مقّنعــة يطالــب املنتفعــون بهــا بالرتســيم عــى إثــر انتهــاء مــّدة العمــل بهــذه العقــود واعتــاد 

معايــر تفضيليــة أو إســناد نقــاط تحفيزيــة للمتعاقديــن عنــد املشــاركة يف املناظــرات عــى غــرار مــا متّــت مالحظتــه 

مبناســبة متابعــة ملــّف رشكــة الجنــوب للخدمــات.

وتؤكــد الهيئــة يف هــذا املجــال خاّصــة عــى وجــوب اعتــاد املناظــرة كوســيلة قانونيــة لإلنتــداب واحــرتام مبــدأ 

ــة. املســاواة عنــد التناظــر وتحميــل املســؤوليات بالنســبة لحــاالت اإلنتــداب التــي متّــت خــارج الصيــغ القانونيّ

كــا تــويص الهيئــة بوجــوب إيجــاد صيــغ جديــدة لتدعيــم املــوارد البريــة بالنســبة لبعــض الهيــاكل العموميــة من 

خــالل اللجــوء إىل آليــات النقــل أو اإللحــاق والتشــجيع عــى الحــراك الوظيفــي بــن الهيــاكل العموميــة مبــا يســاهم يف 

توفــر الحاجيــات الرضوريـّـة وإعــادة توظيــف املــوارد البريــة دون الـــتأثر عــى التوازنــات العاّمــة مليزانيــة الدولة.

كــا أبــرزت متابعــة التقاريــر الرقابيــة تكــّرر عديــد اإلخــالالت عــى مســتوى املواظبــة ومراقبــة الحضــور بالنســبة 

لألعــوان وضعــف متابعتهــا واحتســاب الســاعات اإلضافيّــة ، أو كذلــك عــى مســتوى منــح الرتقيــات والتــدرج يف الســلم 
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ــه  ــت معاينت ــا مت ــة ، مثل ــر القانوني ــروط واملعاي ــرتام ال ــة دون اح ــة للرتقي ــرات الداخليّ ــاز املناظ ــف وإنج والصن

عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص بركــة اســمنت أم اإلكليــل  ، أو كذلــك إجــراء التســميات يف الخطــط 

ــا  ــاع به ــر الــروط املســتوجبة لالنتف ــل عــدم توف ــة يف مقاب ــا بصفــة رجعيّ ــخ مفعوله ــة مــع احتســاب تاري الوظيفيّ

بالنســبة لبعــض األعــوان خاصــة بالنســبة للمنشــآت واملؤسســات العموميّــة. وقــد أكّــدت الهيئــة يف هــذا الجانــب عــى 

وجــوب إعــادة تصحيــح هــذه الوضعيــات غــر القانونيــة واســرتجاع املبالــغ التــي تــّم رصفهــا بــدون وجــه حــّق مــع 

وجــوب تحميــل املســؤوليات يف هــذا الجانــب.

أمــا يف مجــال التأجــر والتــرف يف املنــح واملنافــع التــي يتمتــع بهــا األعــوان، فقــد تبــن أيضــا مــن خــالل دراســة 

التقاريــر الرقابيــة ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات، تواصــل حــاالت الجمــع بــن بعــض املنــح واالمتيــازات العينيّــة بعديــد 

الهيــاكل العموميــة ومنــح بعــض املنــح عــى غــرار منحــة املواظبــة أو االســتمرارية دون وجــه حــّق أو منحــة الوضــع 

تحــت الطلــب دون وجــه حــق مثلــا هــو الشــأن عــى مســتوى الديــوان الوطنــي للتطهــر، وعــدم إحــكام التــرف يف 

الصناديــق االجتاعيــة الخاصــة باألعــوان ومختلــف الخدمــات والهبــات واالعانــات التــي مينحهــا مثلــا متــت معاينتــه 

ــاكن  ــوض باملس ــية للنه ــة التونس ــة والرك ــة االجتاعي ــد والحيط ــي للتقاع ــدوق الوطن ــتوى الصن ــى مس ــة ع خاص

االجتاعيــة والركــة التونســية ملــواد التزييــت.

 عى مستوى الترصف يف الراءات والصفقات العمومّية: -  	

إن تأمــن الســر العــادي للمرافــق العموميــة وتطويرهــا مبــا يســتجيب لحاجيــات املواطنــن يســتوجب حتــا إنجــاز 

طلبــات ورشاءات عموميــة وإبــرام عقــود وصفقــات. ويقــدر حجــم الــراءات العموميــة تقريبــا بــن 17و18 % مــن 

جملــة الناتــج الداخــي الخــام.

ــات  ــم للصفق ــوين املنظ ــار القان ــا اإلط ــارس 2014 حالي ــؤرخ يف 13 م ــنة 2014 امل ــدد 1039 لس ــر ع ــّد األم ويع

ــن النصــوص  ــة م ــة إىل جمل ــة باإلضاف ــات العمومي ــاز الصفق ــادئ وإجــراءات إنج ــط أهــم مب ــذي يضب ــة ال العمومي

ــرى. األخ

ــات النجاعــة عــى مســتوى  ــق مقتضي ــإن تحقي ــة، ف ــة املــوارد العمومي ــات ومحدودي وبالنظــر إىل تنامــي الحاجي

ــرى  ــة أخ ــن جه ــل وم ــا العم ــاري به ــب الج ــراءات والرتاتي ــرتام اإلج ــة اح ــن جه ــتوجب م ــة تس ــراءات العمومي ال

ــة. ــة ممكن ــل كلف ــة يف اآلجــال املحــددة وبأق ــق الجــودة املطلوب ــراء وف ــق ال تحقي

ــراءات  ــال ال ــالالت يف مج ــد اإلخ ــّرر عدي ــود وتك ــة وج ــر الرقابي ــج التقاري ــة نتائ ــرز متابع ــار، ت ــذا اإلط  يف ه

ــة ســواء كان ذلــك عــى مســتوى املراحــل التحضريــة لهــذه الــراءات أو عــى مســتوى مرحلــة اإلبــرام أو  العموميّ

كذلــك عــى مســتوى مرحلتــي التنفيــذ والختــم ، وتتمحــور هــذه اإلخــالالت خاّصــة حــول تجزئــة الــراءات العموميــة 

وعــدم إحــكام ضبــط الحاجيــات بدقـّـة ووضــوح وعــدم إيــالء العنايــة الالزمــة ملســألة تحديــد التقديــرات وعــدم التقيد 

بإجــراءات ومقتضيــات املنافســة النزيهــة والشــفافية عــى مســتوى إجــراءات إبــرام الــراءات والصفقــات العموميــة 

وإدراج رشوط إقصائيــة ومجحفــة مــن شــأنها متييــز أو تفضيــل ملتعاملــن دون ســواهم أو كذلــك عــى مســتوى ضعــف 

متابعــة ومراقبــة إنجــاز وتنفيــذ الطلبيــات العموميــة  وعــدم إســتكال الختــم النهــايئ أو التأخــر يف إنجــازه عــى غــرار 

مــا متـّـت مالحظتــه مبشــاريع تهيئــة بعــض املنشــآت الرياضيــة ببلديــة تونــس أو بالديــوان الوطنــي للتطهــر .

كــا عاينــت الهيئــة أيضــا تعطــل إنجــاز عديــد املشــاريع العموميــة وارتفــاع كلفــة إنجازهــا مقارنــة بالتقديــرات 

األوليــة وعــدم القيــام بإجــراءات الختــم النهــايئ للصفقــات عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص بالتــرف 
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ــة مثــال وكذلــك عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص  يف الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــإدارة امللكيــة العقاريّ

بركــة املقــاوالت واملعــّدات واألشــغال »ســومرتاجات«.

ــل  ــي ترتقــي إىل شــبهات فســاد إداري مث ــة أيضــا وجــود بعــض اإلخــالالت الت ــا للرقاب ــة العلي كــا عاينــت الهيئ

ــي  ــة االســتالم الوقت ــام بعمليّ ــاة أو القي ــن عــدم اشــتغال املعــدات املقتن ــراءات بالرغــم م ــة بعــض ال تســديد كلف

وخــالص املتعهــد بالرغــم مــن أن جــزءا مــن املقتنيــات غــر مطابــق للمواصفــات الفنيــة أو بالرغــم مــن عــدم إنجــاز 

كافــة التعهــدات املدرجــة بعقــد الصفقــة، عــى غــرار مــا متــت معاينتــه مثــال عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايّب 

الخــاّص بالتــرف يف رشكــة اســمنت أم اإلكليــل.

