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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

إجناز هذه الدراسة حول األخطاء األكثر شيوعا في التصرف العمومي في يندرج 
إطار املقاربة الوقائية التي انطلقت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية في 
تكريسها منذ أكثر من سنة. ويأتي اإلهتمام بهذه املقاربة دعما منها ملجهود مكافحة  الفساد. 
فالسياسة التي تعتمد على املقاربة الردعية والزجرية تبقى آثارها محدودة طاملا لم يتم تدعيمها 

مبقاربة وقائية تشمل جميع مجاالت التصرف العمومي.
وتهدف هذه املقاربة أساسا، إلى الرفع من قدرات املتصرف العمومي من خالل نشر وتعميم 
املمارسات الفضلى التي من شأنها أن تساعد على التقليص من إمكانية حدوث الفساد، ليتيّسر 

القضاء على ما تبّقى منه عن طريق الردع.
إن اإلخالل بقواعد التصرف السليم، مهما كانت مسبباته، سواء عن غير قصد أو دون دراية، 
يكلّف املجموعة الوطنية أمواال طائلة قد تتجاوز في عديد احلاالت كلفة األفعال التي ترقى إلى 
الفساد من  أنه، وبقدر ما حتظى به مسألة مكافحة  للتتبعات اجلزائية. غير  الفساد واملوجبة 
بإتفاق اجلميع، سلوكا مرفروضا وغير أخالقي، فإن سوء  الفساد يظل  أن  باعتبار  إجماع، 
التصرف وعدم التقيد بقواعد احلوكمة الرشيدة تبقى من املمارسات املسكوت عنها، إن لم تكن 
متسامحا في شأنها في بعض األحيان. وهو ما يساهم في خلق الظروف واألسباب املناسبة 
النتشارها. وبذلك يصعب القضاء عليها، أو حتى احلّد منها. لذا، فإّن محاربة الفساد  متّر حتما 

عبر إصالح منظومة التصرف إلكسابها مزيدا من الفعالية والنجاعة.
من هذا املنطلق، تسعى الهيئة العليا إلى توظيف خبرتها بحكم تعّهدها مبتابعة التقارير الرقابية 
واطالعها الشامل على واقع التصرف العمومي، وفي إطار ما يتيحه لها اإلطار القانوني املنظم 
ألعمالها من إمكانية إجناز الدراسات ذات الصلة مبهامها قصد تسليط األضواء على األخطاء 

واملمارسات التي تشوب التصرف العمومي. 
وستعمل الهيئة العليا انطالقا من نتائج هذه الدراسة التي شملت مجموعة من األخطاء املتكررة، 
اإلنعاكاسات  تالفي  قصد  ذلك  الضرورة  اقتضت  كلما  الالزمة  اإلصالحات  نحو  الدفع  على 
بناء    بضرورة  التحسيس  جانب  إلى  وغيرها،  األخطاء  هذه  ملثل  واحملتملة  املترتبة  السلبية 
السليم.  التصرف  بقواعد  املخلة  املمارسات  من  احلد  أجل  من  العموميني  املتصرفني  قدرات 
وتؤكد الهيئة العليا على أن الغاية من هذه الدراسة ليست انتقادا واتهاما للمتصرف العمومي 
تقدمي  على  حرصها  تأكيد  إلى  التمشي  هذا  يهدف  ما  بقدر  والتجاوزات،  األخطاء  بارتكاب 

املساعدة واملساندة الالزمة له.

رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية      
                 كمال العيادي

توطئة
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والماليةالهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

املبادئ كّرس  2014 مجموعة من  27 جانفي  املؤرخ في  التونسي اجلديد  الدستور 
العامة والقواعد التي تنظم اإلدارة  وحسن التصرف في املال العام. حيث نّص 
الفصل اخلامس عشر منه على أّن »اإلدارة العمومية في خدمة املواطن والّصالح العاّم، ُتنّظم 
وتعمل وفق مبادئ احلياد  ِواستمرارّية املرفق العاّم، ووفق قواعد الشفافيّة والنزاهة والنجاعة  
حسن  على  الدولة  "حترص  يلي:  ما  على  الدستور  من  العاشر  الفصل  نّص  كما  واملساءلة«. 
التصرف في املال العمومي وتتخذ التدابير الالزمة لصرفه حسب أولويات اإلقتصاد الوطني 

وتعمل على منع الفساد". 
من  تقتضي  وقواعد  مبادئ  تكريس  إطار  في  اجلديدة   الدستورية  املقتضيات  هذه  وتتنزل 
العون  حقوق  واحترام  املفعول  سارية  وبالتراتيب  بالقانون  التقيّد  مسيريها  ومن  اإلدارة 
العمومي واملواطن وحتقيق املردود والنجاعة املطلوبني، مبا من شأنه أن يحد من وجود أخطاء 

متكررة تتسبب في إهدار املال العام  أو في صرف أموال عموميّة دون موجب أو دون مقابل.
وتسعى الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية من جانبها، إلى تكريس هذه املبادئ الدستورية 
من خالل تأكيد البعد الوقائي كجزء محوري في العمل الرقابي. وبعد االهتمام الذي حضي به 
نشر دليل املتصرف العمومي الجتناب أخطاء التصرف، في شهر ماي 2017، ارتأت الهيئة 
دراسة  إصدار  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  مع  الشراكة  برنامج  إطار  في  العليا، 
على  اعتمادا  وذلك  العمومي،  التصرف  مجال  في  شيوعا  األكثر  أخطاء   )10( العشرة  حول 
التقارير الرقابية. وتهدف هذه الدراسة إلى لفت انتباه املتصرف العمومي إلى تواصل تكّرر 
هذه األخطاء وتواتر التطّرق إليها في العديد من التقارير الرقابية، وباخلصوص منها التقارير 
السنوية للهيئة العليا. إضافة إلى التحذير من اآلثار املالية والقانونية الناجتة عن شيوع هذه 

األخطاء واحلّث على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باحلد منها والتحكم في انتشارها. 
تتعلق  رئيسيّة  مجاالت  ثالثة  على  الشائعة،  لألخطاء  تناولها  في  الدراسة  هذه  ورّكزت 
ومّت  اإلدارية.  والعربات  والسيارات  العمومية  والصفقات  البشرية  املوارد  في  بالتصرف 
ملقاربة  طبقا  والشائعة  املتكررة  األخطاء  من  مجموعة  استخراج  منها،  مجال  كل  بخصوص 

تعتمد على التصرف حسب املخاطر. 
وحتسني  الرقابية  التقارير  نتائج  تثمني  إلى  الدراسة،  هذه  خالل  من  العليا  الهيئة  وتتطلع 
استغالل التوصيات الواردة بها وخصوصا منها الصادرة عن الهيئة، باإلضافة إلى املساهمة 
في حتسني التصرف العمومي واحلّد من تكّرر هذه األخطاء، معّولة في ذلك على وعي ومساندة 

املتصرفني العموميني باعتبارهم الطرف الرئيسي في كل عملية إصالح للتصرف العمومي.

مقّدمة
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

االخالالت	 لبعض	 الدراسة	 هذه	 تناول	 أن	 واملالية	 اإلدارية	 للرقابة	 العليا	 الهيئة	 تؤكد	
التي	شابت	التصرف	في	عطل	املرض	وفي	الساعات	اإلضافية	ال	ميّس	من	جوهر	
هذه	احلقوق	املضمونة	للعون	العمومي	مبقتضى	النصوص	القانونية،	بل	إن	الهدف	
األساسي	هو	لفت	االنتباه	والتركيز	على	اإلسراف	في	استعمال	هذه	اآلليات	كما	مت	

التعرض	له	في	تقارير	هياكل	الرقابة	والذي	قد	يؤدي	إلى	إهدار	املال	العام.	
كما	أن	جملة	األرقام	واإلحصائيات	التي	مت	اعتمادها	في	هذه	الدراسة	ال	تعني	ضرورة	
مخالفا	 احلاالت	 جميع	 في	 كان	 اإلضافية	 الساعات	 أو	 املرض	 عطل	 إلى	 اللجوء	 أن	
جميع	 الستيعاب	 شاملة	 معطيات	 تقدمي	 هو	 استعراضها	 من	 الهدف	 بل	 للتراتيب	

عناصر	اإلشكاالت	املطروحة	مبا	ييسر	معاجلتها	بصفة	موضوعية	وعميقة.

 تؤّثر األخطاء املرتكبة في مجال التصرف في املوارد البشرّية سلبا في سير املصالح العموميّة نظرا التصالها 
املباشر بتنظيم احلياة املهنية للعون العمومي في الوظيفة العموميّة واملؤسسات واملنشآت العموميّة. وتبنّي التقارير 
املهني لألعوان تسببت في  إدارة املسار  التصرف في  أن أخطاء في  الرقابة الصادرة  الصادرة عن مختلف هيئات 
العام وإثقال كاهل اإلدارة بإشكاليات اجرائية وتسييرية. وهو ما يتسبب في إهدار  العادي للمرفق  تعطيل السير 

املال العام.
ويقصد باألخطاء املتصلة مبجال التصرف في املوارد البشرّية األعمال والتصرفات التي يقوم بها املتصرف في 
املوارد البشرّية والتي تكون مخالفة للقوانني أو التراتيب اجلاري بها العمل، وبصورة أشمل هي »ترك ما وجب فعله 
أو فعل ما وجب تركه«، وتكتسي دراسة هذه األخطاء أهميّة بالغة نظرا لتأثيرها السلبي على سير املصالح العمومية 
من جهة، ولتسببها في إهدار املال العام من جهة ثانية. ويتجسد ذلك على مستويني على األقل : املستوى األول يتمثل 
في األخطاء التي تتسبب مباشرة في مصاريف ونفقات إضافيّة للهيكل العمومي مثل اخلطأ في القرارات املرتبطة 
بتأجير األعوان أو بترقيتهم أو بإسنادهم امتيازات عينيّة دون وجه حق، أما املستوى الثاني واملتصل خاصة مبجال 
البشرّية  املوارد  في  املتصرف  من  املرتكبة  األخطاء  نتيجة  اإلدارة  مسؤولية  قيام  في  فيتمثل  العموميّة،  الوظيفة 
وتعمير ذمتها بالتعويض للمتضررين من تلك األخطاء عند جلوئهم للتقاضي، ومثال ذلك عدم اتخاذ اإلدارة، سهوا 
من أعوانها، لإلجراءات التأديبيّة في اإلبان ضد العون الذي تعلقت به قضيّة جزائيّة وأودع السجن، وبعد قضائه 
للعقوبة البدنيّة يطالب اإلدارة بالرجوع للعمل تبعا لغياب قرار تأديبي في شأنه، وفي غالب األحيان حتكم احملكمة 
بإرجاعه للعمل وبخالص أجوره طيلة مدة انقطاعه عن العمل، وهي صورة تبنّي بوضوح أن خطأ املتصرف ميكن أن 

يغير وضعية اإلدارة من صاحبة حق في تتبع العون املدان جزائيا إلى محكوم ضدها بالتعويض له.
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وقد تعرض قانون الوظيفة العموميّة إلى عقوبة األخطاء التي يرتكبها العون العمومي على املستويني التأديبي 
واجلزائي وإلى اآلثار املترتبة عن تلك األخطاء بالنسبة للغير، إذ  نص الفصل 8 من القانون عدد 112 لسنة 1983 
املؤرخ في 12 ديسمبر 1983 املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات 
العموميّة ذات الصبغة اإلدارّية على ما يلي : » كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو مبناسبة مباشرته 
لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند االقتضاء عن العقوبات التي ينّص عليها القانون اجلزائي، وإذا تتبع 
عون من طرف الغير من أجل خطأ وظيفي يجب على اإلدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر«. 

كما نص القانون عدد 74 لسنة 1985 املؤرخ في 20 جويلية 1985 على أخطاء التصرف املرتكبة من قبل العون 
العمومي واملوجبة للتتبع أمام دائرة الزجر املالي.

في  التصرف  مبجال  املتعلقة  األخطاء  أن  يتبني  العامة   الرقابة  هيئات  عن  الصادرة  الرقابة  تقارير  خالل  ومن 
العموميّة،  واملنشآت  واملؤسسات  احملليّة  واجلماعات  الوزارات  عديد  في  حدوثها  ويتكرر  متعددة  البشرّية  املوارد 
وتتعلق أهم األخطاء األكثر شيوعا وتكرارا في مجاالت االنتداب، الترقية والتكليف بخطط وظيفيّة، مراقبة حضور 

األعوان، التأديب التأجير.
وسوف يتم دراسة ثالثة أصناف من األخطاء املتصلة بالتصرف في املوارد البشرّية، باعتبارها األخطاء األكثر 
تواترا في تقارير أجهزة الرقابة والتي لها تأثير سلبي على سير املصالح العموميّة وعلى حسن التصرف في املال 

العام وهي:
• األخطاء املتصلة بالتصرف في العطل .

• األخطاء املتصلة بالساعات اإلضافيّة.
• األخطاء املتصلة بالوضع على الذمة.

إهدار  العام وفي  املرفق  مّت اختيار هذه األخطاء دون غيرها نظرا لدرجة تسببها في اإلخالل بحسن سير  وقد 
األموال العموميّة، لذلك سيتم التعرض بالتدقيق لطبيعة هذه األخطاء ولألسباب الداعية لوقوعها، ليتّم التطرق على 

إثر ذلك إلى كيفيّة تالفيها من خالل تقدمي مجموعة من التوصيات العمليّة لتجنبها مستقبال.
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1  -  اإلطار التشريعي والترتيبي:

نص الفصل 41 من القانون عدد 112 لسنة 1983 املؤرخ في 12 ديسمبر 1983 املتعلق بضبط النظام األساسي 
العام ألعوان الدولة واجلماعات احملليّة واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة اإلدارّية إلى عطل املرض طويل األمد التي 

ميكن أن ينتفع بها املوظف العمومي وأحال تنظيم تلك العطل إلى السلطة الترتيبيّة. 
املتعلق بضبط   1985 أوت   5 في  املؤرخ   1985 لسنة   78 عدد  القانون  51 )جديد( من  الفصل  نّص  من جهته 
التي  العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجارّية والشركات  الدواوين واملؤسسات  العام ألعوان  النظام األساسي 
أّنه : "ميكن منح عطل مرض طويل األمد  متتلك الدولة أو اجلماعات احملليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليا على 
لألعوان اخلاضعني لهذا القانون بعد أخذ رأي اللجنة الطبية املنصوص عليها بالفصل 50 )جلنة طبية تضبط تركيبها 

وتسييرها األنظمة األساسيّة اخلاصة( وطبقا للتشريع والتراتيب اجلاري بها العمل".
في  املؤرخ   1959 لسنة   239 عدد  األمر  هو  األمد  طويل  املرض  عطل  نظم  ترتيبي  نّص  أول  أن  إلى  ويشار 
24أوت1959 املتعلق بالرخص ذات األمد الطويل التي ميكن تخويلها ملوظفي الدولة واملؤسسات العموميّة، ثّم صدر 
األمر عدد 815 لسنة 1990 املؤرخ في 14 ماي 1990 املتعلق بضبط تركيب وتسيير اللجان الطبية لعطل املرض 
والتي خصها األمر بالنظر في عطل املرض العادي وعطل املرض طويل األمد وحّدد اختصاص كل جلنة واإلجراءات 

املتّبعة لعرض مطالب العطل عليها.
املرض طويل  للحصول على عطل  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  أعاله، مختلف  إليها  املشار  النصوص  نّظمت  وقد 
األمد في اإلدارة وفي املؤسسات العموميّة ذات الصبغة اإلدارّية وبالنسبة للجماعات احملليّة، في حني تخضع عطل 
املرض طويل األمد لدى املؤسسات العموميّة غير اإلدارّية ولدى املنشآت العموميّة إلى األنظمة األساسيّة اخلاصة بكل 

األخطاء المتصلة بالتصرف
في عطل المرض

I
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يتبنّي  األساسيّة اخلاصة،  األنظمة  عليه  تنص  ما  دراسة  مؤسسة. وعند 
أنها تشترك في نفس األحكام تقريبا والتي متكن العون من احلق في عطلة 
مرض طويل األمد مدتها خمس سنوات ثالث منها بكامل املرتب واثنان 

بنصف املرتب.
املنشآت  ونظام  العموميّة  الوظيفة  نظام  بني  االختالف  ويكمن 
العموميّة في نوعيّة اللجان وفي اإلجراءات املتبعة للحصول على عطلة 
مبجموعة  العطل  من  النوع  هذا  املشرع  أحاط  فقد  األمد.  طويل  مرض 
عليها  احلصول  وإجراءات  العطلة  استحقاق  حيث  من  األحكام  من 
األنظمة  أخضعت  حني  في  واحدة،  جلنة  من  أكثر  اختصاص  وتنظيم 
العطل  من  النوع  هذا  العمومية  املؤسسات  بأعوان  اخلاصة  األساسيّة 

التابعة للمؤسسة أو املنشأة دون التعمق في التفاصيل، وهو ما أضفى بعض املرونة على  الطبية  اللجنة  إلى نظر 
التصرف فيها.

2 -  تصنيف  عطل املرض:
عطلة املرض العادي هي العطلة التي يتحصل عليها العون بعد تقدميه لشهادة طبية لإلدارة املشغلة تثبت عجزه 

املؤقت عن أداء عمله بسبب املرض. ويعتبر مرضا عاديا كل األمراض مهما كان نوعها.
 و حدد الفصل 42 من القانون عدد 112 لسنة 1983 املؤرخ في 12 ديسمبر 1983 مثلما مت تنقيحه سنة 2008 
املرتب  لـ365 يوما، منها شهران بكامل  بإثني عشر شهرا خالل مدة عمل فعلي مساو  العادي  املرض  مدة عطلة 

وعشرة أشهر بنصف املرتب.
بناء على رأي باملوافقة صادر عن  املدة فتسند وجوبا  أما بقيّة  الشهر األول من طرف اإلدارة املشغلة،  ويسند 

اللجنة اجلهوّية أواللجنة الوزارّية لعطل املرض.
أما بالنسبة للمنشآت العموميّة، فإن عطل املرض العادي تسند 

بناء على رأي اللجنة الداخليّة لعطل املرض باملؤسسة.
التي  العطلة  كونها  فتعّرف  األمد،  طويل  املرض  عطلة  أما 
يتحصل عليها العون العمومي عند عجزه املؤقت عن القيام بعمله 

من أجل إصابته بإحدى األمراض التالية:
- مرض السل،
-  مرض عقلي،

- مرض السرطان، 
- مرض الشلل..

 1983 لسنة   112 عدد  القانون  من   44 الفصل  نّص  وقد 
إليه  أنه "ميكن منح عطل  1983 املشار  12 ديسمبر  املؤرخ في 
املرض طويل األمد ملوظفي الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات 

عطلة	امل���رض	العادي	هي	
العطلة	الت���ي	يتحصل	عليها	العون	
بعد	تقدميه	لشهادة	طبية	لإلدارة	
املش���غلة	تثبت	عجزه	املؤقت	عن	
أداء	عمله	بس���بب	املرض،	ويعتبر	
مرض���ا	عاديا	كل	األم���راض	مهما	

كان	نوعها.
و	ميكن	أن	تس���ند	ملدة	12	شهرا	
خالل	مدة	عمل	ب�	365	يوما	منها	
شهران	بكامل	املرتب	و10	أشهر	

بنصف	املرتب.
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عطلة  في  أو  املباشرين  اإلدارية،  الصبغة  ذات  العمومية 
مرض عادي واملصابني مبرض من األمراض التي تضبط 
قائمتها بأمر بعد أخذ رأي املجلس األعلى للوظيفة العمومية 

واإلصالح اإلداري".
 كما نّص الفصل 51 من القانون  عدد78 لسنة 1985 
املؤرخ في 5 أوت 1985 املشار إليه أعاله، أنه " ميكن منح 
عطل مرض طويل األمد لألعوان اخلاضعني لهذا القانون 
 50 اللجنة الطبية املنصوص عليها بالفصل  بعد أخذ رأي 

وطبقا للتشريع والتراتيب اجلاري بها العمل".
على  احلصول  تخول  التي  األمراض  حتديد  مّت  وقد 
عطلة مرض طويل األمد مبقتضى األمر عدد 239 املؤرخ 
في 24 أوت 1959 بأربعة أمراض وهي: السل واألمراض 

العقلية و السرطان و الشلل.
ولكل عون عمومي احلق خالل كامل حياته املهنيّة في عطلة مرض طويل األمد مدتها خمس سنوات، ثالث منها 
بكامل املرتب وإثنني بنصف املرتب. وال يعتد في نوعيّة العطل باملدة فيمكن أن تستغرق عطلة املرض العادي مدة 

أطول من مدة عطلة املرض طويل األمد، بل العبرة بنوع املرض .

عطلة	امل���رض	طويل	األمد	هي	
العطل���ة	الت���ي	يتحص���ل	عليه���ا	العون	
العمومي	عند	عجزه	املؤقت	عن	القيام	
بعمله	من	أجل	إصابته	مبرض	الس���ل	
أو	مب���رض	عقليأو	مبرض	الس���رطان	

أو	مبرض	الشلل.
وميكن	أن	متتد	على	5	س���نوات	منها 
3 سنوات	بكامل	املرتب	وسنتان	بنصف	

املرتب.
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3 -  مسار معاجلة مطالب عطل املرض: 
مطالب عطل املرض العادي املقدمة من أعوان الوزارات واملؤسسات العموميّة اإلدارّية:

-  مطالب عطل املرض العادي املقدمة من أعوان اإلدارات اجلهوّية والبلديات :

-  مطالب عطل املرض طويل األمد املقدمة من أعوان الوزارات واملؤسسات العموميّة اإلدارّية واجلماعات احملليّة:

-  مطالب عطل املرض العادي واملرض طويل األمد املقدمة من أعوان املنشآت العموميّة :

مطلب	عطلة	املرض	العادي
املؤّج�����ر

الوزارة	أو	املؤسسة	العمومّية	
اإلدارّية

اللجنة	الوزارّية	لعطل	املرض

مطلب	عطلة	املرض	العادي
املؤّج�����ر

اللجنة	اجلهوّية	لعطل	املرضإدارة	جهوّية	أو	بلدّية

مطلب	عطلة	املرض	العادي
املؤّج�����ر

كل	الوزارات	واملؤسسات	
العمومّية	واجلماعات	احمللّية

اللجنة	الطبّية	الوطنية	لعطل	
املرض

مطلب	عطلة	املرض	العادي	
واملرض	طويل	األمد

املؤّج�����ر
اللجنة	الطبّية	الداخلّيةاملنشأة	العمومّية

أصناف	اللجان	املتدخلة	في	عطل	املرض
نصت	التراتيب	املنظمة	لعطل	املرض	املشار	إليها	سابقا،	على	أربعة	جلان	طبّية.	وهي	:

	اللجنة	الطبية	الداخلّية:	وهي	جلنة	حتدث	بكل	مؤسسة	أو	منشأة	عمومّية	وتتمثل	مهمتها	في	إبداء	الرأي	
في	جميع	أنواع	مطالب	عطل	املرض	وبالنسبة	لكامل	املدة.	

اللجنة	الطبية	الوطنية	لعطل	املرض:	وهي	جلنة	محدثة	برئاسة	احلكومة	تنظر	في	جميع	مطالب	عطل	
املرض	طويل	األمد	املقدمة	من	أعوان	الدولة	واجلماعات	احمللّية	واملؤسسات	العمومّية	ذات	الصبغة	اإلدارّية	

بداية	من	السنة	الثانية.
اللجنة	الوزارّية	لعطل	املرض:	حتدث	بكل	وزارة	وتنظر	في	السنة	األولى	من	عطل	املرض	طويل	األمد	
العادي	 التابعة	لها،	كما	تنظر	في	عطل	املرض	 العمومّية	اإلدارّية	 الوزارة	واملؤسسات	 املقدمة	من	أعوان	

بداية	من	الشهر	الثاني.
اللجنة	اجلهوّية	لعطل	املرض:	حتدث	بكل	إدارة	جهوّية	وباملجالس	اجلهوّية	ولها	نفس	إختصاص	اللجان	

الوزارّية	على	مستوى	جهوي.	
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4  -  أهم األخطاء املرتكبة في مجال التصرف في عطل املرض:

ستتم دراسة هذه األخطاء من خالل ما تضمنته تقارير الرقابة الصادرة في مجال 
التصرف في عطل املرض خالل سنوات 2014-2016 وخاصة منها:

-   تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العموميّة برئاسة احلكومة الصادر في جويلية 
.2016

-   تقرير التفقدية العامة لوزارة التربية الصادر في جويلية 2016 حول الشهائد الطبية 
املسلمة للمدرسني في كامل تراب اجلمهورّية خالل السنة الدراسيّة 2015-2016.

-  تقرير دائرة احملاسبات السنوي العام الثالثون بتاريخ 29 جوان 2017.
-   تقرير الهيئة العامة للوظيفة العموميّة في إطار مشروع مراجعة النظام األساسي العام للوظيفة العموميّة الصادر 
في سبتمبر 2016 والذي مت عرضه خالل ندوة وطنية نظمتها رئاسة احلكومة حتت عنوان "التوجهــات الكبرى 
مزيد  من  ميكن  أن  شأنه  من  والذي   2017 جانفي   11 بتاريخ   " العمــوميّة  الوظيفـة  حتــديث  الستراتيجية 

التعمق في توصيات واستنتاجات الهياكل الرقابية.
واعتمادا على جملة هذه التقارير، مت استخراج االشكاليات التالية:

أ -  غياب متابعة منتظمة لعطل املرض : 

ملتابعة  متفرغ  لعون  أو  ملصلحة  املؤسسة  تخصيص  عدم  في   االخالل  هذا  يتمثل 
هذا النوع من العطل، وذلك حسب عدد األعوان بكل هيكل عمومي، باعتبار أن متابعة 
العطل يتطلب حرصا ودقة في العمل نظرا لوجوب احتساب رصيد كل عون من العطل 
ومتابعة آجال تقدمي الشهائد الطبيّة باإلضافة إلى حتيني وضعية العون اإلدارّية واملاليّة 
حسب اآلراء التي ترد من اللجان الطبيّة املختصة. وقد بيّنت تقارير الرقابة أن عدم ايالء 
بعض اإلدارات واملنشآت لهذه املهمة األهمية الالزمة أدى إلى تهميشها. وهو ما انعكس 

مباشرة على سلوك األعوان بتعمد الغياب عن العمل مع مواصلة اإلنتفاع بأجورهم، وجتاوز البعض منهم الرصيد 
املسموح به من العطل املرضيّة خالل السنة دون إيقاف صرف مرتبه ودون متابعته تأديبيا.

ب -  عدم تسجيل عطل املرض لبعض األعوان:

أشارت تقارير الرقابة إلى جلوء بعض املوظفني املكلفني مبتابعة عطل املرض طويل 
رصيدهم  ضمن  األعوان  بعض  عليها  يتحصل  التي  العطل  احتساب  عدم  إلى  األمد 
السنوي. وهو ما أدى إلى عدم ترتيب اآلثار القانونيّة وهي احلّط من العدد املسند بعنوان 
منحة اإلنتاج واالقتطاع من املرتب عند االقتضاء.  ويعتبر هذا التصرف مخالفا للقانون 

وإخالال بالواجبات املهنيّة للعون أو اإلطار املكلف بتسيير مصلحة متابعة العطل.
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 ج -  عدم االلتزام باإلجراءات الواجب اتباعها في مجال التصرف في عطل املرض : 

الواجب  باإلجراءات  االلتزام  عدم  حاالت  أغلب  متثلت 
اتباعها في عدم عرض )10( عشرة إدارات عموميّة على األقل 
عموميّة  ومؤسسات  الفالحية  للتنمية  جهوّية  )مندوبيات 
اخلاصة  املرض  لعطل  محليّة  )5(جماعات  وخمس  للصحة( 
فيها  الرأي  إلبداء  املختصة  الطبية  اللجان  على  بأعوانها 
وخاصة منها اللجنة الطبية الوطنية لعطل املرض طويل األمد 
العموميّة  اإلدارّية والوظيفة  العامة للمصالح  التابعة لإلدارة 
عرض  عدم  األخطاء  هذه  شملت  كما  احلكومة.  برئاسة 
الطبي بالرغم من  املتحصلني على عطل مرض على االختبار 
طلب اللجنة الطبيّة لذلك، باإلضافة إلى صرف أجور األعوان 
دون احلصول على موافقة اللجنة الطبيّة املختصة. وهو ما أدى إلى حصول األعوان املعنيني على عطل بدون وجه حق 
ودفع أجور دون اثبات العمل املنجز كما ينص على ذلك الفصل 41 من مجلة احملاسبة العمومية. وقد بينت تقارير 
الرقابة إلى أن أغلب األخطاء في هذا املجال كانت ناجتة عن إهمال وعدم اكتراث باإلجراءات في جزء كبير منها وإلى 
إثبات حصول  املنظمة لها. وصعوبة  النصوص  العطل باإلجراءات وعدم اطالعهم على  عدم معرفة املتصرفني في 

مرتكبي هذه األخطاء على مقابل مادي من مستحق العطلة.

د -  تدليس أو افتعال بعض الوثائق ذات العالقة بعطل املرض : 

بعد  اإلدارة  التي تصل  الطبيّة  الشهائد  لتواريخ  املوظفني  تدليس بعض  ثبوت  إلى  والتفقد  الرقابة  تقارير  بينت 
اآلجال القانونيّة، كما أشارت إلى قيام البعض منهم بافتعال آراء اللجان الطبيّة املختصة والعمل مبقتضاها للتغطية 

على حصول بعض األعوان على عطل مرض على خالف الصيغ القانونيّة.

