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  العامة ملراق�ة املصاریف العموم�ة سة الهیئةلكمة رئ� 

ضطالع مبهامه /صّمام الٕ *د عرشة عقدا دون لكل ٔ!و ملل اا�ٔ  یواصل هیلك مراق�ة املصاریف العموم�ة م
ذ ما یناهز

  :  ٔ!مان و/?ارس لٔ=مانة اليت ٔ!نیطت بعهدته ويه

  "نفاق العمويما,مو#ة الوطنیّة #رب حومكة االٕ  #ىل ٔ!موال احلفاظ"

انوين اTي مفوقعه بني !ٓمري الرصف واحملاسLبني العموم�ني جيعل م
ه ٔ!داة لتصحیح لك مسار قد حيید عن إالطار الق

  .سطرته إالرادة الشعبیة من ^الل \رشیعات جملس نواب الشعب

جراءات اليت قد الٕ انیة بصفة مسLبقة وeسدي النصاحئ ویصّحح املسارات واولهذا اكن هذا الهیلك bراقب تنف�ذ املزي 

ذw xكرeس م�ادئ الشفاف�ة نفاق العمويم واعزه يف oب والقوانني ق�ل ٔ!ن یؤرش lىل االٕ ختالف ٔ!و تنحرف ّمعا ضبطته الّرتات 

  .دارات العموم�ةني لك املتعاملني مع الهیالك واالٕ والزناهة واملساواة واملنافسة ب

نه یؤكد العزم lىل مواص� �امه وتطوbرها لتكون ٔ!كرث إ ف 2015لیوم التقرbر السLنوي لسLنة وٕاذ یقدم هذا الهیلك ا

  .مف�و*ة lىل اكفة مكّو�ت ا�متعجناlة وتوا�ب قواlد التّّرصف احلدیث يف ٕاطار حومكة 

لَُمكْ َوَرُسوُ�ُ َوالُْمْؤِم
ُونَ  قُلِ وَ ﴿ ُ َمعَ لُوا فََسَريَى ا��   ﴾ صدق هللا العظمياْمعَ

 �و�ر ��
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  �ــ��

ٕا*ـداد التقر'ـر  ٔ&نوه "!هودات الك�رية الـيت بـذ�هتا فـرق العمـل الـيت مت ٕا
ـدا�ا قصـد

، ؤ&توDه هلم جبزیـل الشـكر *ـىل مسـامههتم اجلدیـة يف *لیهوكذ6 املصادقة وصیاغته الس-نوي 

  .ٕاIراء حمتواه

املركـزیني واجلهـویني  ؤ&عـوان الرقابـة كام ٔ&Tهتز هذه الفرصة Qٔمثّن جمهود اكفـة املـراق�ني 

نـت مصـدر العدیـد مـن املعطیـات اكواليت  نوها بتقار'ر ماك\هبم*ىل املعطیات والتYالیل اليت مضّ 

  .هنا مgظومة ٔ&دبحصائیة اليت مل تتضمّ االٕ 
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  �امة مقدمة

احلفاظ #ىل التواز0ت املالیة  قصدو, ا+ّ  مزيانیةتنف
ذ مراق�ة #ىل  2015حرصت مصاحل مراق�ة املصاریف العموم
ة 	الل س�نة 

  . يف مدیونیة إالدارةو>رش�ید إالنفاق العمويم والتحّمك 

 فرصّ ة لتحسني Dٔسالیب التّ قرتاOات العملیّ االٕ  ویقّدم 2015 شامال یعكس Jشاطها 	الل س�نة تقرFرا س�نوDٔ  ّE#ّدتطار االٕ  هذا ويف

ق مبراق�ة املتعلّ  2012نومفرب  19املؤرخ يف  2012لس�نة  2878من أ_مر #دد  19معال مبق]ضیات الفصل  ة وذWتنف
ذ املزيانیّ عند  العمويم

ة اخلاضعة ات العموم
ّ تنف
ذ املزيانیّ  حول وpوEّ  زEّ مك]با مرك 51قابة اليت قام هبا ات الرّ نتاجئ معلیّ  وقد Dٔفرز هذا التّقرFر املصاریف العموم
ة

  .فرصّ ف املايل العمويم وتقدمي مجz من املقرتOات الهادفة لتحسني طرق التّ رصّ ة جوانب xلتّ #دّ  تق
ميتناول  كاملرقاuهتا، 

  :  هامن Dٔمهّ نذ�ر  املايل قة �لتّّرصفاملتعلّ  نق
�ات يف #دید ا�االتد	ال #دید التّ إ نوات أ_	رية وقد ّمت 	الل الس�ّ 

اریف وجنّدد التذكري ب�ٔن نتاجئ معلیات الرقابة والتق
مي اليت تضمهنا هذا التقرFر بلورهتا العدید من املشموالت اليت ميارسها مراق�و املص

  .العموم
ة واليت شهدت 	الل الس�نوات أ_	رية العدید من التغیريات #ىل ٕا�ر صدور النّصوص التّالیة

ق مبراق�ة املصاریف العموم
ة املتعلّ  2012نومفرب  19خ يف املؤرّ  2012لس�نة  2878ة #دد م ملراق�ة املصاریف العموم
ّ نظّ أ_مر امل  -

ة ف يف املزيانیّ ة م�ظومة التّرصّ ة و	اصّ ة العموم
ّ ات اجلدیدة xلاملیّ توpّ ال ملنظومة الّرقابة املس�بقة مبا ی�ىش مع  ا�� ن حتی ا�ي تضمّ 

  .حسب أ_هداف

ي Dٔلغیت ة وذW واّ� فقات العموم
ّ نظومة الّص واملتعلّق مب  2014خ يف مارس املؤرّ  2014لس�نة  1039ٕاصدار أ_مر #دد  -

  .zابقة ذات الّص صوص السّ مبق]ضاه مجیع النّ 

 2013لس�نة  5183املتعلّق ب¡�ظمي امجلعّیات وأ_مر #دد  2011س�مترب  24خ يف املؤرّ  2011لس�نة  88ٕاصدار املرسوم #دد  -

ات مبا جيعل #ادة هیلكة امجلعیّ إ و, حنو ه ا+ّ ا�ي یعكس تو£ّ و مویل العمويم م�ظومة التّ خبصوص  2013نومفرب  18خ يف املؤرّ 

  .ميقراطيمنیة مبختلف Dٔبعادها ویضمن تعزFز املسار ا+ّ يف التّ  ،و,ٕاىل £انب ا+ّ  ،مهنا طرفا فا#ال ©سامه

ة ه ±تلف أ_طراف املعنیّ #داد تقرFر مو£ّ �ٕ  ة،العموم
ّ  الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف امتق رشیعي اجلدیدطار ال¡ّ هذا االٕ  يف ظلّ و

0ت ا�متع املدين وذW حرصا #ىل تلبیة انتظارات ة �ٕالضافة لوسائل إال#الم ومكوّ فني معوم
ني وهیالك رقابیّ ة وم]رصّ من سلط س�یاس�یّ 

هتا z حرصت الهیئة #ىل دقّ ر من معلومات ومعطیات مفّص ق
مي واملتابعة من 	الل ما یتوفّ قرار والتّ اذ الأ_طراف املذ�ورة مبا ©سا#دها #ىل اختّ 

 ّ
  .هتاومصداق
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ف أ_طراف يف ٕارساء ترصّ   مبسامهة لكّ ق ٕاّال ش�یدة اليت ال تتحقّ ة واحلومكة الرّ فاف
ّ يف ٕاطار دمع هنج الشّ  املعمتد مّيش التّ هذا ویندرج 

  .و0جعمايل معويم ¿زیه و سلمي 

املاكتب Dٔو£ه Jشاط  خمتلف دراسة #ربة لهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ّ � ٕاىل التعریفقرFر ق مضن هذا التّ طرّ التّ  وس�متّ 

 ّ   :  ٕاىل £انب تق
مي بعض جماالت التّّرصف العمويم وذW طبقا xلمهنجیة التالیة ة واجلهویّةاملركزی

ة مع حتدید مشموالهتا وتنظميها الهیلكي ر مراق�ة املصاریف العموم
ّ حملة عن Jش�ٔة وتطوّ ص ل�سط خّصِ  اّ�ي:  مهیديتّ ال زء اجل -

ّ  وسائل العمل املتاOة من لنÍلص +راسة   .وٕاماكنیات وجتهزيات م]وفرةة xلهیئة توزیع املوارد ال�رشی

واملؤسسات العموم3ة  و8ات ا7ّ تنف3ذ مزيانیّ  طار مراق*ةإ قة ب'شاط الهیئة يف ة املتعلّ حصائیّ لمعطیات االٕ ا�ّصص � :  لوّ ا�ٔ زء اجل -

ة يف خمتلف Ïشاط مراق�ة املصاریف العموم
ّ ب  قةاملتعلّ  اتحصائیّ مجz من االٕ  رس يف هذا اجلزءس�ن¡�اول �+ّ :  وامجلا<ات احمللّیّة

ىل £انب إ ، )لور Dٔوّ حم( رصف املايل وت�ٔطريهالتّ اة ٕاىل مراق�ة Dٔو£ه فقات العموم
ّ �ٔشرية #ىل النّ Dٔوpه من ٕاس�ناد التّ 

 ). حمور Õين(Ôان ة يف خمتلف اxلّ قة حبضور مراقب املصاریف العموم
ّ ات املتعلّ حصائیّ االٕ 

هذه  ا>ك¡س�هي ملا Dلوزارات واملؤسسات العموم3ة وامجلا<ات احمللیة ةفقات العموم3ّ ة �لّص راسة حتلیلیّ 7 ا�ّصص:  ايناجلزء الثّ  -

ّ اءات العموم
ّ یغة الرئ�س�یة لتنف
ذ الّرش طراف �عتبارها تتعلق �لّص ى #دید ا_ٔ ة كربى +یّ مهّ Dٔ  منات حصائیّ االٕ   يت ميرّ ة وال

 .ةجناز املشاریع العموم
ّ إ #ربها 

z يف ر معلومات ومعطیات مفّص تقارFرها مبا یوفّ  ة يف لكّ ات #ادة دDٔبت #لهيا مراق�ة املصاریف العموم
ّ #داد هذه Ùحصائیّ إ ل وميثّ 

 .ةة Dٔو الهیالك الرقابیّ رصف املعنیّ ة من Ùس�تفادة مهنا سواء اكنت هیالك التّ ن لك الهیالك العموم
ّ كّ هذا ا�ال ومي

إال	الالت لتق
مي ق طرّ التّ  س�متّ :  I2015الل مراق*ة تنف3ذ املزيانیة لسLنة  IJKالالت املسGّ  مهّ ا�ّصص �ٔ :  الثاجلزء الثّ  -

Üلها Ôاوزات النّ ٔ_رضار والتّ #ىل مس�توى بعض القطا#ات وذW ٕالuراز ا لنÍلص يف حمور Õين +راسة  )حمور Dّٔول(اجتة عهنا وم�

 .ات	الالت #ىل مس�توى بعض املزيانیّ االٕ  Dٔمهّ 

 قطا#ات يف التّرصف وٕاشاكلّیات ٕا	الالت من مجz #ىل الّضوء ل¡سلیط العموم
ّة املصاریف مراق�ة من حماو, اجلزء هذا ميثّل 

Üلیات Oلول واقرتاح معّینة Dّة املعنّیة و
) Dٔول حمور( يف ٕاطار التفا#ل إالجيايب مع هیالك الترصف قصد #دم عرقz الّسري العادي xلمصاحل العموم
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 أ_رضار واuراز العموم
ة املزيانیات تنف
ذ Dٔعامل خمتلف يف وجتاوزات نقائص من العموم
ة املصاریف مراق�ة #ایÏ]ه ملا xلتّطّرق Õين جزء يف لنÍلص

Üلها عهنا جتةالنّا  ).Õين حمور( وم�

ة وحتتاج ملراجعة Dٔنظمة یّ عتربهتا الهیئة ذات Dٔمهّ ت  ّمت تق
مي مخسة جماالت:  رصف العمويمتق3مي بعض جماالت التّ :  ابعاجلزء الرّ  -

  :  ل فá یيلاذ قرارات لتحسني مردود إالنفاق العمويم خبصوصها، و>متثّ رصف فهيا واختّ التّ 

من Dٓمري الّرصف بعنوان س�نة  رصحي بهالتّ  ة البEãت من 	الل ما متّ هيدف هذا احملور ٕاىل حرص مدیونیّ :  تة البYZّ مدیونیّ  .1

 .لتقدمي مقرتOات xل�ّد مهنا مزيانیات امجلا#ات احمللیةرصف يف وانعاكساهتا #ىل حسن التّ  هاودراسة توزیع  2015

Yث س�متّ :  3ةواملؤسسات العموم إالع[دات يف امجلا<ات احمللّیّة  بقا
ّ  بقاE إالع�دات التطّرق ٕاىل تطّور ح تزتاید من  اٌنفكّتما يت ال

من م مبرور الزّ ضخّ ة بفعل التّ ت�ٓلك قدرهتا الرشائیّ دون اس�تعامل و�یف
ّة توزیعها مىت یمت éسلیط الضوء #لهيا قصد تفادي املزید من  Dٔخرىس�نة ٕاىل 

   .ب يف ٕاهدار املال العاما ی¡س�ّ ممّ 

 ع�داتاالٕ حرص هذه البقاE يف التّقرFر يف ٕاطار لفت نظر املتدّ	لني املعنیني ٕال#ادة توظیفها مبا خيدم التّمنیة اجلهویّة ویوفّر ویتّزنل 

  .£دیدة ٕالجناز مشاریع الّالزمة

رق إالنفاق العمويم مرنة من ط �عتبار Dّٔن هذه الّصیغة اليت �ّرسها املرشع îطریقة یتّزنل ٕادراج هذه املس�ٔ,:  واكالت ا7فو<ات .2