ويعــزى تســجيل مثــل هــذه اإلخــالالت وتكررهــا إىل عديــد األســباب والعوامــل التــي تعــاين منهــا منظومــة الــراء 

العمومــي حاليــا، لعــل أبرزهــا تعــّدد املتدخلــن وغيــاب التنســيق الــالزم بينهــم وعــدم تــالؤم اإلطــار الرتتيبــي الحــايل 

املنظــم للــراءات والصفقــات العموميــة مــع بعــض الــراءات الخصوصيــة وكذلــك مــع واقــع التــرف العمومــي.

كــا تعــزى هــذه اإلخــالالت مــن جانــب آخــر، إىل النقــص الفــادح املوجــود حاليــا عــى مســتوى اإلطــارات الفنيــة 

املختصــة يف مجــال الصفقــات والــراءات العموميــة بأغلــب الهيــاكل العموميــة وإىل ضعف منظومــة الرقابــة الداخلية  

عــى مســار الصفقــات وغيــاب املنظومــات املعلوماتيــة املســتوجبة.

عى مستوى الترصف يف اللزمات: -  6

تتــوىل الدولــة مبــارشة أو مــن خــالل بعــض املؤسســات واملنشــآت العموميــة أو بعــض البلديــات إســناد التــرف يف 

بعــض املرافــق العموميــة أو إســتغالل أجــزاء مــن امللــك العمومــي ملــدة محــددة إىل ذوات خاصــة مقابــل دفــع مبلــغ 

مــايل يحــدده عقــد اللزمــة. 

وتخضــع إجــراءات ورشوط وصيــغ إســناد هــذه اللزمــات إىل إحــكام القانــون عــدد 23 لســنة 2008 املــؤرخ يف 1 

أفريــل 2008 املتعلــق بنظــام اللزمــات.

ــذ عقــود  ــرام وتنفي ــي شــابت إب ــد اإلخــالالت الت ــة تكــّرر عدي ــر الرقابي ــرزت متابعــة التقاري يف هــذا الســياق، أب

واتفاقيــات اللزمــات تعلقــت أساســا باســتغالل امللــك العمومــي البحــري وامللــك العمومــي األثــري   وبعــض ممتلــكات 

بلديــة تونــس.

وتــرز هــذه اإلخــالالت خاّصــة عــى مســتوى عــدم التنصيــص بشــكل واضــح عــى آليــات املتابعــة بالنســبة ملســدي 

اللزمــة واآلجــال املحــّددة لتســليم صاحــب اللزمــة لبعــض الوثائــق املســتوجبة عــى غــرار القوائــم املاليــة والوثائــق 

ــه عــى  ــت معاينت ــا متّ ــم مثل ــك عــدم إحــكام طريقــة احتســاب املعالي ــة وكذل ــة إلجــراء املراقب املحاســبية الرضوري

مســتوى تنفيــذ لزمــة إســناد واســتغالل وإحالــة مجّمعــات عقاريــة ببلديــة تونــس. 

كــا بيّنــت أعــال املتابعــة أيضــا عــدم التقيّــد مــن قبــل أصحــاب اللزمــات يف عديــد الحــاالت بالبنــود التعاقديــة 

املضّمنــة باتفاقيــات اللزمــة مــن خــالل عــدم إنجازهــم لالســتثارات أو ألعــال الصيانــة املنصــوص عليهــا وضعــف 

املتابعــة املاليــة لخــالص املعاليــم ، مثلــا متــت معاينتــه عــى مســتوى متابعــة نتائــج تقريــر التفقــد الخــاص بالتــرف 

يف رشكــة تنميــة وإســتغالل فضــاء األنشــطة اإلقتصاديــة بجرجيــس أو كذلــك بلزمــة إســتغالل الكنيســة القدميــة بقرطاج 

)فضــاء األكروبوليــوم( املســندة مــن قبــل وكالــة إحيــاء الــرتاث والتنميــة الثقافيــة، باإلضافــة إىل عــدم اتّخــاذ اإلجــراءات 

اإلداريــة والقانونيــة املســتوجبة تجــاه عــدم إيفــاء أصحــاب اللزمــات بالتزاماتهــم التعاقديــة والتمديــد يف بعــض عقــود 

اللزمــات دون تفعيــل املنافســة.
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ــا إىل  ــرتض تحويله ــي يف ــة الت ــالك العمومي ــي لبعــض األم ــات إإلشــغال الوقت ــة تواصــل وضعي ــت الهيئ ــا عاين ك

لزمــات وكذلــك عــدم تســوية وضعيــات إشــغال بعــض الهيــاكل العموميــة ملســاحات مــن امللــك العمومــي البحــري 

ــة  ــة إىل محدودي ــأنها ، باإلضاف ــة بش ــود لزم ــاحي لعق ــط الس ــة الري ــة تهيئ ــرام وكال ــدم إب ــي وع ــه رشع دون وج

املعاليــم املتأتيــة مــن بعــض اللزمــات وعــدم تحيينهــا وهــو مــا ميثـّـل إهــدارا للــال العــام وضياعــا للمنافــع االقتصاديــة 

واملاليــة املرتقبــة مــن عقــود اللزمــات عــى غــرار  مــا متــت معاينتــه مثــال بخصــوص املعاليــم املوظفــة بعنــوان لزمتــي 

امليناءيــن الرتفيهيــن مبــرىس القنطــاوي ومبارينــا املنســتر.

وتعــزى هــذه اإلخــالالت بالنســبة لبعــض عقــود اللزمــات إىل إبــرام العديــد منهــا قبــل وضــع إطــار ترتيبــّي شــامل 

يحــدد النظــام القانــوين لهــذه اللزمــات واملبــادئ األساســية املتعلقــة مبنحهــا وتنفيذهــا ومراقبتهــا مبقتــى القانــون 

ــة  ــب اإلداري ــف الجوان ــن يف مختل ــة إىل مختّص ــاكل العمومي ــد الهي ــار عدي ــك إىل إفتق ــنة 2008، وكذل ــدد23 لس ع

والفنيــة واملاليــة للزمــات، باإلضافــة إىل ضعــف أعــال املرافقــة والتأطــر للهيــاكل العموميــة املعنيــة بهــذه الصيغــة 

وهــو مــا يفــرّس التباطــؤ يف إصــدار كراســات الــروط الخاّصــة بإســناد اللزمــات.

عى مستوى استخالص الديون واملستحقات ومتابعة إسناد اإلمتيازات: -  	

ــة واملؤسســات العموميــة وإحــكام متابعــة إســناد  تعــّد مســألة اســتخالص الّديــون واملســتحقات الراجعــة للدول

ــر  ــة وتطوي ــاكل العمومي ــة للهي ــة املالي ــن الوضعي ــة بتحس ــب املتّصل ــّم الجوان ــن أه ــة م ــة والعيني ــازات املالي االمتي

ــا.  مــؤرشات أدائه

ــراء  ــوان ك ــواء بعن ــتخلصة س ــر املس ــة غ ــون العمومي ــغ الدي ــاع مبال ــة ارتف ــال املتابع ــرز أع ــار، ت ــذا اإلط يف ه

محــالت وعقــارات أو بعنــوان عــدم اســتخالص املســتحقات مــن املســتلزمن )التقاريــر املتعلقــة بالتــرف يف األمــالك 

العقاريــة ببلديــة تونــس وبالتــرف يف رشكــة النهــوض باملســاكن اإلجتاعيّــة( أو بعنــوان عــدم اســرتجاع األمــوال التــي 

تــم رصفهــا بــدون وجــه حــق لبعــض األعــوان العموميــن )التقاريــر املتعلقــة برئاســة الجمهوريــة وبالصنــدوق الوطنــي 

للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة( أو بارتفــاع مبالــغ االستشــهار غــر املســتخلصة )الجامعــة التونســية لكــرة القــدم(. 

ــغ  ــذه املبال ــتخالص ه ــل إس ــن أج ــة م ــودات املبذول ــأّن املجه ــال، ب ــذا املج ــة يف ه ــال املتابع ــرزت اع ــا أب ك

وحايتهــا مــن التقــادم كانــت متفاوتــة مــن هيــكل إىل آخــر، وإقتــر البعــض منهــا عــى توجيــه مراســالت إداريــة 

للتذكــر بالديــون دون املــرور إىل إجــراءات أكــر رصامــة وفاعليّــة إلســتخالص هــذه الديــون بالرغــم مــن توفــر الوســائل 

القانونيــة )إمكانيــة إصــدار ســندات تنفيذيــة بالنســبة الصنــدوق للوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتاعيــة أو املــرور 

إىل إجــراءات التقــايض بالنســبة للمندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة مبنوبــة أو اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بسوســة(.