5 -  التأثيرات السلبية لألخطاء املرتكبة في مجال التصرف في عطل املرض:

واملنشآت  اإلدارات  مختلف  في  األمد  طويل  املرض  عطل  في  التصرف  أن  دراستها  متت  التي  التقارير  بينت 
العموميّة، يعتبر من أكثر العمليات تواترا لدى مصلحة املوظفني. وهو ما يرفع نسبة وجود اخلطأ فيها نظرا لتعدد 
إجراءاتها، وترتفع نسبة اخلطأ أكثر لدى اإلدارات واملنشآت التي توظف عددا هاما من األعوان مثل وزارة التربية 
املرض  لعطل  املرتفع  العدد  أن  املجال،  هذا  في  التوضيح  ويجب  للصحة.  العموميّة  واملؤسسات  الصحة  ووزارة 
يعني  ال  يلي،  فيما  تفصيلها  سيقع  والتي   ،2014-2016 السنوات  خالل  أسندت  التي  األمد  طويل  منها  وخاصة 
العطل املرتفع  العمل، بل أن تقدميها هو للداللة على حجم تلك  أنها كانت مخالفة للتراتيب اجلاري بها  بالضرورة 

والذي يتضمن نسبة من اخلطأ تختلف حسب اإلدارة وحسب اإلطار البشري املكلف بالتصرف.
كما تتعرض الدراسة لبعض اإلحصائيات املتعلقة بعطل املرض العادي املضمنة بتقرير التفقدية العامة لوزارة 
التربية التي اعتبرت مخالفة للنصوص والتراتيب اجلاري بها العمل نظرا لتسجيل تعسف في استعمال هذا النوع 

توّصل���ت	تقارير	الرقابة	إلى	أن	
أغلب	حاالت	هذا	النوع	من	اخلطأ	كانت	
ناجت���ة	ع���ن	إهم���ال	وع���دم	اكت���راث	
باإلج���راءات	في	جزء	كبير	منها	وإلى	
ع���دم	معرف���ة	املتصرفني	ف���ي	العطل	
باإلج���راءات	وع���دم	اطالعه���م	عل���ى	

النصوص	املنظمة	لها.
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من العطل للتغيب أو لقضاء شؤون خاصة. وهو ما يؤثر في سير الدروس الذي ينعكس سلبا على جودة التعليم.
وتضمن تقرير الهيئة العامة للوظيفة العموميّة  في إطار مشروع مراجعة النظام األساسي العام للوظيفة العموميّة 

الصادر في سبتمبر 2016، ما يلي:

•   بلغت مدة عطل املرض طويل األمد املتحصل عليها في قطاع الوظيفة العموميّة سنة 2016 والتي حتصلت على 
موافقة اللجنة الطبية الوطنية لعطل املرض طويل األمد، 952 عطلة في الشهر بالنسبة لكافة اإلدارات.

•   بلغ مجموع أيام عطل املرض طويل األمد املتحصل عليها سنة 2016، ما قدره 57.120 يوما. )بحساب معدل 
شهرين للعطلة الواحدة باعتبار أن الشهائد الطبية تسند عطل مرض طويل األمد مدتها بني شهر وثالثة أشهر(.

•   تسبب اللجوء إلى عطل املرض طويل األمد سنة 2016، في التأثير على السير العادي للعمل باإلدارة ألكثر من 
1904 أشهر. وهو ما يعادل صرف الدولة ألجور دون القيام بعمل بلغت سنة  2016، ما قدره 1.904 مليون 

دينار)بحساب معدل أجر شهري خام يساوي لـ 1.000 دينار(.

ويرتب توزيع عدد العطل حسب أهم الوزارات، كاآلتي :

•   وزارة التربية:  27.900 يوم عطلة،  وهو ما ميثّل 930 شهرا من العمل خالص األجر مببلغ 930  ألف دينار 
أجور دون القيام بعمل.

470 ألف دينار  470 شهرا من العمل خالص األجر مببلغ  14.100 يوم عطلة. وهو ما ميثل  •   وزارة الصحة:  
أجور دون القيام بعمل.
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كما تضمن تقرير التفقدّية العامة لوزارة التربية الصادر في جويلية 2016، املتعلق بعطل املرض العادي املسلمة 
للمدرسني خالل السنة الدراسية 2015-2016، ما يلي :

•   استأثر 104 طبيب خالل السنة الدراسيّة 2015-2016، مبا مجموعه 24.631 شهادة طبيّة سلمت للمدرسني 
في كل املدارس واملعاهد باجلمهورّية، أي مبعدل 237 شهادة طبية لكل طبيب.

•   سلم أحد األطباء 1183 شهادة خالل السنة الدراسيّة 2015-2016، أي مبعدل 169 شهادة طبية في الشهر 
الواحد )بحساب 7 أشهر تدريس في السنة الدراسيّة دون احتساب العطل(.

•   بلغ عدد أيام العمل دون القيام بعمل فعلي، 73.893 يوما )مبعدل 3 أيام لكل شهادة طبيّة(.
•   بلغ مجموع األجور املدفوعة بعنوان عطل املرض دون عمل منجز فعليا، 2.463 مليون دينار )باحتساب معدل 

أجر شهري خام للمعلمني واألساتذة بـ 1.000 دينار(.

•   سلّم أحد األطباء شهائد طبيّة ملدّرسة خالل الفترة التي كانت فيها في حالة إيقاف لدى العدالة.
وميكن تفسير هذا العدد الهام من أيام عطل املرض بوزارة التربية بعدد األعوان املرتفع لديها، إذ تشغل وزارة 

التربية حوالي 236 ألف عون. وهو ما ميثل حوالي ربع أعوان الوظيفة العموميّة.
اإلدارات  مبختلف  أعوان  عليها  حتصل  األمد  طويل  املرض  عطل  من  كبير  عدد  وجود  الرقابة  تقارير  بينت  كما 

واملنشآت بصفة شكلية، إذ متت إثارة اإلخالالت التالية:
-  حصول أعوان على شهائد طبيّة متنحهم عطل مرض طويل األمد دون زيارة الطبيب.

-   وجود أطراف تتصرف في تسليم الشهائد الطبية على سبيل املجاملة )في مجال عطل املرض طويل األمد( تتكون 
من أعوان عموميني ومن عملة بعيادات طبيّة ومبستشفيات عموميّة وأطباء من القطاعني العام واخلاص.

-   تسجيل ارتفاع متواصل لعدد الشهائد الطبيّة النفسيّة املسلمة من أطباء مستشفى الرازي خالل املدة املشمولة 
يراقبون  الذين  هم  بالعاصمة  الرازي  مستشفى  أطباء  أن  باعتبار  الطبية  املراقبة  عملية  يعقد  ما  وهو  بالتقرير. 

الشهائد الطبيّة صلب اللجنة الطبيّة الوطنيّة لعطل املرض 
صحة  من  للتثبت  املرضى  ويفحصون  األمد  طويل 

بلغ	عدد	الشهائد	الطبية	املسلمة	استحقاقهم للعطل.
من	طبيب	واحد	1183	ش���هادة	خالل	
أي	 	،2016-2015 الدراس���ّية	 الس���نة	
مبعدل	169	ش���هادة	طبية	في	الشهر	

الواحد.	
سّلم	أحد	األطباء	ش���هائد	طبّية	ملدّرسة	
خالل	الفترة	التي	كانت	فيها	في	حالة	

إيقاف	لدى	العدالة.
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6 -  إجراءات التصرف في عطل املرض في القطاع اخلاص :

املنخرطة  اخلاصة  باملؤسسات  املرض  عطل  متابعة  تعتمد 
التأجير  ربط  على  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق 

باملباشرة الفعليّة للعمل كما يلي :

•   عند تغيّب العون ألسباب صحيّة يتّم إيقاف صرف األجر 
على  للتأمني  الوطني  الصندوق  على  الطبي  امللف  وإحالة 
الطبية  الشهادة  في  للتثبت  املؤسسة  نظر  مرجع  املرض 

مدة عطلة  ويتكفل طيلة  العون  أجر  الصندوق بصرف  يقوم  كما  اإلقتضاء.   عند  الضرورّية  املراقبة  وإجراء 
املرض مهما كان عدد أيامها أو نوعيّة املرض على أساس معدل األجر األساسي الذي تقاضاه خالل الشهر 

السابق لعطلة املرض. 

•  وعند انتهاء عطلة املرض ومباشرة العون لعمله باملؤسسة تستأنف عمليّة صرف مرتبه. 
•   ومن إيجابيات هذا النظام في التصرف في عطل املرض أن املؤجر يتفادى عناء متابعة عطل املرض وتخصيص 
إدارة للمتابعة وللمراقبة، في حني أن صندوق التأمني على املرض يعتبر مؤسسة مختصة في متابعة هذا النوع 
من العطل نظرا لوجود جلان طبيّة مختصة ولوجود أطباء مراقبني وإلمكانيات واسعة للتأكد من صحة إدعاء 

العون للمرض .

•   كما أن فصل عملية التصرف في عطل املرض عن املؤسسة وعدم استحقاق العون لكامل مرتبه من شأنه أن  
يحّد من حاالت التمارض وتقدمي شهائد طبيّة وهمية .

7 -  كيفّية تالفي األخطاء املرتكبة في مجال التصرف في عطل املرض:

ميكن في هذا املجال التعرض إلى نوعني من التوصيات:

على املستوى الترتيبي،  توصي الهيئة العليا مبراجعة النصوص املنظمة لعطل املرض طويل األمد في قطاعي 
الوظيفة العموميّة واملنشآت العموميّة وذلك في اجتاه تبسيط اإلجراءات وتوحيدها بالنسبة للقطاعني مع توضيح 
مهام اللجان الطبية وحتميل اإلدارة مسؤوليّة أكبر في التصرف في مثل هذه امللفات، وميكن في هذا املجال إدراج 

أحكام تتعلق بالنقاط التالية:

تركيبتها  تدعيم  مع  الوزارة  بأعوان  اخلاصة  املرض  عطل  أنواع  كافة  بدراسة  الوزارّية  الطبية  اللجان   •   تكليف 
بأطباء متخصصني.
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1959، على أربعة أمراض تخول عطل املرض طويل األمد  24 أوت  239 املؤرخ في  •   نظرا القتصار األمر عدد 
منذ أكثر من 50 سنة، وبظهور أمراض جديدة أصبحت تعيق العون العمومي عن القيام بالعمل دون أن تخول له 
احلصول على عطلة مثل مرض السكري يدفع هذا الوضع  اإلدارة في عديد األحيان،  إلى مخالفة القانون وإسناد 
عطل مرض طويل األمد ملرضى السكري على أساس املرض النفسي. لذا يقترح مراجعة األمر عدد 239 املؤرخ 
والقصور  السكري  مبرض  وتعويضه  السل  مثل  منتشرة  تعد  لم  التي  األمراض  بحذف   ،1959 أوت   24 في 

الكلوي لتمكني املرضى من عطل مرض طويل األمد.

•   تكليف اللجنة الطبية اخلاصة بكل مؤسسة عموميّة إدارّية أو منشأة عموميّة أو بلدّية أو مؤسسة عموميّة للصحة 
بالنظر في كافة العطل املرضيّة اخلاصة بأعوانها مع توسيع تركيبتها لتماثل اللجان الوزارّية.

•   اقتصار دور اللجنة الطبية املركزية برئاسة احلكومة في مراقبة حسن تنفيذ اللجان األخرى للتراتيب والقيام 
بحمالت مراقبة مع تأمني دور اليقظة الترتيبيّة والتنظيميّة من خالل متابعة اإلحصائيات. 

•   تكليف مصالح  الرقابة الداخليّة بإجراء مأموريات تفقد دورّية لعمل اللجنة الطبية.
على املستوى التنظيمي، توصي الهيئة العليا بضرورة اتخاذ الهيكل املكلف بالتصرف في املوارد البشرّية لعديد 
اإلجراءات ملزيد إحكام عمليّة تنظيم التصرف في عطل املرض. كما ميكن االستئناس بالنظام املعتمد في القطاع اخلاص.

كما يقترح:

 •   تكليف عون أو مصلحة، حسب عدد أعوان املؤسسة، بالتصرف في عطل املرض طويل األمد على حده ليخصص 
لهذه املهمة حيزا زمنيا خاصا وتفادي تعدد املهام الذي يتسبب في عدم التركيز على العطل وعدم اتخاذ بعض 

اإلجراءات في اإلّبان.

 •   تكليف عون بالقيام باإلجراءات املتعلقة بالتصرف في عطل املرض وعون ثان على األقل ملراقبة تلك اإلجراءات 
قبل إمضاء القرارات املتعلقة بتنفيذها فعليا.

إن	إسناد	شهائد	طبية	من	طرف	بعض	األطباء	على	سبيل	املجاملة،	تقع	حتت	طائلة	القانون	اجلزائي	
حيث	ينص	الفصل	197	من	املجلة	اجلزائية	على	أّنه:	»يعاقب	بالسجن	مدة	عام	وبخطية	قدرها	
ألف	دينار	كل	شخص	ميارس	مهنة	طبية	أو	شبه	طبية	يدلي	على	سبيل	املجاملة	بشهادة	تتضمن	
وقائع	غير	صحيحة	تتعلق	بصحة	شخص	أو	يخفي	أو	يشهد	زورا	بوجود	مرض	أو	عجز	أو	حمل	
غير	حقيقي	أو	يذكر	معلومات	كاذبة	حول	مصدر	مرض	أو	عجز	أو	سبب	موت.«	وهو	ما	يتطلب	

من	سلط	اإلشراف	والهياكل	املهنية	مزيد	التنبيه	بخطورة	هذه	املمارسة.
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خاص  تكوين  من  امللف  بهذا  املكلفني  األعوان  أو  العون   •   متكني 
في  تطبيقيّة  أمثلة  اعتماد  مع  املجال  في  اخلبرة  ذوي  يؤمنه 

عملية التكوين.

النوع من  هذا  للتصرف في  إعالميّة تخّصص   •   تركيز منظومة 
النصوص  مخالفة  عند  وتنبيههم  املتصرفني  ملساعدة  العطل 

اجلاري بها العمل.

العمومية  بالهياكل  الداخليّة  الرقابة  مصالح  برمجة  وجوبية    •  
ملهمات دورّية ملراقبة عمليّة التصرف في عطل املرض للتفطن لألخطاء قبل أن تنتج آثارها على العون وعلى اإلدارة.

 •   دعوة رئاسة احلكومة ووزارة الصحة بالتشاور مع الهيئات املهنية املختصة،  لوضع منظومة متكاملة للتصرف 
في الشهائد الطبية حتدد مسؤولية كافة املتدخلني وتوفر املعلومة للمشغل ولهياكل الرقابة في كنف الوضوح 

والشفافيّة وخصوصا القطع مع إسناد الشهائد الطبية على سبيل املجاملة التي يعاقب عليها القانون اجلزائي .

وجوبية	برمجة	مصالح	
الداخلي���ة	 والرقاب���ة	 التدقي���ق	
ملهم���ات	 العمومي���ة	 بالهي���اكل	
دورّي���ة	ملراقب���ة	التص���رف	في	
عطل	امل���رض	للتفطن	لألخطاء	
قبل	أن	تنت���ج	آثارها	على	العون	

وعلى	اإلدارة.
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يقتضي ضمان استمرارية املرافق العامة في بعض األحيان دعوة بعض املوظفني واألعوان الوقتيني واملتعاقدين 
العادية ويصدر  القانونية وال تدخل ضمن األوقات  العمل  للقيام بأشغال إضافية يتم إجنازها بعد أوقات  والعملة 
بشأنها قرار من رئيس احلكومة في الترخيص بإجنازها باقتراح من رئيس الهيكل املعني بعد أخذ رأي وزير املالية 
واختالف  عملها  خصوصية  حسب  وذلك  اآللية  لهذه  جلوؤها  حيث  من  العمومية  الهياكل  وتتفاوت  الغرض.  في 
أسالكها وتعدد املؤسسات اخلاضعة الشرافها، حيث تسند الساعات اإلضافية بصفة عامة ألعوان الدولة وخاصة 
العملة لدعوتهم الجناز أشغال إضافية. كما قد تسند بصفة خاصة وحسب نظام ترتيبي خاص، لبعض األسالك 

اخلصوصية والتي سنتعرض إليها في هذا اإلطار بالنسبة لقطاع التعليم العالي .

1 -  اإلطار القانوني والترتيبي العام املنظم للساعات اإلضافية:

•    القانون عدد 9 لسنة 1989 املؤرخ في غرة فيفري 1989 واملتعلّق باملساهمات واملنشآت واملؤّسسات العموميّة.
•   مجلة الشغل. 

•   األمر عدد 1097 لسنة 1987 املؤرخ في 24 أوت 1987 املتعلق باألشغال التي يقوم بها األعوان املباشرون 
بالدواوين الوزارية، كما مت تنقيحه باألمر عدد 2130 لسنة 1997 املؤرخ في 10 نوفمبر 1997.

العمل  يتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات   1998 30 مارس  املؤرخ في   1998 728 لسنة  •   األمر عدد 
اإلضافية لفائدة أعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

األخطاء المتصلة بالتصرف
في الساعات اإلضافية

II
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•   الفصل 5 من األمر عدد 2509 لسنة 1998 املؤرخ في 18 سبتمبر 1998 واملتعلق بضبط النظام األساسي 
اخلاص بسلك عملة الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

•   منشور الوزير األول عدد 15 مؤرخ في 25 أفريل 1998 حول ضبط نظام منحة الساعات اإلضافية لفائدة 
أعوان الوظيفة العمومية وحتديد مقاديرها.

•   منشور وزير املالية عدد 981 مؤرخ في 10 سبتمبر 1999 حول التأشير على قرارات إسناد منح الساعات 
العمومية  املؤسسات  املفوضة وعلى موازين  اإلعتمادات  على  باجلهات احملمولة  العاملني  لألعوان  اإلضافية 

اخلاضعة ملجلة احملاسبة العمومية.

املتعلقة  التشريعية  باألحكام  بالتذكير  واملتعلق   2015 ماي   25 بتاريخ    15 عدد  احلكومة  رئيس  •   منشور 
بإستحقاق أعوان الدولة و اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و املنشآت العمومية 

للمرتب أو األجر بعد إجناز العمل.

•   منشور رئيس احلكومة عدد 16 لسنة 2017 واملتعلق بإعداد ميزانية 2018.
  مت مبقتضى األمر عدد 728 لسنة 1998 املؤرخ في 30 مارس 1998 املتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات 
العمل اإلضافية لفائدة أعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية، التنصيص صلب فصله األول على أن 
إسناد منحة ساعات العمل اإلضافية ال تكون إال في حدود ثالثة أشهر في السنة على أقصى تقدير ومبعدل ساعتني 

بالنسبة إلى كل يوم عمل. وكل عون وذلك في حدود االعتمادات املرخص فيها ضمن قانون املالية.
وقد مت اعتماد السقف األقصى لعدد الساعات التي ميكن إسنادها ب 150 ساعة سنويا على أساس 6 أيام عمل 
أسبوعيا باستثناء ما أقره منشور وزير املالية عدد 981 لسنة 1999 املؤرخ في 10 سبتمبر 1999 في خصوص 

املمرضني املختصني والفنيني الساميني بحيث تسند املنحة املذكورة على أساس الساعات اإلضافية الفعلية.
 1997 لسنة   2130 عدد  باألمر  واملنقح   1987 أوت   24 في  املؤرخ   1987 لسنة   1097 عدد  األمر  أرسى  كما 
1997 واملتعلق باألشغال اإلضافية التي يقوم بها األعوان املباشرون بالدواوين الوزارية،  10 نوفمبر  املؤرخ في 
نظاما خاصا فيما يتعلق بتحديد وإسناد منحة ساعات العمل اإلضافية لألعوان املباشرين بالدواوين الوزارية، مع 
التنصيص على أن ال تتجاوز األشغال اإلضافية مدة 11 شهرا خالل نفس السنة بعنوان ساعتني بالنسبة لكل يوم 
عمل ولكل عون، غير أنه ميكن أن تسند مبقرر من رئيس احلكومة استثناءات في جتاوز عدد الساعات املخولة في 

اليوم وذلك باقتراح من الوزراء املعنيني بعد أخذ رأي وزير املالية.

2 -  أهم األخطاء املرتكبة في مجال التصرف في الساعات اإلضافية:

إّن وجود هذا اإلطار التشريعي والترتيبي سالف الذكر، لم مينع من حصول العديد من التجاوزات في التصرف 
في الساعات اإلضافية التي أشارت إليها تقارير الرقابة مبا فيها تقارير دائرة احملاسبات والتي تؤكد على ضرورة 

احترام قاعدة العمل املنجز املنصوص عليها بالفصل 41 من مجلة احملاسبة العمومية.
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السنوي  تقريرها  في  احملاسبات  دائرة  الذكر،  سبيل  على  أشارت  حيث 
حجم  أن  عمومية،  مؤسسة  بخصوص    2011 لسنة  والعشرون  السابع 
األعوان  توزيع  سوء  بسبب  وذلك  ساعة   9.096 بلغ  اإلضافية  الساعات 

وارتفاع غيابات األعوان والعملة بعنوان عطل املرض.
 وضمن نفس التقرير، متت إثارة إسناد منحة ساعات العمل اإلضافية إلى 
أحد أعوان منشأة عمومية بصفة تكاد تكون مستمرة رغم متتعه بخطة رئيس 
قسم منذ سنة 1986 وذلك خالفا ملقتضيات األمر املتعلّق بالنظام األساسي 

العام ألعوان الدواوين الذي ينص على أن األعوان الذين يتمتعون بخطة وظيفية مدعوون عند اللزوم للقيام بأعمال 
إضافية خارج أوقات العمل اإلداري .

وكذلك الشأن بالنسبة لشركة نقل عمومية جهوية حيث تتولّى "الشركة" احتساب الساعات اإلضافية املسندة 
التقيد بكراسات  الفنيني بالورشة "بصفة جزافية" ودون  إلى أعوان االستغالل على اخلطوط بني املدن واألعوان 
شروط خطوط النقل العمومي بالنسبة إلى الصنف األول". وأشارت دائرة احملاسبات إلى أن هذه الوضعية متثل 
خرقا ألحكام مجلة الشغل في ما يتعلّق مبدة العمل األسبوعية التي ال ميكن أن تتجاوز 60 ساعة حيث مت ... متتيع 
على التوالي 309 أعوان و 304 أعوان و 311 عونا و 286 عونا بساعات إضافية جتاوزت احلد األقصى املسموح به 

وتراوحت بني 62 ساعة و 75 ساعة أسبوعيا.
كما أثار التقرير الثالثون لسنة 2016 لدائرة احملاسبات، سوء التصرف في الساعات اإلضافية وأكد على عدم 
اعتماد معايير موضوعية في اسناد هذه املنح وعلى عدم احترام مقتضيات الفصل 22 من مجلة احملاسبة العموميّة 

من حيث متتّع أعوان مبنح ساعات إضافية دون وجه حّق خالل انتفاعهم بعطل راحة سنوية أو مرض.

كما قامت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية ضمن تقاريرها السنوية لسنوات 2015/2014/2013، بإثارة 
تعرضت  حيث  اإلضافية.  الساعات  في  بالتصرف  عالقة  في  العامة  الرقابة  هياكل  رصدتها  التي  االخالالت  عديد 
للعلوم  الوطني  باملعهد  املتعلق  العمومية  للمصالح  العامة  الرقابة  هيئة  تقرير  إلى   ،2015 لسنة  تقريرها  ضمن 
الفالحية، وكذلك لتقرير تفقد التصرف اإلداري واملالي للمعهد العالي إلطارات الطفولة بدرمش الذي عاين "عدم 
احترام التراتيب اجلاري بها العمل في مجال الساعات اإلضافية والساعات العرضية اخلاصة باملدرسني وباإلطارات 
والعملة". وفي هذا اإلطار، أكدت الهيئة العليا على ضرورة التقيد بالتراتيب اجلاري بها العمل في مجال التصرف في 
الساعات اإلضافية واتخاذ اإلجراءات الالزمة في خصوص املبالغ املسندة بدون استحقاق . كما أشار تقرير التفقد 
اإلداري واملالي بوزارة التنمية والتعاون الدولي إلى "اسناد منحة الساعات اإلضافية دون ربطها باإلجناز الفعلي 
للعمل".  وأثارت الهيئة العليا ضمن تقريرها السنوي لسنة 2014، بخصوص الشركة اجلديدة للطباعة والصحافة 
والنشر، انتفاع بعض احلاصلني على خطط وظيفية مببلغ جزافي بعنوان الساعات اإلضافية. وهو نفس االخالل 
الذي الحظته في التقرير السنوي لسنة 2013  في إطار متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية املنجز سنة 2010 

من	بني	االخالالت	املستخرجة	من	تقارير	الرقابة	احتساب	الساعات	اإلضافية	بصفة	جزافية	ودون	
ربطها	باإلجناز	الفعلي	للعمل	واحتساب	ساعات	إضافية	تتجاوز	مدة	العمل	األسبوعية	كما	حددتها	
مجلة	الشغل	التي	تنص	ضمن	الفصل	93	منها	على	أن:	»قضاء	الساعات	الزائدة	أو	تدارك	الساعات	

الضائعة	ال	ميكن	أن	ينشأ	عنهما	رفع	مدة	العمل	األسبوعية	إلى	أكثر	من	ستني	ساعة«.
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الترخيص  الذي تضمن "  النفايات وتقييم نشاطها  الوطنية للتصرف في  الوكالة  حول مراقبة تصرف وحسابات 
لعون في القيام بساعات إضافية مبا مكنه من اجلمع بني املنحة الوظيفية ومنحة الساعات اإلضافية". ومكنت متابعة 
الذي مت  السقف األقصى للساعات اإلضافية  املذكورة من "اتخاذ إجراءات احترام  العليا للشركة  الهيئة  توصيات 

ضبطه بالفصل 93 من مجلة الشغل"
املتعلق  العمومية  للمصالح  العامة  الرقابة  هيئة  تقرير  تضمنه  ما  التقرير  نفس  ضمن  العليا  الهيئة  تابعت  كما 
بالتصرف في الشؤون اإلدارية واملالية بوزارة التشغيل والتكوين املهني لسنة 2012 الذي أشار إلى اسناد "منحة 
الساعات اإلضافية للموظفني والعملة مبقتضى قرار صادر عن الوزير القطاعي عوضا عن قرار الوزير األول وتسديد 
النفقات بعنوان ساعات العمل اإلضافية اعتمادا على جداول اجمالية غير ممضاة من قبل املنتفعني ورؤساء الهياكل 

املعنية ومدير الشؤون املالية".

3 -  التأثيرات السلبية لألخطاء املرتكبة في مجال التصرف في الساعات اإلضافية:

بلغت ميزانية الدولة سنة 2018  ما قدره  35.851 مليون دينار منها 14.751 مليون دينار مخصصة للتأجير 
قطاع  أن  إلى  اإلشارة  مع  دينار.  مليون   21.941 ب  املقدرة  التصرف  نفقات  جملة  وهو ما ميثل نسبة 67 % من 

% من نفقات األجور.   10 التربية يستأثر ب31 % والصحة ب 
وبالرجوع إلى األمر عدد 358 املؤرخ في 21 نوفمبر 1972 الذي يحدد تركيبة األجر املسند ألعوان الدولة، مت 
التنصيص باإلضافة إلى املكونات األخرى على أن الساعات اإلضافية حتتسب ضمن مكونات األجر. حيث تعرض 
هذا األمر إلى "الغرامات املعدة خلالص اخلدمات الزائدة" كأحد مكونات األجر. وبالتالي، فإن ارتفاع حجم منحة 
الساعات اإلضافية باعتبارها من مكونات األجر، يسهم ولو بصفة جزئية في تضخم كتلة األجور بالنسبة مليزانية 
الدولة. وحيث بلغت كلفة الساعات اإلضافية خالل  سنة 2017، حوالي 94.663.235 د مما يزيد في تضخم كتلة 

احترام  دون  األحيان  بعض  وفي  موضوعية  معطيات  وجود  دون  األجور 
النصوص القانونية.

وكمثال على العبء الذي تتحمله املالية العمومية بسبب الساعات اإلضافية 
ميكن اإلشارة إلى تطور حجم منحة الساعات اإلضافية بالنسبة إلى وزارة 
التربية من 3.705.382 د  خالل سنة 2013 إلى 62.529.797 د خالل سنة 

.2017

جدول	1	:	تطور	كلفة	الساعات	اإلضافية	)باعتبار	منحة	العمل	الليلي(	لألعوان	والعملة	اخلاضعني	لنظام	الوظيفة	العمومية-	منظومة	أدب	+

الكلفة	اجلملية	بالدينار
2017-2015

املفعول	املالي	بحساب	الدينار

2017 2016 2015

246 .645.074 94. 663.235 95.129.676 56.852.163

كلفة	الساعات	اإلضافية
 باعتبار	منحة	العمل 
 الليلي	لألعوان	والعملة
 اخلاضعني	لنظام	الوظيفة

العمومية
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وإن بدا حجم منحة الساعات اإلضافية مرتفعا، فإنه ميكن تفسيره باالعتماد على جملة من املعطيات أولها زيادة 
انتهاج برامج  إثر  إلى عنصر عطل املرض خاصة  بالنسبة  إليه  التربية كما متت اإلشارة  أعوان وزارة  ارتفاع عدد 
وقف  عن  ناجتا  االرتفاع  هذا  يكون  أن  ميكن  املقابل،  وفي   .2014-2011 السنوات  خالل  االستثنائية  االنتدابات 
اإلضافية  الساعات  اسناد  إلى  تلتجئ  االشراف  سلطة  جعل  مما   2016 سنة  منذ  العمومي  القطاع  في  االنتدابات 

إلطارات وأعوان التربية لتعويض هذا النقص.
الساعات  املنحة املسندة بعنوان  الترفيع من مقدار  إلى  الساعات اإلضافية  ارتفاع حجم  إلى ذلك، يعود  إضافة 
االحداثات  اثر  خاصة  بها  املتمتعني  قاعدة  توسيع  إلى  إضافة  مرات  ستة  من  أكثر  مضاعفتها  متت  التي  اإلضافية 
املتعلقني   2014 9 سبتمبر  3299 و3300 املؤرخان في  التربية، حيث جاء األمران عدد  اجلديدة في رتب أسالك 
بضبط مقدار منحة الساعات اإلضافية املخصصة ملختلف رتب مدرسي املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي والتعليم 

االبتدائي اللغاء املقادير املرجعية التي كانت محددة في األمر عدد 329 لسنة 1991 املؤرخ في 4 مارس 1991.
ثم جاء األمران 50 و51 املؤرخان في 16 جانفي 2018 لتنقيح األمرين املشار إليهما آنفا، وذلك بهدف متتيع 

الرتب اجلديدة املستحدثة مبنحة الساعات اإلضافية.

الساعات  في  بالتصرف  اخلاص  والترتيبي  القانوني  4 -   اإلطار 
اإلضافية في مجال التعليم العالي:

-    أمر عدد 251 لسنة 1992 مؤرخ في 03 فيفري 1992 يتعلق بضبط تأجير 
ساعات التدريس التكميلية مبؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

-    أمر عدد 243 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بتنقيح األمر عدد 251 لسنة 1992 املؤرخ في 
1992 املتعلق بضبط تأجير ساعات التدريس التكميلية مبؤسسات التعليم العالي والبحث. 3 فيفري 

-    أمر حكومي عدد 399 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتنقيح األمر عدد 251 لسنة 1992.
-    منشوري وزير التعليم العالي عدد 7 بتاريخ 3 فيفري 1995 وعدد 14 بتاريخ 17 فيفري 1996 املتعلقني 

بساعات التدريس التكميلية.
6 مارس 2010 حول الترخيص للمدرسني في القيام بساعات تدريس  -    مكتوب وزير التعليم العالي بتاريخ 

إضافية.