 ّ Ïلمبالغ ال�س�یطة�لx فة، س�بة
ة يف مجملها خلالص م�الغ هامّ  قد ّجسلت بعض إال	الالت عند املامرسة ح
ث اعُتمدت والطف

 یغة مبامة لهذه الّص ات�ب املنظّ ر الرتّ یغ املعهودة لٕالنفاق العمويم دون Dٔن تتطوّ ى ٕاىل اخلروج عن الّص ا Dٔدّ ة ممّ رف
ّ مôل أ_جور الظّ 

ايل و�لتّ  كام Dّٔن إالجراءات املنصوص #لهيا يف الغلق مل تعد حمرتمة يف بعض احلاالت، یضمن حفاظا اكف
ا #ىل املال العمويم

واس�تعاملها  ف فهيا واحلد من خماطر إالنفاق املبارشرصّ عها ميكّن من تقدمي مقرتOات لتطوFر التّ ی فٕان دراسة هذه الواكالت وتوز

 .ف املايل÷Üلیة مرنة يف التّرصّ 

ّ الربجمة الس�ّ  ممارسة كزي يف هذا احملور #ىلالرتّ  س�متّ :  ة حسب أ�هدافف يف املزيانیّ رصّ التّ  .3 #ىل , قابة املعدّ الرّ  وفقات ة xلنّ نوی

#ىل املهام اجلدیدة  وءéسلیط الضّ من Dٔ£ل اخ]یار هذا املوضوع  ویتّزنل إالنفاق العمويم من طرف هیالك التّّرصف واملراق�ني

 .ف يف املزيانیاترصّ ة العموم
ة وتطوFر التّ ة يف ٕاطار مسار ٕاصالح املالیّ اقيب املصاریف العموم
ّ ملر 

لس�نة  5183ة مالمئة لتق
مي تطبیق مق]ضیات أ_مر #دد س�نة مالیّ  2015ميكن اعتبار س�نة :  اfمتویل العمويم �لجمعیات .4

وذW ملرور ت ورشوط ٕاس�ناد اúمتویل العمويم xلجمعیات املتعلق بضبط معایري وٕاجراءا 2013نومفرب  18املؤرخ يف  2013

#ىل طبیعة امجلعیات املس�تف
دة من هذه النفقات العموم
ة ومدى  �ٕالّطالع#ىل صدور النص ©سمح  من الّزمن Oزي معقول

تعزFز املسار  منیة مبختلف Dٔبعادها ویضمنمسامهة هذا اúمتویل يف ٕارساء جممتع مدين فا#ل ©سامه ٕاىل £انب ا+و, يف التّ 

، و#ىل هذا أ_ساس ّمت انتقاء هذا ا�ال من إالنفاق العمويم يف ٕاطار معلّیة تق
ميّیة Dٔولیة حلجم هذا اúمتویل ونوعیّة ا+ميقراطي

  .الهیالك املس�تف
دة واجلهات والقطاع
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#ىل ٕاuراز ماكمن  هااق�ة املصاریف من 	الل وقد حرصت الهیئة العامة ملر  هذه مجz احملاور اليت س�ی¡�اولها التّقرFر �+رس والتق
مي،

اذ التدابري ة الهیالك الرقابیة يف تد	لها �ٕالضافة ٕاىل مسا#دة Dٔحصاب القرار #ىل ٕاختّ ة بق
ّ ل üمّ رصف مبا ©سهّعف وا±اطر يف جماالت التّ الضّ 

  .نفاق العمويمالالزمة لتطوFر Dٔنظمة الرقابة ا+ا	لیة هبدف التحمك يف خماطر الترصف ومزید >رش�ید االٕ 

  

:  ة�ال
ة التّ �ه املهنجیّ ة دق
قة كام تب�ّ حصائیّ إ ة تقدمي مادّ اهمتّت الهیئة ب كام     

  مجع ومعاجلة املعطیاتمهنجیة 
  

 ةوماتیاملعلاملنظومة  الّيت متثّل ''jٔدب''مtظومة rلهبا من يف jٔ مسLتخرnة  قرmراملعطیات وJحصائیات الواردة يف هذا التّ  نّ اىل jٔ  جتدر Jشارة

ّ لك الوزارات واالٕ  ارصف يف املزيانیات العموم3ة يف تو{س و}رتبط هب�لتّ  ةساسLیا�ٔ   ةسة معوم3ّ مؤسّ  616وت ة والبYZّ دارات وا�الس اجلهوی

  .ملحقة مزيان�هتا }رتی�3ا مبزيانیة ا7و8

ة <ىل ات التمكیلیّ العملیّ  }كون شامK للكّ ن jٔ وذ� من Dب احلرص <ىل  2016وت وس�مترب jٔ وقد مت اسLتخراج هذه املعطیات يف شهري 

ّ  2015ات مزيانیّ    . و ما بعدهjٔ  2016ىل شهر مارس من سLنة ان یتواصل إ  كن لعدد حمدود مهنايت ميوال

ّ إ ات فحصائیّ ة املعطیات واالٕ اما بق3ّ  ّ املركزیّة و ه مت جتمیعها من Iالل تقارmر املاكتب الرقابیة ن   .الّرصف وjٓمر اليت قّد�ا  صارحيتّ ال ة و اجلهوی

  



  تقدمي الهیئة العامة ملراق"ة املصاریف العموم�ة:  جزء متهیدي

  ر الرقابة �ىل املصاریف العموم�ة�ش�ٔة وتطوّ  -  1

  .لهاها وجمال تد	ّ ا�ي ضبط üامّ  1912ماي  20مت ٕاOداث الرقابة #ىل املصاریف العموم
ة ãxو, مبق]ىض أ_مر العيل املؤرخ يف 

ٕاحلاق مراق�ة املصاریف �لك]ابة العامة xلحكومة بعد Dٔن اكنت �بعة لٕالدارة  1935£انفي  15مر العيل املؤرخ يف كام مت مبق]ىض ا_ٔ 

  .العامة xلاملیة

مت مبق]ىض أ_مر العيل حسب هذه الرقابة #ىل البEãت وتعویض مراق�ة مصاریف ا+و, مبراق�ة  1945د©سمرب  20وبتارخي 

  .املصاریف العموم
ة

ا�ي حسب üام مراق�ة املصاریف #ىل احلسا�ت اخلاصة  1947د©سمرب  20 صالح
اهتا ٕ�صدار أ_مر العيل املؤرخ يف ومت دمع

� �خلزینة وموازFن اجلهات ومراق�ة التجهزيات إالداریة وبذW مت تث�
ت دور مراق�ة املصاریف املس�بق #ىل الترصف يف Ùع�دات و#ىل امل

  .العمويم

مما Dٔدى ٕاىل  1965ح
ث Oذفت الت�ٔشرية املس�بقة مبق]ىض أ_مر املؤرخ يف غرة Dٔفریل  1965ظام قامئا ٕاىل Oدود س�نة وبقي هذا الن

ومت ٕاحلاق مراق�ة املصاریف uك]ابة ا+و, xلتخطیط . جتاوز التعهدات لالع�دات املربجمة �ملزيانیة واxلجوء املفرط ٕاىل éس�بقات اخلزینة 
ري املسّواة

  . الوطينوÙق]صاد 

قة وٕاحلاق مصاحل مراق�ة املصاریف �لوزارة الرجوع ٕاىل الت�ٔشرية املس�بّ  متّ  1969£انفي  28املؤرخ يف  36ىض أ_مر #دد ]ومبق 

  . أ_وىل

لس�نة  1999أ_مر #دد ت صیا
ة متّ  ،Dٔ1989كتوuر  31 إالدارة بتارخي و#ىل ٕا�ر Dٔعامل امللتقى الوطين لتعصري ،1989ويف س�نة 

Üلیات £دیدة لتخف
ف اجراءات الت�ٔشرية املس�بقة 1989د©سمرب  31املؤرخ يف  1989 D ال	ة وٕاد
  . ا�ي Dٔ#اد تنظمي مراق�ة املصاریف العموم

مت ٕاOداث س� ٔ_عوان مراق�ة املصاریف العموم
ة uرئاسة  Dٔ2012وت  22املؤرخ يف  2012لس�نة  1683#دد  أ_مرومبق]ىض 

  .احلكومة وتنظميه يف شلك هیئة تتوىل إالرشاف #لیه وFرDٔسها ٕاطار تقع éسمیته ب�ٔمر من بني املراق�ني العامني املنمتني لهذا الس�

يف ٕاطار  مشموالت وüام الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة 2012نومفرب  19املؤرخ يف  2012لس�نة  2878أ_مر #دد وOدد 

  .موا�بة إالصالح ا�ي شهدته مزيانیة ا+و, #رب مهنج الترصف حسب أ_هداف

   الهیئة العامة ملراق$ة املصاریف العموم�ة مشموالت -  2

 2878احملدث لس� Dٔعوان مراق�ة املصاریف العموم
ة uرئاسة احلكومة وأ_مر #دد  2012لس�نة  1683أ_مر #دد  طبقا ملق]ضیات

  :  العموم
ةاملصاریف  ومراق� یتوّىل املتعلق مبراق�ة املصاریف العموم
ة  2012نومفرب  19املؤرخ يف  2012لس�نة 

مراق�ة مرشوعیة النفقات العموم
ة فá یتعلق مبوضوعها وحتمیلها وحصة مقادFرها، توفر Ùع�دات، املطابقة لٔ�شغال  -

 .التحضريیة xلمزيانیة، املطابقة لربامج Ùس�تعامل والربجمة الس�نویة يف ٕاطار الترصف حسب أ_هداف
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 .علق �لصفقات العموم
ةالتث�ت من املطابقة لرDٔي جلنة مراق�ة الصفقات فá یت -

والق
ام �لتحق
قات الالزمة ملراق�ة و�ء ا+فو#ات دون Dٔذون üمة  التث�ت من ال¡س�بقات املمنوOة لو�ء ا+فو#ات وجتمیدها -

 .من جمz احملاس�بة العموم
ة 19طبقا xلفصل 

اليت ال Fكمتل نصاهبا بدون مراقب املصاریف املشاركة الوجوبیة والقارة يف #دید اxلÔان ومهنا �خلصوص جلان مراق�ة الصفقات  -

 .العموم
ة

 .متثیل رئاسة احلكومة يف اxلÔان اجلهویة املعنیني هبا -

 .ٕابداء الرDٔي املعلل من الوpة املالیة يف مشاریع القرانني وأ_وامر والقرارات والعقود والتدابري اليت لها ت�ٔثري مايل -

 .انیاتاملشاركة يف جلان أ_شغال التحضريیة xلمزي  -

تفقد ومراق�ة مصاحل تنف
ذ املصاریف جبمیع إالدارات العموم
ة مبوجب ٕاذن م�ٔموریة صادر عن رئ�س الهیئة Dٔو رئ�س احلكومة  -

 .من النظام أ_سايس لس� مراق�ة املصاریف العموم
ة 16طبقا ٔ_حاكم الفصل 

   .یة حسب Ùهدافالت�ٔشري #ىل الربجمة الس�نویة xلنفقات يف اطار نظام الترصف يف املزيان  -

 .تق
مي نظام الرقابة ا+ا	لیة xلمزيانیة -

ٕاجراء رقابة الحقة #ىل عینة من التعهّدات �لنفقات اليت مل ختضع xلت�ٔشرية املس�بقة وفقا ملق]ضیات الرقابة املعد, يف اطار نظام  -

 .الترصف يف املزيانیة حسب Ùهداف وطبقا xلمعایري ا+ولیة ٔ_عامل التدق
ق

 .قرFر س�نوي حول تنف
ذ املزيانیة املنقضیة ونتاجئ الرقابة وتقدمي ÙقرتاOات الهادفة لتحسني طرق الترصفحترFر ت -

Dٔو موازیة Dٔو مراOل الترصف ویمت ذW بصفة سابقة  ومن 	الل هذه املهام نالحظ Dٔن مراق�ة املصاریف متارس رقابة #ىل خمتلف

 .قابة املس�بقةالرّ  كز #ىلا من Jشاطها Fر>جزء هامّ  Dٔنّ من مغ �لرّ  الحقة

#ىل الت�ٔطري واملرافقة لتفادي ٕا	الالت الترصف مبا  �ٔ_ساس بة وقائیة تعمتدقاوجتدر إالشارة ٕاىل Dٔن طبیعة الرقابة املس�بقة يه ر 

  .یرض �ملال العام
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صاریف العموم
ة رمغ Dٔن #دد ابقة من 	الل الت�ٔشرية املس�بقة اليت متثل اجلزء الرئ�يس من Jشاط مراق�ة املد الرقابة السّ وتتجسّ 

يف ٕاطار الت�ٔشريات الالحقة بدF Dٔزداد يف #دید ا�االت ومهنا النفقات اخلاضعة xلرقابة املعد, والنفقات يف ٕاطار واكالت ا+فو#ات والنفقات 

قايب الالحق #رب الرقابة #ىل عینات حنو تطوFر Jشاطها الر  2014كام Dٔن مراق�ة املصاریف العموم
ة اجتهت بدایة من س�نة  .التعهدات Ùح]یاطیة

 من النفقات Dٔو عن طریق Dٔذون م�ٔمورEت #ىل #ني املاكن مبا یعكس نقz نوعیة يف üاüا وتوpاهتا 	اصة بتد	ل مراقب املصاریف العموم
ة

 .لتقدFر جودة نظام الرقابة ا+ا	لیة هبیالك الترصف

   العموم�ة تنظمي هیالك الهیئة العامة ملراق$ة املصاریف  -  3

  .املصاریف العموم
ة uرئاسة احلكومة سلاك خصوصیا وینظم يف شلك هیئة تتوىل إالرشاف #لیه ل س� Dٔعوان مراق�ةميثّ 