ــة، فقــد بينــت أعــال املتابعــة يف هــذا املجــال وجــود  أّمــا يف مجــال  متابعــة إســناد االمتيــازات  املاليــة والجبائيّ

ــة  عديــد النقائــص واإلخــالالت املتعلقــة أساســا بضعــف مســتوى متابعــة إنجــاز املشــاريع وغيــاب الزيــارات امليدانيّ

ــار  ــألرايض املســندة بالدين ــا هــو الشــأن بالنســبة ل ــم مثل ــة مــدى احــرتام املســتثمرين اللتزاماته املســتوجبة ملعاين

الرمــزي مــن قبــل دواويــن الخدمــات الجامعيــة لفائــدة بعــض املســتثمرين لبنــاء مبيتــات جامعيــة ) مبيتــات مل تنجــز 

بالرغــم مــن مــرور 15 ســنة عــى إســناد األرايض بالدينــار الرمــزي دون اســرتجاع هــذه األرايض( ، وكذلــك غيــاب قواعــد 

بيانــات تخــص متابعــة املنــح التــي صــدر يف شــأنها قــرار اســرتجاع ،كــا تبــّن أيضــا عــدم احــرتام اآلجــال املنصــوص 

عليهــا مبجلــة تشــجيع اإلســتثار لســحب االمتيــازات وغيــاب إجــراءات مرجعيــة موحــدة يف عمليــة إصــدار وتنفيــذ 

قــرارات ســحب االمتيــازات الــذي يســتغرق يف بعــض األحيــان ســنوات عديــدة. 
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وقــد دعــت الهيئــة يف هــذا الســياق وزارة املاليــة وســيا اإلدارة العامــة لالمتيــازات الجبائيّــة إىل تحمــل مســؤولياتها 

يف مراقبــة مــدى اســتحقاق املنتفعــن بهــذه االمتيــازات وإىل رضورة إحــكام التنســيق بــن مصالــح وزارة املاليــة وبقيــة 

الهيــاكل العموميــة املســندة ملثــل هــذه اإلمتيــازات مــن أجــل تأمــن متابعــة ناجعــة وفعالــة ملــدى إنجــاز املشــاريع 

ــن  ــة املســتثمرين الذي ــة تســمح مبتابع ــز لوحــات متابع ــة والعمــل عــى تركي ــة والجبائي ــازات املالي ــة باإلمتي املنتفع

متتعــوا بهــذه اإلمتيــازات حســب القطاعــات.

ــة  ــة والجبائيّ      كــا تؤكــد الهيئــة عــى رضورة إصــدار منشــور يتعلّــق مبتابعــة إســناد وســحب االمتيــازات املاليّ

والعمــل عــى إحــداث تطبيقــة إعالميّــة وطنيّــة مندمجــة للتــرف يف متابعــة منــح االمتيــازات املاليــة والجبائيّــة قصــد 

توفــر املعلومــة الحينيّــة والقيــام باإلجــراءات املســتوجبة يف إبانهــا. 
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بعــد تعهــد الهيئــة بدراســة وإســتغالل التقاريــر الرقابيّــة ومتابعــة تنفيــذ نتائجهــا خالل 

الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 2020 - 2021، وبعــد تقييــم مجهــودات اإلصــالح والتــدارك التــي 

تــّم إتخاذهــا ســواء مــن قبــل الهيــاكل التــي خضعــت لعمليــة الرقابــة و/أو مــن قبــل وزارات 

ــة املتابعــة مــن أجــل تجــاوز مختلــف  ــة بعملي ــاكل أخــرى معنيّ ــل هي ــا و/أو مــن قب إرشافه

ــة  ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــر ، تتقــدم الهيئ ــك التقاري ــا تل ــي رصدته النقائــص واإلخــالالت الت

ــص  ــاليف النقائ ــة ، إىل ت ــي تهــدف مــن جه ــات واإلقرتاحــات الت ــة مــن التوصي ــة  بجمل واملالي

واإلخــالالت وتحســن طــرق وأســاليب التــرّف العمومــي واإلرتقــاء بــأداء الهيــاكل العموميــة 

نحــو األفضــل، ومــن جهــة أخــرى إىل تطويــر منظومــة الرقابــة والتفقــد والتدقيــق يف القطــاع 

العمومــي وإكســاب عمــل الهيــاكل الرقابيــة أكــر نجاعــة وفاعليــة.

الــتـوصـيــات
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يســتنتج مــن خــالل أعــال املتابعــة التــي تولـّـت الهيئــة تأمينهــا أّن عديــد اإلخــالالت والنقائــص التــي 
تضمنتهــا مختلــف التقاريــر الرقابيّــة خــالل الســنوات الفارطــة عــى مســتوى مختلــف مجــاالت التــرف، 
ال زالــت قامئــة وتتكــّرر يف أغلــب التقاريــر، منهــا مــا تعلّــق بالتنظيــم العــام واإلجــراءات )غيــاب بعــض 
أدوات التــرف أو عــدم مواكبتهــا للواقــع الحــايل ولتقنيــات التــرّف الحديــث ،عــدم ضبــط األهــداف 
ــة بــن ســلطة اإلرشاف والهيــكل املعنــي...(، ومنهــا مــا هــو متصــل بعــدم تطويــر  ضمــن وثيقــة تعاقديّ
ــك فيــا  ــة وعــدم تحقيــق اإلندمــاج بينهــا ، أو كذل ــاكل العمومي ــدى الهي نظــم املعلومــات املعتمــدة ل
يتصــل بعــدم إحــكام التــرّف يف املــوارد البريــة واملاليــة املوضوعــة عــى ذّمــة الهيــاكل العموميــة أو 
برتاكــم النقائــص وإإلخــالالت يف مجــاالت التــرف املــايل واملحاســبي والتــرف يف املمتلــكات  والتــرف 

يف الــراءات.

وتعتــر الهيئــة يف هــذا الســياق ، أّن مواصلــة رصــد مثــل هــذه اإلخــالالت وتكرارهــا بالتقاريــر الرقابيّــة 
ليســت فقــط مســألة ظرفيّــة ، بــل أصبحــت مســألة هيكليّــة ناتجــة عــن تراكــم  ألعــال تــرف موهونة، 
ــة مــن خــالل معالجــة  ــة وأفقي ــة الوقــوف عندهــا ومعالجتهــا بصفــة جذريّ وهــو مــا يســتوجب حتميّ
األســباب الحقيقيــة لحدوثهــا وإعــادة النظــر يف بعــض النصــوص التريعيّــة والرتتيبيّــة وتدعيــم التكويــن 
ــة  ــاكل العمومي ــل املســؤوليات ملســري الهي ــات وتحمي ــة وحوكمــة اإلنتداب ــاكل العمومي والتأطــر بالهي
مبختلــف درجاتهــم  ودعمهــم مــن قبــل الدولــة مــن أجــل فــرض احــرتام الرتاتيــب يف مختلــف مجــاالت 
التــرّف العمومــي وكذلــك مــن خــالل تحّمــل ســلط اإلرشاف ملســؤولياتها والحــرص عــى إرســاء نظــام 
تقييــم ومتابعــة دوريّــة ومعّمقــة لنتائــج التــرّف ومعالجــة مختلــف النقائــص والتجــاوزات يف اإلبــان. 

كــا تؤكــد الهيئــة عــى رضورة تعميــم إســتعال التطبيقــات املعلوماتيــة يف مختلــف مجــاالت 
التــرّف العمومــي وتطويــر النظــم املعلوماتيــة املعتمــدة وتحقيــق اإلندمــاج بينهــا مبــا يســمح بالتبــادل 
اإللكــرتوين الحينــي للمعطيــات بــن الهيــاكل العموميــة والقيــام بالتقاطعــات الالزمــة التــي تســمح مــن 
جهــة برتشــيد النفقــات العموميــة ومــن جهــة أخــرى بدعــم مــوارد الدولــة والرفــع مــن جــودة الخدمــات 

املســداة للمواطنــن. 

على مستوى تطوير
منظومة التصّرف العمومي 

01
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وبالنظــر إىل أهميّــة اإلخــالالت التــي رصدتهــا أعــال املتابعــة مــن حيــث درجــة خطورتهــا وتواترهــا 

ــوارد  ــرّف يف امل ــن الت ــة وحس ــار الحوكم ــى مس ــلبيّة ع ــا الس ــة ، وتأثراته ــر الرقابيّ ــف التقاري مبختل

العموميــة واملرفــق العــام، ارتــأت الهيئــة التمييــز بــن نوعــن مــن التوصيــات، منهــا مــا هــو عــام وينطبــق 

ــه  ــات متــت بلورتهــا مــن خــالل مــا تعهــدت ب عــــى جــّل مجــاالت التــرّف العمومــي ، وهــي توصي

الهيئــة العليــا مــن متابعــة لتقاريــر الرقابــة والتفقــد والتقييــم عــى إمتــداد الســنوات الســابقة، ومنهــا 

مــا هــو خــاص يف شــكل توصيــات خصوصيــة تتّعلــق مبلفــات معيّنــة كانــت محــل متابعــة خــالل الفــرتة 

املنقضيــة املشــمولة بالتقريــر الســنوي الحــايل . 