تطور	حجم	منحة	الساعات	اإلضافية	بوزارة	التربية	من	3.705.382	د	سنة	2013	إلى	62.529.797	د	
سنة	2017.	وقد	يعود	ذلك	في	مرحلة	أولى،	للبرامج	االستثنائية	لالنتدابات،	وفي	مرحلة	ثانية	
لوقف	االنتداب	في	الوظيفة	العمومية	مما	دفع	سلطة	االشراف	إلى	اللجوء	إلى	الساعات	اإلضافية.	
وقد	يكون	أيضا	نظرا	للترفيع	في	قيمة	هذه	املنحة	والتوسيع	في	قائمة	املنتفعني	بها.	وفي	جميع	
احلاالت،	يبقى	التثبت	من	احترام	قاعدة	العمل	املنجز	هو	األساس	الذي	يكفل	شرعية	ومشروعية	

صرف	هذه	املنحة.
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يخضع مجال التعليم العالي لنصوص خاصة في مسألة التصرف في الساعات اإلضافية. وقد أشارت تقارير 
التفقد لوزارة التعليم العالي أن من أهم األخطاء التي يتم إرتكابها في مؤسسات التعليم العالي هي تلك التي تتعلق 
بتأجير الساعات اإلضافية إلطار التدريس، حيث متت معاينة متتّع بعض املدّرسني القارين واملتعاقدين مبنح ساعات 
املنح املسندة مبقتضى  تدريس إضافية بدون وجه حق، وهو ما ميكن تبيّنه من خالل وجود فوارق بالزيادة بني 

مقررات رئيس اجلامعة وبني املنح الواجب خالصها.
التدريس  بساعات  منهم  واملتعاقدين  القارين  قيام  عدم  زائدة،  مبنح  املدرسني  بعض  متتيع  مظاهر  أهم  ومن 
املوجودة بجداول أوقاتهم بسبب الغياب وعدم تعويض الساعات التي مت التغيب عنها.  كما ميثل تغيير طبيعة الدروس 

لبعض الوحدات واملواد من أشغال مسيرة وأشغال تطبيقية، إلى ساعات دروس نظرية 
إضافية،  مبنح  املدرسني  بعض  لتمتيع  آخر  مظهرا  لها  املخصصة  املنحة  قيمة  الرتفاع 
وكذلك الشأن بالنسبة للترفيع غير املبّرر في عدد املجموعات بالنسبة لألشغال املسيرة 

واألشغال التطبيقية.
أنه   ،2016 لسنة  تقريرها   في  العمومية  املصاريف  ملراقبة  العامة  الهيئة  والحظت 
املنجزة  التكميلية  التدريس  تفاقم عدد ساعات  أغلب مكاتب مراقبة املصاريف  "سجلت 

لدى مؤسسات التعليم العالي وجتاوز احلدود القصوى املرخص فيها. ورغم جتاوز العدد االقصى للساعات اال ان 
هذه الوضعيات عادة ما تتم تسويتها بترخيص استثنائي وعلى سبيل التسوية من قبل وزارة االشراف". وأشارت 
الهيئة العامة املذكورة  إلى أن ذلك يعزى إلى ضعف الرقابة على األجور وغياب آليات املتابعة على مستوى منظومة 
التسميات في اخلطط الوظيفية،  املثبتة لألجر على غرار نقلة األعوان، ملحق األجور،  الوثائق  "إنصاف" وصحة 
األجر،  واملالية، اخلصم من  العينية  االمتيازات  املرض، عدم اجلمع بني  العينية، عطل  االمتيازات  املنح،  الترقيات، 

الخ...
كما تبني من خالل تقارير التفقد لوزارة التعليم العالي، أنه متت معاينة أخطاء التصرف بالنسبة لتأجير املتدخلني 
في تنفيذ العقود واالتفاقيات خصوصا بالنسبة للدروس املسائية حيث لوحظ في بعض احلاالت عدم إثبات إدارة 

املؤسسة اجلامعية ملا هو موجود مبقررات اخلالص من ساعات تدريس والذي ميكن أن يعود إلى:

جدول	2:	تطور	كلفة	الساعات	اإلضافية	بالنسبة	لعدد	من	الوزارات	بالنسية	إلى	سنوات	2015-2016-2017	-	منظومة	أدب	+

2017 2016 2015
 نسبة	التطورتطور	كلفة	الساعات	اإلضافية	بالنسبة	لعدد	من	الوزارات

% 
 الكلفة
بالدينار

 نسبة	التطور
%

 الكلفة
بالدينار

الكلفة	بالدينار

1003,5 2.176.979 -	74,09 197.280 761.410 وزارة	املالية

1,75 402.399 1,18 395.478 390.852 وزارة	التجهيز	واإلسكان	والتهيئة	الترابية 

 2,62 259.526 -	5,53 252.910 267.707 وزارة	الشؤون	الثقافية

61,17 652.777 -	4,82 405.036 425.736 وزارة	شؤون	الشباب	والرياضة

5,05 62.529.797  111,03 59.521.954 28.206.101 وزارة	التربية

 110,87 268.347 -	62,02 127.257 335.098 وزارة	الفالحة	واملوارد	املائية	والصيد	البحري 

55,26 336.289 -	22,55 216.594 279.655 وزارة	الصحة

-	15,76 461.795 -	16,34 548.178 655.246 وزارة	التعليم	العالي	والبحث	العلمي
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-   وجود جداول أوقات وهمية،
أو وحدات تكوينية غير منصوص  -   إضافة مواد 

عليها مبخطط الدراسات،
أو  تطبيقية  أشغال  من  الدروس  طبيعة  تغيير     -

مسيرة إلى دروس نظرية.
الرقابة  تقارير  فيه  تناولت  الذي  اإلطار  نفس  وفي 
عدد  قرارها  في  املالي  الزجر  دائرة  قضت  والتفقد، 
102 لسنة 1994 بإدانة مدير مؤسسة جامعية وعقابه 

بخطية تساوي خمسة أسداس مرتبه السنوي اخلام من أجل تعمده خالل ثالث سنوات، اإلنتفاع بأموال بعنوان 
تأجير ساعات تدريس إضافية تبني من خالل جداول التدريس وشهادة إطارات املؤسسة، أنه لم يتوّل اجنازها.

5 -  كيفّية تالفي األخطاء املرتكبة في مجال التصرف في الساعات اإلضافية:

أكد منشور رئيس احلكومة عدد 16 لسنة 2017  املتعلق بإعداد ميزانية 2018، في إطار التحكم في حجم األجور 
بالنسبة لسنة 2018 على »ضرورة إحكام التصرف في كتلة األجور التي بلغت خالل سنة 2017 قرابة 14 % من 

الناجت اإلجمالي احمللي وضرورة النزول بهذه النسبة إلى 12.5 % في غضون سنة 2020. 
وفي هذا اإلطار، أشار املنشور املشار إليه  إلى ضرورة »إحكام التصرف في الساعات اإلضافية بإسنادها على 
القانونية  بالنصوص  املضبوط  العدد  % من   50 املنجز مع حتديد سقفها في مستوى  الفعلي  العمل  ثبوت  أساس 

اجلاري بها العمل بالنسبة ألعوان الدواوين واألعوان غير املكلفني بخطة وظيفية والعملة«.
وتضمن هذا املنشور أول اإلجراءات حلسن التصرف في الساعات اإلضافية وهو أن يكون "املبدأ اسناد منحة 

استراحة تعويضية" بدال عن املنحة املالية لتخفيف االنعكاس املالي.
كما أن حتميل املسؤولية للمتصرف العمومي يعد من احللول الناجعة للضغط 
على الساعات اإلضافية وذلك بالتأكيد على ضرورة تثبته من قاعدة العمل املنجز 

ومن اإلجناز الفعلي للساعات اإلضافية.
انصاف  منظومة  ذلك  في  مبا  اإلضافية،  الساعات  ملتابعة  نظام  تركيز  وإن 
بتحديد سقف للساعات املسندة ال ميكن جتاوزه، من شأنه أن يسهل على املتصرف 
العمومي أداء مهامه في هذا املجال. إضافة إلى ذلك، ميكن إرساء جملة من إجراءات 

الرقابة الداخلية لضمان متابعة وحسن اسناد هذه املنحة، من بينها : 

• التثبت في شرعية إسناد منحة ساعات العمل اإلضافية 
•  التثبت من عدد الساعات املمنوحة والتي ال ميكن أن تتجاوز السقف احملدد بالنصوص القانونية.

•  التثبت في مقدار الساعة حسب الرتبة والصنف الفرعي والوحدة بالنسبة للعملة.
•  التثبت من حتميل املنحة على السنة املالية اجلارية والتأكد من عدم احلصول عليها سابقا بعنوان نفس السنة.

ع���دم	قي���ام	املدرس���ني	القارين	
واملتعاقدين	بساعات	التدريس	املوجودة	
بجداول	أوقاتهم	بس���بب	الغياب	وعدم	
تعويض	الس���اعات	التي	مت	التغيب	عنها	
وهو	من	أس���باب	اللجوء	إلى	الساعات	

اإلضافية.
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• التثبت من عدم حتميل منحة سنتني على سنة مالية واحدة.
بلدية  الى  العون  انتماء  )مثال  املنحة  بإسناد  املعني  الهيكل  ضمن  األعوان  جميع  ومباشرة  انتماء  من  •  التثبت 

ووضعه على ذمة والية(.
• التقيد بالقسط السنوي لعدد الساعات املرخص فيه من وزارة املالية.

ومن بني اإلجراءات األخرى الكفيلة مبعاجلة هذه االخالالت، ميكن اللجوء إلى تركيز نظام رقابة االمتثال ضمن 
التزام املتصرفني  التثبت من  آليات التصرف في املخاطر والذي ميّكن من  العمومية من ضمن  الهياكل  أدوات عمل 
في  التصرف  فيها  مبا  اإلدارية  املجاالت  جميع  في  والقيمية  واالجرائية  الترتيبية  الواجبات  باحترام  العموميني 

الساعات اإلضافية.
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إليه ضمن  الذي مّتت اإلشارة  الذمة  املاليّة أن تطّرقت ملوضوع الوضع على  العليا للرقابة اإلدارّية  الهيئة  سبق 
تقريرها السنوي بعنوان سنة 2012، ضمن العنصر املتعلّق بالتوصيات العاّمة، حيث أوصت "بإنهاء العمل بهذا 
وقواعد  العموميّة  الوظيفة  قانون  مع  يتعارض  ألنه  نظرا  له  حد  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  كافة  وبإتخاذ  اإلجراء 
التصّرف السليم كما أن املؤسسات األصليّة لألعوان العموميني تأبى أن تتحمل أعباء تأجيرهم واألعباء اإلجتماعيّة 
ذات الصلة خاصة  أّنهم ال ينجزون أّي عمل بها، مع العلم أّن فقه قضاء احملكمة اإلدارّية املتواتر منذ سنة 2004، 
اعتبرها مبثابة القرارات املتسمة بالالشرعيّة الّصارخة والتي يكون مآلها ليس اإللغاء فحسب بل املعدوميّة". غير 

أّن  الهيئة سجلت، من خالل متابعة تنفيذ التوصيات التي 
هذه  إعتماد  مواصلة  والتفقد،  الرقابة  تقارير  تضمنتها 

احلالة إلى غاية موّفى سنة 2017.

1 -  اإلطار املرجعي للوضع على الذمة:
 

•  القانون عدد 12 لسنة 1959 املؤّرخ في 5 فيفري 1959 املتعلق بضبط النظام األساسي العام ملوّظفي الّدولة.
•  القانون عدد 12 لسنة 1968 املؤّرخ في 3 جوان 1968 املتعلق بضبط القانون األساسي العام ألعوان الدولة 

واجلماعات العموميّة احملليّة واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة اإلدارّية.
•  القانون عدد 13 لسنة 1968 مؤّرخ في 3 جوان 1968 يتعلّق بضبط القانون األساسي العام ألعوان الدواوين 
والشركات القوميّة والشركات التي تساهم الدولة أو اجلماعات العموميّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في 

رأس مالها.

أوصت	الهيئة	العليا	بإنهاء	العمل	
بالوضع	على	الذّمة	منذ	سنة	2012

األخطاء المتصلة بالتصرف
في حالة الوضع على الذمة

III
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•  القانون عدد 112 لسنة 1983 املؤّرخ في 12 ديسمبر 1983 املتعلّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 
الدولة واجلماعات العموميّة احملليّة واملؤسسات العموميّة.

الدواوين  األساسي ألعوان  النظام  املتعلّق بضبط   1985 أوت   5 في  املؤّرخ   1985 لسنة   78 عدد  •  القانون 
واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجارية والشركات التي متلك الدولة أو اجلماعات العموميّة 

احملليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا.
•  األمر عدد 147 لسنة 1993 املؤّرخ في 18 جانفي 1993 املتعلّق بإحداث فريق املواطن الرقيب.

•  األمر عدد 83 لسنة 1995 مؤّرخ في 16 جانفي 1995 يتعلّق مبمارسة أعوان الدولة واجلماعات العموميّة 
احملليّة واملؤسسات العموميّة ذات الّصبغة اإلدارّية واملنشآت العموميّة بعنوان مهني خاص مبقابل املنقح 
واملتمم باألمر عدد 775 لسنة 1997 مؤّرخ في 5 مارس 1997 واألمر عدد 3804 لسنة 2013 املؤّرخ في 

.2013 18 سبتمبر 
•  األمر عدد 3272 لسنة 2014 املؤّرخ في 7 أوت 2014 يتعلّق بوضع األعوان العموميني على ذّمة الهيئة العليا 

املستقلّة لالنتخابات مبناسبة االنتخابات واالستفتاء.
•  منشور السيّد الوزير األّول عدد 28 املؤّرخ في 11 جويلية 1978 املتعلّق بالتصّرف في األعوان املوضوعني 

على ذّمة املنظمات الوطنيّة.
•  منشور السيّد الوزير األول عدد 28 املؤّرخ في 12 ديسمبر 1979 املتعلّق بوضعيّة األعوان املوضوعني على 

ذّمة الهياكل الوطنية وبعض املؤسسات واملنظمات ذات املصلحة العامة.
•  منشور السيّد الوزير األّول عدد 35 املؤرخ في 28 أكتوبر 1982 املتعلّق بوضع األعوان على ذّمة املنظمات 

الوطنيّة.
•  املنشور عدد 9 املؤّرخ في 26 جانفي 1993 املتعلّق بتركيز املواطن الرقيب.

•  املنشور عدد 70 املؤرخ في 8 ديسمبر 1994 املتعلق بوضع األعوان على ذمة املنظمات الوطنيّة.
ديسمبر   29 بتاريخ  البحري  للصيد  العام  املندوب  ضد  قريرة  فرحات   ،3534 عدد  اإلدارية  احملكمة  •  قرار 

.1993
•  قرار احملكمة اإلدارية عدد 11435/1 املؤرخ في 5 جانفي 2010.

•  االستشارة اخلاّصة عدد 320 بتاريخ 11 جويلية 2000 الصادرة عن احملكمة اإلدارّية حول وضعية األعوان 
املقترح وضعهم على ذمة املنتفعني بلزمة استغالل محطات تطهير.

األعوان  بوضع  يتعلّق  أمر  مشروع  حول  اإلدارّية  احملكمة  عن  الصادرة   16508/2014 عدد  •  اإلستشارة 
العموميني على ذّمة الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات مبناسبة االنتخابات واالستفتاء.

•  مداوالت مجلس النواب، اجللسة اخلامسة والثالثون، الثالثاء 30 جوان 2015.
العموميّة  واملنشآت  املؤسسات  على  املثقلة  املبالغ  بعنوان   2005 سبتمبر   19 بتاريخ  وزارّية  عمل  •  جلسة 

بعنوان مصاريف راجعة للوزارات.
•  التقارير التي تعّرضت إلى حالة الوضع على الذّمة )عددها 22 تقريرا( والتي صدرت عن دائرة احملاسبات 
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بداية من سنة 2004 إلى غاية سنة 2016 )من التقرير السنوي عدد 20 إلى التقرير السنوي عدد 30( وعن 
هيئات الرقابة العاّمة الثالثة والتي توصلت بها الهيئة العليا للرقابة اإلدارّية واملاليّة بداية من سنة 2009 إلى 

بداية سنة 2018.

2 -  الوضع على الذمة في القطاع العمومي: 

أ -  الوضع على الذمة من خالل قانون الوظيفة 
العمومية واملؤسسات العمومية: 

مختلف  تركيز  وبداية  اجلمهورّية  عن  اإلعالن  منذ 
1959 املؤّرخ  12 لسنة  هياكل الّدولة، صدر القانون عدد 
في 5 فيفري 1959 املتعلق بضبط النظام األساسي العام 
ملوّظفي الّدولة، حيث نّص في عنوانه الثامن – الفصل 58 

على أربع وضعيات ميكن أن يكون عليها املوّظف وهي:
املباشرة  - 1 
اإلحلاق  - 2

عدم املباشرة  - 3
حتت الّسالح  - 4

 واعتبرها الوضعيات القانونيّة املمكنة، حيث أن كّل موظف وكّل عامل يوضع بصفة وجوبيّة في إحدى احلاالت 
التي نّص عليها النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.

وكّل وضعيّة ال تندرج ضمن مختلف احلاالت املذكورة، مخالفة لنظام قانوني حيث ال ميكن بأية حال إستنباط 
حاالت أخرى خارج القانون وإالّ فإنها تعتبر غير قانونيّة.

ويعتبر نظام احلاالت وجوبي حيث أّن كّل موّظف يوضع وجوبا أثناء حياته اإلدارّية، في إحدى احلاالت األربعة 
سالفة الذكر. كما ال ميكن للموظف اجلمع بني حالتني أو أكثر ولو لفترة محّددة. أضف إلى ذلك، فإّن نظام احلاالت ال 

ينطبق إالّ على األعوان القارين أي املوظفني والعملة، وال ينطبق على األعوان الوقتيني أو املتعاقدين.
كما مّت تأكيد الوضعيات األربعة سالفة الذكر ضمن الباب السابع املتعلّق بحاالت املوّظف-الفصل 58  من بالقانون 
1968 املتعلق بضبط القانون األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات  3 جوان  1968 املؤّرخ في  12 لسنة  عدد 

العموميّة احملليّة واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة اإلدارّية والذي ألغى القانون عدد 12 لسنة 1959.
إالّ أّن الواقع أفرز وضعيّة أخرى لم يتّم التنصيص عليها بالقانونني سالفي الذكر )عدد 12 لسنة 1959 وعدد 12 
لسنة 1968( وذلك مبوجب منشور الوزير األّول عدد 28 املؤّرخ في 11 جويلية 1978 املتعلّق بالتصّرف في األعوان 
 )gestion du personnel à la disposition des organisation nationales( املوضوعني على ذّمة املنظمات الوطنيّة
حيث مّت مبوجبه، مطالبة الهياكل التي تتمتع بهذا االمتياز مبّد الوزارة األولى ببطاقات وصفيّة بكل عون موضوع 
على الذّمة طبقا للمثال املصاحب بغية متابعة التصّرف في هذا اجلانب ومراقبته مع إرفاقه بالوثائق الضرورّية املثبتة 

الوضعيات	القانونية	التي	ميكن	
أن	يكون	عليها	العون	العمومي	:

1-	املباشرة
2-	اإلحلاق

3-	عدم	املباشرة
4- حتت	الّسالح

خالف	ذلك	تعتبر	وضعيات	غير	قانونية.
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على غرار قرار الوضع على الذّمة، مع العلم أّنه قد مّتت اإلشارة إلى سّت )6( منظمات وطنيّة على سبيل الذكر ال 
 .) Parti Socialiste Destourien، UGTT، UNA، UNFT، UTICA، UGET…( احلصر

جاء  األول  الوزير  منشور  أن  سبق،  مّما  ويستشف 
باألساس إلرساء نظام تصّرف ومراقبة حلالة  »الوضع على 
الّذمة«  التي كانت ممارسة سابقة لصدوره لكن دون ضبط 

شروط واضحة لتنظيمه.
املنشور  صدور  على  ونصف  سنة  حوالي  مرور  وبعد 
سالف الذكر، صدر منشور الوزير األول عدد 28 املؤّرخ في 
واملنظمات  املؤسسات  الوطنية وبعض  الهياكل  ذّمة  املوضوعني على  األعوان  املتعلّق بوضعيّة   1979 12 ديسمبر 
ذات املصلحة العامة، حيث مّتت اإلشارة بصفة صريحة إلى أّن »إجراءات الوضع على الذّمة لم يتّم التنصيص عليها 
ضمن األحكام املتعلّقة بالنظام األساسي العام ملوّظفي الّدولة. وقد مّت الترخيص لها بصفة استثنائيّة ملساعدة بعض 
تشريعي  لنص  ملخالفته  نظرا  بالالشرعيّة  اتسم  قد  اإلجراء  هذا  أّن  أي  مهامها«  أداء  حلسن  واملنظمات  املؤسسات 
سابق الوضع متمثل في القانون األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات العموميّة احملليّة واملؤسسات العموميّة 

ذات الصبغة اإلدارّية. 
الوزراء  السادة  لذا، مّتت دعوة  التعامل معه بتساهل ودون قيود.  مّت  أن هذا اإلجراء قد  ومن جانب آخر، تبنّي 
وكتاب الّدولة إلى عدم اللجوء إليه إالّ في حاالت تأّكد احلاجة من قبل الهياكل واملؤسسات اخلاضعة لإلشراف مع 

ضبط دقيق للحاجيات من حيث العدد الضروري للكفاءات املطلوبة لتأمني أداء الهيكل املنتفع بهذا االمتياز ملهاّمه.
كما تضمن نفس املنشور مقتضيات تتعلق بآلية الوضع على الذّمة التي تتّم مبوجب قرار وترخيص مسبق من 

الوزارة األولى مع مواصلة الهيكل األصلي للعون حتّمل تأجيره والتصرف في مساره املهني.
أّنه قد مّتت إضافة عبارة »الهياكل واملؤسسات اخلاضعة لإلشراف«. وميكن أن   ويالحظ من خالل ما سبق، 
املنشور مع مقتضيات منشور  تعارض جزء من مقتضيات هذا  األولى في  تتمثل  اإلطار فرضيتني  يطرح في هذا 
السيّد الوزير األّول عدد 28 املؤّرخ في 11 جويلية 1978 الذي ذكر األحزاب واملنظمات الوطنيّة التي ال تخضع بأية 
صفة كانت إلشراف أية وزارة أو كتابة دولة، أو فرضيّة ثانية تتعلّق بتوسيع مجال تطبيق الوضع على الذّمة ليشمل 

أيضا الهياكل اخلاضعة لإلشراف.
املنظمات  ذّمة  على  األعوان  بوضع  املتعلّق   35 عدد  األّول  الوزير  منشور  صدر   ،1982 أكتوبر   28 وبتاريخ 
الوطنيّة.  ويالحظ من خالل عنونته، أّنه قد مّت الّسهو عن ذكر عبارة »املؤسسات واملنظمات ذات املصلحة العاّمة« 

 12 في  املؤّرخ   28 عدد  األول  الوزير  مبنشور  جاءت  التي 
أّما بخصوص مقتضياته، فقد جاء بالفقرة   .1979 ديسمبر 
الثانية منه أّن »كّل حالة وضع عون عمومي ينتمي إلى وزارة 
أو جماعة عموميّة محليّة أو منشأة عموميّة على ذّمة منظمة 
وطنيّة، يجب أن يخضع إلى ترخيص مسبق من قبل الوزارة 
األولى )اإلدارة العاّمة للوظيفة العموميّة( مع وجوبيّة إرفاق 
باملنشور،  امللحق  البيانات  ببطاقة  الذّمة  الوضع على  اقتراح 
أي أّن إعمال آلية الوضع على الذّمة ال تتّم إالّ من قبل الهياكل 

العمومية التي مّت ذكرها لفائدة املنظمات الوطنيّة.

مّت	التنصيص	على	حالة	الوضع	
على	الذّمة	ألول	مّرة،	سنة	1978	ضمن	

منشور	الوزير	األول.

صريحة	 بصفة	 اإلشارة	 مّتت	
 28 عدد	 األول	 الوزير	 منشور	 ضمن	
املؤّرخ	في	12	ديسمبر	1979	إلى	أّن	
التنصيص	 يتّم	 لم	 الذّمة	 على	 »الوضع	
بالنظام	 املتعّلقة	 األحكام	 ضمن	 عليه	
أّنه	 أي	 الّدولة،	 ملوّظفي	 العام	 األساسي	

إجراء	ال	شرعي.



41 العشرة أخطـاء األكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي - دراسة خصوصية

الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

الوضع  تطبيق  مجال  الذكر،  سالف  املنشور  وسع  كما 
من  وذلك  العموميّة  املنشآت  أعوان  أيضا  ليشمل  الذّمة  على 
خالل ذكر عبارة »منشأة عموميّة« التي يخضع أعوانها إلى 
عدد  القانون  مبوجب  مّرة  أّول  صدر  خاص  أساسي  نظام 
بضبط  يتعلّق   1968 جوان   3 في  مؤّرخ   1968 لسنة   13
القانون األساسي العام ألعوان الدواوين والشركات القوميّة 
والشركات التي تساهم الدولة أو اجلماعات العموميّة بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة في رأس مالها وذلك بالرغم من أّن 
الفصل 38 منه ضبط أربع حاالت فقط ميكن أن يوضع فيها 
عليها  التنصيص  مّت  الني  احلاالت  نفس  وهي  قاّر.  عون  كّل 
بالقانونني عدد 12 لسنة 1959 املؤّرخ في 5 فيفري 1959 

وعدد 12 لسنة 1968 املؤّرخ في 3 جوان 1968.
التي  املناشير  مختلف  مقتضيات  خالل  من  ويالحظ 

صدرت لتنظيم حالة الوضع على الذّمة، أنها لم تتسم بأي توّجه واضح في تنظيم هذا اجلانب، خاّصة من ناحية 
املانحة له، حيث لوحظ في بعض  التي ميكن أن تتمتّع بهذا االمتياز واجلهة  املعنيني به أي اجلهة  الطرفني  تعريف 
جاء  املنشور  وكأّن  الذّمة  على  الوضع  حالة  تطبيق  ملجال  توسيع  أو  املناشير  بعض  أحكام  في  تضارب  األحيان، 
أّن هذه الوضعيّة تعتبر باألساس غير قانونيّة  الواقع اإلداري وذلك بالرغم من  أقّرها  ليكسب الشرعيّة ملمارسات 
نظرا ألنها مخالفة لنص تشريعي صريح. وهو ما مّتت اإلشارة إليه ضمن منشور الوزير األّول عدد 28 املؤّرخ في 

.1979 12 ديسمبر 
ومن جانب آخر، وبالرغم من صدور القانون عدد 112 لسنة 1983 املؤّرخ في 12 ديسمبر 1983 املتعلّق بضبط 
النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات العموميّة احملليّة واملؤسسات العموميّة والذي ألغى القانون عدد 12 
لسنة 1968 املؤرخ في 3 جوان 1968 والقانون عدد 78 لسنة 1985 املؤّرخ في 5 أوت 1985 املتعلّق بضبط النظام 
األساسي ألعوان الدواوين واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجارية والشركات التي متلك الدولة أو 
اجلماعات العموميّة احملليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا والذي ألغى القانون عدد 13 لسنة 1968 املؤرخ في 3 
جوان 1968، فإنه لم يتم تدارك الفراغ التشريعي حلالة الوضع على الذّمة بالرغم من اتسامها بعدم الشرعيّة كما 
مّت بيانه سابقا، بل مّت اإلبقاء على نفس احلاالت األربعة التي يجب أن يكون عليها املوّظف وذلك على التوالي مبوجب 

الفصل 59 من القانون عدد 112 لسنة 1983 والفصل 43 من القانون عدد 78 لسنة 1985. 
ورغم تواتر التنقيحات للقانونني سالفي الذكر، فإّنه لم يتّم املساس بالفصل املتعلّق بحاالت املوّظف التي بقيت 
لم  الدولة، حيث  العام ملوظفي  بالنظام األساسي  يتعلّق  أول قانون  الستني سنة منذ استصدار  ملّدة ناهزت  نفسها 
 70 الوزير األّول على غرار املنشور عدد  التي بقي تنظيمها حكرا على مناشير  الذّمة  إدراج حالة الوضع على  يتم 
املتعلّقة بتركيز  املناشير  الوطنيّة ومختلف  املنظمات  املتعلق بوضع األعوان على ذمة   1994 8 ديسمبر  املؤرخ في 
فريق املواطن الرقيب والترشح لهذه اخلّطة والتي أشارت إلى وضع عدد من األعوان العموميني املباشرين مبختلف 
وذلك  األولى  الوزارة  ذّمة  على  احملليّة  العموميّة  واجلماعات  العموميّة  واملؤسسات  واجلهوّية  املركزّية  اإلدارات 

مبوجب قرار من الوزير األّول ملدة سنة قابلة للتجديد مّرة وحيدة. 
وباالطالع على أحكام األمر عدد 147 لسنة 1993 املؤّرخ في 18 جانفي 1993 املتعلّق بإحداث فريق املواطن 
الرقيب في بابه الثالث املتعلّق بانتداب املواطن الرقيب -الفصل 4، لوحظ أّنه لم يتم اإلشارة بصفة صريحة إلى حالة 
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املناشير  مختلف  مبقتضيات  جاء  ملا  خالفا  وذلك  الذّمة  على  الوضع 
على  الوضع  آلية  إستعمال  تأويل  وميكن  الرقيب.  باملواطن  املتعلّقة 
الذّمة في اجتاهني مختلفني، يتمثّل األّول في أن هذا اإلجراء يعتبر أكثر 
مرونة خاّصة وأن فترة مباشرة العون العمومي خلطة مواطن رقيب 
ال ميكن أن تتجاوز السنتني مع جتنّب حتميل ميزانية الوزارة األولى 
أعباء  حتمل  على  فقط  واالقتصار  التأجير  بعنوان  اضافيّة  ألعباء 
الذمة  على  الوضع  حالة  اعتبار  في  فيتمثل  الثاني  االجتاه  أما  املنحة. 
املتعلّق   1993 26 جانفي  املؤّرخ في   9 التي مّت ذكرها باملنشور عدد 
بتركيز املواطن الرقيب، إحدى حاالت املباشرة حيث مّتت اإلشارة إلى أّنه »يعتبر من الناحية القانونيّة في حالة نشاط 
وتصرف له إدارته األصليّة كامل أجره وكل املنح الراجعة له وفقا لألحكام الترتيبيّة اجلاري بها العمل«. وهي أيضا 
املباشرين  املرسمني  املوظفني   - :4 )الفصل   1993 147 لسنة  التنصيص عليها باألمر عدد  مّت  التي  األولى  احلالة 

الذين ينتمون على األقل لرتبة من الصنف ب(.
ميكن  الرقيب،  باملواطن  املتعلقة  املناشير  مختلف  تضمنتها  التي  الذّمة  على  الوضع  حلالة  أخرى  قراءة  وفي 
اإلشارة إلى أنها جتمع في جزء منها بني اإلحلاق )الفصل 61 من قانون الوظيفة العمومية( وممارسة نشاط مهني 
مبقابل )األمر عدد 83 لسنة 1995 مؤّرخ في 16 جانفي 1995 يتعلّق مبمارسة أعوان الدولة واجلماعات العموميّة 
املنقح واملتمم  العموميّة بعنوان مهني خاص مبقابل  الّصبغة اإلدارّية واملنشآت  العموميّة ذات  احملليّة واملؤسسات 
18 سبتمبر  املؤّرخ في   2013 3804 لسنة  1997 واألمر عدد  5 مارس  1997 مؤّرخ في  775 لسنة  باألمر عدد 
الدولة  العام ألعوان  النظام األساسي  إليها سواء  لم يتعّرض  الوزارة األولى. وهي وضعيّة هجينة  لفائدة   )2013
الدواوين  ألعوان  األساسي  والنظام  اإلدارّية  الصبغة  ذات  العموميّة  واملؤسسات  احملليّة  العموميّة  واجلماعات 
واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجارية والشركات التي متلك الدولة أو اجلماعات العموميّة احملليّة 
األنظمة  بقانون على غرار  الصادرة  اخلاّصة  األساسية  لألنظمة  بالنسبة  مالها بصفة مباشرة وكليّا وكذلك  رأس 

اخلاّصة بأعضاء احملكمة اإلدارّية ودائرة احملاسبات وقوات األمن الداخلي والعسكريني.
بعض  عليها  نصت  فقد  التونسيّة  باإلدارة  السائدة  احلاالت  من  أصبحت  الذمة،  على  الوضع  حالة  ألّن  ونظرا 

مناشير السادة الوزراء على غرار وزير الصّحة العموميّة ووزير الفالحة واملوارد املائيّة.
واستناد إلى ما مّت ذكره، ميكن أن يستخلص ما يلي:

املناشير الصادرة عن  التنفيذّية من خالل  الّسلطة  الذّمة مقتصرا على تدخل  •  بقي تنظيم حالة الوضع على 
الوزير األّول والتصّرف فيها خاضعا للسلطة التقديرّية لإلدارة وذلك بالرغم من أّنها ال تندرج ضمن حاالت 

املوّظف أو العون العمومي املنصوص عليها باألنظمة األساسيّة العاّمة واخلاّصة،
من  لها  ملا  وذلك  لألعوان  توزيع  إعادة  أو   )Mobilité( حراك  كآلية  الذّمة  على  الوضع  حالة  استعمال  •  مّت 

توسيع  حيث  من  خاّصة  التصّرف،  طريقة  في  مرونة 
مجال تطبيقها أو التضييق فيه مع السعي إلى إيجاد رقابة 
دنيا عليها من خالل إخضاع مختلف حاالت الوضع على 
الذّمة إلى التأشيرة املسبقة للوزارة األولى. وهو ما جتلّى 
خاّصة من خالل آخر منشور للوزير األّول عدد 70 مؤّرخ 

في 8 ديسمبر 1994. 