ّ و املصاریف العموم
ّة üاّمهم يف إ وميارس مراق� ماكتب ©رشف  06مك]ب مهنا  26مك]ب uلك وزارة #ددها (ة طار ماكتب مركزی

مك]با �لوالEت ومك]ب بãیة  24مك]با مبا يف ذW  25مك]ب uلك والیة و#ددها ( وماكتب pویة) املك]ب#ىل لك اثنني مهنا نفس رئ�س 

  .العموم
ّة مه 	اصیات مراق�ة املصاریفO ٔDد Dٔ ن¡شار اجلغرايف والوظیفي ل هذا االٕ وميثّ  ،)توJس

ب احلا£ة ٔ_داء üامه ویو£د Oالیا س�تة ماكتب ©س�تعني رئ�س الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة بعدد من املاكتب حسكام 

  :  مركزیة ويه

  .راسات وال¡رشیعمك]ب البحوث وا+ّ  -

ّ مك]ب الشّ  -   .ة وم]ابعة املسار املهين والوسائل والعتادؤون إالداری

  .Ïس�یق العام املركزيمك]ب التّ  -

  .Ïس�یق العام اجلهويمك]ب التّ  -

  .ة حسب أ_هدافرصف يف املزيانیّ مك]ب م]ابعة التّ  -

  .Eت الوزاریةفقدّ قابة والتّ ة مع هیالك الرّ ويل والعالقات اخلارج
ّ عاون ا+ّ مك]ب التّ  -

  .كام یعاضد معل الهیئة العامة س�تة ماكتب تÏس�یق pویة 

   ووسائل العملتوزیع املوارد ال2رشیة 0لهیئة العامة ملراق$ة املصاریف العموم�ة   -  4
عو0 
ري  47ة ومدجمني �س� مراق�ة املصاریف العموم
ّ  202عو0 مهنم  282من  العموم
ّة ة ملراق�ة املصاریفن الهیئة العامّ تتكوّ 

  . ف#ىل س�
ل إال#ارة من هیالك ترصّ عو0  33و �مدمج �لسّ 
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واملتعلّق بضبط النّظام أ_سايس اخلاص ب�ٔعوان س� مراق�ة  Dٔ2012وت  22املؤّرخ يف  2012لس�نة  1683وطبقا لٔ�مر 

  :  وم
ّة فٕاّن رتب Dٔعوان الهیئة تتوّزع كام یيلاملصاریف العم

  

مك]با pوEّ ومك]ب 	اص ببãیّة توJس  24ٕاطارات هلم صالح
ّة ٕاس�ناد التّ�ٔشرية یتوّزعون #ىل  105عو0 جند  282ومن بني 

 .مك]با مركزEّ  26ٕاضافة لـ 

 العدد �ملاكتب اجلهویة العدد امجليل الرتبة
العدد �ملاكتب املركزیة 

 لهیئةوا

 12 10 22 مراقب  ام

 04 10 14 مراقب رئ�س

  07  16  23  مراقب اول
 13 15 28 مراقب

 04 14 18 مسا د مراقب مسHند · تفویض امضاء

  40  65  105  مج¥ املراق�ني املسHندLن >لت/ٔشرية
  08  02  10  مسا د مراقب دون تفویض امضاء
 07 51 58 ملحق مراق�ة املصاریف العموم�ة

 00 09 09 قب املصاریفاكتب مرا

 03 2017مسHتكuب مراق�ة املصاریف

º58 202144امجل¥ اعوان الس 

  05  42 47 مج¥ \عوان iري املنمتني >لسº و«بعني لرئاسة احلكومة
  26  07 33 مج¥ \عوان  ىل س<�ل \ ارة من ادارات اخرى

  89  193  282  امجل	 العامة

  :  یيل ع Dٔعوان الهیئة كامویتوزّ 
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� 193  ّ �ٔشرية Dٔي Dٔن املاكتب  ٕاس�ناد التّ ٕاطارا یتوّىل  65مهنم ) والیة ومك]ب بãیة توJس 24( 25ة و#ددها عو0 �ملاكتب اجلهوی

 ّ  .�ٔشريةة ٕاس�ناد التّ ل رئ�س املك]ب وٕاطار Dٔو اثنني هلم صالح
ّ ة تضم يف املعدّ اجلهوی

  
 

) ورئاسة امجلهوریة ورئاسة احلكومة نّواب الّشعبرة �ٕالضافة �لس وزا 23>راقب ( 26عو0 �ملاكتب املركزیة و#ددها  89 �

 .ٕاطارا یتولون ٕاس�ناد الت�ٔشرية Dٔي Dٔن املك]ب املركزي یضم يف املعدل رئ�س املك]ب وٕاطار Dٓخر ©س�ند الت�ٔشرية 40مهنم 

  .افة لرئ�س الهیئةمراق�ا �ٕالض 104و�لتايل فٕان مجz مراقيب املصاریف العموم
ة ا�Fن ©س�ندون الت�ٔشرية يه 

  
  

   العامة ملراق$ة املصاریف العموم�ة الوسائل املادیة 0لهیئة  -  5
Ü, طابعة و O88اسوب و 158 یتوفر ملراقيب املصاریف العموم
ة حوايل D35 سخ وJ ,Ü D05 موز#ة #ىل  راض خشصّیةغ_ٔ  س�یارات مصل�ة

مصاحل الترصف املعنیة  ارهتوفّ  ماكتب مراق�ة املصاریف العموم
ّة ف مقراتنصحوايل مك]با مركزE مع إالشارة ٕاىل Dٔن  26مك]با pوE و 25

املك]ب اجلهوي بوالیة مقر ويه �خلصوص الوزارات ووالیة توJس وبãیة توJس والبق
ة مقرات #ىل و£ه الكراء ما #دى مقر الهیئة العامة و 

  .التّابعني ٔ_مالك اّ+و, وا±ّصصني لرئاسة احلكومةالاكف 
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  :  ما یيل حوصx zلوسائل املادیة املتاOة مقارنة بعدد املاكتب وÙعوانويف 

  �دد ا�ٔعوان  �دد املقرات إالماكنیات املادیة

�دد املاكتب 

مبك�ب مراق�ة 

 املصاریف

 �دد الناخسات �دد الطابعات �دد احلواس#ب

س,یارات ال 

 .ملك�ب

ال فضاء اخلاص 

 .ٔ�رش,یف

 �دد املك7فات

الربط .النرت8ت 

 <التهو 

 24 89 8 5 16 40 82 125 193 25 ¢وي

 19 54 10 0 19 48 76 8985 26 مركزي

 43 143 18 5 35 88 158 210 282 51 ا�موع

    

قارنة بني الوسائل ال�رشیة واملادیة املتوفرة و#دد Ùعوان و#دد املاكتب نالحظ نقصا هاّما يف املومن 	الل املعطیات املذ�ورة و 

 یةوفّرة ویت�ٔكد ذW مقارنة حبجم العمل ا�ي س�ن¡�او  �ّ+رس الحقا و�لتايل تت�ني احلا£ة املل�ة لتدعمي هذه الوسائل املادیة وال�رش الوسائل املت

  .حىت ميكن لهذا الهیلك الرقايب مواصü zامه �ٔ_داء املطلوب

 وم�ة املصاریف العم واحصائیات التكوBن والرتبصات اليت اس<تفاد مهنا مراق$  -  6

العمل  دة ا_ٓمر �لّرصف يف تنف
ذ املزيانیة Dٔو من 	اللسواء من 	الل مسانأ_عامل الرقابیة  �لرمغ من أ_مهیة البالغة اليت >ك¡س�هيا


ّة  وراتیالحظ نقص �بري يف ا+ّ ، احلومكة الرش�یدة و>كر©سرصف يف Ùنفاق العام >رش�ید التّ  #ىلÏلهیئة العامّ التّكویx راق�ة ة ملا±ّصصة

 ّ
  :  ايل�ه اجلدول التّ ة يف هذا ا�ال وهو ما یب�ّ املصاریف العموم
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 الهیلك املنظم #دد املتكونني املاكتب املس�تف
دة موضوع التكوFن

الترصف يف املزيانیة حسب 
  أ_هداف

ماكتب والcت bEة وصفاقس
والاكف وبزنرت وماكتب وزارات 
النقل والفالiة واملرPٔة واخلارج�ة 

قافة وامالك ا>و; ورئاسة والث
  احلكومة

21  

  الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم�ة
  وزارة املالیة وiدة الترصف حسب اpٔهداف

  مuظمة التعاون والتمنیة %قqصادیة
  وزارة النقل

  املكqب العاملي Fلعمل

  
  الصفقات العموم
ة

ماكتب والیة صفاقس والاكف 
وبزنرت ووزرات النقل ورئاسة 

  كومةاحل
09  

  bامعة صفاقس
مركز التكوzن و دمع الالمركزیة بوزارة الشؤون 

  احمللیة
  مuظمة التعاون والتمنیة %قqصادیة

  الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف
مجع{یة ٕاط{ارات الــرقابة والتفق{د والq|دق�ق 

Eلتعاون  Eله|یالك العمـوم�ة التو�س�یة ا�س�یا
  بزنرتودادیة اعوان التعلمي العايل 

  
  الترصف Ùداري احلدیث

مك¥ب رئاسة احلكومة و ماكتب 
  والYت بزنرت وسوسة

  
04  
  

رئاسة احلكومة %دارة العامة Fلتكوzن و تطوzر 
  الكفاءات

  معهد إالدارة بدالني جبمهوریة الصني الشعبیة
  املدرسة الوطنیة لٕالدارة

  مراق�ة املصاریف العموم
ة
مك¥ب بZیة تو{س ومك¥ب

mنالقرص  
  الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم�ة  05

التدق
ق ا+ا	يل والترصف يف
  ا±اطر يف املÏش�ٓت العموم
ة

مجع{یة ٕاط{ارات الــرقابة والتفق{د والq|دق�ق   03  مك¥ب بزنرت ومك¥ب قا§س
  Eله|یالك العمـوم�ة التو�س�یة ا�س�یا

مجع{یة ٕاط{ارات الــرقابة والتفق{د والq|دق�ق   03  مك¥ب بزنرت ومك¥ب قا§س  التدق
ق ومراق�ة الترصف
  Eله|یالك العمـوم�ة التو�س�یة ا�س�یا

ختطیط املسار الوظیفي وحتلیل 
  اقuصاد�ت \س�¿ر

  معهد إالدارة Eلسعودیة  01  مك¥ب املهدیة

  ااكدميیة احلومكة الرش�ید بربلني  01  مك¥ب قا§س  احلومكة الرش�یدة

  صندوق النقد ا>ويل Eلتعاون مع البنك املركزي  01  مك¥ب وزارة الثقافة  يف توJس Ùصالح اجلبايئ والبنيك

  هی� 15  48  امجل	


ة وهو ما ميثل  105طار من إ  21یالحظ Dٔن Ïلت�ٔشرية انتفع بدورات >كویx س�بة و من العدد امجليل  %20مس�ندÏتعترب هذه ال


ّة ة�لÏس�بة xل�اج
ات احلق
ق
ة من هذه املادّ  اضئیz £دّ Ïة مقارنة حبجم العمل الرقايبو  التّكوی
  . ا�ي یقوم به مراقب املصاریف العموم


ّة �خلارجاطارات فقط اس�تفادت  03ومن pة Dٔخرى فٕاّن Ïيس اخلار# وهو ما  بدورات >كویJات التعاون التو
يف اطار اتفاق

  .لرئاسة احلكومة �بعةهیالك Dٔخرى ل  أ_عوان الراجعني �لنظر Fمتتّع به بق
ة عدد مقارنة مباالیعكس ضعف 

  .�قرتاح من هیالك الترصف تعون فقد متّ  24 �لÏس�بة لبق
ة Oلقات التكوFن واليت اس�تفاد مهنا Dّٔما





  لاجلزء �وّ 

و* ات ا(ّ طار مراق$ة تنف ذ مزيانیّ إ ة املتعلقة ب�شاط الهیئة يف املعطیات إالحصائیّ  

  ةیّ 3ات احمللّ ة وامجلاسات العموم ّ واملؤسّ 
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الثاين من Ùمر  ملق]ضیات الفصلطبقا وذW  امعوم
ّ  هی$ 3012یات ن  الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة مراق�ة مزياتتوّىل 

عموم
ة املÏش�ٓت المزيانیات املؤسسات العموم
ة اليت ال >ك¡يس صبغة اداریة و  ال ©س�ت&ىن من هذه الرقابة Ù مزيانیاتو 2012لس�نة  2878

  .اخلاضعة لرتات�ب اخرى

  :  Jشاط مراق�ة املصاریف العموم
ة من 	الل ويف هذا اجلزء سÏس�تعرض 

  . Jع[دات املؤرشةو <دد الت©ٔشريات املسLندةحصاء إ :  احملور أ�ّول -

ن العموم
ة مبا ميكّ Ùنفاق �لهیالك جحم اعامل الترصف املايل وحلجم معل مراقيب املصاریف  �ٕالضافةوتعكس هذه Ùحصائیات 

 ٔD لهم #ىل الهیالك واجلوانب>ركزي حصاب القرار من	س�ت�ٔ�ر ب�ٔكرب قدر من النفقات تدé رها اليتFٕالصالح م�ظومة الترصف العمويم ومزید تطو.  