1 - التوصيات العامة:

     تشمل هذه التوصيات مختلف جوانب الترّف العمومي وتتعلّق أساسا بـ:

1    وجــوب العمــل عــى تطويــر نظــم املعلومــات املعتمــدة مبختلــف الهيــاكل العموميّــة وإحــكام 

الرتابــط بينهــا والحــرص عــى تحقيــق إندماجهــا مبــا يســمح بالتبــادل الحينــي للمعطيــات بينهــا، وإنجــاز 

املنصــة الوطنيــة للتبــادل البينــي للمعطيــات املنصــوص عليهــا باملرســوم عــدد 31 لســنة 2020 املــؤرخ 

ــر  ــا واألم ــن معه ــاكل واملتعامل ــن الهي ــات ب ــادل اإللكــرتوين للمعطي ــق بالتب يف 10 جــوان 2020 املتعل

عــدد 777 لســنة 2020 الصــادر تطبيقــا ألحكامــه.

ــة الســيادية وتصنيفهــا  ــة بوجــوب تعريــف املنظومــات املعلوماتي ويف نفــس الســياق، تــويص الهيئ

واإلرساع يف تركيــز آليــات التبــادل اإللكــرتوين بــن مختلــف املراكــز اإلعالميّــة القطاعيّــة وتوضيــح العالقــة 

بينهــا وبــن املركــز الوطنــي لإلعالميّــة وتوفــر مقومــات النجــاح الالزمــة إلرســاء نظــام معلومــايت وطنــي 

مندمــج يف إطــار سياســة وطنيــة واضحــة وشــاملة يتصــدر أولوياتهــا تحقيــق هــذا املــروع االســرتاتيجي 

لهام. ا

2    إعــادة النظــر يف أهــداف الدولــة وأولوياتهــا وتحديــد طبيعــة دورهــا يف املؤسســات واملنشــآت 

العموميّــة والــركات ذات املســاهات العموميــة ، مــع ضبــط االلتزامــات املحمولــة عــى كاهــل هــذه 

ــي  ــق العموم ــات املرف ــا وأولوي ــي تنشــط فيه ــات الت ــة القطاع ــار لطبيع األخــرة واألخــذ بعــن االعتب

ــوىّل متابعــة حافظــة  ــد يت ــزي موّح ــكل مرك ــاكل ضمــن هي ــد اإلرشاف األفقــي عــى هــذه الهي وتوحي

ــل مســؤوليات تــرّف بهــا. ــة ويضمــن حســن التنســيق والنجاعــة دون تحّم املســاهات العمومي
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3     الرجــوع إىل صيغــة عقــود األهــداف وعقــود الرامــج املرمــة مع املؤسســات واملنشــآت العمومية 

ومنــح هيــاكل التــرف بهــا كل الصالحيــات الالزمــة لتحقيــق هــذه الرامــج واألهــداف مــع متابعــة 

تنفيذهــا وتقييمهــا مــن خــالل إدراج مــؤرشات قابلــة لتقييــم املجهــودات املبذولــة ســواء مــن طــرف 

الهيــكل املعنــي أو كذلــك مــن قبــل هيــاكل املســاندة. 

4    تعميــم الفصــل بــن وظيفتــي التســير واملراقبــة مــن خــالل الفصــل بــن مهــام رئاســة مجلــس 

ــط يف  ــة تضب ــة زمني ــا لجدول ــة طبق ــف املنشــآت العموميّ ــة للمنشــأة عــى مختل اإلدارة واإلدارة العام

الغــرض، مــع رضورة القيــام بالتقييــم الــدوري ألعــال مجلــس اإلدارة وكذلــك تحيــن دليــل املترفــن 

ــة الــذي صــدر منــذ شــهر أكتوبــر 1995 والحــرص عــى إعــداد  لــدى مجالــس إدارة املنشــآت العموميّ

وتنفيــذ برنامــج تكويــن خصــويص لهــم يف هــذا املجــال.

5    صياغــة ميثــاق للتــرف الســليم يف املســاهات واملؤسســات واملنشــآت العموميّة يحــّدد بوضوح 

املهــام واملســؤوليات بــن رئاســة الحكومــة ووزارة املاليــة ووزارات اإلرشاف القطاعــي واملســؤولن األول 

عــن التســير بهــذه املؤسســات واملنشــآت والــركات ذات املســاهات العموميــة ومجالــس اإلدارة أو 

مجالــس املؤسســة.

ــة  ــن جمل ــة يتضّم ــة للمؤسســات واملنشــآت العمومي ــاكل التنظيمي ــداد إطــار مرجعــي للهي 6   إع

ــرار  ــى غ ــة ع ــاكل التنظيمي ــاريع الهي ــداد مش ــد إع ــا عن ــه اعتاده ــي يتّج ــات الت ــؤرشات واملعطي امل

طبيعــة نشــاطها وأهميــة ميزانيتهــا الســنوية وطــرق متويلهــا واملــوارد البريــة الالزمــة لتســيرها مبــا 

مــن شــأنه الترسيــع يف آجــال املصادقــة عليهــا وتجــاوز النقائــص واإلخــالالت املرتبطــة بهــا والتقليــص 

ــاكل يف مســارات إعتادهــا. مــن تداخــل الهي

ــات  ــف املؤسس ــامل ملختل ــرد ش ــة ج ــام بعملي ــاإلرساع بالقي ــال ب ــذا املج ــة يف ه ــويص الهيئ ــا ت ك

واملنشــآت العموميّــة التــي تفتقــد إىل أدوات التــرف الرضوريــة وتجاوز هــذه الوضعيّــة يف إطار جدولة 

زمنيّــة تضبــط للغــرض بالتنســيق مــع وحــدة متابعــة تنظيــم املؤسســات واملنشــآت العمومية برئاســة 

الحكومــة .  
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ــآت  ــات واملنش ــي باملؤسس ــق الداخ ــاكل التدقي ــرّف وهي ــة الت ــاكل مراقب ــر هي ــم وتطوي 7    دع

ــاكل  ــوة هي ــة ودع ــاءات املختص ــا بالكف ــة وتدعيمه ــاهات العمومي ــركات ذات املس ــة وال العمومي

املداولــة والتســير إىل إعطــاء األهميــة املطلوبــة ألعــال هــذه الهيــاكل وتقييــم أدائهــا وقدرتهــا عــى 

كشــف مواطــن ضعــف منظومــة الرقابــة الداخليــة واقــرتاح إجــراءات اإلصــالح الرضوريـّـة، مــع وجــوب 

ــر عــدد 1158 لســنة 2016  ــات األم ــا ملقتضي ــة طبق ــا الحوكمــة املحدث ــة لخالي ــام املوكول ــح امله توضي

وإعــادة رســم حــدود تدخلهــا باعتبــار تداخــل مهاّمهــا يف عديــد األحيــان مــع املهــام املوكلــة إىل وحدات 

التدقيــق الداخــي .

8    تعميــم اللجــان الدامئــة للتدقيــق املنبثقــة عــن مجالــس اإلدارة بالنظــر إىل أهميتهــا يف تعزيــز 

الرقابــة الداخليــة ومتابعــة اإلجــراءات املتّخــذة لتجــاوز النقائــص الــواردة مبختلــف التقاريــر الرقابيــة.

ــاكل  ــرّف بالهي ــاالت الت ــة مج ــا لكاف ــوب تغطيته ــراءات ووج ــة اإلج ــدوري ألدلّ ــن ال 9     التحي

العموميــة والحــرص عــى تطبيقهــا وإعــداد جــذاذات وظائــف لتحديد املهــام والصالحيات واملســؤوليات 

وتفــادي التداخــل بينهــا.

10   تكريــس الشــفافية املاليــة عــــى مســتوى املؤسســات واملنشــآت العموميــة مــن خــالل التقيّــد 

باآلجــال القانونيــة إلعــداد القوائــم املاليــة تطبيقــا ملقتضيــات القانــون عــدد 9 لســنة 1989 املــؤرخ يف 

ــة والقانــون عــدد 52 لســنة 2018 املتعلــق  1 فيفــري 1989 املتعلــق باملســاهات واملنشــآت العموميّ

بالســجل الوطنــي للمؤسســات، وتفــادي حــاالت التأخــر التــي مــن شــأنها التأثــر ســلبا عــى وثوقيــة 

ومصداقيــة البيانــات املاليــة.