توات���ر	 م���ن	 بالّرغ���م	
التنقيحات	على	النظام	األساسي	
الع���ام	ملوظف���ي	الّدول���ة	ل���م	يتم	
التنصيص	على	حالة	الوضع	على	

الذّمة.

تعتب���ر	حال���ة	الوض���ع	على	
الذّمة	حكرا	على	الّس���لطة	التنفيذّية	
حي���ث	مت	تنظيمه���ا	فقط	مبناش���ير	

صادرة	عن	الوزير	األّول.
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

لكّن الواقع اإلداري التونسي اتسم باإلسراف في استخدام آلية الوضع على الذّمة مّما دفع إلى تخصيص جلسة 
راجعة  مصاريف  بعنوان  العموميّة  واملنشآت  املؤسسات  على  املثقلة  املبالغ  حول   2005 سنة  خالل  وزارّية  عمل 
األعوان  في  بحالة  حالة  النظر  إليها  يعهد  للحكومة  العامة  الكتابة  عليها  تشرف  جلنة  تكوين  اقرار  ليتّم  للوزارات، 
األعوان  إرجاع  طريق  عن   2008 سنة  موّفى  قبل  الوضعيّة  تطهير  بهدف  املعنيّة  الوزارات  ذمة  على  املوضوعني 

املوضوعني على الذّمة إلى مؤسساتهم األصليّة أو إحلاقهم مبقتضى اتفاقيات يتّم جتديدها سنوّيا.
لفائدة  الذّمة  الوضع على  الكليّة لوضعيات  التسوية  2008 عدم  التي اجنزت بعد سنة  الرقابيّة  املهّمات  وبيّنت 
الوزارات، بل أّن بعض األعوان مّت وضعهم على ذّمة الوزارات ألول مّرة بعد سنة 2008، وسيتم التطرق إلى ذلك 

ضمن العنصر املتعلق بدراسة الوضع على الذمة من خالل تقارير الرقابة والتفقد. 

ب-    الوضع على الذمة من خالل فقه قضاء 
وآراء احملكمة اإلدارّية:

من  الذمة  على  الوضع  حالة  إلى  التعّرض  مّت  لقد 
خالل فقه القضاء اإلداري بداية من سنة 1993 وذلك 
ضمن القضية عدد 3534 بتاريخ 29 ديسمبر 1993، 
البحري،  للصيد  العام  املندوب  ضد  قريرة  فرحات 
لتعّرف هذه الوضعيّة على أّنها »متثّل وجها من أوجه 
املوظف  انتماء  مبوجبها  يتواصل  التي  املباشرة  حالة 

إلى سلكه األصلي ويعتبر مباشرا لنفس وظيفته ويتقاضى مرتباته من مشغله األصلي إالّ أّن أداءه للعمل إّنا يتّم 
بإدارة أخرى غير إدارته األصليّة«. وكأّن فقه القضاء دعم ما جاء بخصوص حالة الوضع على الذمة التي كّرستها 
املناشير املتعلّقة باملواطن الرقيب الذي أحدث قبل حوالي السنة مبوجب األمر عدد 147 لسنة 1993 املؤّرخ في 18 

جانفي 1993 )دون اعتبار املنحة املخولة لهم من قبل الوزارة األولى(. 
لكن فقه قضاء احملكمة اإلدارّية أخذ منحى آخر ضمن قرارها عدد 11435/1 املؤرخ في 5 جانفي 2010 الذي 
املنظمات  ذّمة  على  الوضع  حالة  استحداث  إلى  أّدى  قد  املناشير...،  مبقتضى  األّول  الوزير  تدخل  »أّن  فيه  أقّرت 
الوطنيّة، والتي تستقل عن الوضعيات القانونيّة املذكورة بالفصل 59 )من قانون الوظيفة العموميّة( ويكون بالتالي 
للموظفني  املمنوحة  األساسيّة  الضمانات  ميدان  في  التشريعيّة  للسلطة  معقود  أصيل  اختصاص  على  اعتدى  قد 

املدنيني والعسكريني على معنى الفصل 34 من الدستور«.
وانتهت بالتالي احملكمة اإلدارية إلى اعتبار »أوجه خرق الشرعيّة التي تضمنتها املناشير... قد بلغت في تعددها 
وتضافرها وفداحتها من اجلسامة مّما يصيّر القرار املطعون فيه ال فقط مشوبا بعيب من العيوب التي جتعله حرّيا 

باإللغاء بل تنحدر به إلى مرتبة القرار املعدوم«.
غير  الذّمة  على  الوضع  أن حالة  اعتبار  على  االستشاري،  اختصاصها  إطار  في  اإلدارّية  استقرت احملكمة  كما 
متلك  التي  والشركات  والتجارّية  الصناعيّة  الصبغة  ذات  العموميّة  واملؤسسات  الدواوين  ألعوان  بالنسبة  قانونيّة 
الدولة أو اجلماعات احمللية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية حيث جاء باالستشارة اخلاّصة عدد 320 بتاريخ 11 
محطات  استغالل  بلزمة  املنتفعني  ذمة  على  وضعهم  املقترح  األعوان  وضعية  حول  عنها  الصادرة   2000 جويلية 
تطهير، »أّن التشريع احلالي املنطبق على أعوان الدواوين واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجارّية 
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الديوان  أعوان  أو اجلماعات احمللية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ال يخول وضع  الدولة  التي متلك  والشركات 
املستغلني  مع  اتفاقيات  »إبرام  في  واملتمثلة  املقترحة«  الصيغة  وفق  اخلواص  املستغلني  ذمة  على  للتطهير  القومي 
اخلواص أو إدراج بند بكراسات الشروط املتعلق بلزمة استغالل محطات التطهير تتعلق بوضع األعوان وجوبا على 
ذمة املستثمر طيلة مدة تنفيذ العقد، على أن يتعهد املستثمر في نطاق هذه اإلتفاقية باحملافظة على جميع احلقوق 
التي ينتفع بها هؤالء األعوان مقابل إخضاعهم لسلطته املباشرة فيما يتصل بتعيني مراكز العمل وممارسة السلطة 
التأديبيّة«، نظرا ألّن القانون عدد 78 لسنة 1985 املؤّرخ في 5 أوت 1985 حصر وضع أعوان الدواوين واملؤسسات 

واملنشآت العموميّة في أربع حاالت تتمثل في املباشرة واإلحلاق وعدم املباشرة وحتت السالح. 
16508/2014 حول مشروع أمر يتعلّق   كما تأكد رأي احملكمة اإلدارّية مّرة أخرى مبوجب اإلستشارة عدد 
جاء  حيث  واالستفتاء  االنتخابات  مبناسبة  لالنتخابات  املستقلّة  العليا  الهيئة  ذّمة  على  العموميني  األعوان  بوضع 
الذمة وضعيّة غير منصوص عليها بقانون  بها »أّن فقه قضاء احملكمة اإلدارّية قد استقّر على اعتبار الوضع على 
الوظيف، ويشكل عمال معدوما خلرقه الدستور من جهة استحداثه من قبل سلطة تنفيذية دنيا، وكذلك خلرقه قانون 
الوظيف من جهة استحداثه حلالة خامسة غير واردة به. ويكون املوظف الذي قبل بهذه الوضعيّة قد وضع نفسه 
أّن األنظمة  أّنه »طاملا  إلى  بناء على ذلك،  بالتالي في وضعيّة غير شرعية وعليه حتمل تبعاتها...« وانتهت احملكمة 
الذمة  الوضع على  إلى حالة  لم تتعرض  العمومي...  القطاع  املستقلّة ألعوان  العاّمة واألنظمة األساسيّة  األساسيّة 
وإلى نظامها القانوني على غرار ما هو معمول به في القانون املقارن، فإّن ذكر عبارة الوضع على الذمة بالفصل 22 
من القانون األساسي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، 
إنا هي استعملت في سياق لغوي عام ال ميكن االستناد إليه التخاذ مشروع أمر على أساسها يحل محّل القانون في 
احداث حالة من احلاالت التي ميكن وضع األعوان العموميني فيها وضبط نظامها القانوني، سيّما وأن هذه املسائل 

تدخل ضمن مجال القانون وحده في إطار الضمانات املمنوحة إلى املوظفني العموميني ...«.
ولم يحل هذا الّرأي، الذي يبقى بحكم طبيعته استشاريا وغير ملزم، دون إصدار األمر عدد 3272 لسنة 2014 
مبناسبة  لالنتخابات  املستقلّة  العليا  الهيئة  ذّمة  على  العموميني  األعوان  بوضع  يتعلّق   2014 أوت   7 في  املؤّرخ 
االنتخابات واالستفتاء ليحدث من جديد وضعيّة شبيهة باملواطن الرقيب والذي نّص على أّن قرار الوضع على الذّمة 

يكون صادرا عن مجلس الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات على أال تتجاوز املّدة الّسنة الواحدة.
وميثل هذا األمر أّول تدخل ترتيبي لتكريس حالة الوضع على الذّمة مّما قد يوحي بوجود توّجه على مستوى 

السلطة التنفيذّية للمحافظة على هذا اإلجراء واستعماله كلّما دعت الضرورة لذلك.
الهيئة  تقرير  تقدمي  عند  أّنه  إلى  الّسياق،  هذا  في  اإلشارة  وجتدر 
والرئاسيّة  التشريعيّة  االنتخابات  حول  لالنتخابات  املستقلّة  العليا 
الثالثاء  والثالثون،  اخلامسة  اجللسة  النواب،  مجلس  )مداوالت   2014
»أوصت  حيث  الّذمة،  على  الوضع  إلى  اإلشارة  مّتت   ،)2015 جوان   30
اللجنة احلكوميّة مبزيد دعم املوارد البشرّية من ذلك ما أشارت إليه الهيئة 
في  العموميّة  الوظيفة  قانون  تنقيح  وامكانيّة  الذّمة  على  الوضع  كمسألة 
هذا اجلانب«، أي أّنه بالرغم من صدور مختلف مناشير الوزير األول التي 
تناولت الوضع على الذّمة واألمر سالف الذكر، فإّنها تعتبر دائما وضعيّة 

مستحدثة وغير قانونيّة.  

اس���تقر	فق���ه	قضاء	
احملكمة	اإلدارّية	املتواتر	منذ	
سنة	2004	على	أّن	قرارات	
الوض���ع	عل���ى	الذم���ة	ه���ي	
بالالشرعّية	 متسمة	 قرارات	
الّصارخ���ة	والتي	يكون	مآلها	
لي���س	اإللغ���اء	فحس���ب	بل	

املعدومّية.
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ج -   الوضع على الذمة من خالل متابعة التقارير الرقابّية:

قامت الهيئة العليا للرقابة اإلدارّية واملاليّة بدراسة حاالت الوضع على الذّمة وذلك من خالل جرد ملختلف التقارير 
السنوّية الصادرة عن دائرة احملاسبات بداية من سنة 2004 إلى غاية سنة 2016 )من التقرير السنوي عدد 20 إلى التقرير 
السنوي عدد 30( وتقارير الرقابة العاّمة والتفّقد التي توصلت بها بداية من سنة 2009 إلى بداية سنة 2018. وقد متّ حصر 

22 تقريرا تعّرض إلى حالة الوضع على الذّمة موزعة حسب الطبيعة القانونيّة لكّل هيكل خضع للرقابة، كما يلي:
6  وزارات،   •

8 منشآت عموميّة،   •
مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية،   •

مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية،   •
2 مؤسسات عمومية للصحة،   •
شركة ذات مساهمة عموميّة،   •

جامعة رياضيّة.   •
اسم	الهيكل الصيغة	القانونية	للهيكل

)وزارة	الشباب	والرياضة	والتربة	البدنية	)ثالثة	تقارير

وزارة

	)وزارة	التربية	)التصرف	في	اطار	التدريس

	)وزارة	الفالحة	والبيئة	)الشؤون	االدارية	واملالية

وزارة	التجارة

وزارة	الشؤون	اخلارجية

وزارة	النقل

الوكالة	البلدية	للتصرف

منشأة	عمومّية

الشركة	التونسية	ألسواق	اجلملة

املؤسسة	التونسية	لألنشطة	البترولّية

)الديوان	الوطني	للتطهير	)2010	و2012

ديوان	الطيران	املدني	واملطارات

››شركة	النقل	باالنابيب	عبر	الصحراء	›‹ترابسا

شركة	النقل	بواسطة	االنابيب

الشركة	اجلهوية	للنقل	بباجة

الوكالة	التونسية	للتكوين	املهني مؤسسة	عمومية	ذات	صبغة	إدارية

ديوان	التونسيني	باخلارج مؤسسة	عمومية	ال	تكتسي	صبغة	إدارية

مصحتا	الصندوق	الوطني	للضمان	االجتماعي	بالعمران	واخلضراء مؤسسة	عمومة	للصحة

شركة	الدراسات	والتنمية	لسوسة	الشمالية شركة	ذات	مساهمة	عمومية

اجلامعة	التونسية	لكرة	القدم جامعة	رياضية
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ويبنّي اجلدول التالي،  قائمة الهياكل التي خضعت للرقابة واملعنيّة بحاالت الوضع على الذّمة:
بالدراسة  املعنيّة  الفترة  بعنوان  الذّمة  على  الوضع  حلاالت  تعّرضت  التي  الرقابيّة  التقارير  عدد  ارتفاع  لوحظ  آخر،  جانب  ومن 

)2014-2018( وذلك بداية من سنة 2009، حيث توزعت التقارير كما يلي:

سنة 2006: تقرير واحد،  •
سنة 2009: تقريران،  •

سنة 2010: أربعة تقارير،  •
سنة 2011: سبعة تقارير،  •
سنة 2012: أربعة تقارير،  •

سنة 2014: تقريران،  •
سنة 2016: تقرير واحد،  •
سنة 2018: تقرير واحد.   •

51 هيكال موزعة  أّما بخصوص اجلهات التي انتفعت بوضع أعوان على ذّمتها، فقد مت احتساب ما ال يقل عن 
حسب طبيعتها القانونيّة كما يلي:

•   وزارة اإلشراف القطاعي،
•   حزب سياسي )التجمع الدستوري الدميقراطي(،

•   نقابة فالحيّة )االحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري(،
•   منظمة نقابيّة )اإلحتاد العام التونسي للشغل(،

•    منظمات وجمعيات رياضية وشبابية )جمعية النهوض بالتشغيل واملسكن، جمعية دعم التنمية الذاتية، نادي 
الشبان والعلم، اإلحتاد الوطني للمرأة التونسيّة، اإلحتاد التونسي للتضامن االجتماعي(،

•    إحدى الشركات الفرعية ملنشأة عموميّة،
•   جلان وطنيّة )اللجنة الوطنية األوملبية، اللجنة الوطنية لنظافة احمليط وجمالية البيئة(،
•   مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية )املعهد التونسي للدراسات االستراتيجية(،

•    جماعة محليّة )بلدية تونس، بلدية حمام سوسة(،
•    جامعات رياضية،

•    مستلزم خاص.
بالتقارير  الذمة  على  الوضع  بآلية  انتفعت  التي  الهياكل  إسم  ادراج  تواتر  في  تفاوت  سجل  آخر،  جانب  ومن 
الرقابية موّزعة  بالتقارير  إسمها  ادراج  % من حاالت   60 بحوالي  هياكل عموميّة  ثالثة  استأثرت  الرقابيّة، حيث 

حسب ما يلي:
•  وزارات اإلشراف القطاعي بنسبة 21،5 % )11 تقريرا(، 

•  حزب سياسي بنسبة 21،5 % )11 تقريرا(، 
•  منظمة نقابية بنسبة 17،5 % )9 تقارير(،

	  

توزيع	التقارير	التي	تعّرضت	حلالة	الوضع	على	الذمة	
حسب	الّسنة
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•  بقية الهياكل بنسبة 39،5 %، منها منشأة عموميّة ذكرت 
مّرتني.

للرقابة  العليا  الهيئة  تولّت  التي  الّرقابة  تقارير  خالل  ومن 
حتّملتها  التي  املبالغ  مجموع  أّن  تبنّي  دراستها،  واملاليّة  اإلدارّية 
الهياكل األصليّة لألعوان املوضوعني على الذّمة، ناهزت ما قدره 
يتضاعف  أن  ميكن  املبلغ  أّن  العلم  مع  دينار،  مليون   24،183
نظرا ألّن بعض الهياكل العموميّة واصلت وضع أعوانها على ذّمة 
والهيئة  الرقابة  هيئات  توصيات  من  بالرغم  وذلك  أخرى  هياكل 
واستخالص  وضعياتهم  بتسوية  واملاليّة  اإلدارّية  للرقابة  العليا 

املبالغ التي حتملتها بدون وجه حّق وكذلك تنفيذا لتوصية جلسة العمل الوزارّية املنعقدة  بتاريخ 19 سبتمبر 2005 
املتعلّقة بتطهير الوضعية قبل موفى سنة 2008 واالمتناع عن حتميل نفقات جديدة على املؤسسات.

كما سّجل تفاوت في املبالغ التي حتّملتها الهياكل العموميّة، حيث تراوحت بني 19 ألف دينار في السنة بعنوان 
تأجير عون وضع على ذّمة منّظمة نقابيّة و8 مليون دينار حتملتها منشأة عموميّة بعنوان تأجير أعوان موضوعني 

على ذّمة مستلزم خاص خالل الفترة املمتدة بني سنتي 1997 و2010. 
أما بخصوص العدد اجلملي لألعوان الذين وضعوا على الذّمة والذين متكنت فرق الرقابة من ضبطه وادراجه 
بالتقارير الرقابية بعنوان الفترة املمتدة بني سنتي 2004 و2018، فقد كان في حدود 641 عونا موزعني بني أعوان 
األعوان  عدد  إلى  تشر  لم  التقارير  بعض  ألن  نظرا  لالرتفاع  قابل  العدد  هذا  أن  العلم  مع  وإطارات.  وتسيير  تنفيذ 

الذّمة  على  وضع  حالة  في  كانوا  أعوان  ووجود  الذّمة  على  املوضوعني 
إلى هياكلهم األصليّة.  ومّتت تسوية وضعياتهم وذلك مبوجب رجوعهم 
كما سّجل تفاوت هام بني عدد األعوان املوضوعني على الذّمة من هيكل إلى 
آخر تراوح بني عون واحد و279 عونا موضوعني على ذّمة جمعيات من 
قبل وزارة التربية في موّفى شهر جوان 2011. كما تراوحت مّدة الوضع 

على الذّمة من سنة إلى 22 سنة.
عند  الرقابيّة  التقارير  ضمن  إثارتها  مّتت  التي  النقائص  أهّم  وتتمثل 

التعرض حلاالت الوضع على الذّمة، في ما يلي:
•  متتيع األعوان املوضوعني على الذّمة باحلّد األقصى للتعويضات 
النقدّية املترتبة عن الساعات اإلضافيّة أو صرفها بصفة جزافيّة 

وذلك في غياب أّية وسيلة ملراقبة اإلجناز الفعلي لها.
•  انتداب أعوان وقتيني أو متعاقدين للعمل بالشركة ووضعهم على 
ذّمة وزارة اإلشراف القطاعي وهو ما يعتبر انحرافا باإلجراءات 
خلدمات  الشركة  حاجة  على  مؤسس  غير  االنتداب  يعتبر  حيث 

املنتدبني وال يحترم سياسة االنتداب.
•  القيام بإحلاق عدد من أعوان الوزارة إلى إحدى املنشآت العموميّة 
اخلاضعة إلشرافها على أن تتولّى هذه األخيرة وضعهم على ذّمة 
الوزارة من جديد. وهو إجراء غير قانوني يراد منه مواصلة متتّع 

أكثر	م���ن	24	مليون	
دين���ار	قيمة	أج���ور	األعوان	

املوضوعني	على	الذّمة.

ميزاني���ة	 حتّمل���ت	
العمومّية	 املنش���آت	 إح���دى	
مبلغ	8	مليون	دينارا	بعنوان	
وض���ع	عدد	من	أعوانها	على	

ذّمة	مستلزم	خاص.

641	عون���ا	موزعني	
تنفيذ	وتس���يير	 أع���وان	 بني	
وإطارات	وضعوا	على	الّذمة	
ملّدة	تراوحت	بني	سنة	و22 

سنة.
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األعوان بامتيازات اإلحلاق، إذ كان يتعنّي فقط إنهاء عملية اإلحلاق.
ذّمة  األخير بوضعهم على  يقوم هذا  ثّم  آخر  إداري  لدى هيكل  إداري  أعوان هيكل  •  القيام بإحلاق عدد من 

وزارة اإلشراف القطاعي وذلك بغية متكينهم من امتيازات اإلحلاق ال غير. 
•  تسجيل تأخير هام في إحالة مشاريع ملفات قرارات الوضع على الذمة أو إمضائها وتوجيهها للوزارة األولى 

وذلك تطبيقا ملقتضيات منشور الوزير األول عدد 70 املؤّرخ في 8 ديسمبر 1994.
•  مواصلة حالة وضع األعوان على الذمة وصرف التأجير اخلاص بهم بالرغم من إنتهاء مفعول القرار.

•  تسجيل حاالت تتعلق بغياب القرارات املتعلقة بالوضع على الذّمة.
•  انتفاع عدد من األعوان مبنح وامتيازات خطط وظيفية في حني أنهم موضوعني على ذمة هياكل عمومية أو 

منظمات وطنية.
•  ممارسة حالة الوضع على الذمة من قبل جامعة رياضية وذلك بوضع أحد أعوانها على ذّمة منظمة غير تونسيّة.

•  ممارسة حالة الوضع على الذمة من قبل إحدى الوزارات وذلك بتسمية أغلب األعوان باإلدارات اجلهوّية 
لغرض تقريبهم من مقّرات سكناهم أو مراعاة لظروفهم العائليّة واملادّية وليس لضرورة العمل.

تصرف  )ال  العموميّة  احلاسبة  مجلة  من   41 والفصل  العموميّة  الوظيفة  قانون  من   59 الفصل  •  مخالفة 
النفقات إال ملستحقيها وذلك بعد اثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل املطلوب منهم ...(،  ويعتبر 

خطأ تصرف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985.
أما بخصوص التوصيات التي تضمنتها تقارير الرقابة، فقد متثلت أساسا في: 

 •  تسوية وضعية األعوان املوضوعني على ذمة املنظمات واجلمعيات.
سبتمبر   19 بتاريخ  املنعقدة  الوزارية  العمل  جلسة  لتوصيات  تنفيذا  الوضعية  هذه  معاجلة  على  •  احلرص 

.2005
•  ضرورة تسوية وضعية األعوان املوضوعني على ذمة هياكل خارجيّة والتقيد بالتراتيب اجلاري بها العمل 

في مجال اإلحلاق والوضع على الذمة.
•  استخالص املبالغ التي مّت صرفها بدون وجه حق حيث يعتبر ترفيعا غير مبرر في أعباء الهيكل الذي وضع 
وانتفع بخدمات  االمتياز  بهذا  الذي متتّع  األخير  نفقات هذا  آخر وتقليصا في  أعوانه على ذمة هيكل  أحد 

األعوان املعنيني.

3 -   توصيات الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالّية: 

نظرا ملا شاب التصرف في حالة الوضع على الذّمة، من نقائص واخالالت وانحرافات في ممارستها من قبل بعض 
الهياكل العموميّة، فضال عن كونها وضعيّة غير قانونيّة كما مّت بيانه من خالل آراء وفقه احملكمة اإلدارّية وكذلك 
املؤسسات  بعض  ملساعدة  التنفيذّية  السلطة  قبل  من   1978 سنة  قبل  استعمالها  مّت  استثنائيّة  كوضعيّة  اعتبارها 
واملنظمات حلسن أداء مهامها لكنّها تواصلت إلى غاية هذا التاريخ، توصي الهيئة إّما بالتخلّي عن هذا اإلجراء نهائيّا 
1983 املتعلّق بضبط النظام األساسي  12 ديسمبر  1983 املؤّرخ في  112 لسنة  أو اإلسراع بتنقيح القانون عدد 
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العام ألعوان الدولة واجلماعات العموميّة احملليّة واملؤسسات العموميّة والقانون عدد 78 لسنة 1985 املؤّرخ في 5 
أوت 1985 املتعلّق بضبط النظام األساسي ألعوان الدواوين واملؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجارية 
والشركات التي متلك الدولة أو اجلماعات العموميّة احملليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا وذلك مببادرة من السلطة 
التنفيذّية أو السلطة التشريعيّة من خالل إدراج حالة الوضع على الذمة وإضافتها لألربع حاالت املذكورة بالقوانني 
سالفة الذكر، ريثما يتّم بلورة اإلصالحات العميقة على قطاع الوظيفة العموميّة التي تعكف مصالح رئاسة احلكومة 

على إجنازها.
وفي انتظار ذلك، توصي الهيئة مبا يلي:

•  دعوة رئاسة احلكومة إلى مواصلة تفعيل توصيات جلسة العمل الوزارّية التي انعقدت بتاريخ 19 سبتمبر 
2005 وتوسيع مجال تطبيق التوصية املتعلّقة بتحميل رؤساء املؤسسات الذين مارسوا حاالت الوضع على 

الذّمة ملسؤولياتهم في هذا الشأن لتشمل أيضا السادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء اجلماعات احملليّة. 
•  تكليف كّل من مراقبي املصاريف العموميّة ومراقبي الدولة مبتابعة حاالت الوضع على الذّمة واحلرص على 

معاجلتها وإعالم مصالح رئاسة احلكومة بذلك.
•  دعوة هياكل الرقابة والتفّقد إلى توجيه اهتماماتهم إلى حاالت الوضع على الذّمة عند اجناز مهامهم الرقابيّة.





الباب الثاني
األخطاء األكثر شيوعا في مجال 
التصرف في الصفقات العمومية
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I		-		اإلطار	العام	وأهداف	الدراسة:

والهياكل  املرافق  تسيير  أن  باعتبار  العمومية  امليزانيات  تنفيذ  في  رئيسيا  نشاطا  العمومي  الشراء  ميثل 
خدمات  أو  مواد  اقتناء  عبر  ميّر  العمومية،  املشاريع  بإجناز  تدخلها  مجال  وتوسيع  تطويرها  وكذلك  العمومية 

أوأشغال أو دراسات.
شاملة  إحصائيات  غياب  باعتبار  التقديرات  وحسب 
ودقيقة، وباعتماد أرقام صادرة عن  اللجنة العليا للصفقات 
بـ  تقريبا  العمومية  الشراءات  حجم  سابقايقدر  العمومية 
األساس  هذا  وعلى  اخلام،  الداخلي  الناجت  جملة  من   %  18
 ،2016 سنة  خالل  تونس،  في  العمومي  الشراء  مبالغ  فإن 
ناهزت 19 مليار دينار منها حوالي 15 مليار دينار في شكل 
صفقات عمومية مبا في ذلك 6.3 مليار دينار قيمة الصفقات 
التي أبرمتها الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات احمللية 
أدب  نظام  العمومية  طبقا ملعطيات  املنشآت  ابرمتها  البقية  و 
املصاريف   ملراقبة  العامة  للهيئة  السنوي  التقرير  الواردة في 

علما وأن نظام أدب ال يشمل املنشآت العمومية. 
 13 في  املؤرخ   2014 لسنة   1039 عدد  األمر  ويضبط 
مارس 2014 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أهم مبادئ 

وإجراءات إجناز الصفقات العمومية باإلضافة جلملة من النصوص االخرى.
 ونظرا لتنامي احلاجيات ومحدودية املوارد، فإنه على املشترين العموميني السعي دائما إلى حتقيق جناعة الشراء 

العمومي وتثمني املوارد احملدودة للتمكن من االستجابة ألكبر قدر من احلاجيات.
 وتهدف هذه الدراسة إلى حتديد األخطاء األكثر شيوعا في التصرف في الصفقات العمومية وتقييمها مبا يساعد 
املشترين العموميني على جتنبها والتصدي لها وتقليص املخاطر الناجتة عنها وبالتالي ضمان حتقق النجاعة الكافية 

لشراءاتهم. 