ة املالیّ  مصاحلهم ةاملوضو#ة #ىل ذمّ  املادیة
مي مدى كفایة الوسائل ال�رشیة و تق  ،املعطیاتهذه  	الل من ،كام ميكن _ٓمري الرصف

  .عند Ùق]ضاء والعمل #ىل دمعها

  .وبعض ا�لGّان أ�خرى <دد nلسات جلان مراق*ة الصفقاتٕاحصاء :  احملور الثاين -

  املصاریف العموم
ةحضور مراقيب ح
ث Fك¡يسالصفقات العموم
ة  يف جمال مراقيب املصاریف العموم
ة Jشاطجحم  هذا احملور یربز

  .حيرض فهيا îعضوÔان العلیا ملراق�ة الصفقات اليت لّ £لسات اx �س�ت&�اءج�اري االٕ  الطابعت مراق�ة الصفقا£لسات جلان  يف

ٕاuراز جحم Jشاط قصد قة حبضور مراقيب املصاریف العموم
ة يف خمتلف اxلÔان Dٔمه إالحصائیات املتعلّ  هيدف هذا احملور xلوقوف #ىلو 

ّ �ٔ عام  التّ Dٔ و Dٔ ة البحتة عام  الرقابیّ Dٔ طار إ ا يف مّ إ یندرج ذW يف جماالت خمتلفة 
ري الصفقات و  املراق�ني ّ واالٕ  ةطريی   .ةس¡شاری
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  ةفقات العموم#ّ "ٔشري �ىل النّ قة �لتّ ات املتعلّ حصائیّ االٕ :  لاحملور أ�وّ 

  ةبة املصاریف العموم�ّ قاات اخلاضعة لر املزيانیّ �دد ات حصائیّ إ  - 1
ّ إ ة #ىل الوزارات و ة املصاریف العموم
ّ ة اخلاضعة ملراق�ة معوم
ّ مزيانیّ  3012ع تتوزّ  سات ة واملؤسّ یّ ة وامجلا#ات احمللّ داراهتا اجلهوی

 ّ
  :  كام یيلة العموم

 ا�موع العام الهیالك

 26 و ما یوازهياzٔالوزارات 

 193 \دارات اجلهویة

 24 هوياÁلس اجل 

 264 الب��ت اخلاضعة >لرقابة

 616 ''دبzٔ''ظومة ناملؤسسات العموم�ة املسHتعم¥ مل 

 1889 تترصف یدو� ال زالت املؤسسات العموم�ة اليت

L3012 امجل 
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  امللحقة }رتی�3ا مبزيانیة ا7و8 حسب الوزارات  توزیع <دد مزيانیات املؤسسات العموم3ة

  العدد امجليل �لمؤسسات ساتاملؤسّ   ر/ع

  02 املؤسسات التابعة لرئاسة امجلهوریة 01

  06 ؤسسات التابعة لرئاسة احلكومةامل 02

  16 املؤسسات التابعة لوزارة ا(ا)لیة 03

  41املؤسسات التابعة لوزارة العدل 04

  01املؤسسات التابعة لوزارة الشؤون اخلارج/ة 05

  43املؤسسات التابعة لوزارة ا(فاع الوطين 06

  02املؤسسات التابعة لوزارة الشؤون ا(ی9/ة 07

  02 سات التابعة لوزارة <ق>صاد املالیةاملؤس  08

  01املؤسسات التابعة لوزارة Eٔمالك ا(وA والشؤون العقاریة 09

  94املؤسسات التابعة لوزارة الفالIة واملوارد املائیة والصید البحري 10

  02لیدیةعة لوزارة التMارة والصناKات التق املؤسسات التاب 11

  01لسNیاIةمؤسسات التابعة لوزارة ا 12

  02املؤسسات التابعة لوزارة التجهزي وإالساكن واRهتیئة الرتابیة 13

  01املؤسسات التابعة لوزارة البYZة والتمنیة املسNتدامة 14

  29املؤسسات التابعة لوزارة الثقافة واحملافظة Kىل الرتاث 15

  73 املؤسسات التابعة لوزارة الشNباب والرaضة  16
  32شNباب 

  41ة رaض

17 Aرسة والطفوfٔة واEٔ49املؤسسات التابعة لوزارة املر  

  204املؤسسات التابعة لوزارة الصgة 18

  33املؤسسات التابعة لوزارة الشؤون <جiعیة 19

  1551املؤسسات التابعة لوزارة الرتبیة 20

  352 املؤسسات التابعة لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  21
  349العايل  التعلمي

  03البحث العلمي 

Aا مبزيانیة ا(و/pرتیr العامة �لمؤسسات امللحقة s2.505امجل  
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 1889والبق
ة '' Dٔدب''مؤسسة فقط مرتبطة مبنظومة  616فٕان  مؤسسة معوم
ة حسب قانون املالیة 2505ویُالَحظ انه من مضن 

املصاریف العموم
ة مسك حماس�بة یدویة ملتابعة تعهدها �الع�دات مع ما یعنیه ذW  مؤّسسة تعمتد ترصفا مالیا یدوE ویتطلب ذW من مراقب

  .Dٔلف ت�ٔشرية 113حوايل  2015من pد ووقت 	اصة وDٔن #دد الت�ٔشريات املس�ندة لهذا الترصف الیدوي بلغ يف س�نة 

ّ+و, وتصبح �لتّايل 	اضعة �z احملاس�بة العموم
ة تلحق >رتی�
ّا مزيانّیات املؤّسسات العموم
ّة ذات الّصبغة Ùداریّة مبزيانّیة ا

واليت >متثل �ٔ_ساس �ملدارس  1551ؤ_نظار مراق�ة املصاریف العموم
ة وéس�ت�ٔ�ر وزارة الرتبیة �لنص�ب ا_ٔكرب من املؤسسات و#ددها 

   .مؤّسسة £امعیة Ù352#دادیة واملعاهد الثانویة تلهيا وزارة التعلمي العايل بعدد 

رمغ ا�هودات احلث�ôة اليت تقوم هبا مصاحل مركز إال#الم
ة لوزارة املالیة واملركز الوطين لٕال#الم
ة وÙس�تحسان ا�ي الق]ه و 

من العدید من مس�تعملهيا سواء من مراقيب املصاریف Dٔو مسؤويل املؤسسات العموم
ة Dٔو احملاس�بني العموم
ني ملا توفره من  م�ظومة Dٔدب

وال Fزال حيتكر النص�ب ا_ٔكرب  یرتاجعف یدوE مل ، ٕاالّ Dٔن #دد املؤسسات اليت تترصّ مزيانیات املؤسسات ومراق�ة یة تنف
ذیات éسهل معل معط 

 :  سواء #ىل املس�توى اجلهوي Dٔو املركزي وهو ما تب��ه اجلداول التالیة ملراق�ة املصاریف العموم
ّةاخلاضعة  املزيانیّاتمن #دد 

  ماكتب املركزیةاملزيانیات اخلاضعة �ل

 مجL املاكتب املركزیة  الهیالك 

 K 26دد الوزارات او ما یوازهيا 

 K  05دد <دارات اجلهویة

 K 107دد املؤسسات العموم/ة املسNتعمf sٔدب

 aدد املؤسسات العموم/ة اليت تترصف یدوK 216 

 s354 امجل 

  املزيانیات اخلاضعة لرقابة املاكتب اجلهویة

 مجL املاكتب اجلهویة الهیالك

 K 188دد <دارات اجلهویة

 24 ا}الس احلهویة

 K 264دد الب|aت

 K 509دد املؤسسات العموم/ة املسNتعمf sٔدب

aدد املؤسسات العموم/ة اليت تترصف یدوK 1673 

s2658 امجل 

ة ة و	اصّ Ïس�یق بني املصاحل املعنیّ مة یقع ضبطها �لتّ ا حسب روز0سات تدرجيیّ دراج هذه املؤسّ ویقرتح يف هذا إالطار العمل #ىل إ 

املتابعة وذW لضامن  ةالوطين لٕال#الم
ّ  واملركز )وزارة املالیة(ا+و,  ةمزيانیّ العامة xلترصف يف  هیئةال و  ةملراق�ة املصاریف العموم
ّ  الهیئة العامة

   .لك أ_طراف املعنّیة لوتد	ّ الاكف
ة ول¡سهیل Dٔعامل التّفقّد 
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�ىل النفقات العموم�ة  اس<ناد الت�ٔشرية احصائیات �شاط  -  2  
ّ مراق�ة املصاریف العموم
ة ن إ ف 2016ة يف شهر س�مترب ات املعدّ طبقا لٕالحصائیّ  لف Dٔ  431س�ناد حوايل إ  2015يف س�نة ت تول

  :  موز#ة اكلتايل ت�ٔشرية

-  90 % 
  ةاقرتاOات تعهد بنفقات معوم

 الغاء نفقات اقرتاOات % 10 -

 Wات التعهد و لغري اقرت املس�ندة  الت�ٔشرياتدون اعتبار وذOالف ت�ٔشرية 70املقدرة حبوايل ا . 

  . من مجz #دد الت�ٔشريات % 15 فض الت�ٔشرية وار£اءها و املقدر بـات ر كام ال ميكن اO¡ساب معلیّ 

�ه إالحصائیات تب�ّ كام  زيانیةرتاOات التعهد وحسب عناوFن املقصناف اوDٔ املاكتب و حسب هیالك الترصف  الت�ٔشرياتهذه توزع و 

  :  التالیة

   2015توزیع <دد الت©ٔشريات حسب الهیالك العموم3ة سLنة  1- 2

 ال,س�بة يف ا�موع العام 6دد الت�ٔشريات املس�ندةالهیلك العمويم

 % 10 42.042 )إالدارات املركزیة(الوزارات

 %17 74.939 )إالدارات املفوضة(الوزارات

 %29 124.228 )الت�ٔشريات ا�pلیة 6ىل Pٔدب(املؤسسات العموم�ة

 %26 115.218 )الت�ٔشريات الیدویة(املؤسسات العموم�ة

 %5 21.189 ا�الس اجلهویة

 %12 53.720  الب�cت

L100 431.336 امجل% 

   وتقار�ر ماكتب املراق~ة Eٔدب:  املصدر 

 البطاقات البیانیة وبطاقات جتمید Ùع�دات xلصفقات العموم
ة ت�ٔشريحصائیات مل ت�ٔ	ذ بعني Ùعتبار شارة اىل Dٔن االٕ جتدر االٕ 

  .الف صفقة �ٕالضافة لٔ�خ]ام واملالحقDٔ  عرشةلف ت�ٔشرية حلوايل Dٔ  30بـ رة واملقدّ 

ّ طار الرّ إ �ٔشريات يف طرح التّ  متّ  هنDٔ ي Dٔ �ٔشريات املس�ندة من مراقب املصاریف  التّ الّ إ حت¡سب كام مل  ٓ ا يت یقوم هبقابة املعد, ال D يمر 

املؤسسات دات احملا, xلمÔالس اجلهویة و املتعلقة �الع�ة لت�ٔشرية مراقب املصاریف و قرتاOات التعهد الغري 	اضعإ  دOذف #د الرصف وكذW متّ 

  .من جمz احملاس�بة العموم
ة 88العموم
ة طبقا xلفصل 



32  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

  

Dٔلف ت�ٔشرية مهنا  240سات العموم
ّة حبوايل شرية جسلته املؤسّ �ٔ ات ٕاس�ناد التّ ص�ب ا_ٔكرب من معلیّ مس البیاين Dٔن النّ ویظهر هذا الرّ 

  . Dٔلف یدویّة وميكن تفسري ذW �رتفاع #دد املؤسسات 115

   يف السLنوات اI�ٔرية <ىل نظام jٔدب Jلیة تطور <دد الت©ٔشريات 2- 2

 2015 2014 2010201120122013 الهیالك

  116.981 95.436 102.39687.01397.26298.019 )ٕادارات مركزیة ومفوضة(الوزارات 

 124.228 110.557 128.571125.620141.789117.661)1( سات العموم�ةاملؤسّ 

 21.189 21.876 26.822 28.750 29.031 32.295 ا�الس اجلهویة

 53.720 49.750 48.928 51.422 42.378 50.371 الب�cت

L316.118 277.619 291.430 319.223 284.042 313.633 امجل 

  قط دون اعتبار الت�ٔشريات الیدویةKدد الت�ٔشريات اfٔلیة Kىل نظام ادب ف) 1( 
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ملیار دینار اىل حوايل  17اليت مرت من حوايل  2015و 2010جتدر املالحظة Dٔنه رمغ الزEدة الهامة يف مزيانیة ا+و, بني سÏيت 

 319و Dٔ2014لف ت�ٔشرية س�نة  277س #ىل #دد الت�ٔشريات الس�نویة اليت >راوحت بني فٕان ذW مل ینعك % 70ملیار دینار Dٔي بÏس�بة  29

  :  ویفّرس ذW بعاملني Dٔساس�یني. Dٔ2012لف ت�ٔشرية س�نة 

 11340ٕاىل  2010ملیون دینار س�نة  6825ٕان الزEدة يف جحم املزيانیة >رجع اساسا ٕاىل تطّور م�الغ الت�ٔ£ري العمويم من  -01

 .ويه م�الغ ختضع xلت�ٔشرية يف اطار تعهدات اح]یاطیة لك ثالثة Dٔشهر. 2015ملیون دینار س�نة 

لس�نة  2878حاكم أ_مر _ٔ  اوفق بعد Dٔن اكنت اخ]یاریة يف العدید من احلاالت ٕاقرار وجوبیة اع�د صیغة التعهد Ùح]یاطي -02

 . دات الفردیةعهّمما Dّٔدى ٕاىل >راجع #دد الت  2012نومفرب  19خ يف املؤرّ  2012

ارتفا#ا يف #دد التّ�ٔشريات ا_Üلیة xلبEãت الس�تكامل ٕادراج الترصف املايل لها #ىل م�ظومة Dٔدب بعد Dٔن  2012ة عرفت س�ن -03

 ّEاكنت تعمتد ترصفا مالیا یدو.  
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  ملراق*ة املصاریف  توزیع <دد الت©ٔشريات <ىل املاكتب اجلهویة واملركزیة 3- 2