يف هــذا اإلطــار ، ال بــّد مــن التأكيــد عــى وجــوب التســجيل بالســجل الوطنــي للمؤسســات واحــرتام 

مختلــف االلتزامــات التــي تــّم التذكــر بهــا ضمــن منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 17 الصــادر بتاريــخ 

ــر األداء  ــابات وتقاري ــي الحس ــر مراجع ــة وتقاري ــم املالي ــهار القوائ ــة إش ــول إلزامي ــاي 2020 ح 18 م

باملؤسســات واملنشــآت العموميــة.
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11  حوكمــة التــرّف يف أســطول الســيارات والعربــات مــن خــالل تشــديد عمليــات املراقبــة 

ــة والحــرص عــى اســتغالل  ــات الصيان ــة لعملي ــات والســيارات واملتابعــة الدوري عــى اســتعال العرب

ــة  ــام مراقب ــز نظ ــم تركي ــرار تعمي ــى غ ــطول ع ــرف يف األس ــة الت ــة يف متابع ــات الحديث التكنولوجي

ــة  ــاد منظوم ــة وإعت ــات والســيارات والدراجــات اإلداريّ ــة العرب ــل عــى كافّ ــة لوســائل النق إلكرتوني

ــب.  ــذا الجان ــؤوليات يف ه ــل املس ــود وتحمي ــزود بالوق ــة للت ــة الذكي البطاق

12   الحــرص عــى الحايــة املاديـّـة والقانونيّــة للممتلــكات العموميــة وتســوية الوضعيــات العقاريــة 

للممتلــكات وإحــكام متابعتهــا مــن خــالل الجــرد الســنوي لألصــول الثابتــة مــن العقــارات واملنقــوالت 

ــاد  ــات واعت ــة املخزون ــا ومتابع ــة عليه ــا واملحافظ ــد بصيانته ــة والتعه ــات الرضوريّ ــام باملقارب والقي

منظومــة معلوماتيــة وطنيــة لتخصيــص العقــارات الدوليــة والتــرف فيهــا. 

ــّد  ــع ح ــة ووض ــاكل العمومي ــر للهي ــة بالّنظ ــة الرّاجع ــاكن الوظيفي ــرّف يف املس ــكام الت 13   إح

للتجــاوزات الحاصلــة يف هــذا املجــال بخصــوص حــاالت إشــغالها بــدون صفــة والتنســيق مــع مصالــح 

ــف العــاّم بنزاعــات الّدولــة مــن أجــل القيــام باإلجــراءات القضائيــة املســتوجبة الســرتجاع هــذه  املكلّ

ــذ ســنة 1972 )األمــر عــدد  ــذي صــدر من ــذا املجــال ال ــارات وإعــادة النظــر يف األمــر املنظــم له العق

199 لســنة 1972 املــؤرخ يف 31 مــاي 1972 املتعلــق بنظــام إســكان املوظفــن املدنيــن التابعــن للدولــة 

ومختلــف النصــوص املنقحــة واملتممــة لــه خاصــة األمــر عــدد 2389 لســنة 2003 املــؤرخ يف 17 نوفمــر 

ــاي 1989  ــمؤرخ يف 30 م ــدد 574 لســنة 1989 الـ ــر ع ــع ســحب نفــس املالحظــة عــى األم 2003( م

املتعلــق بضبــط نظــام إســكان أعــوان البلديــات املنقــح واملتمــم باألمــر عــدد 914 لســنة 2000 املــؤرخ 

ــاي 2000.  يف 2 م

كــا تــويص الهيئــة بإحــكام التنســيق بــن  الهيــاكل املكلفــة مبتابعــة املســاكن اإلداريــة الشــاغرة يف 

مســتوى كل وزارة أو تكليــف وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة مبتابعــة هــذا امللــف.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

38

ــو  ــات نح ــه اإلنتداب ــالل توجي ــن خ ــام م ــاع الع ــة يف القط ــوارد البري ــرّف يف امل ــكام الت 14   إح

ــدأي  ــرتام مب ــع اح ــداب م ــدأ لالنت ــرة كمب ــاد املناظ ــة واعت ــاكل العموميّ ــة للهي ــات الحقيقيّ الحاجي

ــت  ــي متّ ــداب الت ــل املســؤوليات بالنســبة لحــاالت االنت ــام املرتشــحن والشــفافية وتحمي املســاواة أم

ــة.  ــغ القانونيّ ــارج الصي خ

ــة باللجــوء  ــاكل العمومي ــة بالنســبة لبعــض الهي ــم املــوارد البري كــا يتجــه يف ذات اإلطــار، تدعي

إىل صيــغ قانونيــة أخــرى غــر االنتــداب وتيســر عمليــات النقــل أو اإللحــاق مــع الحــرص عــى تفعيــل 

مقتضيــات األمــر عــدد 315 لســنة 2020 املــؤرخ يف 19 مــاي 2020 واملتعلــق بالحــراك الوظيفــي لألعوان 

ــل 2022  ــؤرخ يف 18 أفري ــنة 2022 امل ــدد387 لس ــر ع ــة واألم ــات املحلي ــدة الجاع ــن لفائ العمومي

املتعلــق بالتنقــل الوظيفــي لألعــوان العموميــن لفائــدة الــوزراء واملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة 

اإلداريــة.

15    وضــع نظــم تأجــر تحفيزيــة تشــّجع عــــى إســتقطاب املهــارات والكفــاءات العاليــة واملحافظــة 

عليهــم بالقطــاع العمومــي خاصــة بالنســبة لبعــض اإلختصاصــات وذلــك عــى أســاس تعاقــدي محــّدد 

ــة  ــع مــن مســتوى التأطــر مــن خــالل إعــداد برامــج ســنوية أفقيّ ــك الرف يف الزمــن واألهــداف. وكذل

ــن  ــاف األعــوان العمومي ــب وأصن ــف الرت ــة ملختل ــن املســتمر والرســكلة عــى أن تكــون إلزاميّ للتكوي

وتؤمنهــا خاصــة مــدارس التكويــن املتخصصــة عــى غــرار املدرســة الوطنيّــة لــإلدارة   واملدرســة الوطنيــة 

للاليّــة وتغطــي مختلــف مجــاالت التــرف. 

16   تطبيــق مخرجــات نظــم مراقبــة الحضــور واملواظبــة لألعــوان ووضــع معايــر ومــؤرشات 

موضوعيــة وقابلــة للقيــس لتقييــم األداء وإعــادة النظــر يف طريقــة إحتســاب منحــة اإلنتــاج والعــدد 

املهنــي ومراقبــة التــرّف يف عطــل املــرض مبختلــف أصنافهــا وطــرق احتســاب الســاعات اإلضافيــة مبــا 

يتــالءم مــع اإلنجــاز الفعــي للعمــل. 

17   إعتــاد إطــار مرجعــي لحوكمــة التــرّف يف الصناديــق االجتاعيــة وترشــيد نفقاتهــا ومتابعــة 

املنــح واالمتيــازات املســندة لألعــوان مــع التثبّــت مــن رصف هــذه املنــح ملســتحقيها.
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ــن  ــه لوضــع أعــوان عمومي ــّم اللجــوء إلي ــذي يت ــاء العمــل بإجــراء الوضــع عــى الذمــة ال 18   إنه

عــى ذّمــة هيــاكل أو منظــات وطنيــة مــع تحميــل مؤسســاتهم األصليــة  ألعبــاء التأجــر  واملســاهات 

االجتاعيــة الخاصــة بهــم دون ســند قانــوين يُجيــز ذلــك بالرجــوع إىل القانــون عــدد 112 لســنة 1983 

ــات  ــة والجاع ــوان الّدول ــام ألع ــايس الع ــام األس ــط الّنظ ــق بضب ــمر 1983 املتعلّ ــؤرخ يف 12 ديس امل

ــؤرخ يف 5 أوت 1985  ــنة 1985 امل ــدد 78 لس ــون ع ــة والقان ــات العمومي ــة واملؤسس ــة املحلي العمومي

ــة  ــة الصناعي ــة ذات الصبغ ــن واملؤسســات العمومي ــوان الّدواوي ــط النظــام األســايس ألع ــق بضب املتعلّ

والتجاريــة والــركات التــي متلــك الّدولــة أو الجاعــات العموميــة املحليــة رأس مالهــا بصفــة مبــارشة  

، واإلقتصــار يف هــذا الجانــب فقــط عــى الحــاالت التــي تــّم التنصيــص عليهــا رصاحــة مبوجــب نصــوص 

ــون األســايس عــدد  ــة الصــادرة مبوجــب القان ــة الجاعــات املحلي ــة عــى غــرار مجل ــة أو ترتيبيّ قانونيّ

29 لســنة 2018 املــؤرخ يف 9 مــاي 2018 واألمــر عــدد 3272 لســنة 2014 املــؤرخ يف 7 أوت 2014 

املتعلــق بوضــع األعــوان العموميــن عــى ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات مبناســبة اإلنتخابــات 

ــق بالحــراك  و اإلســتفتاء  و األمــر  الحكومــي عــدد 315 لســنة 2020 املــؤرخ يف 19 مــاي 2020 املتعلّ

الوظيفــي لألعــوان العموميــن لفائــدة الجاعــات املحليــة. 