II		-		مقومات	وأهداف	الشراء	الناجع:

تتجسد النجاعة في مجال الشراء العمومي من خالل حتقيق جملة من األهداف تتعلق أساسا باحترام التراتيب 
وتوفر عدة مقومات والتزامات اقتصادية ومجتمعية. وميكن حوصلة أسس النجاعة كما يلي:

املطابقة من خالل احترام التراتيب،  •
الشراء بأقل كلفة ممكنة،  •

الشراء وفق اجلودة املطلوبة،  •
الشراء في اآلجال احملددة واملناسبة.  •

القيم���ة	 ملي���ار	دين���ار	ه���ي	
التقديرية	للشراءات	العمومية	

سنة	2016.

	هو	احلجم	التقريبي	للشراءات	
العمومي���ة	من	جمل���ة	الناجت	

الداخلي	اخلام.

الشراءات	العمومية	في	
أرقام:

الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية
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لتحقق  أساسية  ركائز  واألهداف،  املقومات  هذه  ومتثل 
األعمال  كل  فإن  وبالتالي،  العمومي.  الشراء  في  التصرف  جودة 
أخطاء  تعتبر  األوجه،  من  وجه  بأّي  بها  تخّل  قد  التي  واملمارسات 

يتوّجب العمل على تفاديها واحلد من إمكانية وقوعها.
وتسّمى هذه األخطاء حسب أدبيات علوم التصرف في املخاطر 
)Management des Risques(، مخاطر )risques( باعتبارها أحداثا 
محتملة، قد تعوق إن وقعت بلوغ اهداف اجلودة املذكورة، وبالتالي 

وجب العمل على احلد من إمكانية وقوعها وتفاديها عند اإلقتضاء.
املبالغ املرتبطة بنشاط الشراء العمومي ودوره  وباعتبار أهمية 
في حتقيق تواصل سير املرافق العمومية وإجناز املشاريع التنموية، 
عن  تنتج  قد  التي  املخاطر  من  جملة  به  حتف  أن  الطبيعي  من  فإنه 
جملة األخطاء احملتمل ارتكابها. وهو ما يقتضي من املشترين العموميني احلرص على حتديد هذه األخطاء ودراستها 

للعمل على جتنبها قدر اإلمكان. وهو موضوع هذه الدراسة.

III		-		منهجية	حتديد	وتقييم	األخطاء	األكثر	شيوعا:

لتبني املخاطر واألخطاء األكثر شيوعا وجتنّبها، فإن هذه الدراسة ستعتمد مقاربة التصرف حسب املخاطر والتي 
تقوم على املراحل التالية:

حتديد املخاطر واألخطاء ،  .1
)la criticité d’un risque( بناء على عنصري تواتر حدوث اخلطأ وخطورة  أو خطر  2.  تقييم حرج كل خطأ 

،)la fréquence et la gravité( نتائجه عند الوقوع
تقدمي املقترحات ملعاجلة هذه األخطاء واملخاطر،   .3

اتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة لتفعيل املقترحات ،  .4
متابعة نتائج معاجلة املخاطر وإعادة التعامل مع املخاطر واألخطاء املتبقية.  .5

مقومات	وأهداف	الشراء	
الناجع:

احترام	 م���ن	خ���الل	 •   املطابق���ة	
التراتيب،

• الشراء	بأقل	كلفة	ممكنة،
• الشراء	وفق	اجلودة	املطلوبة،

•  الش���راء	ف���ي	اآلج���ال	احملددة	
واملناسبة.
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

وكمنطلق لتحديد الثالثة أخطاء األكثر شيوعا مّت االعتماد في هذه الدراسة على أعمال الهياكل الرقابية وذلك من 
خالل جمع املالحظات واإلخالالت الواردة في تقارير مختلف هذه الهياكل ودراستها باعتبارها أحداثا وقعت في 
إلى مخاطر وجب  اعتبارها كأخطاء، ونظرا إلمكانية تكررها لدى هياكل عمومية أخرى فإنها تتحّول  السابق ومت 

جتنّبها في املستقبل.
 وطبقا ملقاربة التصرف حسب املخاطر فإن جتميع هذه االحداث في قاعدة بيانات ينشئ ما يسمى بقاعدة احلوادث 
التي وقعت والواجب تفاديها )la base des incidents(. وتعزز معرفة املتصرفني العموميني بهذه االخطاء واحلوادث 
وأهم املخاطر الناجتة عنها، قدرتهم على تفاديها والتقليص منها مبا ميّكن من حتقق أركان النجاعة ومقومات جودة 

الشراء العمومي واالستغالل األمثل للموارد املتاحة.
ولتحديد أهم االخطاء الشائعة في التصرف في الصفقات العمومية، فانه مت االعتماد على عينة تتمثل في تسعة 

تقارير رقابية التالية:
ستة  )6( تقارير سنوية لدائرة احملاسبات متمثلة في التقارير عدد 21 و22 و23 و28 و29 و30،   •

تقريرا النشاط السنوي للهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية لسنتي 2015 و2016،   •
التقرير العام لنشاط هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية لسنة 2009.   •

وبلغ عدد املالحظات املتعلقة مبجال الصفقات العمومية والواردة ضمن هذه التقارير 215 مالحظة مت تصنيفها 
وتوزيعها حسب املراحل األربعة املكّونة ملسار الصفقة  )انظر امللحق عدد 1 املصاحب للدراسة( وذلك الستخراج 
اخلطأ املتكرر والشائع في كل مرحلة والذي أشارت إليه تقارير الهياكل الرقابية بصيغ مختلفة. وفيما يلي نتائج هذا 

التمشي.
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حتديد	املخاطر	
واالخطاء	

تقييم	حرج	كل	
خطأ	أو	خطر	بناء	على	
عنصري	تواتر	حدوث	
اخلطأ	وخطورة	نتائجه	

عند	الوقوع

تقدمي	املقترحات	
ملعاجلة	هذه	االخطاء	

واملخاطر	

اتخاذ	االجراءات	
والقرارات	الالزمة	لتفعيل	

املقترحات 

متابعة	نتائج	معاجلة	
املخاطر	واعادة	التعامل	
مع	املخاطر	واألخطاء	

املتبقية
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ويحوصل الرسم البياني التالي توزيع هذه األخطاء حسب املراحل األربعة للتصرف العمومي:

وتبعا لهذه اإلحصائيات، مت استخراج الثالثة أخطاء االكثر شيوعا، التالية:
1	-	عدم	إحكام	ضبط	احلاجيات،

2	-	عدم	التقيد	بإجراءات	ومقتضيات	املنافسة	النزيهة،
3	-	ضعف	متابعة	ومراقبة	تنفيذ	الصفقات.

األخطاء  هذه  كعينة.وتتعلق  املعتمدة  بالتقارير  الواردة  األخطاء  جملة  من   %  41 مجتمعة  األخطاء  هذه  ومتثل 
كل  أهمية  املوالي  البياني  الرسم  ويبني  التنفيذ.  ومرحلة  اإلبرام  ومرحلة  العمومية  للصفقات  التحضيرية  باملرحلة 

خطإ ضمن جملة الثالثة أخطاء األكثر شيوعا.

	  

مرحلة	الصفقة

 عدد
 املالحظات
 املسجلة	في
 09	تقارير
رقابية

اخلطأ	االكثر	شيوعا	في	املرحلة
 عدد	املالحظات
املتعلقة	به

 نسبة	املالحظات
 املتعلقة	به	في
جملة	املرحلة

%

 نسبة	املالحظات
 املتعلقة	به	في	جملة

 املالحظات
ب	09	تقارير

%

 املرحلة
21309عدم	إحكام	ضبط	احلاجيات69التحضيرية

 عدم	التقيد	بإجراءات	ومقتضيات51مرحلة	اإلبرام
244711املنافسة	النزيهة

475321ضعف	متابعة	ومراقبة	تنفيذ	الصفقات88مرحلة	التنفيذ

 عدم	استكمال	اخلتم	النهائي	أو	التأخر	في7مرحلة	اخلتم
71003إجنازه

2159946اجلملة
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

وفي ما يلي املنهجية التي مت إقرارها لتقييم حرج كل خطر )Criticité( أو خطأ في هذا املجال:
التقارير  ضمن  للخطإ  التعرض  فيها  مت  التي  املرات  عدد  حسب   )la fréquence( التواتر  مستوى  1.  حتديد 
الرقابية املعتمدة كعينة. ومبدئيا تعكس العينة واقع التصرف الفعلي إلى حد ما. وطبقا لإلحصائيات، يتم 

تصنيف كل خطأ حسب درجة تواتره ويقيم بعدد وفق السلم املذكور أدناه.
 2.  حتديد مستوى اخلطورة )la gravité( حسب تقدير نتائج وقوع احلدث أو اخلطأ. ومت تقدير اخلطورة على 
أساس وجود ضرر مالي من عدمه، بحيث يكون الضرر فادحا إذا ما ثبت وقوع ضرر مالي ناجت عن عمل 

تصرف معني ويعتبر اخلطأ بسيطا إذا لم ينجر عنه ضرر مالي وذلك طبقا لسلم التقييم املذكور أسفله.
احلرج	=	التواتر	X	اخلطورة التالية:  3.  تقييم حرج كل خطر او خطأ وذلك وفق القاعدة 

4.  ترتيب املخاطر او األخطاء حسب مستوى حرجها ورسم خريطة املخاطر 
5.  بدء املعاجلة باملخاطر ذات احلرج العالي.

6.  متابعة نتائج املعاجلة.

أهمية	كل	خطأ	ضمن	جملة	الثالثة	أخطاء	األكثر	شيوعا	

باعتبار	أّن	مقاربة	التصرف	حسب	املخاطر	تقتضي	التأكد	من	حجم	األخطاء	واملخاطر	وتقييمها	
تفاديا	ألي	تقدير	غير	واقعي	ألهمية	اخلطأ	مما	قد	ينجر	عنه	تخصيص	موارد	ووقت	في	التصدي	
له	دون	فائدة،	فإنه	لم	يتم	االكتفاء	بالتحليل	اإلحصائي	للمالحظات	بل	مت	اعتماد	ورشة	جماعية	
إطار	 	55 للمخاطرحضرها	 تقييم	 منهجية	 وإقرار	 املذكورة	 النتائج	 »focus groupe« الستعراض	
رقابة	وتصرف	من	هياكل	عمومية	مختلفة	مما	مّكن	من	إجناز	تقييم	جماعي	باالعتماد	على	خبرة	

ومعارف	وممارسات	املشاركني.

 

 حتديد	غير	كاف
للحاجيات
  % 23 

 ضعف	املتابعة 
واملراقبة	على	التنفيذ

  % 51 
 عدم	التقيد	بإجراءات
 ومقتضيات	املنافسة

 النزيهة
 % 26 
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وفي ما يلي نتائج اعتماد هذه املنهجية على األخطاء الثالثة األكثر شيوعا.

 سّلم	تقييم
التواتر

 معيار	احتسابمستوى	التواتر
التقييم	املسندالتواتر

 سلم	تقييم
الضرر

 مستوى
الضرر

 معيار	احتساب
التقييم	املسندالضرر

 أكثر	من	40شديد
شديدنقاط 05مرة

 ضرر	مالي	هام
 وتأخير	في	اإلجناز
 ومخالفة	كلية
للتراتيب

نقاط 05

 من	30	الى	40عالي
عالينقاط 04مرة

 ضرر	مالي	وتأخير
 في	اإلجناز	ومخالفة
جزئية	للتراتيب

نقاط 04

 من	20	الى	30متوسط
متوسطنقاط 03مرة

 مخالفة	جزئية
 للتراتيب	دون	ضرر
 مالي	وتأخير	في

اإلجناز

نقاط 03

 من	10	الى	20ضعيف
 تأويل	خاطئ	للتراتيبضعيفنقاط 02مرة

نقاط 02وممارسة	ضعيفة

 اقل	من	10نادر
نقاط 01ممارسة	ضعيفةبدون	قيمةنقاط 01مرات

سلم	تقييم	التواتر	والضرر	لكل	خطأ
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أ	-		حتديد	احلاجيات	واإلطار	الترتيبي	املنظم	له:
ميثل حتديد احلاجيات جملة العمليات الهادفة إلى ضبط احلاجيات العمومية وشروط تنفيذها وتقدير كلفتها، 
ويستكمل قبل الدعوة للمنافسة أو التفاوض املباشر. ويخضع حتديد احلاجيات باألساس ملقتضيات الفصول 10 
العمومية. كما يجب أن يأخذ حتديد احلاجيات بعني  2014 املنظم للصفقات  1039لسنة  و31 و32 من األمر عدد 
االعتبار أهدافا اجتماعية واقتصادية ومنها تشجيع املنتوج التونسي ومقتضيات التنمية املستدامة باإلضافة جلودة 

الطلبات في مفهومها الشامل.  

ب		-		مراحل	حتديد	احلاجيات: 
االستغالل  حاجيات  وتسمى  اإلدارية  املصالح  سير  لتواصل  الالزمة  اإلدارية  الطلبات  جملة  احلاجيات  متثّل 
حاجيات  وتسمى  تعويضية  او  توسعية  أو  جديدة  مشاريع  إلجناز  الالزمة  اإلدارية  الطلبات  وكذلك  التصرف  أو 

استثمارية.
السنة  قبل  تنطلق  التي  املترابطة  العمليات  من  جملة  في  يتمثل  باعتباره  متكامال  مسارا  احلاجيات  ضبط  ويعّد 
املالية املعنية بتنفيذ امليزانيات وتلبية احلاجيات. وميّر التعبيرعن احلاجيات في مجال الشراء العمومي، بثالث مراحل 

أساسية تتمثل في ما يلي:
•   مرحلة	التخطيط	والبرمجة	وإعداد	امليزانيات:

وتتضمن هذه املرحلة تعبيرا إجماليا عن احلاجيات. وعادة ما يكون مقتضبا مع اعتماد تقدير أولي للكلفة.
•  مرحلة البرمجة السنوية إثر املصادقة على امليزانية:

حدود  في  حصرها  مع  السابقة  املرحلة  في  عنها  التعبير  سبق  التي  احلاجيات  مراجعة  املرحلة،  هذه  وتشمل 
االعتمادات التي أقرتها امليزانيات املصادق عليها 

عدم إحكام ضبط الحاجيات
1
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•  مرحلة	اعداد	وصياغة	وثائق	املنافسة:
التنصيص  ويتم  الالزمني.  والعمق  بالوضوح  ونوعيا  كميا  للحاجيات  النهائي  الضبط  املرحلة،  هذه  خالل  يتم 
على مخرجات هذه املرحلة في وثائق إجراء املنافسة مبا يضمن فهم املشاركني احملتملني للطلبية العمومية وبالتالي 
حتقيق املنافسة الفعلية. وتتولّى املصالح املستفيدة في أغلب األحيان، التعبير عن احلاجيات وضبطها فنيا باألساس 

بالتعاون بني عدة مصالح إدارية ومالية وفنية. وهو ما يجعل منه مسارا متسما بالتعقيد.
وتقوم مصالح املشتري العمومي بتحديد وضبط حاجياتها بنفسها إذا كانت لها املعرفة الفنية الالزمة والتجربة 
الكافية أو تلجأ إلى مصالح إدارية أخرى متخصصة مثل مصالح وزارة التجهيز أو مكاتب خارجية للدراسات تتولى 

التحديد الفني للحاجيات وصياغة وثائق إجراء املنافسة بالتنسيق ومبصادقة املصالح اإلدارية املعنية.

املراحل	األساسية	لتحديد	احلاجيات:

ج	-		مفهوم	اخلطأ	املتعلق	بعدم	إحكام	ضبط	احلاجيات:
للكميات  خاطئ  أو  دقيق  غير  حتديد  كل  بكونه  احلاجيات  حتديد  إحكام  بعدم  املتعلق  اخلطأ  تعريف  ميكن 
أواخلصائص الفنية أو الكلفة املقدرة أو شروط التنفيذ. ويتبني ذلك عند التنفيذ من خالل الفوارق الهامة في الكميات 
أو التغييرات في اخلصائص الفنية واملكونات أو صعوبات التنفيذ وغير ذلك من النتائج التي تنتج عن عدم إحكام 

أو دقة حتديد احلاجيات في مختلف أوجهه.

د	-			آثار	ونتائج	اخلطأ	املتعلق	بعدم	إحكام	ضبط	
احلاجيات:

جملة  للحاجيات،  والدقيق  الكافي  التحديد  عدم  عن  ينتج 
من اآلثار والنتائج ميكن حتديد أهمها في ما يلي: 

•  تعديل احلاجيات الفعلية أثناء التنفيذ واللجوء أحيانا 
إلبرام مالحق للصفقات االصلية.

إذا  اإلضافية  االعتمادات  توفر  لعدم  اإلجناز  •  تعّطل 
كان تعديل احلاجيات بالزيادة هاما.

•  تغير التوازن املالي للصفقة في ظل تعدد التعديالت 

تعّب���ر	التقارير	الرقابية	عن	هذا	
اخلطأ	بعدة	صياغات	أهمها:	)نقص	في	
الدراس���ات،	ع���دم	ضب���ط	أو	حتدي���د	
احلاجي���ات	بدق���ة،	عدم	إح���كام	تقدير	
احلاجي���ات،	ع���دم	إح���كام	الدراس���ات	
األولوية	مقارنة	بالدراس���ات	التنفيذية،	
نقائص	في	حتدي���د	احلاجيات،	ضعف	
تقدي���ر	 س���وء	 احلاجي���ات،	 حتدي���د	
احلاجيات،	عدم	جودة	الدراسات	...(

مرحلة	التخطيط	والبرمجة	وإعداد	امليزانيات

مرحلة	البرمجة	السنوية	إثر	املصادقة	على	امليزانية

مرحلة	إعداد	وصياغة	وثائق	املنافسة
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الهامة في مختلف املكونات مع احتمال أال يبقى صاحب الصفقة هو صاحب العرض األقل ثمنا.
•  ارتفاع العروض املالية املقدمة من طرف العارضني بسبب سوء فهمهم للمطلوب وهو ما يؤدي إلى الترفيع 
ضبط  دقة  عدم  بسبب  طرفهم  من  محتسبة  غير  تكاليف  أو  إضافية  شروط  مواجهة  لتالفي  األثمان  في 

املشتري العمومي حلاجياته.
مما  العمومي  املشتري  طلبات  الطريقة  بنفس  املشاركون  يفهم  لم  إذا  املنافسة  في  احلظوظ  تساوي  •  عدم 

ينعكس سلبا على األثمان واملنافسة.
•  تعّطل إجناز الصفقة في انتظار فض االشكاليات التي تبرز من جراء التحديد غير الكافي للحاجيات مبا في ذلك 

مراجعة الدراسات واحلصول على املصادقات الالزمة.
ووقتا  جهدا  ويكلفه  األسعار  أفضل  على  احلصول  من  العمومي  املشتري  يحرم  قد  مبا  الشراءات  •  جتزئة 

إضافيا الستكمال اجراءات عدة شراءات كان باإلمكان جتميعها.
•  تقليص املنافسة مّما يجعل الشراء العمومي غير ناجع وباهظ الكلفة وذي جودة غير كافية أو غير مناسبة. 
واالخطاء  التصرف  أخطاء  طائلة  حتت  ذلك  ويدخل  العام.  املال  وإهدار  تصرف  سوء  إلى  يؤدي  وهوما 

اإلدارية وقد يشكل في بعض األحيان خطأ جزائيا.

ه�	-		أسباب	بروز	اخلطأ	املتعلق	بعدم	إحكام	ضبط	احلاجيات:
تتعدد أسباب بروز اخلطأ املتعلق بعدم إحكام حتديد احلاجيات لكن ميكن تلخيص أهمها في ما يلي:

•  تعّدد املتدخلني وغياب متدخل يقوم بالتنسيق أو اإلشراف الكامل على مسار حتديد احلاجيات حيث يسند 
هذا الدور ترتيبيا للمشتري العمومي في ما تتوزع املسؤولية الحقا، بني عدة مصالح.

•  طول مدة حتديد احلاجيات مما ينجر عنها تغير محتوى هذه احلاجيات وبالتالي عدم املالئمة عند التنفيذ.
•  عدم كفاية اإلطار الترتيبي املنظم لصفقات الدراسات بخصوص تعامل الهياكل العمومية مع مكاتب الدراسات 

وخاصة عند احلاجة إلجناز الدراسات البسيطة. وهو ما يؤدي لطول فترة إبرام وإجناز الدراسات.
•  نقص التدريب واملعرفة بأساسيات وضوابط حتديد احلاجيات في مجال الشراء العمومي خاصة لدى عديد 
املصالح الفنية التابعة للهياكل العمومية خصوصا في ما يهم تقنيات احتساب كلفة االستغالل والتمكن من 

تالفي توجيه الطلب.
•  غياب ثقافة توثيق جتربة الهيكل العمومي في مجال حتديد احلاجيات في املجاالت املتداولة من خالل توفر 

بطاقات فنية جاهزة حتني دوريا.
•  ضعف عمليات استكشاف السوق وعدم االستئناس بالتجارب املقارنة )Benchmarking( عند حتديد 

اخلصائص الفنية وخاصة منها املتغيرة واملتطورة بصفة مستمرة.
•  غياب متابعة كافية ملسار ضبط احلاجيات من خالل جدول قيادة.

•  تواصل النقص الفادح في اإلطارات الفنية بأغلب االدارات مقابل أهمية حجم الشراءات واملشاريع.
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و	-		تقييم	اخلطأ	املتعلق	بعدم	إحكام	ضبط	احلاجيات:
21 مرة بصيغ مختلفة من جملة  إحكام حتديد احلاجيات، ورد  فان خطأ عدم  أعاله،  املذكورة  للمنهجية  طبقا 
التحضيرية.  باملرحلة  تتعلق  خطأ   69 منها  رقابية  تقارير  تسعة  في  وردت  خطأ   215 وعددها  املسجلة  األخطاء 
وبالتالي فإن هذا اخلطأ ميثل 30 % من جملة األخطاء املرتكبة خالل املرحلة التحضيرية و09 % من جملة األخطاء 

املسجلة صلب العينة.
وحسب السلم املعتمد، فإن تواتره يعتبر متوسطا، وعلى هذا األساس يسند له تقييم يقدر بـ 03 نقاط على سلم 

بـ 05 درجات.
أما في ما يتعلق بخطورة هذا اخلطأ فإنها تعتبر عالية حيث قّدر احلضور بالورشة اجلماعية أنه قد يعوق االجناز 
في اآلجال بسبب ما قد ينشأ من خالفات ونزاع أو تعطيل. كما قد ينجّر عنه كلفة إضافية نتيجة تعديل احلاجيات 

واللجوء إلى دراسات إضافية والتأخر في استغالل واستعمال ما مت شراءه.
ومّت  إسناد تقييم بـ 04 نقاط وفق السلم املذكور أعاله، نظرا إلمكانية إعادة ضبط احلاجيات الحقا رغم الضرر 
الناجت. وهو ما يجعل حرج هذا اخلطأ يساوي 12 نقطة. وبالتالي. فإن هذا اخلطأ الشائع يعتبر ذو حرج متوسط أو 

أعلى من املتوسط بصفة طفيفة.

ي	-		مقترحات	وتوصيات	لتجاوز	هذا	اخلطأ:
وكذلك  العمومي  الشراء  وجودة  كلفة  على  املباشر  وانعكاسها  احلاجيات  حتديد  إحكام  عدم  آثار  ألهمية  نظرا 
الشراء  منظومة  في  واقع  من  يتوفر  ما  وعلى  اخلطأ  لهذا  والتحليل  التقييم  على  وبناء  العمومي،  الهيكل  مصداقية 
العمومي،  فإنه ُيقترح جملة من التوصيات التي من شأنها التقليص من حدة هذا اخلطأ وانعكاساته تتمثل في ما يلي:
•    اصدار دليل إجراءات أو مذكرة مفصلة في الغرض، حول أساسيات وتقنيات حتديد احلاجيات وميكن ان 

يكون ذلك من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي باعتبار اختصاصها.
•    اصدار أدلة إجراءات خاصة لضبط احلاجيات في املجاالت الهامة واملشتركة بني عديد املشترين العموميني 
السيارات  اسطول  لصيانة  احلاجيات  ضبط  دليل   / إداري  مبنى  لصيانة  احلاجيات  ضبط  دليل  مثال 

والعربات/ دليل ضبط احلاجيات من األثاث املدرسي باملؤسسات التربوية.
لسنة   71 )االمر  املدنية  البنايات  مجال  في  وخاصة  الدراسات  إلجناز  املنظم  الترتيبي  اإلطار  •    مراجعة 
التعامل مع  آليات وصيغ  أن تثري  املراجعة  التطورات احلالية. وميكن لهذه  لم يعد يواكب  الذي   )1978
مكاتب الدراسات مبا ُييسر اللجوء إليهم خاصة إلجناز الدراسات البسيطة واحملدودة مثل صيانة خفيفة 

ملبنى.
يتولى  هيكل،  كل  ضمن  طرف  تكليف  على  العمومية  الهياكل  يحث  احلكومة  رئيس  من  منشور  •    اصدار 

التنسيق واالشراف ومتابعة عمليات حتديد احلاجيات.
•    تنظيم دورات تكوينية تطبيقية للرفع من قدرات املعنيني في مجال حتديد احلاجيات.
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متثل املنافسة أحد املبادئ الرئيسية في إبرام الصفقات العمومية باعتبارها متكن من احلصول على أفضل األثمان 
أو احلد من تكاليف الشراء. وتتجسد املنافسة في مشاركة عدد كاف من املزودين احملتملني في طلبات العروض مبا 
يؤكد أن العرض املالي الفائز هو من أفضل ما يتوفر في السوق وبالتالي يتمكن املشتري العمومي من التحكم في 

كلفة الشراءات. 
)atomicité(. واعتبر  املشاركات  الفرص والشفافية وتعدد  املساواة وتكافؤ  بتوفر  الصحيحة  املنافسة  تقوم 

األمر 1039 لسنة 2014، هذه األركان مبثابة مبادئ مكملة ملبدأ املنافسة.
ومن جهة أخرى، فإن املنافسة الفعلية ال حتقق النتيجة املرجوة منها إال إذا توفرت مقتضيات مبدئية ومن أهمها 
التحديد الكافي والدقيق للحاجيات باإلضافة إلى حسن صياغة وثائق إلجراءات املنافسة واعتماد البرمجة املسبقة 
وإشهارها وكذلك توفير اآلجال الكافية للمشاركة باإلضافة إلى التقييم النزيه للعروض وغيرها من الشروط التي 
من شأنها أن حتفز املشاركة وجتعل الطلب العمومي يسند إلى الطرف األجدر وفقا للمنهجية الواردة ضمن كراسات 

الشروط. 

أ	-		مفهوم	خطأ	عدم	التقيد	بإجراءات	ومقتضيات	املنافسة	النزيهة:
ميثل هذا اخلطأ كل إخالل أو عمل أو ممارسة من شأنها عدم احترام تراتيب املنافسة أو إضعاف اإلطار املالئم 
الرئيسية لنشاط الشراء وأهمها الشراء بأقل كلفة ممكنة وباجلودة املطلوبة  لقيام منافسة فعلية واملس باألهداف 

وفي أقل اآلجال ووفق التراتيب اجلاري بها العمل.
الصفقات لعروض غير  إسناد  أو  أو غيابها  املنافسة  الرقابية، في محدودية  التقارير  ويتمثل هذا اخلطأ حسب 

عدم التقيد بإجراءات ومقتضيات 
المنافسة النزيهة

2
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مطابقة وإقصاء عروض دون مبرر. وقبول عروض ال تستجيب للشروط املطلوبة واعتماد اجراءات صورية وتوجيه 
الطلب وقبول املنافسة غير النزيهة خاصة من خالل تقدمي أسعار مفرطة االنخفاض.

ب	-		آثارخطأ	عدم	التقيد	بإجراءات	ومقتضيات	املنافسة	النزيهة:
يؤدي اإلخالل باملنافسة ومقتضياتها باألساس إلى:

توفر  ثبت  ما  إذا  جزائيا  خطأ  يشكل  وقد  تصرف  خطأ  مرتبة  الى  يرقى  قد  ما  وهو  إضافية،  بكلفة  •   الشراء 
الركن القصدي والتسبب في إهدار املال العام وسوء استغالل للموارد احملدودة.

عروض  طلبات  في  منها  ويحد  املنافسة  يضعف  قد  مما  مستقبال  املشاركة  من  احملتملني  العارضني  •  نفور 
أخرى.

•  إثارة تظلمات وطعون من شأنها تعطيل مسار إبرام الصفقة وتأخير إجنازها حلني البت فيها.
•  املس من مصداقية املشتري العمومي ومصاحله وقد يبلغ األمر حد االتهام بالفساد علما وأّن سمعة  املشتري 
العمومي تنعكس حتما على كلفة شراءاته حيث يتولى العارضون احتساب كلفة مخاطر الفساد احملتمل في 

األثمان والعروض التي يقدمونها.
على  تشجيعهم  بدل  العارضني  بني  والنزيه  الفعلي  التنافس  تغييب  بسبب  اقتصادية  بقطاعات  •  االضرار 
احلرص على الضغط على الكلفة وحتسني عروضهم بفعل املنافسة بينهم. وهو ما يعود بالفائدة على كل 

املشترين واملستهلكني.

املنافسة	 ومقتضيات	 بإجراءات	 التقيد	 عدم	 بروز	خطأ	 إلى	 تؤدي	 التي	 ج		-			األسباب	
النزيهة:

من األسباب املؤدية إلى اإلخالل باملنافسة:
•  عدم املعرفة الكافية بالتراتيب ومبقتضيات املنافسة.

•  اعتماد وتطبيق إجراءات غير مناسبة مّما يؤدي إلى مخالفة مبادئ الصفقات العمومية ومقتضيات النجاعة.
•  عدم معرفة واقع السوق وانتظارات املشاركني احملتملني.

•  عدم توفير املقتضيات والظروف املالئمة لقيام منافسة فعلية.
•  التأخير في الرد والتعامل مع الطعون والتظلمات وغياب محاسبة املخالفني مبا ال يردعهم ويشجع غيرهم 

على ارتكاب نفس االخالالت.
•  ضعف الرقابة الداخلية واخلارجية على مسار الصفقة.