  Kدد الت�ٔشريات املسNندة  الهیلك العمويم
ات �ملاكتب املركزیة Kدد الت�ٔشري 

  مك>ب 27

Kدد الت�ٔشريات �ملاكتب 
  اجلهویة

  مك>ب 25

  -  42.042  42.042  )إالدارات املركزیة( الوزارات

  71.516  3.423  74.939  )إالدارات املفوضة(الوزارات 

  P(  124.228  30.859  93.369ٔدب - الت�ٔشريات ا�pلیة(املؤسسات العموم�ة 

  21.189  -   21.189  ا�الس اجلهویة

  53.720  -   53.720  الب�cت

  239.794  76.324  316.118  دبPٔ  مuظومةمجL الت�ٔشريات %لیة 6ىل 

  95.673  19.545  115.218  )�ٔشريات الیدویةالتّ (سات العموم�ة املؤسّ 

Lلت�ٔشريات  امجلF 335.467 95.869  431.336   - تعهد و الغاء نفقات –العامة  

  % 78  % 22  %100  ال'سب

  

  :  إالشارة ٕاىل Dٔنّ جتدر 

 .توزیع الت�ٔشريات بني ماكتب مركزیة وpویة حسب الهیالك یعمتد معطیات م�ظومة ادب وتقارFر ماكتب املراق�ة  -

  . یمت تدرجيیا يف لك س�نة مزيانیات املؤسسات العموم
ة #دد من ادراج -

من #دد الت�ٔشريات وFرجع ذW �ٔ_ساس  % é78س�ت�ٔ�ر بÏس�بة Jس�تÏ]ج من 	الل بیا0ت اجلدول Dٔ#اله Dّٔن املاكتب اجلهویّة 

  . هذه املزيانیات �الغم الرتفاع #دد الهیالك #ىل املس�توى اجلهوي دون Dٔن یعكس هذا العدد جحم 
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  عناوmن املزيانیات العموم3ة توزیع <دد الت©ٔشريات املسLندة حسب  4- 2

  الت�ٔشريات املسNندةمجs   )1( 4و3العنوان   العنوان الثاين العنوان <ول  الهیلك العمويم

  42.042  2.386 8.277 31.379 )إالدارات املركزیة( الوزارات

  74.939  450 3038 71.451 )إالدارات املفوضة(الوزارات 

  املؤسسات العموم/ة

  )Eٔدب - الت�ٔشريات ا�fلیة (
100.772  23.456  -  124.228  

  21.189 - 15.449 5.740  ا}الس اجلهویة

  53.720 - 5.443 48.277  الب|aت

  316.118 257.61955.6632836 مجs الت�ٔشريات <لیة Kىل ادب

  املؤسسات العموم/ة

  )الت�ٔشريات الیدویة(
114.602  616  -  115.218  

sامجل  ٔ�  431.336  2.836 56.279 372.221  شرياتالعامة �لت

  %100 %1 %13 %86  ال9سب

 صنادیق اخلزینة  )1(

 

من مجz التّ�ٔشريات وذW الرتباطه مبزيانّیة التّرصف الّيت Fرتفع فهيا جحم النّفقات من ح
ث العدد  %86©س�ت�ٔ�ر العنوان أ_ّول بÏس�بة 

   .واليت یمت فهيا التعهد يف 
الب أ_ح
ان بصفة ٕاجاملیة دون Dٔن Fرتبط ذW �ملبالغ، يف Oني ميثّل العنوان الثّاين املصاریف املتعلّقة �لتّمنیة
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 الوزاراتحسب  ©ٔشريات املسLندةتّ ال توزیع <دد  5- 2

ّ  ©ٔشريات املسLندةتوزیع <دد التّ    ضةة وJع[دات املفوّ �لوزارات حسب Jع[دات املركزی

  نظام ادب :  املصدر

 توزیع <دد ت©ٔشريات التعهدات وٕالغاء التّعهّد بني Jع[دات املركزیة واملفوضة ٔ�مه املزيانیّات

 الهیالك الرمز �ىل ٔ�دب

مجليل العدد ا
 "لتّ�ٔشريات املس�ندة

�دد الت�ٔشريات �ىل %ع#دات 
 املركزیّة

�دد التّ�ٔشريات �ىل %ع#دات 
 املفّوضة

 0 504 504 جملس نّواب الشعب 1

 146 1.239 1.385 رئاسة امجلهوریّة 2

 279 656 935 رئاسة احلكومة 3

 8 1.275 1.283 -حبث �لمي- وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  4

5  Aرسة( وزارة املر�ٔة و%رسة والطفوEٔ0 159 159 )ا 

 3.944 2.608 6.552 وزارة اHاGلیّة 7

 1.179 623 1.802 وزارة العدل 8

 0 797 797 وزارة الّشؤون اخلارجJّة 9

 0 7.104 7.104 وزارة اHّفاع الوطين 10

 0 378 378 وزارة الّشؤون اHیJSّة 11

 4.772 827 5.599 ةوزارة املالیّ  13

 0 443 443 )التعاون اHويل(وزارة التمنیة و%سTUر والتعاون اHويل  14

 0 1.680 1.680 وزارة �ٔمالك اHوA والشؤون العقاریة 15

16 
إالدارات (وزارة الفال\ة واملوارد املائیة والصید البحري 

 )الف_یة

21.037 4.124 16.913 

 0 300 300 )املندوبیات(املوارد املائیة والصید البحري وزارة الفال\ة و  17

 0 689 689 وزارة الصنا�ة والطاقة واملنامج 18

 1.005 587 1.592 وزارة التcارة 19

 5.493 2.384 7.877 وزارة التجهزي وإالساكن والتمنیة الرتابیة 20

 0 613 613 وزارة البhiة والتمنیة املس�تدامة 21

 0 728 728 وزارة النقل 22

 0 364 364 وزارة الس�یا\ة والصنا�ات التقلیدیة 23

 143 394 537 وزارة nك_ولوجJا االتصال و%قlصاد الرمقي 24

 120 1.275 1.395 وزارة الثقافة واحملافظة �ىل الرتاث 25
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 4.908 1.343 6.251 )الرsضة(وزارة الش�باب و الرsضة  26

 12.220 2.723 14.943 )زیةإالدارة املرك(وزارة الصtة  27

 15.5461.67113.875 وزارة الشؤون %ج#عیة28

 6.003 5.427 11.430 وزارة الرتبیة 29

 1.273 2.359 3.632 - تعلمي �ايل - وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 30

 0 904 904 وزارة التكوwن املهين والUشغیل 31

 0 96 96 )فائیةاملؤسسات %سUش(وزارة الصtة  34

35  Aوزارة املر�ٔة و%رسة والطفو)A0 461 461 )الطفو 

 2.658 469 3.127 )الش�باب(وزارة الش�باب الرsضة  36

 0 53 53 )التكوwن املهين( وزارة التكوwن املهين و الUشغیل 39

 0 1 1 )املندوبیات اجلهویة "لرتبیة(وزارة الرتبیة  40

41 
التمنیة(سTUر و التعاون اHويلالتمنیة و %  وزارة

 )و%سTUر

623 623 0 

42 
  وزارة العدل وحقوق إالyسان والعداA %نتقالیة

 )حقوق إالyسان والعداA %نتقالیة(

109 109 0 

 0 6 6 )اwHن العمويم(وزارة املالیة  51

 74.939 45.996 120.935 مجیع الهیالك الوزاریة 99

 
  الك الوزاریة بعد طرح �دد ت�ٔشريات امري الرصف �ىل التعهداتمجیع الهی

Aيف اطار الرقابة املعد 

116.981 42.042 74.939 

  

علمي ح�ث یمت افراد جزء من الترصف بباب مÊال البحث العلمي ی��ع وزارة التّ   ىل مÉظومة zٔدب بعض الوزارات تتكرر ویعود ذoٔ ÇسHباب تنظميیة يف الترصف *
  .دب بصفة مسHتقّ¥ zٔ ه یدرج  ىل Éّ العايل لك 
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ّ  ©ٔشريات املسLندةتوزیع التّ  6- 2    2015ة يف سLنة حسب ا�الس اجلهوی

 ا�الس اجلهویة بوالcت    
6دد ت�ٔشريات اقرتاiات

 التعهد
 الت�ٔشريات مجL 6دد6دد ت�ٔشريات اقرتاiات الغاء التعهد

 1372 106 1.266 والیة الاكف 01

 1283 1129154والیة صفاقس02

 1157 793364والیة املهدیة03

 1111 956155والیة القريوان04

 1090 805285والیة سوسة05

 1057 936121والیة توزر06

 1045 836209تو�س07

 982 841141والیة س�یدي بوزید08

 950 88763بزنرت09

 946 758188والیة قا£س10

 928 783145والیة ق�يل11

 868 627241والیة جuدوبة12

 841 75586¥بل13

 797 72374والیة امل,س�تري14

 785 69491والیة سلیانة15

 783 69489والیة تطاوzن16

 772 71359والیة مدنني17

 707 65750§ن عروس18

 693 66627والیة القرصzن19

 662 62645والیة مuوبة20

 bE61836 654ة21

 651 61932والیة قفصة22

 599 57920ارcنة23

 456 36987والیة زغوان24

L21189 18.322.869 امجل 

 

ت�ٔشرية تقریبا و خيتلف ذW حسب  1300و 500رتاوح بني یف ا�الس اجلهویة �ٔشريات املس�ندة لترصّ #دد التّ  نالحظ Dٔنّ 

  .جلهویة #ىل جتمیع الرشاءات 	اصة �لÏس�بة xلعنوان أ_ول املزيانیات املف]وOة و حسب حرص ا�الس ا
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ا�لس  نّ Dٔ املراتب أ_وىل كام  ]ه املف]وOة ال حتتلّ �ٔشريات رمغ Dٔن مزيان�ّ ت�ب يف #دد التّ ا�لس اجلهوي بوالیة الاكف الرتّ یتصّدر 

  .مزيان�]ه من ح
ث املبلغ >رتب مضن أ_ربع أ_واخرالرابعة من ح
ث #دد الت�ٔشريات يف Oني Dٔن  املرتبة اجلهوي لوالیة سوسة حيتلّ 
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  2015الت©ٔشرية حسب البYZت يف سLنة  اسLناد توزیع 7- 2

  العدد امجليل
 دد طلبات الت/ٔشرية العنوان 

  الثاين
 دد طلبات الت/ٔشرية

  العنوان اoٔول
   دد الب��ت

 والیةب��ت 
 

 ر/ ع

6369 283 6086 31  01 امل,س�تري

5168 505 4663 24  02 ¥بل

4496 456 4040 16  03 سوسة

4348 536 3812 16  04 صفاقس

3204 336 2868 11 §ن عروس 05 

2588 218 2370 12  06 القريوان

2545  480 2065  07  بزنرت 13

1677  161 1516  08  ارcنة  06

1285 163 1122 06  09 زغوان

2429 209 2220 14  10 املهدیة

2110 255 1855 07  11 �ستو 

1781 179 1602 10  12 قا£س

1654 129 1525 09  13 مuوبة

1554  95 1459  14  الاكف 12

1294  187 1107  15 س�یدي بوزید 10

1213 57 1156 08  bE 16ة

1211  158 1053  17  ف�يل 05

1300 91 1209 08  18 جuدوبة

1264 141 1123 10  19 سلیانة

 20 ب�یة تو�س 01 1048 166 1214

1181 126 1055 07  21 مدنني

1064  87 977  22  القرصzن 10

936 126 810 05  23 توزر

993 67 926 08  24 قفصة

842 97 745 05  25 تطاوzن

53720 5308  48412  264 Kامجل 

  


یة ترتكز #ىل العنوان أ_ول بDٔ264 ãلف ت�ٔشرية مس�ندة لـ  53ة یت�ني Dٔن ـــــات والرسوم البیانیة املوال
ـــــــمن 	الل هذه إالحصائ
  .والEت املÏس�تري و0بل وسوسة وصفاقس العدد ا_ٔكرب من الت�ٔشريات �عتبار #دد البEãت هبذه الوالEتبEãت الف ت�ٔشرية، وحتتكر  48بـ 
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   التعهد Jلیة والهیالك صیغتوزیع <دد الµت©ٔشريات حسب  8- 2

ة وفق Dٔصناف Dٔساس�یّ  04د #ىل تعهّ 316 118و#ددها  2015يف س�نة  ''Dٔدب'' م�ظومةتتوزع مجz التعهدات ا_Üلیة #ىل 

  :  ويهاملتعلق مبراق�ة املصاریف العموم
ة  2012نومفرب  19املؤرخ يف  2012لس�نة  2878 #دد مق]ضیات أ_مر

) %11(تعهدا  35.353دها بنفقات الصفقات العموم
ة والتد	ل العمويم وبلغ #د �ٔ_ساسوتتعلق :  جاميلاالٕ د تعهّ ال اقرتا·ات  .1

 .ادینار  ملیون 11.764مببلغ 

ّ :  ح¥یاطيJد تعهّ ال اقرتا·ات  .2 Dٔو النفقات اليت  و©س�ت&ىن مهنا النفقات اليت یتعذر الق
ام هبا هبذه الصیغة ،ق uلك النفقاتتتعل

ملیون  427مببلغ ) %19(تعهدا  60.317 هذه التّ�ٔشريات ویبلغ #دد ،تتعلق �لطلبات اليت يه من اخ]صاص جلنة الرشاءات

 .دینارا
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اقرار ذW من 	الل و عرف هذا الصنف ارتفا#ا يف #دده وم�الغه املنظم ملراق�ة املصاریف العموم
ة  2012 – 2878بصدور أ_مر و 

د اقرتاOات من مجz #د % 7ح
ث اكنت تعمتد يف Oدود  1989ٕاOدا0ا يف س�نة  دناخ]یاریة ع بعد Dٔن اكنت وجوبیة صیغة التعهد Ùح]یاطي 