19   تحقيــق نجاعــة الــراءات والصفقــات العموميــة مــن خــالل إحــكام ضبــط الحاجيــات وإعــداد 

كراســات الــروط وتحقيــق املوازنــة بــن الكلفــة والجــودة وإعــداد أدلّــة إجــراءات عاّمــة وخصوصيــة 

وتنظيــم صفقــات عامــة إذا كان لهــذا التجميــع فوائــد فنيــة أو ماليــة ، بالنســبة للــراءات املشــرتكة 

ــتهلكات  ــزات واملس ــل والتجهي ــائل النق ــاث ووس ــات األث ــرار مقتني ــى غ ــن ع ــرتين العمومي ــن املش ب

اإلعالميــة والصيانــة واقتنــاء قطــع الغيــار، وتفعيــل التنســيق بــن مختلــف الهيــاكل الرقابيــة املتدّخلــة 

يف هــذا املجــال وتطويــر منظومــة التظلّــم والطعــن مبــا يكــرّس مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن 

املتعاملــن االقتصاديــن وإيــالء األهميــة القصــوى ملتابعــة تنفيــذ الصفقــات العموميــة وإعــداد منهجيــة 

موّحــدة لتدقيــق تنفيذهــا وتســوية ملّفــات الختــم النهــايئ ونــر كّل البيانــات املتعلّقــة بإبــرام وتنفيــذ 

الصفقــات العموميــة للعمــوم. 

20    إعــداد دليــل لإلجــراءات املرتبطــة باســتخالص الّديــون واملســتحقات وإحــكام تطبيقهــا وتركيــز 

نظــام معلومــايت ميّكــن مــن متابعــة مســتحقات الهيــاكل العموميــة قصــد الحفــاظ عــى حقــوق الدولــة 

والهيــاكل العموميّــة ومكاســبها والقيــام بالتتبعــات اإلداريــة والقانونيــة املســتوجبة يف اآلجــال.  
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2 - التوصيات الخصوصية: 

تهــّم هــذه التوصيــات بعــض امللفــات والرامــج العموميــة والقطاعيــة التــي كانــت موضــوع متابعــة 

خاصــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر وتتعلـّـق أساســا بـــ:

1    رضورة الحســم يف أقــرب اآلجــال ، وعــى أعــى مســتوى مــن الدولــة ، يف مــآل امللــف املتعلــق 

ــاب املتوســط«  ــة »ســا ديب« حــول إنجــاز مــروع »ب ــع رشك ــة  م ــة اإلســتثار  املرم ــذ إتفاقي بتنفي

املتعلّــق بتهيئــة ضفــاف بحــرة تونــس الجنوبيــة وتحويــل املينــاء التجــاري القديــم إىل مينــاء ترفيهــي، 

واتخــاذ اإلجــراءات والقــرارات الرضوريـّـة لحلحلــة هــذا امللــف مــع الطــرف املســتثمر ســواء بإســتئناف 

ــادة  ــة وإع ــة املعني ــع الرك ــة م ــة املرم ــة أو بفســخ اإلتفاقي ــال معقول ــة يف آج ــذ هــذه اإلتفاقي تنفي

النظــر يف كيفيــة تنفيــذ هــذا املــروع الضخــم بتصــورات وطــرق جديــدة وبالراكــة مــع مســتثمرين 

ــروع  ــذا امل ــذ ه ــر تنفي ــن تأخ ــة ع ــرة الناجم ــلبية الكب ــات الس ــر إىل اإلنعكاس ــك بالنظ ــدد، وذل ج

لنحــو 15 ســنة عــى الدولــة التونســية رغــم موقعــه وقيمتــه املاليــة ، وعــدم متّكــن الدولــة التونســية 

مــن اســتغالل الرصيــد العقــاري الهــام الــذي وفّرتــه لهــذا املــروع وبرمجــة أي تدخــل عــى النســيج 

العمــراين القائــم وســط العاصمــة .

ــة مــن أجــل  ــة والشــؤون العقاري ــح وزاريت الفالحــة وأمــالك الدول 2     إحــكام التنســيق بــن مصال

القيــام بعمليــة جــرد شــامل للعقــارات الدوليــة الفالحيــة وإحــكام التــرف فيهــا وصيانتهــا ومتابعــة 

ــة باســتغاللها والعمــل عــى تحســن مردوديتهــا.  تنفيــذ االتفاقيــات املتعلّق

كــا تــويص الهيئــة يف ذات الســياق بــاإلرساع يف إعــادة توظيــف العقــارات الدوليــة الفالحيــة 

املســرتجعة وتقييــم مــدى التوفــق يف تنفيــذ خطــة إعــادة هيكلــة األرايض الدوليّــة وتحقيــق األهــداف 

ــا.  املرجــوة منه
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3     إحــداث وحــدة تــرف حســب األهــداف مبصالــح رئاســة الحكومــة تكلــف خاصــة بإرســاء نظــام 

معلومــايت وطنــي مندمــج وإحــكام التنســيق بــن األطــراف املتدخلة يف مجال ضبــط وتنفيذ االســرتاتيجية 

الوطنيــة لرقمنــة اإلدارة وتطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة وتحديــد املهــام والصالحيــات واملســؤوليات بدقــة 

ووضــوح ، ســيّا بــن وحــدة االدارة االلكرتونيــة برئاســة الحكومــة ووزارة تكنولوجيــات االتصــال  واملركــز 

ــة  ــالمة املعلوماتي ــة للس ــة الوطني ــة والوكال ــة املتخصص ــز اإلعالمي ــف مراك ــة ومختل ــي لإلعالمي الوطن

والوكالــة التونســية لألنرتنــات  وإيــالء األهميــة القصــوى إىل إرســاء البنيــة التحتيــة الســتغالل مختلــف 

املنظومــات املعلوماتيــة وتفعيــل مشــاريع الرتابــط البينــي .

4    إيــالء العنايــة الالزمــة لتكويــن الســجل املعلومــايت الوطنــي حــول عقــود اللزمــات الــوارد بالفصــل 

ــط رشوط  ــق بضب ــاي 2020 واملتعل ــؤرخ يف 20 م ــنة 2020 امل ــدد316 لس ــي ع ــر الحكوم ــن األم 58 م

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــود الراك ــبة لعق ــأن بالنس ــك الش ــا وكذل ــات ومتابعته ــح اللزم ــراءات من وإج

والقطــاع الخــاص ، وهــو مــا يتطلـّـب أّوال متابعــة تنفيــذ أصحــاب اللزمــات وعقــود الراكــة اللتزاماتهــم 

مــن خــالل تقديــم تقريــر ســنوي حــول متابعــة تنفيــذ عقــود اللزمــات وعقــود الراكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع الخــاص ثــّم يف مرحلــة الحقــة تقييمهــا والنظــر يف مــدى إنجــاز األهــداف املرتقبــة منهــا 

يف دفــع االســتثار والتنميــة.

ــاوزات  ــن التج ــه م ــري وحايت ــي البح ــك العموم ــد املل ــراءات تحدي ــتكال إج 5     اإلرساع يف إس

ومراجعــة طــرق إحتســاب معاليــم اإلشــغال الوقتــي لهــذا امللــك ومراجعــة األتــاوات املســتوجبة بعنوان 

لزمــات إســتغالل املوانــئ الرتفيهيــة البحريــة.

ــة  ــاكل العمومي ــل الهي ــن قب ــة املســندة م ــة والجبائي ــازات املالي ــح واالمتي ــة املن 6     إحــكام متابع

ــة  ــة مندمجــة مــن أجــل توفــر املعلومــة بصفــة حيني ــة وطني والعمــل عــى إحــداث تطبيقــة إعالمي

ــة الالزمــة ضــد املخالفــن يف آجــال مختــرة  ملختلــف املتدخلــن واإلرساع باتخــاذ اإلجــراءات القانوني

وتوحيــد الجهــة التــي تصــدر العقوبــات وتســهر عــى تنفيذهــا، مــع وجــوب تحمــل اللجــان االستشــارية 

إلســناد املنــح ومختلــف املتدخلــن ملســؤولياتهم يف هــذا املجــال وتدعيــم عمليــات التفقــد امليــداين عــى 

املســتوى الجهــوي واملحــي. 