•  محدودية اختصاص وتكوين عدد هام من االعوان املتدخلني في الشراء.
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د	-		تقييم	خطأ	عدم	التقيد	بإجراءات	ومقتضيات	املنافسة	النزيهة:
تبعا للمقاربة واملنهجية املذكورة أعاله، فإن اإلحصائيات على عينة 
تقارير الرقابة تبرز أن هذا اخلطأ تكّرر 24 مرة بصيغ مختلفة. وهو ما 
ميثل 47 % من جملة االخطاء املرتكبة في مرحلة االبرام و11 % من 
215 في جملة العينة. وبالتالي، ميكن  جملة االخطاء املسجلة وعددها 
 05 بـ  سلم  على  نقاط   03 بـ  تقييما  وإسناده  متوسطا  تواتره  اعتبار 
درجات. أما من حيث اخلطورة كما سبق ذكره، فإن هذا اخلطأ يرتقي 
إلى درجة خطأ تصرف لوجود ضرر مالي في كل احلاالت باعتبار عدم 
قيام املنافسة الكافية والصحيحة. وميكن أن يكون ضرره املالي هاما.

يعرقل  أن  أنه ميكن  الى  باإلضافة  اجلزائي  إلى حد اخلطأ  يرتقي  وقد 
جدا  عالية  اخلطأ  هذا  خطورة  يجعل  ما  وهو  ذلك.  وغير  االجراءات  وإلغاء  الطعون  تعدد  خالل  من  الصفقة  إجناز 

وبالتالي، ميكن إسناده تقييم بـ 5 نقاط )خطير جدا( على سلم بـ 5 نقاط.
وبالتالي، يكون حرج هذا اخلطأ )la criticité( مساويا لـ 15 نقطة بدرجة حرج أكبر من املتوسط. وهي درجة 

عالية وتستوجب إعطاء هذا اخلطإ أولوية في املعاجلة.

املنافسة	 التقيد	بإجراءات	ومقتضيات	 ه�	-			توصيات	ومقترحات	للحد	من	خطأ	عدم	
النزيهة:

املشتري  لتكون االجابات سريعة وفرض رد  املتابعة واملراجعة  التظلم والطعن لدى هيئة  •  تطوير منظومة 
العمومي في اجال قصوى على استفسارات الهيئة.

•  تطوير منظومة التشكي ملجلس املنافسة بتمكني كل معني من رفع قضية في الغرض وكذلك تسريع الرد.
•  إصدار تقرير سنوي يتضمن جردا لالخالالت باملنافسة واإلجراءات الكفيلة بتفاديها من طرف الهيئة العليا 

للطلب العمومي - املرصد الوطني للصفقات العمومية -باعتبار اختصاصها.
•  دعوة هيئات مراقبي الدولة ومراقبة املصاريف العمومية إلفراد هذا املوضوع بباب قار بتقاريرهم السنوية 

باعتبار ممارستهم املباشرة للمجال.
•  تعزيز قدرات املتصرفني في الصفقات وكذلك اعضاء جلان مراقبة الصفقات.

•  دعوة جلان مراقبة الصفقات الى مزيد التثبت في امللفات وتأطير هياكل التصرف
لسنة   1039 عدد  األمر  من   143 الفصل  ملقتضيات  طبقا  العمومي  للطلب  الوطني  املجلس  إرساء  •  تسريع 
144 من األمر املذكور، مبا في ذلك اصدار تقرير  2014 ودعوته إلعداد التقارير املكلف بها طبقا للفصل 

سنوي حول اسناد وتنفيذ الصفقات باالستناد للتقارير الرقابية في الغرض.
•  اعتماد مؤشرات لقياس حالة املنافسة.

ميثل	هذا	اخلطأ:
•  47% من	جملة	االخطاء	
املرتكبة	في	مرحلة	االبرام.
• 11 %	من	جملة	االخطاء	

املسجلة.
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 ميثل تنفيذ الصفقة نشاطا معّقدا يشارك فيه عديد املتدخلني مما يؤدي إلى صعوبة حصر املسؤوليات التي قد 
تتداخل وتتقاطع طوال فترة اإلجناز. وللتقليص من املخاطر املتعلقة مبرحلة التنفيذ وضمان القدرة على التدخل في 
ملتابعة ومراقبة  آليات  إرساء  العمومي  املشتري  على  يتوّجب  فإنه  والتصدي لإلخالالت،  اإلشكاليات  لفض  اإلبان 

إجناز وتنفيذ الصفقات العمومية.
 وتتمثل أهداف متابعة ومراقبة تنفيذ الصفقات في:

ضمان التزام صاحب الصفقة بالشروط التعاقدية اإلدارية والفنية.  •
ضمان تنفيذ الصفقة في أفضل اآلجال.  •

ضمان احترام وحتقق اجلودة الفنية املطلوبة والكافية.  •
وتتحقق متابعة اإلجناز والرقابة عليه من طرف املشتري العمومي عن طريق:

إرساء نظام متابعة ومراقبة وتكليف مسؤول عن متابعة التنفيذ.  •
التدخل العاجل عند االقتضاء.  •

التنسيق بني مختلف األطراف املتدخلة.   •
ويعتمد نظام متابعة اإلجناز على جملة من الوثائق تتمثل أساسا في:

ملف تنفيذ الصفقة:  •

ضعف متابعة ومراقبة تنفيذ 
الصفقات

3
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•  مختلف محاضر اجللسات املتعلقة بالتنفيذ أو محاضر اجتماعات احلضيرة في ما يتعلق بصفقات االشغال.
•  محاضر ووثائق التجارب التي تنجز للتثبت من املطابقة الفنية.
•  محاضر زيارات مكاتب الدراسات ومكاتب املراقبة إن وجدت.

•  محاضر االستالم والقبول سواء كان وقتيا أو نهائيا أو جزئيا.
 31 بتاريخ   152 عدد  التجهيز  وزير  منشور  )ينظمه  احلضيرة  دفتر  أو  الصفقة  تنفيذ  متابعة  •  دفتر 
ديسمبر1991 ويضبطه قرار الوزير االول في سنة 2000 املتعلق بالوثائق االدارية املقيسة(. وقد أصدرت 
املطبعة الرسمية مؤخرا نوذجا جديدا لهذا الدفتر. وجتدر اإلشارة الى أن دفتر احلضيرة أو دفتر متابعة 
التنفيذ ليس بوثيقة تعاقدية وإنا هو وثيقة إدارية داخلية تعتمد للتثبت من معطيات اإلجناز عند االقتضاء.

•  لوحة قيادة أو جداول متابعة إدارية ومالية للصفقة تتضمن 
معطيات الصفقة والتاريخ املفترض لنهاية التنفيذ والفوارق 
إن وجدت وكذلك الكلفة املالية. كما تنص جداول املتابعة على 

مختلف املالحظات والتوصيات في كل مرحلة.
لتحسني  أخرى  وثائق  املشتركة  الوثائق  لهذه  تضاف  أن  وميكن 

مستوى ومحتوى املتابعة واملراقبة.
للمشتري  التابعة  الفنية  واملصالح  اإلدارية  املصالح  وتتولى 
مكاتب  إلى  االقتضاء،  عند  اللجوء  ويتم  املتابعة.  عمليات  العمومي 
الفنية بوزرات أخرى  أو املصالح  الفنية  املراقبة  أو مكاتب  الدراسات 

إلجناز أعمال املتابعة واملراقبة.

أ	-			تعريف	اخلطأ	املتعلق	بضعف	املتابعة	واملراقبة	على	التنفيذ:
يتمثل هذا اخلطأ في التقصير في إرساء نظام متابعة فّعال ميّكن من التفّطن إلى اإلخالالت والنقائص في اإلبان 

أثناء التنفيذ والتدخل لفضها وجتاوزها.

ب	-			آثار	اخلطأ	املتعلق	بضعف	املتابعة	واملراقبة	على	التنفيذ:  
أو  التعطل  منها  عدة  ملخاطر  اإلجناز  يعّرض  التنفيذ  مراقبة  أو  متابعة  في  ضعف  أو  إحكام  عدم  أو  تقصير  كل 
حتت  ستوضع  التي  للمنشآت  بالنسبة  أجنز  ما  إثبات  على  القدرة  عدم  أو  اإلدارية  أو  الفنية  الشروط  احترام  عدم 
الكميات وعدم  لتجاوز  التفطن  لعدم  املتابعة  أن يؤدي ضعف  أو ستوضع عليها منشآت أخرى. كما ميكن  األرض 
كفاية االعتمادات وعدم احترام صاحب الصفقة اللتزاماته وغير ذلك من املخاطر التي تتسبب في املس من حسن 

إجناز الصفقة.

الرقابية	 الهياكل	 تعّبر	
اخلطأ،	 هذا	 عن	 تقاريرها	 ضمن	
عادة	بالصيغ	التالية:	غياب	املتابعة،	
غير	 أشغال	 قبول	 التفطن،	 عدم	
تأخير	هام	في	االجناز،	 مطابقة،	
املراقبة	 غياب	 التنسيق،	 غياب	
دفتر	 مسك	 إحكام	 عدم	 اجلدية،	

احلضيرة	...
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ج	-		األسباب	املؤدية	الى	خطأ	ضعف	املتابعة	واملراقبة	على	التنفيذ:
تتعدد األسباب املؤدية إلى هذا اخلطأ لكن أهمها يتمثل في:

•   عدم حرص املشتري العمومي على إرساء نظام فعال للمتابعة.
•  غياب دليل اجراءات ينظم تفاصيل املتابعة واملراقبة ويستعرض التقنيات املمكن اعتمادها ويقيّس الوثائق 

املعتمدة مبا في ذلك لوحات القيادة وجداول البيانات.
األمور  لتسيير  الالزمة  التنسيقية  والقدرة  الكافية  الصالحيات  من  له  طرف  وجود  دون  املتدخلني  •  تعّدد 
ومتابعتها في مختلف جوانبها وأخذ القرارات في اإلبان ما عدى في حاالت احداث وحدات إلجناز املشاريع 

الكبرى، وهو ما ال يسمح بضبط املسؤوليات.
•  ضعف القدرة على متابعة التنفيذ لغياب اإلمكانيات البشرية واملادية. ويشهد ميدان األشغال نقصا فادحا 
في رؤساء احلضائر باإلضافة لغياب التكوين في املجال. كما أن املصالح الفنية ال تتوفر على االمكانيات 

اللوجستية للقيام بالتنقالت الالزمة. 
•  غياب منظومة معلوماتية تسمح مبتابعة التنفيذ بدقة والتفطن لكل تأخير باإلضافة لعدم اعتماد اإلدارات 
واملصالح املعنية على جداول قيادية وغياب متابعة خارجية للمصالح املعنية تضمن التفطن لكل تقصير في 

اإلشراف على مشاريع وتنفيذ الصفقات. 
•  املنظومة الوطنية ملتابعة وتقييم املشاريع والبرامج العمومية املسماة مبنظومة اجناز، التي مت إطالقها خالل 
شهر ماي 2017 من طرف رئاسة احلكومة وصدر في شأنها منشور لرئيس احلكومة عدد 13 بتاريخ 08 
2017 يتعلق بكيفية االنخراط فيها، تبقى في الوقت احلاضر غير كافية باعتبار أن إدراج املعلومات  ماي 
والبيانات ضمنها يبقى رهني إرادة أصحاب املشاريع خاصة فيما يتعلق مبصداقية املعطيات التي يضمنونها 
باملنظومة، كما أن دمج املنظومة مع منظومات قائمة مثل أدب وإن كان واردا إال انه ما يزال صعب التحقيق.

•   عدم كفاية التراتيب احلالية املنظمة ملسك دفاتر احلضيرة )journal de chantier( ومراقبتها.
2014 حيث  1039 لسنة  األمر عدد  الواردة في  التنفيذ  الترتيبية اخلاصة مبتابعة  املقتضيات  •  عدم كفاية 

تواصل تطبيق نفس املقتضيات الواردة في االمر السابق عدد 3158 لسنة 2002.

د	-		تقييم	خطأ	ضعف	املتابعة	واملراقبة	على	التنفيذ	: 
طبقا لإلحصائيات املذكورة أعاله والتي أبرزت أّن هذا اخلطأ تكرر47 مرة وهو ما ميثل %53من جملة األخطاء 
املرتكبة في مرحلة التنفيذ و21 % من جملة األخطاء املسجلة في العينة، فإنه ميكن اعتبار تواتر هذا اخلطأ عاليا جدا 

وفق السلم املذكور أعاله وهو ما يستوجب إسناده تقييما بـ 05 نقاط على سلم بـ 05 درجات.

واجلودة  التنفيذ  بحسن  لإلضرار  يؤدي  أنه  باعتبار  جدا  عالية  فإنها  اخلطأ  هذا  بخطورة  يتعلق  فيما  أما   
املطلوبة واإلجناز في اآلجال كما يؤدي أيضا ألضرار مالية. وبالتالي ميكن إسناده تقييما بـ 05 نقاط على سلم بـ 
25 نقطة وبالتالي فان هذا اخلطأ الشائع يعتبر ذي حرج عال  05 درجات وهو ما يجعل حرج هذا اخلطأ يساوي 

ويتوجب إعطاءه األولوية في املعاجلة.
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ه�	-		مقترحات	وتوصيات	للحد	من	خطأ	ضعف	املتابعة	واملراقبة	على	التنفيذ:
•  العمل على اصدار دليل إجراءات متابعة تنفيذ الصفقات.

•  إصدار منشور تذكيري من رئيس احلكومة بأهمية متابعة الصفقات وفرض إجراءات اعتماد جداول قيادة 
ملتابعة الصفقات في انتظار صدور املنشور التطبيقي لألمر عدد 1039 لسنة 2014.

•  إصدار وثائق مقيسة ملتابعة التنفيذ على غرار الوثائق املقيسة املشتركة املعتمدة مبقتضى قرار الوزير األول 
املؤرخ في 20 جويلية 2000 مثل محاضر االستالم الوقتي والنهائي ودفتر احلضيرة ومحضر االشغال او 

اخلدمات املنجزة.
•  دعم اإلمكانيات البشرية واملادية للمتابعة )رؤساء احلضائر / الفنيني / سيارات / لوحات رقمية / االت 

تصوير وغير ذلك ...(
•  العمل على التكوين الدوري للمتدخلني في متابعة الصفقات على ان يشمل التكوين املسائل اإلدارية واملالية 

والفنية وكذلك اجلانب القيمي واألخالقي مبا يكرس النزاهة 
•  تسريع تركيز منظومة إجناز وتطويرها مبا يرسي منظومة متابعة كافية للتفطن لكل اخالل والتدخل في 

االبان.
•  إرساء موقع واب مفتوح للعموم يتضمن معطيات الصفقة التي هي بصدد اإلجناز مبا يوفر مستوى كاف 
من الشفافية ويسمح للعموم باالطالع على مستوى اإلجناز والتبليغ عند االقتضاء عند معاينة أي تأخير او 

اخالل.
•  تكليف الهياكل الرقابية مبهمات تفقد سريع لصفقات بصدد التنفيذ وفق منهجية موحدة ومحددة بصفة 
التجاوزات  ألهم  العمومية  الهياكل  بعض  نظر  لفت  بغاية  )checklist( وذلك  تفقد  قوائم  وباعتماد  مسبقة 

واإلخالالت في االبان مبا سيحّفر بقية الهياكل على تكثيف املتابعة وحتسني 





األخطاء األكثر شيوعا في مجال 
التصرف في السيارات والعربات 

اإلدارية

الباب الثالث
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I	-		اإلطارالعام:

املرفق  تواصل  لضمان  العمومية  الهياكل  عمل  أدوات  إحدى  اإلدارية  والسيارات  العربات  أسطول  ميثل 
التونسية  العمومية  الهياكل  مختلف  في  وعربة  سيارة  ألف   90 من  بأكثر  األسطول  هذا  حجم  ويقدر  العام. 
العامة ملراقبة  للهيئة  السنوي  التقرير  العمومية وفق ما ورد في  الدولة واملؤسسات  37.710 سيارة لدى  منها 

.2016 لسنة  العمومية  املصاريف 

ويعد التصرف في هذا األسطول أحد أهم مجاالت التصرف العمومي التي تعرف نقائص وجتاوزات وضعفا في 
منظومة الرقابة الداخلية. ويبرز ذلك من خالل تعدد التقارير التي تولت الهياكل الرقابية إعدادها حول هذا املوضوع 

وأهمية عدد النقائص والتجاوزات التي مت تسجيلها في هذا املجال لدى أغلب الهياكل العمومية.
منظمة  مع  شراكة  برنامج  إطار  في  واملالية  اإلدارية  للرقابة  العليا  الهيئة  بها  قامت  التي  الدراسة  هذه  ومتثّل 
التعاون والتنمية االقتصادية أداة عملية لتحسني التصرف في العربات والسيارات اإلدارية ولفت انتباه املتصرفني 
تطوير  في  العليا  الهيئة  به  تقوم  الذي  الوقائي  للدور  وتأكيدا  فيه،  التصرف  إحكام  عدم  عن  الناجمة  املخاطر  إلى 
وتقدمي  املجال  بهذا  املتصلة  املخاطر  وتعداد  اجلوهرية  األخطاء  على  الضوء  تسليط  خالل  من  العمومي  التصرف 

التوصيات الكفيلة بتجاوزها.

II	-		أهم	النصوص	القانونية	والترتيبية	املنظمة	للتصرف	في	السيارات	والعربات	اإلدارية:	

ينظم التصرف في أسطول السيارات والعربات اإلدارية عديد النصوص الترتيبية التي تتضمن جملة من القواعد 
واإلجراءات الرامية إلى التحكم في كلفة استغالله وضمان سالمة استعماله وفيما يلي أهم هذه النصوص:

الدولة واجلماعات  1988 واملتعلق باستعمال سيارات  11 فيفري  1988 مؤرخ في  189لسنة  •    األمر عدد 
احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واملنقح باألمر عدد2170 لسنة 1992 واألمر عدد 11 

لسنة 2005.
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•  األمر عدد 152 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 واملتعلق بقائمة الوثائق الالزمة الستعمال عربة 
في اجلوالن وسياقتها.

•  األمر احلكومي عدد 647 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق مبراقبة استعمال السيارات اإلدارية 
عند اجلوالن على الطريق.

•  قرار وزير النقل املتعلق بتسجيل العربات واملؤرخ في 25 جانفي 2000.
•  منشور الوزير االول عدد 06 لسنة 2005 واملناشير عدد 21 لسنة 1988 وعدد 15 و65 لسنة 1993.

•  دليل إجراءات التصرف في العربات والسيارات اإلدارية الصادر عن وزارة أمالك الدولة في سنة 2000.
III	-		منهجية	إعداد	الدراسة:

الدراسة منهجية تقوم  املتداولة وحتديد أهم األخطاء في التصرف في األسطول، اعتمدت  النقائص  لتشخيص 
على مقاربة التصرف حسب املخاطر )Risk management(، وهي مقاربة حديثة في التعامل مع املخاطر التي حتّف 
وهو  لها  واالستعداد  احملتملة  املخاطر  توّقع  املنهج  هذا  اعتمدت  ما  إذا  العمومية  للهياكل  وميكن  التصرف  بأعمال 
الرقابة  التصرف من خالل نظام  لتجنّب سوء  العمومي  الهيكل  تنبني على تعزيز قدرات  ما يكّرس مقاربة وقائية 

الداخلية. وتقوم هذه املقاربة على خمس مراحل:
حتديد املخاطر واألخطاء.   .1

تواتر حدوث اخلطأ وخطورة  بناء على عنصري   )la criticité du risque( أو خطر  2.   تقييم حرج كل خطأ 
.)La fréquence et la gravité( نتائجه عند حدوثه

تقدمي املقترحات ملعاجلة هذه األخطاء واملخاطر.  .3
اتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة لتفعيل املقترحات.  .4

متابعة نتائج معاجلة املخاطر وإعادة التعامل مع املخاطر واألخطاء املتبقية.  .5
وستقتصر الدراسة على الثالث مراحل األولى ثم تقدمي جملة من املقترحات على أن تتولى السلط املعنية وهياكل 

التصرف النظر فيها وإقرارها سواء بصفة جزئية أو كلية.

IV		-		حتديد	األربعة	أخطاء	األكثر	شيوعا:
مت حتديد أهم األخطاء الشائعة في مجال التصرف في األسطول باعتماد التمشي التالي:

الرقابية  التقارير  الواردة في  اإلدارية  السيارات والعربات  بالتصرف في  املتعلقة  املالحظات  1.  جرد 
اخلمسة التالية:

في  بالتصرف  املتعلقان  العقارية  والشؤون  الدولة  ألمالك  العامة  الرقابة  هيئة  عن  الصادران  •   التقريران 
أسطول  في  وبالتصرف   2014 سنة  في  الصادر  احلكومة  لرئاسة  التابع  والعربات  السيارات  أسطول 

السيارات والعربات التابع للديوان الوطني للتطهير الصادر في سنة 2015.
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•   التقرير السنوي ملراقبة املصاريف العمومية لسنة 2016.
•   التقريران السنويان عدد 29 و30 الصادران عن دائرة احملاسبات.

والعربات  السيارات  أسطول  في  التصرف  حول  موضوعية  صورة  لتقدمي  كافية  العينة  هذه  اعتبار  وميكن 
قاعدة  من  جزءا  املالحظات  هذه  ومتثل  هام.   عدد  وهو   115 بلغ  املسجلة  املالحظات  عدد  وأن  خاصة  اإلدارية 
األحداث )la base des incidents( التي وقعت وأصبحت متثل مخاطر محتملة في أعمال تصرف أخرى وذلك وفق 

مقاربة التصرف حسب املخاطر.

مدى  لتحديد  اإلدارية  والعربات  السيارات  في  التصرف  جوانب  حسب  املالحظات  هذه  2.  تصنيف 
تكّررها للتمكن من ضبط األخطاء األكثر شيوعا.

 مت تصنيف هذه األخطاء وفقا للمراحل الرئيسية السبع املتداولة في التصرف في أسطول السيارات والعربات، 
وهي التالية:

•  ضبط أسطول السيارات والعربات اإلدارية،
•  تخصيص السيارات والعربات اإلدارية،
•  استعمال السيارات والعربات اإلدارية،

•  تعهد السيارات والعربات اإلدارية وصيانتها وإصالحها،
•  التصرف في حصص الوقود،

•  تأمني األسطول،
•  التفويت في السيارات والعربات اإلدارية.

تنظيم ورشة عمل حول التصرف في املخاطر في مجال التصرف في السيارات والعربات اإلدارية:  .3
هذه  نتائج  وتقييم  املجال  في  برأيهم  لالستئناس  العمومية  الهياكل  مختلف  من  إطارا   55 الورشة  هذه  حضر 
على  اعتمادا  املجال  في   )la criticité des risques( األخطار  حرج  لتقييم  موحدة  منهجية  حول  واالتفاق  الدراسة 

عنصري التواتر واخلطورة، ومت في هذا اإلطار اعتماد املنهجية التالية:

التقارير  في  اخلطأ  وذكر  التعرض  فيها  مت  التي  املرات  لعدد  تبعا   )la fréquence(التواتر مستوى  •  حتديد 
إليه فإن هذه العينة تعكس إلى حد ما املمارسات الفعلية في الهياكل  املعتمدة كعينة وكما سبقت اإلشارة 
العمومية. وطبقا لإلحصائيات يتم تصنيف كل خطأ حسب درجة تواتره ويقيم بعدد وفق السلم املقترح 

أسفله.
التقييم  لسلم  وفقا  اخلطأ  أو  احلدث  وقوع  نتائج  تقدير  خالل  من   )la gravité( اخلطورة  مستوى  •  حتديد 
املذكور الحقا. وجتدر اإلشارة إلى أّن تقدير اخلطورة اعتبر أن اخلطأ يكون فادحا إذا ما ثبت وقوع ضرر 

مالي ناجت عن تصرف معني. ويعتبر اخلطأ بسيطا إذا لم ينجر عنه ضرر مالي.
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•  احتساب مستوى حرج اخلطأ الذي ميثل خطرا وفق القاعدة التالية:  احلرج	=	التواتر	X	اخلطورة
•  ترتيب املخاطر أواألخطاء حسب مستوى حرجها ورسم خريطة املخاطر.

السيارات  في  التصرف  مجال  في  احلاضرين  ومعارف  خبرة  على  باالعتماد  اخلطورة  تقدير  سلم  حتديد  ومت 
والعربات اإلدارية. وجتدر اإلشارة إلى ان مقاربة التصرف حسب املخاطر هي مقاربة تشاركية بالضرورة حيث ال 
ميكن لفرد واحد أو مجموعة ضيقة تطبيقها وبالتالي كلما توسعت لتشمل عددا أكبر من اآلراء كلما زادت مصداقية 

النتائج والتقييمات.
سلم	تقييم	التواتر	والضرر	لألخطاء	في	مجال	التصرف	في	األسطول

مالحظة : سلم التواتر يتغير بتغير العينة وعدد املالحظات املسجلة. 

وأفرزت هذه األعمال الوقوف على اإلخالالت األربعة األكثر شيوعا التالية:
عدم مسك قوائم وملفات إدارية محينة ألسطول السيارات والعربات.  - 1

التقيد كليا او جزئيا بتراتيب تخصيص السيارات والعربات. عدم   - 2
غياب أو محدودية مسك دفتر السيارة أو العربة.  - 3

غياب او محدودية مسك بطاقات متابعة صيانة السيارات والعربات.  - 4
التي  األخطاء  تكرار  الدراسة ويبني مدى  لهذه  املصاحب   02 عدد  امللحق  في  ما ورد  التالي  ويحوصل اجلدول 

سجلتها الهياكل الرقابية في التقارير اخلمسةاملشار إليها آنفا.

 سلم	تقييم
التواتر

 معيار	احتسابمستوى	التواتر
التقييم	املسندالتواتر

 سلم	تقييم
الضرر

 مستوى
الضرر

 معيار	احتساب
التقييم	املسندالضرر

 أكثر	من	20شديد
شديدنقاط 05مرة

 ضرر	مالي	هام
 ومخالفة	صريحة

للتراتيب

نقاط 05

 من	15	الى	20عالي
 ضرر	مالي	ومخالفةعالينقاط 04مرة

جزئية	للتراتيب
نقاط 04

 من	10	الى	15متوسط
 مخالفة	جزئيةمتوسطنقاط 03مرة

 للتراتيب	دون	ضرر
مالي

نقاط 03

 من	05	الى	10ضعيف
 تأويل	خاطئ	للتراتيبضعيفنقاط 02مرة

وممارسة	ضعيفة
نقاط 02

 أقل	من	05نادر
نقاط 01ممارسة	ضعيفةبدون	قيمةنقاط 01مرات
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السيارات  أسطول  في  التصرف  مجاالت  حسب  املسجلة  املالحظات  عدد  توزيع  التالي  البياني  الرسم  ويبني 
والعربات اإلدارية:

الواردة  % من جملة األخطاء.   46 وتبعا لهذه اإلحصائيات، فإن األخطاء األربعة األكثر شيوعا متثل مجتمعة 
بالتقارير املعتمدة كعينة.

 مجاالت
 التصرف	في
األسطول

 عدد
 املالحظات
 املسجلة

 في	5	تقارير
 رقابية
)1(

اخلطأ	األكثر	شيوعا	في	النشاط
 عدد

 املالحظات
املتعلقة	به
)2(

 نسبة
 املالحظات
 املتعلقة	به	في
جملة	النشاط
)1/2(	% 

 نسبة	املالحظات
 املتعلقة	به
 في	جملة
 املالحظات
 ب	5	تقارير
)1/3(	%

   عدم	مسك	قوائم	وملفات	إدارية	محينة	ألسطول25ضبط	األسطول
187215  السيارات	والعربات

 تخصيص
 عدم	التقيد	كليا	أو	جزئيا	بتراتيب	تخصيص 26األسطول

218118السيارات	والعربات

 استعمال
105609غياب	أو	محدودية	مسك	دفتر	السيارة	او	العربة 18األسطول

 تعهد	وصيانة
 غياب	أو	عدم	إحكام	مسك	بطاقات	متابعة	صيانة 29األسطول

051704السيارات	والعربات

----17بقية	االنشطة

46-54-115   اجلملة	)3(

عدد	املالحظات	املسجلة	في	أهم	مجاالت	التصرف	في	أسطول	السيارات	والعربات		حسب	عينة	من		خمسة	تقارير	رقابية
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وفيما يلي سيتم تقدمي األربعة أخطاء األكثر شيوعا وأسبابها ومخاطرها ومقترحات للتقليل من حدوثها:  
 

أهمية	كل	خطأ	في	جملة	األربعة	أخطاء	األكثر	شيوعا

األخطاء	األربع	األكثر	شيوعا	في	التصرف	في	أسطول	السيارات	والعربات	اإلدارية:

1.		عدم	مسك	قوائم	وملفات	إدارية	محينة	ألسطول	السيارات	والعربات،
2.		عدم	التقيد	كليا	او	جزئيا	بتراتيب	تخصيص	السيارات	والعربات،

3.		عدم	إحكام	مسك	دفتر	السيارة	او	العربة،
4.		غياب	أو	عدم	إحكام	مسك	بطاقات	متابعة	صيانة	السيارات	والعربات.
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السيارات  أسطول  في  التصرف  أعمال  في  االساسي  املنطلق  مكوناته  وحتديد  األسطول  ضبط  عملية  تتمثل 
والعربات اإلدارية، حيث ال ميكن ألي هيكل عمومي التصرف في أسطوله بنجاعة إذا لم تضبط مصاحله اإلدارية 
هذا األسطول عبر قوائم محينة. وحتى تكون املعطيات الواردة في هذه القوائم دقيقة فإنه يجب أن تتوفر لدى الهيكل 
العمومي ملفات محينة في شأن كل سيارة أو عربة. وييّسر وجود هذه القوائم وامللفات اإلدارية اخلاصة بكل عربة 

عمليات متابعة ومراقبة األسطول مبا يضمن حسن التصرف فيه. 
كما يتوجب ومن جهة أخرى أن تكون كل سيارة وعربة في أسطول الهيكل العمومي مسجلة باسمه طبقا للتشريع 

اجلاري به العمل وذلك كما بينته مقتضيات منشور الوزير األول عدد 15 لسنة 1993.
 