  .ره من مرونةرمغ ما توفّ  التعهد وم�الغها

واملساهامت يف نظام التقا#د واحلیطة Ùج�عیة واملنح امللحقة  نفقات الت�ٔ£ريب ق وتتعلّ :  نفقات الت©nٔريل د عهّ تّ ال اقرتا·ات  .3

اOات بتعدد Ùع�دات و یفرس ارتفاع #دد هذه Ùقرت ). %30(د قرتاح تعهّإ  94 695 وقد بلغ #ددها �ٔ_جور واملرتبات

  .اليت تزنل #لهيا مجz مكو0ت Ùجور

  .ملیون دینارا 11.340عهد نف من اقرتاOات التّ ّص ذا ال هطار ة يف إ كام بلغ جحم Ùع�دات املؤّرش 

و Dٔ تعهدات Ùجاملیة و ال تندرج مضن ال Dٔ ح]یاطي االٕ د نفاقها �لتعهّر إ فقات اليت یتعذّ ق uلك النّ وتتعلّ :  اقرتا·ات التعهد العادیة .4

 .Ùجور

  .ملیون دینار 6.724مببلغ ) %40(لف ت�ٔشرية Dٔ  �125ٔشريات املس�ندة القرتاOات التعهد العادیة وبلغ #دد التّ 
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 Ü_یيل توزیع الت�ٔشريات ا áنوفFلیة حسب الهیالك والعناو  :  

 مجK املزيانیة 

�دد التعهدات   الهیلك

  إالجاملیة
  امجل  �دد تعهدات نفقات الت�ٔ�ري �دد التعهدات العادیة �دد التعهدات �ح�یاطیة

 116.981  63.409  29.839 8.486 15.247  )مفوضمركزي و (الوزارات 

 124.228  10.658  61.886 37.776 13.908 املؤسسات العموم/ة

 21.189  1.15615.6431.483 2.907 ا}الس اجلهویة

 53.720 12.89918.38519.145 3.291 الب|aت

s316.118  94.695  125.753 60.317 35.353 امجل  
  

 العنوان أ�ول

  �دد التعهدات إالجاملیة  الهیلك
�دد التعهدات 

 �ح�یاطیة

  امجل! �دد تعهدات نفقات الت�ٔ�ري �دد التعهدات العادیة

 102.830  20.97763.409 8.339 10.105  )مفوضمركزي و ( الوزارات

 100.772  10.658  45.493 35.198 9.423 املؤسسات العموم/ة

 5.740  1.483  2.718 1.076 463 ا}الس اجلهویة

 48.277  19.145  13.727 12.845 2.560 الب|aت

s257.619  82.91594.695 57.458 22.551 امجل 

 

 العنوان الثاين والثالث والرابع

  �دد التعهدات إالجاملیة  الهیلك
�دد التعهدات 

 �ح�یاطیة

 تعهدات العادیة�دد ال 

�دد تعهدات نفقات 
 الت ٔ�ري

  امجل!

 14.151 ـــــ8.862 147 5.142  )مفوضمركزي و ( الوزارات

 23.456 ـــــ  16.393 2.578 4.485 املؤسسات العموم/ة

 15.449 ـــــ  12.925 80 2.444 ا}الس اجلهویة

 5.443 ـــــ  4.658 54 731 الب|aت

s58.499 ـــــ  42.838 2.859 12.802 امجل 
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من 	الل هذه اجلداول Ùحصائیة والرمس البیاين نالحظ ان التعهدات العادیة éس�ت�ٔ�ر اجاملیا �لنص�ب Ùكرب من الت�ٔشريات بـ 

جلهویة دات Ùح]یاطیة �لÏس�بة xلمÔالس االف ت�ٔشرية، كام یالحظ اخنفاض Jس�بة #دد التعهّ 94نفقات الت�ٔ£ري بـ  الف ت�ٔشرية و تلهيا 125

ات مقارنة ببق
ة الهیالك ویعود ذW خلصوصیة النفقات #ىل املس�توى اجلهوي واليت ترتكز #ىل العنوان الثاين ا�ي تعمتد نفقاته #ىل التعهد

 .Ùجاملیة والعادیة

 حصائیات الت�ٔشري �ىل الصفقات العموم�ة إ   -  3

 9878صفقات العموم
ة ّمت بناء #لهيا ادراج ل�شرية xلتعهد Dٔلف ت�ٔ  20كرث من Dٔ2015  ٔDس�ندت مراق�ة املصاریف العموم
ة س�نة 

 ّ
  .)انطالقا من معطیات نظام ادب(ة صفقة معوم

  :  الیةدراج هذه الصفقات حسب املراOل التّ إ ة معلیّ  ومترّ 

Dٔو Dٔكرث  ع�داتابطاقة جتمید معطیات الصفقة �ٕالضافة ل الىت تتضمن ت�ٔشرية #ىل البطاقة البیانیة xلصفقة التعهد هبا يف اطار  -

 .لفائدة صاحب الصفقة

ّ إ  -  .ريات املد	z #ىل الصفقةی تتضمن التغ ىت#داد املالحق ال

وقد بلغ #دد #لهيا من مراق�ة املصاریف العموم
ة،  ت�ٔشريال دب و Dٔ #ىل م�ظومة  ادراج خمت الصفقة من 	الل ا#داد بطاقة بیانیة -

  .ما یعادل نفس العدد من الت�ٔشرياتي Dٔ  خمت 1819 واملدر£ة #ىل املنظومة Ù2015خ]ام يف س�نة 

عد ٕا#داد دب بDٔ م�ظومة  الت�ٔشري #لهيا يف ملحق متّ  2921 يف هذه الس�نة تعدیالت #رب مالحق بـكام عرفت الصفقات العموم
ة 

  . ةبطاقة بیانیّ 
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 25ة یرتاوح بني فقات العموم
ّ طار الّص إ ع�دات يف بطاقات جتمید االٕ ة و د الت�ٔشريات xلبطاقات البیانیّ #د نّ إ ف و#ىل هذا أ_ساس

 . من بطاقة جتمید اع�دات و ملحق قد یعرف اكرثDٔ #دد لك صفقة  نّ Dٔ تبار لف ت�ٔشرية �ع Dٔ  30و

   املتعهد هباحصائیات !ع�دات إ   -  4

صائیات �ٔشرية وما تعكسه من جحم Jشاط الترصف املايل س�ّمت يف هذا القسم اس�تعراض احبعد Dٔن مت اس�تعراض احصائیات التّ 

  .ف #ىل نتاجئ التّّرصف املايل ±تلف الهیالك العموم
ةعرّ Ùع�دات املؤرشة مبا یعكس أ_مهیة املالیة حلجم Jشاط الترصف وميكّن من التّ 

   {سق تنف3ذ املزيانیة من Iالل توزیع Jع[دات املؤرشة 1- 4
  )الوIدة Eٔلف دینار(  

 �سNبة <سNهتالك  <عiدات املتعهد هبا  مجs <عiدات  2015عiدات املف>وIة سNنة < 2014البقاa من سNنة  الهیالك العموم�ة

  الوزارات
 )إالدارات املركزیة(

4.106.025 21.761.624 25.867.649 19.098.116 80 % 

  الوزارات
 )إالدارات املفوضة(

100.574 7.527.902 7.628.476 7.520.410 98 % 

  املؤسسات العموم�ة
 )ريات ا�fلیة Kىل Eٔدبالت�ٔش(

540.815 1.840.042 2.380.857 1.737.311 73 % 

  املؤسسات العموم�ة
 )الت�ٔشريات الیدویة(

  % 77 149.288 191.976 191.976 ــــــــــ

 % 51 972.334 785.0811.099.7661.884.847 ا�الس اجلهویة

 % 49 922.997 1.863.029 1.354.656 508.373 الب�cت

 % L 6.040.86833.775.96639.816.834 30.400.456 76امجل

  .وٕاحصائیات ماكتب املراق"ة �ل�س�بة �لت�ٔشريات الیدویة�لیة �ل�س�بة �لت�ٔشريات  مت اع�د م�ظومة ٔ�دب:  01 مالحظة
  .ملیار دینار 1.5 كزE حىت ال حتAسب مرتني ویبلغ مجموعها حوايلمت طرح م"الغ �ع�دات احملا9 �لم8الس اجلهویة واملؤسسات العموم2ة املتعهد هبا مر :  02مالحظة 

  

ّ  ملیار دینار 26 ضة حبوايلة +ى الوزارت وإالدارات املفوّ ع�دات العموم
ّ االٕ ترتكّز   %74يت ّجسلت Jس�بة اس�هتالك تقدر بـ وال

كام جتدر إالشارة  يف الوزاراتوإالع�دات املفّوضة جور _ٔ جحم نفقات ارتفاع �ٕالدارات املفوضة وميكن تفسري ذW � %�99لÏس�بة xلوزارات و

من  J95%س�بة اس�هتالك تناهز  ٕاىلعید اجلهوي خلالص أ_جور لتصل بذW ٕاىل Dّٔن هذه Ùع�دات املفّوضة یمت اس�هتالîها #ىل الّص 

  .إالع�دات

ّ  كام عرفت  من pة اينلعنوان الثّ املرّمسة �بالغ امل ة یعود ذW ٔ_مهیّ و تقریبا  %52 تقّدر بـ ة والبEãت Jس�بة اس�هتالكا�الس اجلهوی

  .من pة Dٔخرى )اجلزء اخلامس( ق ببقاÙ Eع�داتق ٕاúهيا يف احملور املتعلّ طرّ التّ  رصف س�متّ وجود ٕاشاكلیات يف التّ لو 



46  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

  :  ةع�دات بني خمتلف الهیالك العموم
ّ ايل تباFن توزیع االٕ مس البیاين التّ  الرّ ویوّحض 

  

  نوات اI�ٔريةر مجJ Kع[دات املتعهد هبا مبختلف املاكتب <ىل نظام jٔدب يف السLّ تطوّ  2- 4
   الف دینار الوIدة

 2010201120122013 2014 2015 

ٕادارات مركزیة (الوزارات
  )ومفوضة

17.272.900 19.857.328 22.068.694 25.250.144 26.385.497 26.618.526 

 املؤسسات العموم/ة
 (املسNتعمfٔ sدب)

939.257 1.050.648 1.397.885 1.484.650 1.413.626 1.737.311 

 972.334 837.788 589.890690.7731.165.008 585.829ا}الس اجلهویة

 922.997 893.585 792.331 651.158 549.642 587.937 الب|aت

L30.251.170 29.530.496 28.692.133 24.808.510 21.516.607 19.385.923 امجل 

  

ملیار دینار كام  1.5مت طرح م2الغ 1ع0دات احملا- ,لم+الس اجلهویة واملؤسسات العموم#ة املتعهد هبا مركز� حىت ال حت�سب مرتني ویبلغ مجموعها حوايل :  مالحظة

  .2015و 2014مت طرح م2الغ التعهدات يف اطار الرقابة املعد- لس=نوات 
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لرمس البیاين Dٔ#اله نالحظ التطور املطرد مجلÙ zع�دات املتعهد هبا �ملزيانیات العموم
ة واليت تطورت من من 	الل اجلدول وا

النص�ب ) ٕادارات مركزیة ومفوضة(ومتثل Ùع�دات املتعهّد هبا يف ٕاطار الوزارات  2015ملیار دینار س�نة  30ٕاىل  2010ملیار دینار س�نة  19

عرفت تطّورا حمدودا ما#دى  ملیار دینار ح
ث Dٔن مزيانیّات البEّãت وا�الس اجلهویة واملؤسسات العموم
ة 26ت بـ ا_ٔكرب من هذه Ùع�دا

  .ارتفا#ا ملحوظا ح
ث ّجسلت 2013يف س�نة 

  توزیع مجJ Kع[دات املف¥و·ة و املتعهد هبا حسب العناوmن والهیالك العموم3ة  3- 4

سÏ]وىل فá یيل تفصیل توزیع Ùع�دات حسب العناوFن �ملزيانیات بالغ املؤّرشة وتطورها ٕاحصائّیات مجz امل بعد اس�تعراض 

  :  العموم
ة

  ملزيانیة الترصف إالع�دات امجللیة �

دون اعتبار 	دمة ا+Fن Dٔي ما  ملیون دینار 17473 ما قميته�لÏس�بة ãّxو,  2015بلغت Ùع�دات اúهنائیة بعنوان نفقات ترصف 

من مزيانّیة  % 67 ومتثل Ùع�دات الت�ٔ£ري Jس�بة. 2014ملیون دینار س�نة  17290مقابل  من مجموع نفقات ا+و, % 60.4 ل Jس�بةميث

  .2014س�نة  % 6.65و 2013س�نة  % 5.55مقابل العنوان أ_ّول 
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    :  #ىل النحو التايل 2014و 2013ویوزع هذا املبلغ مقارنة ب5الس�نوات 

  دینار ملیون:  الو$دة  

  القسم الثالث
 التدIالت العموم3ة

  القسم الثاين
 وسائل املصاحل

  القسم أ�ول
  الت©nٔري العمويم

  القسم
  

املبلغ ال,س�بة  املبلغ ال,س�بة السLنة ال,س�بة املبلغ

38,61% 6835 5,84% 1034 55,55% 9833 2013 

32,48% 5616 5,86% 1014 61,65% 10659 2014 

26,81% 4685 6,16% 1077 67,02% 11710 2015 

  احمللیة وامجلا�ات العمومEة Dلمؤّسسات ا<هنائّیة املواز:ن اعتبار دون هنائیة اع2دات:  مركزي ٔ,دب م*ظومة املصدر*  

  

ل �لرمغ من >زاید ع�دات العنوان أ_وّ إ من  %6,16ٕاىل  %5,84كام عرفت Jس�بة وسائل املصاحل اس�تقرارا 	الل نفس الفرتة من 