ــة وزارة  ــة عالق ــه ومراجع ــدة لحوكمت ــّورات جدي ــط تص ــة وضب ــاع الرياض ــة قط ــادة هيكل 7     إع

ــدة  ــايل لفائ ــير اإلداري وامل ــال التس ــة يف مج ــم دورات تكويني ــة وتنظي ــات الرياضي االرشاف بالجامع

مســّري الجامعــات الرياضيــة بالنظــر إىل النقائــص واإلخــالالت املســجلة عــى مســتوى التــرف اإلداري 

واملــايل بهــذه الهيــاكل.
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ــم  ــاع التعلي ــا يف قط ــة وتوجهاته ــل الدول ــن قب ــدة م ــرتاتيجية املعتم ــداد االس ــع يف إع 8     الترسي

ــالءم مــع تطــور  ــذا القطــاع الصــادر ســنة 2000 مبــا يت ــم له ــون املنظّ العــايل الخــاص ومراجعــة القان

الحاجيــات وتحقيــق معايــر الجــودة والتكامــل بــن القطاعــن العــام والخــاص واإلنفتــاح عــى املحيــط 

الخارجــي مــع دعــم الــدور الرقــايب لــوزارة التعليــم العــايل والــدور املوكــول للمراصــد املوجــودة مبختلف 

الجامعــات.

ــة وتعزيــز الحوكمــة الداخليــة للتــرّف يف  9     مراجعــة املنظومــة القانونيــة لألقطــاب التكنولوجيّ

ــاق  ــة اإلجــراءات وإعــداد ميث ــة وأدلّ الــركات املســّرة لألقطــاب مــن خــالل إرســاء األدوات التنظيمي

عمــل ومرجــع وطنــي للتــرّف يتــّم مــن خاللــه إضفــاء أكــر مرونــة عــى التــرف يف هــذه الــركات 

مبــا يحقــق أهــداف إحداثهــا وانخراطهــا يف مجهــودات اإلحاطــة واملســاندة للباعثــن الشــبان وحســن 

اســتغالل اإلمكانيــات املتوفــرة.

ــرى  ــل املؤسســات الصغ ــك متوي ــي بن ــه املســتقبي بخصــوص وضعيت ــح التوّج 10     وجــوب توضي

ــه  ــات املنصــوص علي ــك الجه ــة مبــروع إحــداث بن ــة التونســيّة للضــان يف عالق واملتوســطة والرك

ــة لســنة 2019 . ــون املالي بقان

11   وضــع األطــر القانونيــة الخاّصــة بالتــرّف اإلداري واملــايل للتعاونيــات الخاصــة باألعــوان 

العموميــن مــن أجــل تحديــد مجــاالت تدخلهــا وضبــط قواعــد التــرف الرشــيد يف مواردهــا وتنظيــم 

ــا . ــة عليه ــة والخارجي ــة الداخلي الرقاب

12    إعــادة تنظيــم قطــاع بيــع الكحــول وتطويــر حوكمتــه مــن خــالل إحــكام التنســيق بــن مختلــف 

املتدخلــن يف مجــال توريــد واســتغالل وبيــع الكحــول مــع رضورة مراجعــة أســعار بيع الكحــول وإعتاد 

آليــة تعديــل تضمــن تحقيــق التوازنــات املاليــة لوكالــة الكحــول وتحــّد مــن إنتشــار املســالك املوازية.

13   مراجعــة دور جمعيــات العمــل التنمــوي املوجــودة بـــاملؤسسات الرتبويّــة بعــد إنجــاز عمليــة 

ــة.  تقييــم يف الغــرض وإخضاعهــا لعمليــات رقابــة دوريّ

14    حســن توظيــف اإلمكانيــات املتاحــة باملركــب الصحــي بجبــل الوســط وتنويــع الخدمــات التــي 

ــون  ــاء يتمتع ــع حرف ــل م ــى التعام ــار ع ــدم االقتص ــز وع ــرايف املتميّ ــه الجغ ــا موقع ــن أن يقدمه ميك

بالتغطيــة الصحيــة مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض أو إبــرام اتفاقيــات مــع بعــض الركات 

ــة  ــة التــداوي بامليــاه املعدنيّ ــة وتســويق خصوصيّ للتكفــل بأعوانهــا يف مجــال التــداوي بامليــاه الطبيعيّ

واإلعتــاد عــى سياســة تجاريــة واتصاليــة ناجعــة. 
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15     اإلرساع يف املصادقة عى كراس الروط املتعلّق بتنظيم قطاع تجميع الحبوب

16     دعــم منظومــة »إيكوزيــت« البيئيــة إلســتعادة وتكريــر زيــوت التشــحيم املســتعملة والتصــّدي 

للتجميــع العشــوايئ لهــذه الزيــوت مــن قبــل بعــض الــركات مــن خــالل تكثيــف املراقبــة امليدانيــة مــن 

قبــل الهيــاكل املختّصــة )وزارة البيئــة، الوكالــة الوطنيــة للتــرّف يف النفايــات، الوكالــة الوطنيــة لحايــة 

املحيــط( والتنســيق مــع الركــة التونســية ملــواد التزييــت.
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على مستوى تطوير وظائف الرقابة 
والتدقيق والتفقد في القطاع العمومي

02

ــة  ــاكل الرقابي ــدد الهي ــا بتع ــي حالي ــاع العموم ــق يف القط ــد والتدقي ــة والتفق ــة الرقاب ــز منظوم تتميّ
وتداخــل اختصاصاتهــا مــع تشــتت النصــوص املنظمــة لهــا وغيــاب رؤيــة شــاملة ومتكاملــة عــى املســتوى 

اإلســرتاتيجي تضبــط املخاطــر وتحــدد أولويــات التدخــل عــى املســتوى الوطنــي.
كــا تعــاين املنظومــة الحاليــة مــن محدوديــة اإلمكانيــات البريــة واملاديــة واللوجســتية املوضوعــة 
عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة مقارنــة بحجــم املهــام املوكولــة لهــا ومــن تقييــد مجــاالت عملهــا ســواء عــى 

مســتوى الرمجــة أو عــى مســتوى ســر املهــام الرقابيــة أو عــى مســتوى تثمــن مخرجــات أعالهــا.
ــة  ــة ضمــن املنظوم ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــه الهيئ ــذي تحتل ــع املحــوري ال ــارا للموق واعتب
الرّقابيــة، وإميانــا منهــا بالــدور الــذي ميكــن أن تؤّمنــه الهيــاكل الرقابيــة يف دعــم وإســناد جهــود الدولــة 
ــق  ــة عــى تعمي ــام ومكافحــة الفســاد، حرصــت الهيئ ــال الع ــرف يف امل ــة إىل ضــان حســن الت الرامي
التفكــر والنقــاش مــع مختلــف مكونــات املنظومــة الرقابيــة يف إطــار مقاربــة تشــاركية، مــن أجــل ضبــط 
تصــور جديــد ملنظومــة الرقابــة والتدقيــق والتفقــد يف القطــاع العمومــي وإضفــاء أكــر نجاعــة وفاعليــة 

عــى عمــل الهيــاكل الرقابيــة.
 وقــد تولّــت الهيئــة يف هــذا الخصــوص، ويف إطــار عالقــة التعــاون التــي تجمعهــا مــع برنامــج األمــم 
املتحــدة اإلمنــايئ، تنظيــم ثــالث ورشــات تفكــر ونقــاش جمعــت عــددا هامــا مــن املراقبــن العموميــن 
واملتفقديــن مبختلــف أصنافهــم ورتبهــم وتــّم خاللهــا التــداول يف املســائل ذات الصلــة بتشــخيص واقــع 
ــة  ــة الرقاب ــر منظوم ــة لتطوي ــاق املمكن ــا واآلف ــة أمامه ــات املطروح ــا والتحدي ــة حالي ــة الرقابي املنظوم

ــق والتفقــد يف القطــاع العمومــي. والتدقي
وقــد متحــورت أبــرز مخرجــات هــذه اللقــاءات حــول مقرتحــات تهــدف إىل تطويــر منظومــة الرقابــة 

والتفقــد والتدقيــق يف القطــاع العــام ميكــن تلخيــص أبرزهــا فيــا يــي:
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1     أهميــة توحيــد الــرؤى ومناهــج العمــل يف إطــار اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة للرقابــة مــع وضــع 

ــع  ــم ووض ــاالت تدخله ــتويات ومج ــد مس ــن )cartographie des acteurs( وتحدي ــة املتدخل خارط

آليــات التنســيق بينهــم. 