أ	-			تعريف	اخلطأ	املتعلق	بعدم	مسك	قوائم	وملفات	محينة	ألسطول	السيارات:
العمومي من خالل قوائم شاملة  الهيكل  لدى  العربات  أو محدودية ضبط أسطول  يتمثل هذا اخلطأ في غياب   

ومحينة وملفات كاملة لكل عربة طبقا ملقتضيات االمر عدد 152 لسنة 2000. 
وأشارت التقارير الرقابية إلى هذا اخلطأ بعدة صيغ منهاباألساس:

1 -  عدم توفر قوائم محينة وشاملة ألسطول الهيكل العمومي.
البري  للنقل  الفنية  الوكالة  الوطني املمسوك من طرف  الهيكل مع معطيات السجل  2 -   عدم تطابق قائمة 
العمومية  األمالك  لضبط  العامة  اإلدارة  قبل  من  املمسوك  والعربات  للسيارات  املركزي  السجل  أو 

لوزارة أمالك الدولة.
3 -  عدم مسك الهيكل العمومي ملفا قانونيا للعربة أو السيارة يتضمن وثائق اجلوالن اإلجبارية 

عدم مسك قوائم وملفات إدارية 
محّينة ألسطول السيارات

1



العشرة أخطـاء األكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي - دراسة خصوصية80

ب	-		اإلطار	الترتيبي:	
اجلوالن  في  عربة  الستعمال  الالزمة  الوثائق  قائمة  بضبط  واملتعلق   2000 لسنة   152 عدد  1 -    األمر 

وسياقاتها.
2 -   منشور الوزير األول عدد 15 لسنة 1993 املتعلق بإعادة تنظيم تسجيل السيارات والعربات التابعة 

للدولة واملؤسسات واجلماعات واملنشآت العمومية وإحكام مراقبة استعمالها.
2017 يتعلق مبراقبة استعمال السيارات  26 ماي  2017 مؤرخ في  647 لسنة  3 -   األمر احلكومي عدد 

اإلدارية عند اجلوالن على الطريق.

ج	-		آثار	اخلطأ	املتعلق	بعدم	مسك	قوائم	وملفات	محّينة	ألسطول	السيارات:
يؤدي هذا اإلخالل الى عدم حتكم الهيكل العمومي في أسطوله وبالتالي في ممتلكاته مما قد ينجر عنه:

لها خاصة عندما يكون األسطول هاما  التفطن  يتم  أن  العربة ألي سبب من األسباب دون  •  إمكانية ضياع 
ومشتتا جغرافيا.

•  إمكانية استعمال السيارة اإلدارية في غير الوجه الذي خصصت له.
ذمة  على  السيارة  تكون  أن  دون  تأمني  صيانة،  تكاليف  الوقود،  تكاليف  كتحمل  مهمة  مالية  •  انعكاسات 

الهيكل.
•  عدم التمكن من تأمني العربة لغياب وثائق امللكية مثل البطاقة الرمادية 

 •  إيواء سيارات في مقر للهيكل العمومي دون ان تكون على ملكه وهو ما ينجر عنه مخاطر هامة كالسرقة 
والتلف وسرقة قطع غيار واحلرائق وضيق مكان اإليواء على حساب أسطول سيارات الهيكل...

•  انتفاع أشخاص غير مؤهلني بسيارة أو عربة إدارية.
 •  عدم إمكانية مراقبة السيارة اإلدارية سواء على الطريق أو على مستوى اإلدارة.

 •  إمكانية التصرف في السيارة بالبيع أو اإلحالة أو حتت أي شكل كان دون علم اإلدارة. 

ألسطول	 محينة	 وملفات	 قوائم	 مسك	 بعدم	 املتعلق	 اخلطأ	 لبروز	 املؤدية	 د	-			األسباب	
السيارات:

ميكن حصر أهم أسباب قيام هذا اخلطأ وشيوعه كما يلي:
•  تعدد املتدخلني في التصرف في السيارات والعربات.

 •  غياب مصلحة متخصصة في متابعة األسطول.
 •  غياب تطبيقة معلوماتية تيّسر التصرف في األسطول.

•  ضعف التنسيق والتكامل بني الهياكل العمومية ومصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية )اإلدارة 
العامة للضبط( والوكالة التونسية للنقل البري.
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•  عدم حرص هياكل التصرف على إعالم مصالح وزارة أمالك الدولة والوكالة الفنية للنقل البري في اإلبان 
حول كل املعطيات املتعلقة بكل تغيير حاصل في ملكية األسطول والتصرف فيه عند االقتضاء.

ه�	-		تقييم	اخلطأ	املتعلق	بعدم	مسك	قوائم	وملفات	محينة	ألسطول	السيارات:
تبعا للمنهجية املذكورة أعاله فإنه ميكن تقييم حرج هذا اخلطأ )la criticité (، كما يلي :

•  بخصوص التواتر، تبرز إحصائيات العينة املتكونة من خمس تقارير رقابية أن هذا اخلطأ ورد 18 مرة مبا 
ميثل 72 % من جملة األخطاء املرتكبة في نشاط ضبط األسطول و15 % من جملة األخطاء املسجلة في العينة 
وبالتالي ميكن اعتبار تواتره عاليا وإسناده تقييما بـ 04 نقاط على سلم بـ 05 درجات وفق سلم التقييم املذكور 

أعاله.
محدودا  يبقى  اجلملة  في  لكنه  مالي  ضرر  وجود  باعتبار  عالية  فإنها  اخلطأ  هذا  بخطورة  يتعلق  فيما  •  أما 
لوجود ضوابط أخرى قد حتد منه وبالتالي ميكن إسناد تقييما بـ 04 نقاط وفق سلم التقييم املذكورأعاله.

يعتبر ذو حرج عال  الشائع  فإن هذا اخلطأ  نقطة. وبالتالي،   16 املعطيات يساوي حرج هذا اخلطأ  ووفق هذه 
ويحتاج الى إعطائه أولوية كافية في املعاجلة.

و	-		مقترحات	للحد	من	خطأ	عدم	مسك	قوائم	وملفات	محينة	ألسطول	السيارات:
•  إرساء قاعدة بيانات معلوماتية مشتركة ومفتوحة لكل الهياكل العمومية تتصرف فيها وزارة أمالك الدولة 
املعطيات  أن تكون  القوائم اخلاصة بجرد األسطول على  القاعدة كل  العقارية وتصدر عن هذه  والشؤون 

والقوائم املنتجة مالئمة حلاجيات كل األطراف.
•  حتيني دليل إجراءات التصرف في السيارات الذي يرجع إلى سنة 2000 واعتماد إجراءات أكثر تفصيال لكل 

أعمال التصرف احملفوفة مبخاطر عالية.
•  إصدار منشور من رئيس احلكومة يكلف فيه مراقبي املصاريف ومراقبي الدولة ومجالس اإلدارة مبتابعة 

حتيني قوائم العربات املكونة لألسطول الذي ميثل احدى أهم ممتلكات الهياكل العمومية.
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يتجسد تخصيص السيارات في إصدار قرار إلسناد السيارة أو العربة أو حتديد طبيعة استعمالها وفق إحدى 
العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك  بوزارة  العمومية  األمالك  لضبط  العامة  اإلدارة  قائمة  في  الواردة  الست  الصيغ 
األسطول  استعمال  حسن  يضمن  مبا  احترامها  الواجب  والشكليات  املقتضيات  من  جلملة  تخصيص  كل  ويخضع 

بصفة عامة وحتديد مسؤوليات كل األطراف املعنية.

أ	-		تعريف	اخلطأ	املتعلق	بعدم	التقيد	بتراتيب	تخصيص	السيارات	اإلدارية:

يتمثل هذا اخلطأ في عدم التقيد بإجراءات ومقتضيات تخصيص العربات التي حّددتها تقارير الرقابة املعتمدة في 
العينة عن هذا اخلطإ، كما يلي:

 
استعمال معدات دارجة دون تخصيص،  •

إسناد سيارات دون قرار أو دون التقيد بتراتيب االسناد،  •
•  اعتماد قرارات تخصيص أو اسناد غير مستكملة البيانات مبا ال يسمح بالتثبت من تواريخ االسناد ومتابعته 

او حتى نوع التخصيص،
غياب دفتر متابعة إسناد بطاقات استعمال السيارات أو عدم كفاية املعطيات املضمنة به.  •

عدم التقيد بتراتيب تخصيص 
السيارات اإلدارية

2
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ب	-		اإلطار	الترتيبي	املنظم	لتخصيص	واستعمال	السيارات	اإلدارية:
واجلماعات  الدولة  سيارات  باستعمال  واملتعلق   1988 فيفري   11 في  املؤرخ   1988 لسنة   189 •   األمر 

واملؤسسات العمومية كما مت تنقيحه باألمر 2170 لسنة 1992،
•     مناشير الوزير األول عدد 8 و15 لسنة 1993،

•    دليل إجراءات استعمال السيارات اإلدارية الصادر سنة 2000 عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية،
•    منشور الوزير األول عدد 11 املؤرخ في 24 جانفي 2000.

ج	-		أثار	اخلطأ	املتعلق	بعدم	التقيد	بتراتيب	تخصيص	السيارات	اإلدارية:
ينجر عن عدم التقيد بتراتيب تخصيص السيارات اإلدارية:

•    تداخل املسؤوليات وصعوبة حتديدها،
•  إسناد او استعمال وقود بصفة غير قانونية،

•  االستفادة من سيارة واستعمالها بصفة غير قانونية )امتياز عيني(،
•  عدم خصم املنحة الكيلومترية في اإلبان.

الهيكل  حتمل  عن  ناجت  مالي  ضرر  الى  األحيان  أغلب  في  اخلطأ  هذا  ويؤدي 
دون  الكيلومترية  املنحة  خصم  عدم  أو  سيارة  استعمال  أو  وقود  لكلفة  العمومي 

مبرر شرعي.

د	-		أسباب	بروز	اخلطأ	املتعلق	بعدم	التقيد	بتراتيب	تخصيص	السيارات	اإلدارية:
تتعدد أسباب ارتكاب هذا اخلطأ وأهمها:

•  ضعف متابعة أسطول السيارات مما ال يسمح بالتفطن في اإلبان الى عدم احترام تراتيب التخصيص،
•  اعتماد قرارات تخصيص يدوية مبا يتطلب إعادة إدراج معطياتها في قوائم األسطول لتحيينها للتمكن من 

املتابعة،
•  تواصل إسناد السيارات ذات االستعمال املزدوج لعدة سنوات مما يجعل الهيكل العمومي ال يحرص على 

استكمال إجراءات اإلسناد السنوية في اآلجال املناسبة،
•  ضعف تكوين ونقص في عدد األعوان املكلفني بالتصرف في األسطول،

•  غياب منظومة معلوماتية مندمجة تسمح بالتصرف في األسطول.
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ه�	-		تقييم	خطأ	عدم	التقيد	بتراتيب	تخصيص	السيارات	اإلدارية:
تبعا للمنهجية املذكورة أعاله فإنه ميكن تقييم حرج هذا اخلطأ )la criticité(، كما يلي:

التقارير الرقابية تبرز أن هذا اخلطأ  •  بالنسبة لتواتر اخلطأ فإن اإلحصائيات حسب العينة املعتمدة ضمن 
تكرر كمالحظة 21 مرة وهو ما ميثل 81 % من جملة األخطاء املتعلقة بنشاط تخصيص األسطول و18 % 
من جملة األخطاء املسجلة في العينة، وبالتالي ميكن اعتبار تواتره شديدا وإسناده تقييما بـ 05 نقاط على 

سلم بـ 05 درجات وفق السلم املذكور أعاله،
•  أما فيما يتعلق بخطورة هذا اخلطأ فإنها متوسطة باعتباره يتعلق مبخالفة تراتيب دون وجود ضرر مالي 
السيارات على  إدراج قرارات إسناد  آثاره من ذلك  متكرر وثابت باعتبار وجود ضوابط متعددة حتد من 
منظومة إنصاف، وبالتالي ميكن إسناده تقييما ب 03 نقاط على سلم بـــ 05 درجات وبالتالي يكون حرج 

هذا اخلطأ يساوي 15 نقطة مما يجعل هذا اخلطأ الشائع ذي حرج متوسط.

و	-		مقترحات	للحد	من	هذا	االخالل	عدم	التقيد	بتراتيب	تخصيص	السيارات	اإلدارية:
في  التصرف  ذلك  في  مبا  والعربات  السيارات  أسطول  في  للتصرف  مندمجة  معلوماتية  منظومة  •  إرساء 

تخصيص األسطول،
•  مراجعة دليل إجراءات سنة 2000،

•  إصدار منشور من رئيس احلكومة لتحسيس وتذكير الهياكل العمومية بأوجه التصرف في األسطول في 
انتظار مراجعة دليل اإلجراءات،

 •  تشديد عمليات املراقبة على استعمال أسطول العربات والسيارات اإلدارية وخاصة املراقبة على الطريق.
.GPS إرساء أنظمة للمراقبة االلكترونية عن طريق  •
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يقتضي حسن التصرف في سيارات املصلحة وجود نظام رقابة داخلية يضمن املتابعة الكافية ويعتمد ذلك على 
عدة أدوات من أهمها دفتر السيارة أو العربة )دفتر اجلوالن(.

وتستعمل الهياكل العمومية حاليا وثيقة مقيسة لهذا الدفتر الذي يتضمن معطيات التنقالت سواء منها اخلاصة 
الدفتر معطيات  الوقود، كما يتضمن هذا  أو اخلاصة باستعمال  املقطوعة  التنقل واملسافات  بتاريخ ووقت ووجهة 

خاصة بالصيانة والتعهد.
وتعتبر هذه الوثيقة أساسية ملتابعة جوالن السيارة واستهالكها للوقود وبالتالي فإن كل تقصير أو إخالل في 
تعمير هذا الدفتر بالبيانات الالزمة من شأنه إفقاد نظام الرقابة الداخلية على التصرف في األسطول جدواه وفاعليته 

وهو ما يؤدي إلى عدة مخاطر.

أ	-		تعريف	اخلطأ	املتعلق	بغياب	أو	محدودية	مسك	دفتر	سيارة	املصلحة:
 يتمثل هذا اخلطأ في تقصير مصلحة التصرف في األسطول أو سائق العربة في اعتماد دفتر سيارة املصلحة أو 

عدم احلرص على تدوين البيانات الالزمة به.
وقد أثارت كل التقارير الرقابية على التصرف في األسطول تقريبا مالحظات وأخطاء شائعة تتعلق بهذا املجال 

وعبرت عن ذلك بصيغ مختلفة على غرار:
غياب اجلدية في تدوين املعطيات على دفاتر السيارات.  •

عدم تعمير دفاتر السيارات.  •

غياب أو عدم إحكام مسك دفتر   
سيارة المصلحة

3
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ب	-		اإلطار	الترتيبي: 
دليل إجراءات التصرف في السيارات الصادر في سنة 2000

ج	-		آثار	اخلطأ	املتعلق	بغياب	أو	محدودية	مسك	دفتر	سيارة	املصلحة	:
عدم التمكن من متابعة تفاصيل استعمال العربة  •

عدم التمكن من متابعة استهالك الوقود  •
تشجيع بعض األعوان اإلداريني على االستعمال الشخصي وغير اإلداري للسيارة اإلدارية.  •

عدم التمكن من إرساء الصيانة الوقائية.  •
د	-		أسباب	بروز	اخلطأ	املتعلق	بغياب	أو	عدم	إحكام	مسك	دفتر	سيارة	املصلحة:

غياب الرقابة الكافية على دفاتر السيارات.  •
عدم استغالل بيانات دفاتر السيارات بصفة دورية.  •

التصرف في  السيارة في ضمان سالمة  السواق بأهمية ودور دفتر  •  عدم وعي بعض املتصرفني وبعض 
األسطول 

ه�	-		تقييم	اخلطأ	املتعلق	بغياب	او	عدم	إحكام	مسك	دفتر	سيارة	املصلحة:
تبعا للمنهجية املذكورة أعاله، فإنه ميكن تقييم حرج هذا اخلطأ كما يلي:

•  بالنسبة للتواتر فإن اإلحصائيات الواردة بعينة من التقارير الرقابية تبرز أن هذا اخلطأ ورد ذكره 10 مرات 
األخطاء  % من جملة  استعمال األسطول و09  املرتكبة في نشاط  األخطاء  % من جملة  ما ميثل56  وهو 
 05 بـ  سلم  على  نقاط   03 ب  تقييما  وإسناده  متوسطا  تواتره  اعتبار  ميكن  وبالتالي  العينة  في  املسجلة 

درجات.

•  أما فيما يتعلق بخطورة هذا اخلطأ فإنها تتعلق مبخالفة التراتيب كليا أو جزئيا مع ممارسة ضعيفة وبالتالي 
فإن اخلطورة متوسطة أو ضعيفة. إال أن أغلبية اآلراء ترى أن مستوى اخلطورة متوسط باعتبار أن غياب 
املعطيات الكافية على دفتر السيارة يعّطل عمليات الرقابة التي قد تكشف سوء تصرف له آثار مالية. إال أن 
وجود عداد للكيلومترات بالسيارة باإلضافة إلى سجل متابعة إسناد الوقود واعتماد نظام "GPS" وغير 
ذلك من إجراءات وأدوات الرقابة الداخلية ميكن أن يعوض إلى حد ما املعطيات الواجب تسجيلها في دفتر 
05 درجات وهو ما  03 نقاط على سلم بــــ  السيارة في حالة غيابها. وتبعا لذلك ميكن إسناد تقييم بـ 

يجعل حرج هذا اخلطأ يساوي 09 نقاط وبالتالي فان هذا اخلطأ الشائع يعتبر ذي حرج متوسط.
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و	-		مقترحات	لتفادي	اخلطأ	املتعلق	بغياب	أو	عدم	إحكام	مسك	دفتر	سيارة	املصلحة:
إدراج خانات  التصرف من خالل  أداة مراقبة على  السيارة مما يجعله  لدفتر  الصيغة احلالية  •  مراجعة 
تتعلق بجملة املسافات املقطوعة شهريا وسنويا /حساب معدل كلفة الكيلومتر الواحد دوريا / جدول 

املعاينات الشهرية لنسبة االستهالك.
•  اعتماد منظومة استغالل لهذه البيانات مما سيفرض حسن تعمير دفتر السيارة.  
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ميثل مسك بطاقات متابعة السيارات أحد أدوات الرقابة الداخلية )الضبط الداخلي( على التصرف في أسطول 
السيارات. ويتجسم مسك هذه البطاقات في جتميع معطيات صيانة كل سيارة أو عربة في بطاقة متّكن من حوصلة 
ومدى  الصيانة  عملية  تقييم  ييّسير  ما  وهو  العربة  استغالل  فترة  طوال  وتاريخها  العمليات  وعدد  الصيانة  كلفة 
جناعتها من حيث اجلودة والكلفة. كما أن هذه البطاقات تسمح باعتماد محاسبة حتليلية لنفقات صيانة األسطول 
مبا يبسط عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة بالصيانة الطفيفة أو املعمقة أو الدورية، كما متّكن هذه املعطيات من تقييم 
حسن استعمال وسيلة النقل من طرف سائقها )الطرف الذي أسندت له السيارة او العربة( مبا من شأنه أن يحدد 

مسؤوليات سوء االستعمال واألضرار بالعربة.
كما متكن هذه البطاقات من برمجة الصيانة الدورية حسب سن العربة واملسافة املقطوعة وطبيعة االستعمال هذا 

باإلضافة الستعمالها في اتخاذ قرار التخلي عن العربة وإنهاء استعمالها.

أ	-		تقدمي	خطأ	غياب	أو	عدم	إحكام	مسك	بطاقات	متابعة	صيانة	السيارات:
هو كل تقصير إما في مسك بطاقة متابعة صيانة العربات أو التهاون في تعميرها بدقة وبكل  املعلومات الالزمة.

ب	-		اإلطار	الترتيبي:	
دليل إجراءات التصرف في السيارات الصادر في سنة 2000.

غياب أو عدم إحكام مسك بطاقات 
متابعة صيانة السيارات

4
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ج	-		آثار	خطأ	غياب	أو	عدم	إحكام	مسك	بطاقات	متابعة	صيانة	السيارات:
كل تقصير أو عدم إحكام مسك لبطاقات متابعة الصيانة يؤدي الى:

عدم الضغط على كلفة الصيانة.  •
عدم حتديد مسؤولية كل طرف في استعمال العربة.  •

القيام بالصيانة الدورية بصفة اعتباطية وهو ما ينجر عنه كلفة إضافية.  •
•  ضعف التحكم في كلفة الصيانة حيث ان املتابعة تسمح بتوقع احلاجيات من الصيانة مبا في ذلك قطع الغيار 

مما ميكن من جتميع احلاجيات والشراء في الوقت املناسب مبا يضمن اقل كلفة ممكنة.
تعرض  عند  الصيانة  كلفة  من  الحقا  يزيد  مبا  املسافات(  حسب  )مثال  الوقائية  الصيانة  ضعف  او  •  غياب 

السيارة أو العربة إلى عطب.
•  صعوبة التحكم في الشراءات وبرمجة امليزانيات وفق احلاجيات احلقيقية.

صيانة	 متابعة	 بطاقات	 مسك	 إحكام	 عدم	 أو	 بغياب	 املتعلق	 اخلطأ	 بروز	 د	-			أسباب	
السيارات:

تعود أسباب بروز هذا اخلطأ باألساس إلى:
•  غياب أنوذج مقيس لبطاقة الصيانة.

•  غياب منظومة معلوماتية تيسر التصرف واملتابعة ألعمال الصيانة حيث تعتمد املصالح التي حترص على 
. "Excel" املتابعة على اعتماد التطبيقات املكتبية التقليدية كبرنامج

املالية  السيارات واملصلحة  املكلفة مبتابعة  الورشة واملصلحة  الصيانة بني  املتدخلني وتشتت وثائق  •  تعدد 
ومتدخلني آخرين.

عامة  بصفة  األسطول  في  التصرف  حول  العمومية  الهياكل  طرف  من  سنوي  تقرير  إعداد  وجوبية  •  عدم 
وأعمال الصيانة بصفة خاصة.

•  عدم حرص أصحاب القرار على املتابعة الدورية على حوصلة ألعمال الصيانة على العربات.
•  عدم وعي املتصرفني بأهمية هذه البطاقات كأداة متابعة ورقابة داخلية على التصرف في األسطول 

ه�	-		تقييم	اخلطأ	املتعلق	بغياب	أو	عدم	إحكام	مسك	بطاقات	متابعة	صيانة	السيارات:
تبعا للمنهجية املذكورة أعاله فإنه ميكن تقييم حرج هذا اخلطأ كما يلي :
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•  بالنسبة لتواتر اخلطإ فإن اإلحصائيات املتعلقة بالتقارير الرقابية املذكورة أعاله تبرز ان هذا اخلطأ ورد 
 % %من جملة األخطاء املرتكبة في نشاط صيانة األسطول و04  05 مرات في املالحظات مما ميثل17 
من جملة األخطاء املسجلة في العينة وبالتالي ميكن اعتبار تواتره أقل من املتوسط وإسناده تقييما بنقطة 

على سلم بـ 05 درجات واملذكور أعاله.
وجتدر اإلشارة الى أن أغلب اآلراء في الورشة اجلماعية أكدت على أن تواتر هذا اخلطإ أعلى مما أبرزته العينة.

أحيانا  يكون  مالي،  ضرر  عنها  ينتج  قد  تراتيب  مبخالفة  تتعلق  فإنها  اخلطأ  هذا  بخطورة  يتعلق  فيما  •  أما 
مباشرا من خالل تكرار الصيانة الوقائية دون حلول أجل ذلك )تغيير زيوت،عجالت( أو بصفة غير مباشرة 
عالية  اخلطأ  هذا  اخلطورة  يجعل  ما  لهوهو  واالستعداد  توقعه  لعدم  عطب  صيانة  كلفة  ارتفاع  خالل  من 
بتقييم يقدر ب 04 نقاط على سلم بـ 05 درجات وهو ما يجعل حرج هذا اخلطأ يتراوح بني 04 و08 نقاط 

حسب تقييم التواتر وبالتالي فان هذا اخلطأ الشائع يعتبر ذو حرج اقل من املتوسط.

و	-			مقترحات	لتفادي	اخلطأ	املتعلق	بغياب	أو	عدم	إحكام	مسك	بطاقات	متابعة	صيانة	
السيارات:

•  اعتماد بطاقة مقيسة ملتابعة الصيانة وإدراجها بدليل اإلجراءات.
•  إرساء منظومة معلوماتية مندمجة متكن من متابعة عمليات وكلفة الصيانة.

•  فرض إعداد الهياكل العمومية تقرير سنوي حول صيانة األسطول وكلفتها كلما جتاوز عدد العربات حدا 
معينا.

•  مراجعة دليل إجراءات التصرف في السيارات الصادر في سنة 2000 وحتيينه.
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

املرحلة التحضيرية01

1-  نقص في الدراسات األولية 
2-  جتزئة الشراءات للتفصي من إبرام صفقة 

3-   عدم ضبط احلاجيات بدقة مبا أدى إلبرام مالحق واملس من 
ترتيب العارضني وبالتالي من اقتصاد الصفقة بسبب ارتفاع 

حجم التعديالت 
4-   نقص او غياب دراسات األرضية مبا ينجر عنه تغيير كميا 

نوعيا في فصول األسس وأحيانا مالحق
5-  جتزئة الشراءات 

6-   غياب البرمجة املسبقة لطلبات العروض وبالتالي نتج عن 
ذلك توزيع غير محكم لطلبات العروض والتي تركزت اغلبها 

على نهاية السنة 
7-   عدم احلصول على التراخيص اإلدارية واملصادقات قبل بدء 

التنفيذ 
8-  نقص الدراسات

9-  عدم احكام تقدير احلاجيات األولوية 
10-  عدم كفاية الدراسات األولوية مقارنة بالدراسات التنفيذية 

11-   عدم استكمال االعمال التحضيرية من انتزاع وحتويل 
للشبكات وفقد النزاعات مع االجوار وتسوية املشاكل 

العقارية قبل اإلعالن عن املنافسة
12-   غياب التنسيق بني مرحلة البناء أو التهيئة ومرحلة جتهيز 

املشروع
13-  عدم حتديد احلاجيات بدقة

14-  تشتت الطلبات
15-  برمجة غير محكمة للطلبات

16-  عدم احكام اعداد كراسات الشروط 
17-  جتزئة الطلبات

18-  عدم ايالء العناية الكافية إلعداد كراسات الشروط
19-  عدم جتميع احلاجيات

20-   عدم تعيني مكتب مراقبة ألشغال موضوع صفقة مبا ال يسمح 
من التأكد من مطابقة اإلشغال للمواصفات 

21-   عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي تفاقم التأخير في 
جتسيم املشروع

22-  عدم جتميع احلاجيات
23-   عدم تعيني مكتب مراقبة ألشغال موضوع صفقة مبا ال يسمح 

من التأكد من مطابقة اإلشغال للمواصفات 
24-  اسناد دراسات ملصمم غير مختص

25-   عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي تفاقم التأخير في 
جتسيم املشروع

26-  االعتماد على كتيب املصنع لضبط اخلصائص الفنية 
27-   تشريك مزود في حتديد اخلصائص الفنية للحاجيات إلعداد 

وثائق املنافسة 
28-   سوء التقدير لكلفة املشاريع )عدم الضبط املسبق ملواقع 

املشاريع ....(
29-  عدم احترام البرمجة السنوية للدراسات واملشاريع

30-  نقائص في الدراسة الفنية 
31-   نقائص في تقدير احلاجيات )اقتناءات ال تتماشى 

واحلاجيات(
32-  ضعف حتديد احلاجيات في شراءات الصيانة

33-  عدم احكام برمجة الطلبات

حتديد 
غير كاف 

للحاجيات

ملحق عدد 1: حوصلة للمالحظات المتعلقة بالثالثة أخطاء األكثر شيوعا في مجال 
التصرف في الصفقات العمومية حسب ما ورد في تسعة تقارير رقابية 
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

34-  جتزئة الطلبات
35-  نقائص في ضبط احلاجيات 
36-  عدم احكام تقدير احلاجيات 

37-  سوء تقدير احلاجيات 
38-  عدم كفاية البيانات والشروط املقدمة بكراسات الشروط

39-  ادراج عالمات اشهارية بكراسات الشروط
40-  عدم ضبط احلاجيات بدقة 

41-   عدم اعداد تقديرات اإلدارة بخصوص الصفقات )امللف 
السري(

42-  جتزئة الشراءات
43-  عدم اخضاع مواقعاملشاريع للدراسات اجليولوجية

44-  عدم توفر العقارات إلقامة املشاريع التي يتم ابرام صفقاتها
45-  عدم احلصول على رخص البناء والتقيد بالشروط البيئية 
46-  عدم تكليف مراقبني فنيني او تعيينهم بعد انطالق اإلشغال

47-  التأخير في إعداد الدراسات 
48-  ضعف التنسيق بني مختلف املتدخلني

49-  عدم استكمال اإلعمال التحضيرية لتنفيذ املشاريع في اإلبان
50-   اشتراط ترخيص هيئة املهندسني املعماريني للمشاركة في 

طلب عروض دراسات معمارية 
51-  اشتراط املشاركة على املزودين املنصبني بوالية معينة

52-  عدم جودة الدراسات ودقتها
53-  عدم فض اإلشكاليات العقارية بصفة مسبقة 

54-  عدم القيام بدراسة دقيقة
55-  ضعف في حتديد احلاجيات

56-  اعتماد شروط مجحفة ذات طبيعة اقصائية 
57-  عدم واقعية اآلجال التعاقدية 

58-  نقائص في الدراسات تؤدي الى تعديل املشروع
59-  جتزئة الشراءات
60-  جتزئة الشراءات

61-  نقص في حتديد احلاجيات كميا
62-   عدم تناسب توزيع الطلبات وشروط املشاركة مع واقع 

السوق
63-   عدم ضبط العدد األقصى من األقساط املمكن احلصول عليه 
مما أرسى طلبات بعدة أقساط على مشارك مبا يفوق قدرته

64-  صياغة رديئة لكراسات الشروط
65-  تضييق املنافسة واعتماد شروط مجحفة

66-  جتزئة الشراءات
67-  االخالل باملنافسة  بإدراج شروط مجحفة بكراسات الشروط

68-  ضعف البرمجة املسبقة
69-   عدم احلصول على املصادقات والتراخيص )تسوية وضعية 

عقار قبل اسناد املشروع(
70-   الشروع في اجناز مشاريع بناء دون احلصول على الرخص 

اإلدارية
71-  تغيير املكونات األصلية ملشروع بسبب نقص الدراسات 

72-  تغيير الكميات األصلية للصفقة او طبيعة الطلبات
73-  حتويل احلاجيات أثناء اإلجناز

74-  ادخال تغييرات هامة على حجم الطلبات
75-  عدم توفير األمثلة التنفيذية للدراسات

76-  تغيير في الكميات نتج عنه تغيير ترتيب العارضني
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

77-  نقائص في صياغة كراسات الشروط
78-   تضمني شروط مجحفة في بعض كراسات الشروط تتعلق 