ٕاىل  2013س�نة  ملیون دینار 17.702ع�دات املف]وOة �لعنوان أ_ول من م�الغ االٕ مجz ٔ_عوان 	الل هذه الفرتة، يف Oني >راجعت #دد ا

  .2015مقارنة �س�نة الترصف ملیون دینار  17.473
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  2015عموم3ّة سLنة حسب الهیالك ال -  عنوان jّٔول –توزیع مجJ Kع[دات املف¥و·ة واملتعهّد هبا مبزيانیّة التّرصف 

  الوIدة Eٔلف دینار 

 �س�بة %س�هتالك  Jع[دات املتعهد هبا Jع[دات املف¥و·ة الهیلك العمويم

 % 12.015.08511.536.29696)إالدارات املركزیة(الوزارات 

 % 7.150.0107.132.97699)إالدارات املفوضة(الوزارات 

  املؤسسات العموم�ة
 )6ىل Pٔدب الت�ٔشريات ا�pلیّة(

1.157.949 988.707 85 % 

  املؤّسسات العموم�ّة
 )التّ�ٔشريات الیدویّة(

190.092 148.741 78 % 

 % 58.85252.99390 ا�الس اجلهویّة

 % 91 644.313 701.615 الب�cّت

L21.273.60320.504.02696 امجل % 

   

وميكن تفسري ذÜ_� Wلیة اليت تعمتدها الوزارات عند تفویض إالع�دات يف املؤسسات العموم
ة  احنرصت Dٔقل Jسب اس�هتالك

من املن�ة وترصف البق
ة #ىل ضوء Jسق اس�هتالك القسط أ_ول #لام وDٔن القسط الثاين مهنا  %80م��ة ا+و, ح
ث ترصف يف بدایة الس�نة 

  .يف اطار س�یاسة التقّشف 2015مل یّمت رصفه بعنوان الس�نة املالیة 

 یة ملزيانیة التمنیةإالع�دات امجلل  �

، و�عتبار )دون اعتبار نفقات التمنیة الطارئة(�لÏس�بة ãxو,  2015بلغت مجz اع�دات التعهد ا±صصة xلتمنیة بعنوان س�نة 

س�نة % 83,7مقابل % Dٔ89,3ي بÏس�بة  ملیون دینار 5608ومت التعهد مبا قدره  ملیون دینار Ù6279ع�دات املنقو, من الس�نوات الفارطة، 

2013.  
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مقارنة بتقد1رات الس
نوات  2015ویلّخص اجلدول التايل وضعیّة إالع"دات املوز�ة تعهدا وتطور إالجناز �ىل مس
توى التعهد �الل الس
نة املالیة 

  :  2013و 2014

  ملیون دینار:  الو$دة                    

 2013 2014 2015 الس�نة

 القسم
  إالع.دات املوز�ة

  تعهدا
 ال5س3بة التعهد إالجناز يف

إالع.دات املوز�ة
 تعهدا

 ال5س3بة إالجناز يف التعهد
إالع.دات 

 تعهدا املوز�ة
 ال5س3بة إالجناز يف التعهد

إالس®رات 
 املبارشة

3701 3163 85,5 2039 1915 93,9 2626 1983 75,5 

 96,9 1821 1879 102 2335 2288 96,3 1742 1809 ا±متویل العمويم

ة نفقات التمنی
 املرتبطة

769 703 91,4 616 722 117 330 247 74,8 

9ملوارد اخلارج7ة املوظفة

  اع2دات هنائیة دون اعتبار املواز:ن ا<هنائّیة Dلمؤّسسات العمومEة وامجلا�ات احمللیة:  مركزي املصدر م*ظومة ٔ,دب* 

  .2014مقارنة �س�نة  ملیون دینار Dٔ1336ي uزEدة  دینار ملیون 6279رصد اع�د تعهد قدره  2015نالحظ Dٔنّه مت 	الل س�نة 
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 Lع[دات املف¥و·ة و توزیع مجJ ين –منیة ة التّ مبزيانیّ  –املتعهد هبا  –ة املؤّرشÄ قسام - عنوانpٔ2015حسب الهیالك العموم�ة س�نة و حسب ا  

  )الوIدة Eٔلف دینار( 

 الهیلك العمويم
بقاc اع²دات 

 التعهد
  مجL %ع²دات ت املفqوiة%ع²دا

%ع²دات املتعهد 
  هبا

 �س�بة %س�هتالك

  الوزارات
 )إالدارات املركزیة(

3.935.925 8.988.647 12.924.572 6.788.913 53 %  

  الوزارات
 )إالدارات املفوضة(

91.634 361.742 453.376 368.344 81% 

 %61 748.604 1.222.908 682.093 540.815 )الت�ٔشريات ا�fلیة Kىل Eٔدب(املؤسسات العموم�ة 

 %29 547 1.884 1.884 ــــــــــ )الت�ٔشريات الیدویة (املؤسسات العموم�ة 

 %50 919.341 1.825.995 1.040.914 785.081 ا�الس اجلهویة

 %24 278.684 1.161.414 653.041 508.373 الب�cت

L52 9.104.433 17.590.149 11.728.321 5.861.828 امجل% 

  
 بلغتحمللیة تعترب مرتفعة ح
ث ات امجلا#ات ااين مبزيانیّ Jس�بة بقاE اع�دات العنوان الثّ  نّ Dٔ ظ من 	الل هذه Ùحصائیات ـــنالح

ّ زيانیّ ل	س�بة مل�% 50 �ّ مزيانیّ  %76ة وات ا�الس اجلهوی��جلزء ق ببقا� 0ع.دات املتعلّ  س�باب �حملورس)مت دراسة هذه ا ٔ و  ،تات الب

  .اخلامس من هذا التقر7ر

:  منیةات التّ ة م�الغ البقا� مبزيانیّ یّ مهّ �ٔ  ةالیة التّ سوم البیانیّ  الرّ وتوّحض 
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  2015حسب الهیالك العموم�ة س�نة  -  رابععنوان µلث و  –حبساEت اخلزینة- د هبا املتعهّ  - املؤرشة توزیع مجL %ع²دات املفqوiة و 

  )ارالوIدة Eٔلف دین( 

 بقاc اع²دات التعهد الهیلك العمويم
%ع²دات
  املفqوiة

 �س�بة %س�هتالك  %ع²دات املتعهد هبا  مجL %ع²دات

  الوزارات
 )إالدارات املركزیة(

170.127 737.892 908.019 772.909 85 % 

  الوزارات
 )إالدارات املفوضة(

8.940 16.150 25.090 19.089 76 % 

  موم/ة املؤسسات الع
 )الت�ٔشريات ا�fلیة Kىل Eٔدب(

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

  املؤسسات العموم/ة 
 )الت�ٔشريات الیدویة(

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ا}الس اجلهویة

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ الب|aت

L85 791.998 179.067754.042933.109 امجل % 
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2015يف سLنة  حسب ا�الس اجلهویة وعناوmن املزيانیة - املتعهد هبا –املؤرشة  اجلهویة توزیع Jع[دات  

�Dالس اجلهویة وmن املزيانیةوتوزیعها حسب عناJع[دات املؤرشةٕاحصائیات  

 العنوان الثاينالعنوان Jول

 %ع²دات 
�ع.دات 

 املف�و$ة

�ع.دات 

املس3هتلكة

>س3بة 

�س3هتالك
2014بقا@ س3نة   مج! �ع.دات �ع.دات املف�و$ة 

�ع.دات 

 املس3هتلكة

>س3بة 

 �س3هتالك

01 

 اJلس اجلهوي

والیة تو>س
3078 2202 71% 40.842 57.602 98.444 38.193 39% 

02 

 اJلس اجلهوي

والیة ار@نة
2543 2205 86% 19.145 34.062 53.208 26.960 %51 

03 

 اJلس اجلهوي

والیة Vن عروس
2051 2008 98% 9.994 44.277 54.272 34.105 %63 

04 

 اJلس اجلهویة

الیة بزنرتو
3006 2900 96% 34.898 40.754 75.652 41.641 %55 

05 

 اJلس اجلهوي

Yبل والیة  

4858 4495 92% 22.092 48.973 71.066 21.403 %30 

06 

 اJلس اجلهوي

9�ةوالیة   

2417 1894 78% 40.276 35.310 75.587 39.038 %52 

07 

 اJلس اجلهوي

والیة الاكف
2009 1937 96% 45.800 48.750 94.550 63.057 %67 

08 

 اJلس اجلهوي

والیة سلیانة
1499 1355 90% 21.038 52.957 73.995 55.980 %76 

09 

 اJلس اجلهوي

والیة ج\دوبة
2775 2620 94% 42.842 56.816 99.658 42.686 %43 

10 

 اJلس اجلهوي

والیة زغوان
2045 2026 99% 6.624 24.890 31.514 19.363 %61 

11 

 اJلس اجلهوي

والیة سوسة

3178 

 

3060 96% 10.866 24.197 35.063 28.803 %82 

12 

 اJلس اجلهوي

والیة امل5س3تري
969 864 89% 29.887 30.674 60.561 23.190 %38 
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13 

 اJلس اجلهوي

والیة املهدیة
2418 2129 88% 21.898 34.560 56.458 31.110 %55 

14 

  اJلس اجلهوي

 القريوانوالیة 

3375 3176 94% 46.468 61.003 107.472 64.669 %60 

15 

 اJلس اجلهوي

والیة القرص^ن
2625 1915 72% 84.509 80.542 165.052 55.031 %33 

16 

 اJلس اجلهوي

والیة س3یدي بوزید
2852 2554 89% 61.273 68.374 129.648 67.915 %52 

17 

 اJلس اجلهوي

والیة صفاقس
5570 5242 94% 31.076 54.904 85.980 42.874 %50 

18 

س اجلهوياJل  

والیة قفصة
1837 1643 89% 50.424 48.690 99.115 55.431 %56 

19 

  اجلهوي اJلس

 والیة توزر

1253 865 69% 18.112 31.465 49.577 22.912 %46 

20 

 اJلس اجلهوي

والیة قاcس
1822 1614 88% 35.886 46.425 82.311 30.386 %37 

21 

 اJلس اجلهوي

والیة مدنني
1964 1807 92% 44.141 39.261 83.402 42.257 %51 

22 

 اJلس اجلهوي

والیة تطا̂ون
1160 1143 98% 24.480 32.769 57.249 25.065 %44 

23 

 اJلس اجلهوي

 والیة قgيل
1705 1537 90% 27.471 20.932 48.404 22.749 %47 

24 

 اJلس اجلهوي

والیة م\وبة
1840 1808 98% 15.028 22.716 37.744 24.513 %65 

s50% 919.341 90785.0811040.9141825.996%52.993 58.852 امجل 
  

 ـ#ىل 	الف Ùع�دات املرمسة �لعنوان أ_ول مبزيانیات ا�الس اجلهویة واليت جسلت Jس�بة اس�هتالك اع�دات مق�و, يف امجلz ب

�ملائة مع اس�مترار  50یة يف اس�هتالك Ùع�دات ح
ث مل تتÔاوز هذه الÏس�بة Ùع�دات املرمسة �لعنوان الثاين جسلت Jس�بة م]دن  نّ إ ف ،% 90

ملیون دینار  906 حوايل 2015لیصبح مجموع بقاÙ Eع�دات يف موىف س�نة  2014س�نة  ملیون دینار 785 غتل>رامك بقاÙ Eع�دات اليت ب

  .ٔ_س�باب ذW يف احملور املتعلق ببقاÙ Eع�دات الحقا وس�مت التطرق املشاریع �جلهات اجناز #دیدتعّطل  یعكسوهو ما 
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 حسب jٔصناف التعهد والهیالك املؤرشة  Jع[داتتوزیع  4- 4

  
   2015يف س-نة  املزيانیات العموم)ة &ىل مج# املؤرشة حسب ٔ�صناف التعهد والهیالك توزیع �ع�دات

 الف دینار:  الوIدة

 م~لغ التعهدات إالجاملیة الهیلك
التعهدات~لغم 

 <ح>یاطیة

 امجلs م~لغ تعهدات نفقات الت�ٔ�ري م~لغ التعهدات العادیة

 26.618.527 9.933.167128.6145.781.56410.775.634  )مفوضمركزي و ( الوزارات

*املؤسسات العموم/ة  894.818186.288489.636167.954 1.737.311 

 974.663 717.81510.613220.15426.081 ا}الس اجلهویة

 924.002 219.181101.093232.781370.947 الب|aت

s30.251.169 426.6086.724.13511.340.606 11.764.981 امجل 

    <عiدات املؤرشة Kىل Eٔدب * 

  

رصف لهذه الصیغة قدر وميكن تفسري ذW بتجنب Dٓمري الxلÏس�بة امل�ٔمو, املبالغ املس�هتلكة يف اطار التعهدات Ùح]یاطیة مل >رتق 

كام ميكّهنم  Ùماكن وحرصهم #ىل احلصول #ىل التّ�ٔشريات املس�بقة #ىل لك نفقة مبا یضمن هلم مراق�ة ترصف مصاحلهم من 	الل ٕاس�ناد الت�ٔشرية

  . ذW من تفادي النقائص وDٔخطاء الترصف

  :  و فá یيل تفصیل اصناف اقرتاOات التعهد حسب العناوFن

  )الوIدة الف دینار( لالعنوان أ�و       

 م~لغ التعهدات إالجاملیة الهیلك
التعهداتم~لغ

 <ح>یاطیة

 امجلs م~لغ تعهدات نفقات الت�ٔ�ري م~لغ التعهدات العادیة

الوزارات
)مركزي و مفوض(  

5.711.498 127.962 2.054.178 10.775.634 18.669.272 

 988.707 170.899236.712167.954 413.142 املؤسسات العموم/ة

 52.993 5.3219.86211.72926.081 ا}الس اجلهویة

 644.313 100.93899.498370.947 72.930 الب|aت

s20.355.285 409.6612.402.11711.340.616 6.202.891 امجل 
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)الوIدة الف دینار( العنوان الثاين والثالث والرابع  