ــة  ــا يف برمج ــون مرجع ــي لتك ــتوى الوطن ــى املس ــر » ع ــة املخاط ــاء »مركزي ــى إرس ــل ع 2     العم

أعــال الرّقابــة والتفّقــد انطالقــا مــن تجميــع مخرجــات التقاريــر الرقابيــة ومعالجــة معلوماتهــا 

ــق  ــاد التدقي ــل بإعت ــات التدخ ــد أولوي ــة وتحدي ــام الرقابي ــع امله ــدة يف توزي ــة جدي ــاد مقارب وإعت

حســب املخاطــر و/أو التدقيــق يف األداء .

ــة  ــية املتعلق ــوص األساس ــة النص ــة ومراجع ــة الرقاب ــة ملنظوم ــة الحالي ــر يف الهيكل ــادة النظ 3     إع

بهيــاكل الرقابــة مبــا يضمــن مــن جهــة التخّصــص يف مجــاالت الرقابــة، ومــن جهــة أخــرى التكامــل يف 

ــن كل  ــع ضــان حســن التناســق والتنســيق ب ــة، م ــات املنظوم ــف مكون ــن تدخــالت مختل األدوار ب

ــد .  ــة تحــت إطــار جامــع  وموّح خطــوط الرقاب

4     االتفــاق حــول إحــداث مجلــس أعــى للرقابــات تحــت إرشاف الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة 

واملاليــة يتــوىل تجميــع كل هيــاكل الرقابــة مبختلــف أصنافهــا وتأمــن حســن التنســيق بينهــا والتكامــل 

يف األدوار وتطويــر مناهــج العمــل وإعــداد رؤيــة اســترافية لكافــة الوظائــف الرقابيــة.

ــم  ــالث ودمجه ــة الث ــة العام ــات الرقاب ــد هيئ ــروع توحي ــول م ــر ح ــاش والتفك ــق النق 5     تعمي

مــع الهيئــة العليــا للرقابــة يف إطــار هيــكل واحــد يتــوىل ضبــط برامــج التدخــل الرقــايب وتأمــن أعــال 

ــة العامــة للتــرف ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات. املراقب

ــة  ــة الوطني ــه املدرس ــذي تؤمن ــن ال ــويص للمراقب ــن الخص ــايس والتكوي ــن األس ــر التكوي 6     تطوي

لــإلدارة وكذلــك التكويــن املســتمر ، مــع إيــالء عنايــة خاصــة بالتكويــن اإلشــهادي الــذي أصبــح أحــد 

ــي. ــق الحكوم ــة أو التدقي ــة الرقاب ــزات األساســية ملارســة وظيف املمي

ــى  ــل ع ــر والعم ــف التقاري ــودة مختل ــان ج ــم لض ــة والتقيي ــة للرقاب ــر الدوليّ ــاد املعاي 7     اعت

ــا. ــارف عليه ــة املتع ــر الدوليّ ــا باملعاي ــال استئناس ــذا املج ــة يف ه ــر وطنيّ ــتصدار معاي اس
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8     رضورة تدعيــم املــوارد البريــة واملاديــة املوضوعــة عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة وتوفــر وســائل 

ــة،  ــة الحديث ــة والتطبيقــات املعلوماتي ــة الرقاب ــن كأدل ــة للمراقب ــة الرضوري العمــل اللوجســتية واملهني

ــة وجــودة  ــام الرقابي ــن حســن ســر امله ــا يضم ــل مب ــات العم ــر مناهــج وآلي ــى تطوي ــل ع ــع العم م

ــة.  مخرجاتهــا ومطابقتهــا للمعايــر الدولي

9     ربــط الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة وبقيــة الهيــاكل الرقابيــة باملنظومــات املعلوماتيــة 

الوطنيــة املعتمــدة )عــى غــرار منظومــة أدب، إنصــاف، رفيــق، مدنيــة، منظومــة الضــان االجتاعــي، 

ــة  ــة ونجاع ــة املعلوم ــن موثوقي ــن أجــل تأم ــة ...( م ــراءات العمومي ــة ال ــة، منظوم ــة العقاري امللكي

ورسعــة إنجــاز املهــام الرقابيــة.

10   إرســاء منظومــة معلوماتيــة مندمجــة بهــدف تســهيل التنســيق والتكامــل بــن مختلــف الهيــاكل 

الرقابيــة ومتكــن املراقبــن مــن املعلومــة الحينيــة والدقيقــة عــى املســتوى املركــزي والجهــوي. وتحقيــق 

التواصــل بــن مختلــف هيــاكل املنظومــة الرقابيــة واإلســتفادة مــن القــدرات املاديــة والبريــة املتوفــرة 

لــدى كل هيــكل رقــايب واســتغالل التقاريــر ونتائــج أعــال الرقابــة الصــادرة عنــه نظــرا ألهميــة دور كل 

هيــكل رقــايب ضمــن املنظومــة الرقابيــة.

ــة   ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــدة الهيئ ــزايئ لفائ ــاء الج ــى القض ــة ع ــق اإلحال ــرار ح 11    إق

بالنســبة للمخالفــات التــي تكتــيس صبغــة جزائيــة وحــق اإلحالــة عــى محكمــة املحاســبات بالنســبة 

ألخطــاء التــرف . 

ــة للعمــوم طبقــا للنصــوص  ــر الرقابي ــة مــن خــالل نــر التقاري ــج األعــال الرقابي 12    تثمــن نتائ

ــر الحكومــي عــدد375  ــات األم ــة املعتمــدة وملقتضي ــر الدولي ــا العمــل وللمعاي ــة الجــاري به القانوني

لســنة 2020 املــؤرخ يف 29 جــوان 2020 املتعلــق بتنظيــم عمليــة نــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر 

املتابعــة الصــادرة عنهــا.

13   دعــم منظومةالرقابــة املســبّقة بالنظــر إىل دورهــا الوقــايئ الهــام يف تفــادي وقــوع املترّفــن يف 

أخطــاء التــرّف ومالمئتهــا مــع قواعــد وتوجهــات التــرّف يف امليزانيــة حســب األهــداف واملــرور مــن 

رقابــة املطابقــة إىل رقابــة تقييــم األداء واملردوديــة.

14   تطويــر الوظائــف املوكولــة ملراقبــي الدولــة مــن خــالل تحديــد مجــاالت تدخلهــم عــى ضــوء 

ــة عــى  ــر نجاع ــي أك ــي بشــكل يضف ــرّف العموم ــب الت ــة لبعــض جوان درجــات الخطــورة املحتمل

ــاء  ــة أثن ــات منظومــة الرقاب ــة وبقيــة مكون مهامهــم ، مــع إحــكام التنســيق بــن هيئــة مراقبــي الدول

ــذ اإلصالحــات. ــة يف متابعــة تنفي ــي الدول ــة وســرها وتريــك مراقب برمجــة املهــام الرقابي
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ــاكل  ــذه الهي ــم ه ــوزارات ودع ــايل بال ــد اإلداري وامل ــاكل التفق ــي لهي ــار التنظيم ــد اإلط 15    توحي

ــة موحــدة  ــة وإعــداد مرجعي ــة الحديث بالكفــاءات املختصــة يف املجــال الرقــايب وبالوســائل التكنولوجي

ملهنــة التفقــد مــع رضورة تطويــر مناهــج وبرامــج التكويــن وبنــاء القــدرات مبــا يتالئــم مــع املعايــر 

ــة يف هــذا املجــال. الدولي

16    إعــداد أدلــة منهجيــة توّحــد منهجيــة العمــل عــى مســتوى كل هيكل رقــايب وتؤطــر االجتهادات 

الفرديــة للمراقبــن وتكــرّس املارســات الفضــى وآليــات الرقابــة الناجعــة باإلضافــة إىل وضــع أمنــوذج 

موحــد يضبــط منهجيــة إعــداد التقاريــر الرقابيــة.  

ــم  ــة مــن خــالل تنظي ــة داخــل املؤسســات واملنشــآت العمومي ــة الداخلي ــر نظــم الرقاب 17    تطوي

صالحيــات هيــاكل التدقيــق الداخــي والحــرص عــى تعيــن الكفــاءات الرقابيــة ضمــن هــذه الهيــاكل 

مــع تفــادي التداخــل يف املهــام مــع هيــاكل أخــرى داخــل املؤسســات واملنشــآت العموميــة عــى غــرار 

خاليــا الحوكمــة وإدارات التفقــد. كــا يتجــه يف ذات الســياق، تعميــم اللجــان الدامئــة لتدقيــق الداخــي 

صلــب هــذه الهيــاكل والعمــل عــى متابعــة نشــاطها وإرســاء مواصفــات وطنيــة للتدقيــق الداخــي.
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