أساسا باخلبرة و عدد املراجع 
79-   جتزئة الشراءات عن طريق أذون تزود متعلقة مبواد 

متشابهة و في فترات متقاربة من السنة قصد تفادي القيام 
بطلبات عروض مما جعل الشركة تتحمل كلفة إضافية نظرا 

القتناء نفس املواد بأسعار متباينة.
80-  عدم اعتماد منهجيات واضحة للفرز 

النسبة 80جملة املالحظات الرقابية في املرحلة التحضيرية 
%11
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

مرحلة االبرام 02

1-   عدم احترام اجال اشهار طلبات العروض مما اجنر عنه تقلص 
املنافسة

2-   تأخير هام في استكمال تقييم العروض
3-   غياب حتليل معمق  لألسعار الفردية من طرف جلنة تقييم 

العروض وغياب رأي حول مقبولية األثمان 
4-   تأخير هام في املصادقة على الصفقة مع موافقة مجلس اإلدارة 
5-   مواصلة التعامل مع مزودين رغم اخاللهم السابق بالتزاماتهم

6-   اعتماد إجراءات شكلية للمنافسة لتسوية وضعية تعامل 
سابق

7-   تغيير في مكونات مشروع مبا ميس باملنافسة في مرحلة 
تقييم العروض

8-   طول إجراءات ابرام الصفقة مما ينهي صالحية العرض
9-   عدم اللجوء إلى املنافسة 

10-   عدم احترام إجراءات ابرام الصفقات وتنفيذها
11-   تأخير في إجراءات ابرام الصفقات
12-   إبرام صفقات على سبيل التسوية 

13-   عدم التقيد بإجراءات إبرام الصفقات
14-   إبرام صفقات على سبيل التسوية 
15-   اسناد الصفقة لعرض غير مطابق

16-   قبول عروض غير مطابقة لكراسات الشروط
17-   اقصاء عروض رغم استجابتها للشروط الفنية 

18-   اقصاء عروض استنادا لشروط غير واردة بوثائق املنافسة 
19-   تأخير في إبرام الصفقات 

20-   عدم إجراء املنافسة
21-   قبول عروض غير مرفقة بعينات رغم اشتراط كراسات 

الشروط ذلك 
22-   اعتماد مواصفات للفرز غير منصوص عليها بكراسات 

الشروط
23-   اجتماع اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات باملنشأة دون 

حضور كل أعضاءها
24-   عدم توفير امللفات ألعضاء جلنة مراقبة الصفقات في متسع 

من الوقت
25-   عرض صفقات على مجلس اإلدارة دون رأي جلنة مراقبة 

الصفقات
26-   سوء اعداد ملفات الصفقات

27-   عدم عرض امللفات على جلنة الصفقات إال على سبيل 
التسوية 

28-   عدم عرض امللفات على مجلس اإلدارة إال على سبيل التسوية
29-   عدم احترام آجال إشهار طلبات العروض 

30-   قبول عروض غير مطابقة
31-   عدم تفعيل املنافسة 

32-   اعتماد التعيني املباشر للمصممني في مشاريع تفوق 800 
ألف دينار

33-   بطئ إجراءات اإلبرام وتأخير هام
34-   إبرام عقود الدراسات على السبيل التسوية 

35-   طول مدة تقييم  العروض
36-   عدم احترام مدة صلوحية العروض

37-   إبرام صفقات بالتفاوض املباشر دون مبررات ملقتضيات 
األمر املنظم للصفقات

عدم التقيد 
بإجراءات 

ومقتضيات 
املنافسة 
النزيهة  
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

38-   قبول عروض غير مطابقة واسنادها الصفقة
39-   جتاوز رأي جلنة مراقبة الصفقات

40-   ابرام صفقة دون احلصول على الرأي املسبق للجنة مراقبة 
الصفقات

41-   عدم مصداقية تقديرات اإلدارة
42-   عدم احلرص على التثبت من مقبولية األثمان

43-   قبول عروض ال تتطابق ومقتضيات كراس الشروط
44-   تكليف مصممني بإجناز دراسات دون عقد كتابي

45-   اسناد دراسات ملصمم غير مختص
46-   تأخير هام في املصادقة على عقود الصفقات بعد رأي 

باملوافقة من جلنة مراقبة الصفقات 
47-   التأخير في انطالق إجراءات إبرام الصفقات

48-   تأخير هام في إجراءات إبرام الصفقات 
49-   بطئ في انطالق اإلجراءات

50-   اإلفراط في اعتماد العقود اإلطارية و التمديد فيها لفترات 
طويلة و مراجعة أسعارها مع املزود خارج إطار املنافسة مما 

أدى الى احتكار بعض املزودين لعدد من اخلدمات املطلوبة 
من قبل الشركة لفترات تواصلت في بعض احلاالت ل08 

لسنوات
51-   ابرام عقود التامني طوال عدة سنوات دون اللجوء للمنافسة 

النسبة 51جملة املالحظات الرقابية  ملرحلة االبرام
%23
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

مرحلة التنفيذ 03

1-   التأخير في خالص مستحقات األطراف املكلفة بالدراسة 
واملتابعة

2-   عدم جدية خدمات مكتب املراقبة 
3-   قلة االعتناء بدفتر احلضيرة )نقص في املعطيات/شطب/

أخطاء/غياب/....(
4-   غياب املتابعة الكافية أو اجلدية حلضائر املشاريع

5-   عدم مطابقة األشغال ملقتضيات كراسات الشروط الفنية 
6-   عدم التفطن لتجاوز اإلشغال ملبلغ الصفقة

7-   اجناز إشغال إضافية دون موافقة املشتري العمومي بسبب 
نقص املراقبة 

8-   تأخير هام في اصدار اإلذن ببدء األشغال 
9-   تأخير هام في تبليغ الصفقات

10-   تولي أصحاب الصفقات التعامل مع مقاولني دون ترخيص 
مسبق من املشتري العمومي

11-   غياب او ضعف مراقبة ومتابعة اإلجناز
12-   تنفيذ الصفقة قبل استكمال إجراءات التبليغ والتعاقد

13-   عدم اعالم هيئة املتابعة واملراجعة باملالحق التي فاقت 
نسبتها %50

14-   حتمل فوائض تأخير بسبب عدم اخلالص في اآلجال 
15-   خالص مبالغ بدون موجب

16-   تأخير هام في إجناز األشغال واستالمها
17-   عدم رفع التحفظات بعد االستالم الوقتي 

18-   طول مدة استالم األشغال )15 شهر(
19-   تأخير في خالص مستحقات املقاولني )كشوفات وقتية 

وحساب نهائي(
20-   خالص الكشوفات على أقساط

21-   اللجوء الى مالحق على سبيل التسوية 
22-   تعطل اجناز مشروع بسبب ضعف التنسيق بني املتدخلني 

العموميني )نقل شبكات( 
23-   تغيير آجال التنفيذ

24-   إبرام ملحق على سبيل التسوية
25-   تأخير هام في اإلجناز

26-   اصدار أذون التزود قبل استيفاء إجراءات عقد الصفقة
27-   عدم التقيد مبوضوع الصفقة 

28-   عدم تخصيص أعوان ملسك دفتر احلضيرة 
29-   عدم التثبت من صحة األثمان املفوترة

30-   عدم احلرص على متابعة تنفيذ اتفاقيات اخلدمات
31-   إبرام مالحق على سبيل التسوية 

32-   عدم االلتزام ببنود الصفقة
33-   إبرام مالحق على سبيل التسوية

34-   عدم التقيد بالبنود التعاقدية
35-   غياب املتابعة والتثبت من اإلجناز 

36-   تأخير في انطالق التنفيذ وإرجاء تنفيذ بعض املكونات
37-   ضعف التنسيق عند اجناز املشاريع املشتركة 

38-   غياب املتابعة الفنية اجلدية إثناء اإلجناز )نقص او غياب 
األعوان الفنيني في مختلف اإلعمال –اجتماعات احلضرة- 

االستالم الوقتي.....(
39-   عدم رفع اإلخالالت في التنفيذ في اإلبان

40-   غياب حسابية مواد حتمي اإلقتناءات خاصة من التجهيزات

ضعف 
املتابعة 
واملراقبة 

على التنفيذ  
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

41-   غياب جرد مادي سنوي للتجهيزات واالقتصار على اجلرد 
احملاسبي

42-   عدم مسك كراس احلضيرة 
43-   ضعف املراقبة إثناء اإلجناز 

44-   البطء في اإلجناز
45-   تأخير في االستالم واالستغالل

46-   إبرام مالحق على سبيل التسوية 
47-   بطئ في اإلجناز

48-   تأخير هام في إمضاء الصفقة
49-   إبرام مالحق على سبيل التسوية 

50-   عدم إعالم هيئة املتابعة واملراجعة باملالحق التي تتجاوز 
50% من مبلغ الصفقة األصلية

51-   اخلالص قبل استالم احلاجيات
52-   عدم اخلالص في اآلجال – التأخير في اخلالص

53-   عدم احلرص على احلصول على الضمان النهائي في اآلجال 
القانونية

54-   إبرام مالحق على سبيل التسوية 
55-   عدم االلتزام باآلجال القانونية لالستالم الوقتي او النهائي
56-   خالص الدراسات مبا يخالف التراتيب و وجود فوارق بني 

تقدير الدراسات ونتائج الصفقة
57-   ضعف عملية املراقبة على تنفيذ األشغال

58-   عدم مسك دفتر احلضيرة
59-   عدم تكليف مكاتب مراقبة فنية 

60-   عدم تعامل جلنة مراقبة الصفقات مع نفس اإلخالالت بنفس 
املوقف

61-   إبرام مالحق على سبيل التسوية 
62-   عدم احترام اجال استالم األشغال

63-   تأخير هام في اصدار إذن بدء التنفيذ
64-   طول إجراءات املصادقة على الدراسات 

65-   عدم ابرام عقود تأمني على مسؤولية املتدخلني في ميدان 
البناء 

66-   اجناز أشغال خارج موضوع الصفقة على حساب الصفقة
67-   عدم تطبيق غرامات التأخير على كشوفات احلسابات 

الوقتية 
68-   عدم إحكام مسك دفتر احلضرة 

69-   خالص التنفيذ في الكشوفات الوقتية دون تقدمي اثبات قيمة 
التزويد )فواتير في الغرض(

70-   منح آجال إضافية غير محددة لرفع التحفظات دون 
احتسابها 

71-   طول املدة بني انتهاء األشغال وتاريخ استالمها
72-   تأخير في االستالم النهائي واخلتم النهائي 

73-   خالص كميات غير منجزة فعليا 
74-   ضعف التنسيق بني األطراف املتدخلة 

75-   عدم تأمني مسؤولية كل املتدخلني في مشاريع الصفقات
76-   املوافقة  على خالص مبالغ بدون وجه حق

77-   اجناز أشغال غير واردة بعقد الصفقة وعلى حساب الصفقة 
دون إبرام ملحق في الغرض 

78-   اخالالت في التنفيذ وعدم مطابقة  ملواصفات االستالم 
النهائي دون رفع التحفظات
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

79-   عدم صحة محتوى كشوفات احلساب مقارنة مبا أجنز
80-   اعتماد املناولة دون ترخيص مسبق من املشرف العمومي 

81-   التأخير الهام في اإلجناز
82-   ضعف املتابعة واملراقبة أثناء التنفيذ
83-   اخلالص دون معاينة فعلية لإلجناز

84-   خالص مبالغ مبا يفوق املستحقات
85-   غياب املراقبة ملدى احترام الكميات التعاقدية ملكونات األكلة 

86-   دفع مبلغ إضافي غير مبرر
87-   استكمال االستالم النهائي دون رفع التحفظات 

88-   عدم اتخاذ التدابير الالزمة ضد املخلني بالتزاماتهم

النسبة 88جملة املالحظات الرقابية ملرحلة التنفيذ
% 40

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

مرحلة اخلتم04

1-  عدم احترام آجال اخلتم النهائي للصفقات
2-  عدم ختم ملفات الصفقات

3-  عدم القيام بإجراءات القبول النهائي واخلتم النهائي
4-  عدم االلتزام بآجال ختم الصفقات

5-  عدم ختم الصفقات
6-   البطء والتأخير الهام في إعداد ملفات اخلتم وعرضها على 

اللجنة
7-  غياب كلي لعملية ختم الصفقات 

عدم ختم 
الصفقات 

أو التأخير 
فيه

النسبة 07جملة املالحظات الرقابية  ملرحلة اخلتم
% 02

النسبة 215جملة املالحظات  الرقابية ب 09 تقارير رقابية
%100
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

ضبط األسطول01

1-   قائمة العربات والسيارات غير محينة – غياب قاعدة معطيات 
محينة

2-   عدم التطابق بني عناصر قائمة األسطول املعدة من قبل الهيكل 
العمومي والقائمة املستخرجة من قاعدة البيانات املمسوكة 

من قبل اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية بوزارة أمالك 
الدولة والشؤون العقارية 

3-    عدم إعالم اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية ببيع 
السيارات 

4-   عدم حرص اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية على 
حتسني قاعدة بياناتها

5-   عدم تغيير تخصيص السيارات وملكيتها الوزارية اثر ادماج 
الوزارات أو إحالة العربات بعد حل هياكل عمومية 

6-   غياب منظومة معلوماتية لدى الوزارة للتصرف في أسطول 
العربات 

7-   أخطاء في إدراج معطيات العربات بقوائم األسطول )ترقيم 
العربات والهياكل...(

8-   عدم حتيني معطيات اسناد السيارات أو احالتها ملصالح أخرى 
كلما عرفت تغييرا 

9-   عدم حتيني اجلهة املالكة للسيارة 
10-   افتقار العربة اإلدارية للبطاقة الرمادية 

11-   عدم مد مصالح الهيكل العمومي اإلدارة العامة لضبط األمالك 
العمومية مبختلف التحويرات املتعلقة باألسطول حتى 

تتمكن من حتيني قاعدة البيانات املمسوكة لديها 
12-   اعتماد ترقيم مخالف للترقيم احملدد للجوالن)اعتماد 

السلسلة العادية بدل الترقيم اإلداري او العكس(
13-   اعتماد ترقيم جوالن باللوحة املنجمية مخالف للترقيم املدون 

بشهادة التسجيل )مخالفة إدارية ومخالفة جنائية حسب 
الفصل 88 من مجلة الطرقات(

14-   تشتت وعدم تنظيم وجتميع وثائق التصرف في األسطول
15-   غياب معطيات إحصائية خاصة بأسطول السيارات 

والعربات )التطور/التوزيع/اخلصائص...(
16-   عدم حتيني قائمة أسطول العربات سواء بعد البيع أو الشراء 

أو اإلحالة على عدم االستعمال )غياب جرد مادي محني (
17-   عدم االنتظام في تقييد املعدات والعربات في قوائم اجلرد 

واملتابعة
18-   عدم قيام إدارة احملاسبة باستغالل نتائج اجلرد املادي 

ألسطول العربات والقيام بالتسويات الالزمة 
19-   حساب املعدات الدارجة والعربات ال يعكس واقع هذه 

املعدات
20-   عدم شمولية او عدم صحة جرد األسطول

21-   عدم تطابق قائمة األسطول لدى الهيكل العمومي مع معطيات 
السجل الوطني للعربات املمسوكة من طرف الوكالة الفنية 

للنقل البري أو السجل املركزي للسيارات والعربات املمسوك 
من قبل اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية لوزارة أمالك 

الدولة 
22-   عدم حرص الهيكل العمومي على حتديث معطيات السجل 

املركزي للسيارات والعربات املمسوك من قبل اإلدارة العامة 
والسجل الوطني حلاالت تسليم العربات ذات االمتياز 

اجلمركي إلى مصالح الديوانة والتخلي عنها.

عدم  مسك 
قوائم 

وملفات 
ادارية 
محينة 

ألسطول 
السيارات 

والعربات  

ملحق عدد 2 : حوصلة للمالحظات المتعلقة باألربعة أخطاء األكثر شيوعا في مجال 
التصرف في السيارات والعربات اإلدارية حسب ما ورد في خمسة تقارير رقابية
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

23-   استعمال ترقيم منجمي مخالف لقرار وزير النقل في 25 
جانفي 2000

24-   عدم مسك الهيكل املعني مللف قانوني خاص بكل معدة 
دارجة يتضمن نسخا من وثائق جوالنها اإلجبارية وقرارات 

تخصيصها والتصرف فيها 
25-   عدم اعالم مصالح اجلباية  وهيكل التامني بسحب عربات 

من اجلوالن  مما يعرض الهيكل العمومي لتواصل اجبارية 
خالص معاليم اجلوالن  و التامني.

النسبة 25جملة املالحظات الرقابية  لنشاط ضبط األسطول
%21

عدد املالحظات اخلاصة بخطأ عدم  مسك قوائم و ملفات إدارية 
محينة

18
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

تخصيص العربات02
 والسيارات

1-   تضمن قائمة األسطول لعربات دون حتديد صيغة اسنادها
2-   عدم تقيد قوائم األسطول بصيغ االسناد الستة )06( الواردة 

في قائمة اإلدارة العامة للضبط )سيارة مكلف مبأمورية 
/ سيارة وزير أو ما شابه/ سيارة مراسم/ سيارة ذات 

استعمال مزدوج/ سيارة مصلحة / سيارة وظيفية (
3-   اسناد سيارات املصلحة مع االستعمال ألغراض شخصية 

واالنتفاع بها قبل احلصول على تأشيرة مسبقة من مراقب 
املصاريف العمومية )تسويتها الحقا(

4-   عدم اعتماد مصالح مراقبة املصاريف ملنظومة متابعة 
التراخيص املؤشر عليها إلسناد سيارات املصلحة مع 

االستعمال بصفة ثانوية ألغراض شخصية 
5-   عدم التنصيص على رقم السيارة املسندة مبقرر اسناد سيارة 

املصلحة مع االستعمال الشخصي
6-   عدم تضمني مقررات اسناد السيارات املصلحة لتاريخ 

اصدراها
7-   اصدار مقررات اسناد لسيارات املصلحة بأثر رجعي

8-   إمضاء مقررات اسناد سيارات املصلحة من قبل من ليس لديه 
الصفة )رئيس الديوان/كاتب عام الوزارة..(

9-   استعمال سيارات مصلحة ألغراض شخصية دون ترخيص
10-   اجلمع بني االمتياز العيني - اسناد سيارة- واملنحة 

الكيلومترية 
11-   عدم توفر محاضر استالم وتسليم للسيارات 

املسندة)مصلحية مع االستعمال الشخصي  ووظيفية(
12-   عدم تطابق تاريخ االنتفاع بالسيارة وتاريخ خصم املنحة 

الكيلومترية 
13-   منظومة انصاف تسمح باجلمع بني االمتياز العيني املتمثل 
في اسناد سيارة وظيفية )ادراج قرار االسناد باملنظومة ( 

واملنحة الكيلومترية 
14-   عدم إمكانية التثبت من خصم املنحة الكيلومترية عند 

اسناد سيارة إدارية اذا كان املستنفذ يتم تأجيره على هيكل 
آخر )وزارة/منشأة عمومية..(- حاالت احلاق واتفاقيات 

تأجير-
15-   افتقار محاضر االستالم والتسليم للمعطيات الكافية 

)تواريخ/اختام/عدد رتبي/...( مبا ال يسمح باملتابعة
16-   إمضاء السائق بدل املستفيد في حاالت تسليم سيارات 

وظيفية 
17-   قرارات تخصيص املعدات ال تتضمن عدد القرار وسنة 

إصداره
18-   استعمال معدات دارجة دون قرارات تخصيص )تخصيص 

لفائدة الفروع وغير ذلك(
19-   عدم عرض امتيازات عينية متمثلة في اسناد سيارات على 

مجلس إدارة املنشأة وعدم اعالم مراقب الدولة )مخالفة 
للفصل 12 من االمر 2197 ( قبل ادخال االمتيازات حيز 

التنفيذ .
20-   أوجه التخصيص غير مطابقة للتراتيب )برتوكول- 

وزير...(
21-   عدم اعتماد املطبوعات املقيسة

22-   غياب دفتر متابعة اسناد بطاقات استعمال السيارات او عدم 
كفاية املعطيات املضمنة

عدم التقيد 
كليا او 
جزئيا 

بتراتيب 
تخصيص 

السيارات و 
العربات 
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

23-   عدم التنصيص بدفتر متابعة بطاقات االستعمال على 
عمليات التجديد

24-   عدم مطابقة بطاقة االستعمال لقرار االسناد
25-   اسناد بطاقات استعمال سيارات دون وجود قرار اسناد

26-   عدم التنصيص على املعطيات الضرورية على بطاقة 
االستعمال

النسبة 26جملة املالحظات الرقابية  لنشاط  تخصيص السيارات و العربات
%22

عدد املالحظات املتعلقة ب عدم التقيد كليا أو جزئيا بتراتيب 
تخصيص السيارات و العربات

21

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

استعمال 03
األسطول

1-   غياب اجلدية في تدوين املعطيات على دفاتر السيارات 
2-   عدم تعمير دفاتر السيارات 

3-   عدم امضاء دفاتر السيارات من قبل مستعمل السيارة 
4-   غياب مراقبة لدفاتر السيارات

5-   عدم تعمير دفاتر سيارات املصلحة إما كليا او جزئيا )عدم 
التنصيص على رقم مقطع الوقود /تاريخ التنقل/توقيت 

التنقل/املكان املقصود/عدم امضاء السائق/غياب أثر 
للمراقبة »مثال : ختم«/.....(

6-   منح أذون مأمورية مستمرة املفعول مبا ال يسمح مبتابعة 
معطيات التنقل وبالتالي حتديد املسؤوليات

7-   عدم انتظام التسجيل او غياب التسجيل بدفتر السيارة )وثيقة 
أساسية ملتابعة استهالك الوقود(

8-   سوء تسجيل او غياب تسجيل املعطيات املتعلقة باستعمال 
سيارة املصلحة

9-   استعمال سيارات املصلحة دون اذن مأمورية
10-   عدم استرجاع السيارات من كبار املسؤولني بعد انتهاء 

مهامهم 
11-   عدم اعتماد وثائق االستالم والتسليم

12-   استعمال عربات دون وثائق جوالن )شهائد التأمني/ ما يفيد 
خالص معاليم اجلوالن (

GPS 13-   محدودية نسبة املعدات املجهزة بــ
14-   عدم توجيه استجوابات للسواق املخطئني في حالة احلوادث 

وعدم اتخاذ إجراءات ردعية
15-   غياب أو محدودية املراقبة والتفقد للعربات والسيارات 

16-   نقائص في مسك دفاتر السيارات )نقص في البيانات 
واإلمضاءات واملراجع...(

غياب او 
عدم إحكام 
مسك دفتر 

السيارة 
أو العربة

النسبة 18جملة املالحظات الرقابية  لنشاط  استعمال األسطول
%15

عدد املالحظات املتعلقة ب غياب او عدم إحكام مسك دفتر السيارة 
او العربة

10



103 العشرة أخطـاء األكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي - دراسة خصوصية

الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

تعهد و صيانة 04
األسطول

1-   عدم توفر االختصاص املطلوب في املكلف مبتابعة أعمال 
التزود والصيانة واإلصالح )تتطلب مؤهالت فنية( 

2-   اعمال الصيانة والتعهد للسيارات والعربات اإلدارية تفتقد 
إلى إطار تنظيمي أو اجرائي مضبوط 

3-   اعمال الصيانة والتعهد ال تخضع ملتابعة أو مسك ملعطيات 
إحصائية 

4-   تشتت الوثائق املتعلقة بعمليات الصيانة واإلصالح بني 
مختلف املتدخلني 

5-   غالء اثمان اقتناء قطع الغيار لدى الهياكل العمومية مقارنة 
باألثمان املتداولة بالسوق

6-   عدم حرص املصالح اإلدارية على احلصول على أفضل اإلثمان 
عند صيانة وإصالح العربات اإلدارية 

7-   جتزئة الشراءات اخلاصة بصيانة العربات
8-   عدم احترام مقتضيات وإجراءات الشراء العمومي وخاصة 

املنافسة والشفافية واملساواة من ذلك عدم دقة حتديد 
احلاجيات وعدم ذكر الكميات عند في وثائق التزود لصيانة 

وإصالح السيارات 
9-   فوارق هامة في قيمة قطع الغيار في فترات زمنية متقاربة 

10-   اقتناء قطع غيار وخزنها رغم انها ال تصنف ضمن قطع 
االستهالك الدوري 

11-   استبدال قطع غيار في وقت قصير ودون البلوغ املسافة 
النظرية لدوامها

12-   السياقة املتهورة للسيارات مما يتسبب في تلف سريع لقطع 
الغيار 

13-   عدم القيام بالتثبت الدوري في مستوى املاء والزيت مبا من 
شأنه اإلضرار أو اتالف احملرك أو أجزاء منه 

14-   عدم القيام بتغيير القطعة التالفة  فعليا 
15-   استعمال قطع غيار مستعملة 

16-   التعامل مع مزودين مقراتهم بعيدة عن الهيكل العمومي دون 
مبرر

17-   عدم التأكد من اجناز خدمات )استرجاع قطع غيار السيارات 
التي مت تغييرها(

18-   عدم التصرف في مخزون قطع الغيار الذي زال االنتفاع به 
في االبان

19-   عدم جرد مخزون قطع الغيار بصفة دورية
20-   مدة الصيانة للعربات مطولة من دور مبرر مما ينعكس على 

أنشطة االستغالل
21-   عدم اعتماد بطاقة معاينة معدات وبطاقة مراقبة بعد 

اإلصالح في ملفات الصيانة
22-   غياب نظام فوترة داخلية لضبط الكلفة الفعلية للصيانة في 

ورشات الهيكل 
23-   ارتفاع كلفة الصيانة بالدار األم )قطع غيار ويد عاملة(

24-   صعوبة تطبيق املقتضيات املالية في االتفاقيات مع الدار األم 
)نسبة التخفيض / األسعار الثابتة ...(

25-   محدودية املنافسة وشكليتها في الصيانات محدودة الثمن 
)الصبغة االستعجالية /رفض املزودين التعامل ...(

26-   رداءة وثائق اجراء املنافسة )عدم حتديد خاصيات فنية / 
عدم اشتراط التنصيص على العالمات التجارية ومصادر 

الصنع...(

غياب او عدم 
إحكام مسك 

لبطاقات 
متابعة 
صيانة 

السيارات و 
العربات 
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عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

27-   صيانة سيارات قدمية مببالغ باهظة
28-   غياب إطار ترتيبي يحمي املشترين العموميني واحلرفاء في 

تعاملهم مع الدار األم 
29-   غياب أو عدم حتيني دوري لبطاقة متابعة كل عربة مبا ال 

يسمح بترشيد الصيانة وحصر الكلفة 

النسبة 29جملة املالحظات الرقابية  لنشاط  تعهد و صيانة األسطول
%24

عدد املالحظات املتعلقة ب غياب او عدم إحكام مسك لبطاقات 
متابعة صيانة السيارات و العربات

05

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

اسناد و استعمال 05
الوقود

1-   عدم إرساء نظام رقابة داخلية لتقييم استهالك الوقود 
)اجلداول الشهرية(

2-   غياب معايير موضوعية في حتديد املسافات املستوجبة إداريا 
إلسناد الوقود لسيارات املصلحة املستعملة بصفة ثانوية 

ألغراض شخصية 
3-   اعتماد تقدير اعتباطي أو نفس التقدير رغم اختالف املصالح 

واملسالك وذلك لتقدير املسافات املستوجبة إداريا إلسناد 
الوقود لسيارات املصلحة مع استعمال ألغراض شخصية 
4-   املسافات الفعلية املقطوعة شهريا تقل بكثير عن املسافات 

املعتمدة في التراخيص إلسناد الوقود لسيارات املصلحة مع 
استعمال ألغراض شخصية 

5-   عدم تناسب كمية الوقود املسندة مع املسافات املقطوعة 
بالنسبة لسيارات املصلحة مع استعمال شخصي

عدم 
تناسب 
الوقود 

املسند مع 
املسافات 
املقطوعة 
بالنسبة 
لسيارات 
املصلحة 

ذات 
االستعمال 

املزدوج 

النسبة 05جملة املالحظات الرقابية  لنشاط  اسناد و استعمال الوقود
%04

عدد املالحظات املتعلقة ب عدم تناسب الوقود املسند مع املسافات 
املقطوعة بالنسبة لسيارات املصلحة ذات االستعمال املزدوج

04
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الهيئة العليا للرقابة  اإلدارية والمالية

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

تأمني األسطول06

1-   اهمال متابعة ملفات التأمني املتعلقة باحلوادث
2-   غياب نظام متابعة احلوادث 

3-   عدم تأمني معدات دارجة مبا يخالف الفصل 110 من مجلة 
التأمني واستعمال معدات غير مؤمنة وغير خالصة معاليم 

اجلوالن 
4-   تأمني معدات غير ثابتة ملكيتها

5-   عدم إعالم شركة التأمني بسحب معدات دارجة من اجلوالن 
وقتيا ملدة تفوق 15 يوما للصيانة او نهائيا وذلك طبقا 

ملقتضيات عقد التأمني 
6-   غياب دفتر متابعة حوادث املرور

7-   عدم متابعة حوادث املرور لدى الشركات املؤمنة 
8-   تأخير في إعالم شركة التأمني باحلوادث 

9-   تأخيرها في احلصول على التعويضات من شركة التأمني 
10-   طول فترة اصالح املعدات املتضررة من احلوادث مما يؤدي 

لطول آجال احلصول على التعويضات
11-   عدم جتديد عقد تأمني وسيلة نقل مستعملة 

تقصير في 
متابعة 

احلوادث 
وملفات 
التأمني 

النسبة 11جملة املالحظات الرقابية لنشاط  تامني األسطول
%10

عدد املالحظات املتعلقة ب تقصير في متابعة احلوادث و ملفات 
التامني

03

عدد	النقائص	الشائعة	حسب	املالحظات	الواردة	في	التقاريراملرحلةع/ر
املالحظات

مالحظاتأهم	نقيصة

17
التفويت في 
السيارات و 

العربات التي زال 
االنتفاع بها

1-   غياب مقاييس موضوعية لإلحالة على عدم االستعمال 
)املسافة الدنيا املقطوعة/ العمر األقصى/ نسبة كلفة الصيانة 

 )...

غياب 
مقاييس 

موضوعية 
لإلحالة 
على عدم 

االستعمال 

جملة املالحظات الرقابية  لنشاط  التفويت في السيارات والعربات 
التي زال االنتفاع بها

النسبة 01
%0.8

عدد املالحظات املتعلقة ب غياب مقاييس موضوعية لإلحالة على 
عدم االستعمال

01

النسبة 115جملة املالحظات  الرقابية ب 05 تقارير رقابية
%100

61جملة املالحظات املتعلقة بأهم األخطاء في كل األنشطة
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