 م~لغ التعهدات إالجاملیة الهیلك
التعهداتلغم~

 <ح>یاطیة

 م~لغ التعهدات العادیة
م~لغ تعهدات نفقات 

 الت�ٔ�ري
sامجل 

)ضمركزي ومفوّ ( الوزارات  7.949.255ـــــ6523.726.934 4.221.669 

ةسات العموم/ّ املؤسّ   748.604ـــــ481.67615.389251.539 

 ّ ةا}الس اجلهوی  919.341ـــــ712.494751206.096 

تب|aّ ال   278.684ـــــ146.251155132.278 

s9.895.884ـــــ16.9474.316.847 5.562.090 امجل 

  

  

 

  

ص�ب أ_وفر من النفقات العموم
ة تقوم به الوزارات سواء #رب مصاحلها املركزیة Dٔو Ùدارات املفوضة وتتوزع هذه یالحظ Dٔن النّ 

  . ادیة ا±تلفةالنفقات �ٔ_ساس #ىل Ùجور والنفقات الع
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 ختلف ا$ل"انمب  العموم�ة حصائیات �شاط مراقيب املصاریفإ :  حملور الثاينا

د ومدى تق
ّ ق]رص أ_عامل الرقابیة املنجزة من طرفه #ىل رصد إال	الالت ت ]نو#ا ح
ث ال م عترب Jشاط مراقىب املصاریف العموم
ة ی 

من 	الل م]ابعة خمتلف مراOل  ل¡سعى xلم�افظة #ىل أ_موال العموم
ةل تتعدى ذW بنني والرتات�ب اجلاري هبا العمل واا_ٓمر �لرصف �لق

  .هاكرار >و Dٔ أ_خطاء لتفادي  قرتاح ٕاصالOاتإ ة بقصد التعرف #ىل موقع اخللل و تنف
ذ املزيانیّ 

ات Ôان ختتلف حسب الهیالك واملزيانیّ ة املشاركة يف #دد هام من اxلّ  مراق�و املصاریف العموم
ّ یتوّىل  Dٓنفة اّ��ر هامz امل �ٕالضافة مجلو

ّ مفاليت Fراق�وهنا     .ة ومهنا ما هو ظريفة وقارّ هنا ما ینعقد بصفة دوری

 :  خرى ويهDٔ املصاریف يف حضور جلان كام ©شارك مراق�و 

جراءات إ ري و املتعلق بضبط معای 2013نومفرب 18 املؤرخ يف2013 - 5183طبقا ملق]ضیات أ_مر  ا�لGان الفtیة �لمتویل العمويم .1

 .س�ناد اúمتویل العمويم xلجمعیاتإ رشوط و

بطلب من هیالك  ح
اî 0عضووú ٔDمتثیل مصاحل الوظیفة العموم
ة  وحيرضها مراقب املصاریف �جلهات:  جلان JنتداDت .2

 . الترصف بصفة #امة

  .وىلا_ٔ  مكمثل xلوزارة 1990لس�نة  815مر #دد طبقا ملق]ضیات ا_ٔ  ا�لGان الطبیة .3

وقد تولت بعض ا�الس اجلهویة وم�دوبیات  2009لس�نة  ODٔ2617دثت هذه اxلÔان مبق]ىض أ_مر :  بناYت املدنیةجلان ال  .4

  .الرتبیة éرشیك مراقب املصاریف يف عضوFهتا

ّ  وهتمّ :  اتجلان م¥ابعة املشاریع وتنف3ذ املزيانیّ  .5 ان Ôة ح
ث ©شارك املراقب اجلهوي يف £لسات هذه اxلّ Dٔساسا املاكتب اجلهوی

 .بیة ات الرتّ ة وم�دوبیّ ات التمنیة الفالح
ّ ��لس اجلهوي Dٔو م�دوبیّ 

   ل#ان مراق!ة الصفقات ٕاحصائیات �شاط مراقيب املصاریف العموم�ة ب  -  1

 1800كرث من Dٔ  ن مراقيب املصاریف العموم
ة شار�وا يفإ اكتب مراق�ة املصاریف العموم
ة فتبعا لٕالحصائیات املرصح هبا من طرف م

  :  لسة xلÔان مراق�ة الصفقات تتوزع اكلتايل£ 
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  جلنة مراق*ة الصفقات

ا�لMان
  ا�تصة
��لجنة 
  العلیا
  

ا�لMان 
  الوزاریة

ا�لMان 
  اجلهویة

ا�لMان 
  الب|یة

ا�لMان
ا(ا)لیة 
مبندوبیات 

التمنیة 
  الفالح/ة

ا�لMان ا(ا)لیة 
  مبندوبیات

  الرتبیة

ا�لMان 
ا(ا)لیة 
  �جلامعات

ا�لMان 
  ةاخلاص

  امجل�

<دد 
  اجللسات

املراق�ني 
  اجلهویني

11  0  755  96  232  283  47  0  1424  

املراق�ني 
  املركزیني

28  318  0  0  0  0  05  40  391  

K1815  40  52  283  232  96  755  318  39  امجل  

  
اxلجنة العلیا  úهياإ ویضاف جلنة بني وزاریة وpویة وبãیة ودا	لیة �ملؤسسات العموم
ة  143ـ #دد جلان مراق�ة الصفقات ب ویقدر

  . 2015مفعz يف س�نة  04جلان خمتصة مهنا  05اليت تضم 

كرث من Dٔ یعاد عرضها ملف صفقة مبا يف ذW امللفات اليت  8831طار هذه اxلÔان درس إ املصاریف العموم
ة يف و مراق� وقد توىل

  . ة الصفقاتمرة #ىل هذه اxلÔان حلني Ù£ابة #ىل مالحظات واس�تفسارات جلنة مراق�

#الم مبخطط تقدFري إ  604ملحق صفقة و 1177خمت هنايئ و 3016تقرFر تق
مي و 3657ىل إ  وتتوزع هذه امللفات حسب موضوعها

  . خرى خمتلفة Dٔ مذ�رة  377س�نوي ٕالuرام الصفقات و

  .ملف 1634املاكتب املركزیة  يف Oني اكن #دد ملفاتملف  7197ونظرت املاكتب اجلهویة يف 

Ù ىل إ شارة وجتدر ٔD ن نظام ٔD 10دراج حوايل إ دب یعرف  Ü D Eلكن جزء من هذه الصفقات ) 2015س�نة  9878(الف صفقة س�نو

فقات اخلاصة واليت ختضع طارها م>ات الّص إ واليت تربم يف  ق]ناء الوقود_ٔ طاریة العامة واالٕ طار صفقة #امة من ذW الصفقة إ صفقات يف  هو

  .لت�ٔشرية مراق�ة املصاریف

  .صفقة 2523 طة واليت ال ختضع لرقابة جلان مراق�ة الصفقات بلغ #ددهان الصفقات ٕ�جراءات م�سّ إ خرى فDٔ ومن pة 

 بعد طرح #دد الصفقات ٕ�جراءات م�سطة یقارب #دد ملفات الصفقات اليت تدرسها "دبDٔ "مبنظومة درج ت ليتن #دد الصفقات اإ 

 اليتالصفقات اليت حتصل #ىل موافقة اxلÔان يف هنایة الس�نة املالیة و و  اليت یعاد عرضها	ذ بعني Ùعتبار xلملفات جلان مراق�ة الصفقات مع ا_ٔ 

  .تدرج يف الس�نة املالیة املوالیة

طار جلان مراق�ة الصفقات العموم
ة ویعطي ذW إ z لÏشاط ماكتب مراق�ة املصاریف يف حصائیات مفّص إ ما یيل Jس�تعرض  ويف

  :  حصاء ذWإ نه مل ©س�بق ٔ_ي هیلك Dٔ ىل إ مع Ùشارة  pة ووزارةصورة عن جحم معل هذه اxلÔان يف لك 
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  :  �ىل املس
توى اجلهوي �

حسب احصائیات املاكتب اجلهویةتوزیع امللفات املعروضة <ىل جلان مراق*ة الصفقات 
 

  املاكتب اجلهویة
 6دد امللفات املتعلقة ب

 %خqام ا±هنائیة املالحق تقارzر التق�مي
ٕال§رام ا¸ططات الس�نویة
 الصفقات

 ا�موع اخرى

 365 0 18 128 56 163 مكqب bEة

 219 0 8 112 25 74 مكqب جuدوبة

 325 30 3 70 43 179 مكqب الاكف

 320 4 2 107 61 146 مكqب سلیانة

 331 72 17 148 27 67 مكqب قا£س

 346 23 21 101 44 157 مكqب سوسة

 314 5 0 134 43 132 مكqب ¥بل

 403 0 6 215 52 130 قسمكqب صفا

 175 0 5 41 13 116 مكqب تو�س

 245 12 12 128 23 70 مكqب زغوان

 215 5 6 74 55 75 مكqب ارcنة

 256 16 0 101 37 102 مكqب امل,س�تري

 135 0 0 57 14 64 مكqب املهدیة

 343 0 0 109 48 186 مكqب القريوان

 302 0 2 115 47 138 مكqب قفصة

 96 0 3 39 4 50 مكqب توزر

 385 0 73 91 42 179 مكqب س�یدي بوزید

 677 74 6 160 70 367 مكqب القرصzن

 268 38 27 118 29 56 مكqب بزنرت

 110 5 3 64 7 31 مكqب ق�يل

 318 0 2 175 22 119 مكqب مدنني

 221 22 0 100 7 92 مكqب تطاوzن

 185 0 22 100 8 55 مكqب §ن عروس

 80 6 1 20 17 36 ب�یة تو�سمكqب 

 182 0 3 82 30 67 مكqب مuوبة

 2851 824 2589 240 312 6816 
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  . ملف 677
لب املاكتب تتقارب من ح
ث #دد امللفات ما #دى مك]ب والیة القرصFن ا�ي یتصدر الرتت�ب ب Dٔ ن Dٔ نالحظ 

  
  

ونالحظ العدد  ىل جلان مراق�ة الصفقات �جلهات،# 
لب امللفات املعروضةDٔ خ]ام اúهنائیة ملفات تقارFر التق
مي وملفات ا_ٔ  متثل

تعرض خمططا واOدا يف الس�نة 
لب الهیالك العموم
ة Dٔ  نّ Dٔ عترب0 اٌ ذا ما ططات الس�نویة ٕالuرام الصفقات ویعترب ذW #ادE إ احملدود لٕال#الم �±

 ٔDان مراق�ة الصفقات �عتباره من وÔلx نّ  ىلإ ان الرشاءات حسب م�لغه �ٕالضافة خ]صاص جلإ ن #ددا هاما من الصفقات ال خيضعDٔ 05  تEوال

  .تطاوFنط س�نوي ويه 0بل والقريوان واملÏس�تري واملهدیة و ي خمطّ Dٔ اxلÔان مل تعرض فهيا الهیالك العموم
ة #ىل 
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  :  �ىل املس
توى املركزي �

حسب احصائیات املاكتب املركزیةتوزیع امللفات املعروضة �ىل جلان مراق�ة الصفقات
 

 1خ/ام ا-هنائیة املالحق تقار)ر التق&مي  تب املركزیةاملاك

ا8ططات الس6نویة ٕال2رام 
الصفقات

 ا>موع اخرى

 422 6 188831450 مكqب ا>فاع الوطين

 28 7 11811 مكqب رئاسة امجلهوریة

 7 3 4000 مكqب جملس النواب

 6 0 6000 مكqب املرPٔة و%رسة

 190 13 12313401 مكqب ا>اKلیة

 0 0 0000 مكqب الشؤون اخلارج�ة

 7 0 7000 مكqب التMارة والس�یاiة

 11 0 4430 مكqب رئاسة احلكومة

 148 5 8138231 مكqب وزارة العدل

 82 5 345371 مكqب الرcضة

 68 1 2527150 مكqب الفالiة

 24 0 92112 مكqب الب½¼ة

 226 22 66636411 مكqب التجهزي

 2 0 2000 مكqب الصنا6ة

 209 16 10424650 مكqب التعلمي العايل

 5 0 5000 مكqب ال®شغیل

 140 6 7429310 مكqب الص¿ة العموم�ة

 27 0 71154مكqب الشؤون %ج²عیة

 5 0 4001 مكqب النقل

 35 0 111446 مكqب امالك ا>و;

 10 0 2008 االتصالمكqب Àكuولوج�ا 

 86 0 3427250 مكqب الرتبیة

 0 0 0000 مكqب الشؤون ا>ی,�ة

 49 0 42610 مكqب املالیة

 56 2 227250 مكqب الثقافة

 0 0 0000  تمنیة إالقqصادیةمكqب ال 

L1843 86 86536148546 امجل 
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ات الصفقات يف املس�توى املركزي #ىل جلان وزارات ا+فاع رتكز ملفّ تالرمس البیاين املصاحب من 	الل هذه Ùحصائیات و 

  .والتجهزي وا+ا	لیة والعدل والتعلمي العايل

  :  كام یيل #ىل اxلÔان اليت ©شارك فهيا مراقب املصاریف املركزي 1843امللفات و#ددها  توزعت كام 

 ملف  865 ـتقارFر التق
مي ب -

 ملف  485 ـÙخ]ام ب -

  .من امللفات املعروضة %20املالحق Jس�بة متثل  وبذW 361 ـاملالحق ب -

  

  بل#ان اخرى العموم�ة حصائیات �شاط مراقيب املصاریفإ   -  2

  .س¡شاريمك طبیعة üامه و دوره االٕ ن مراقب املصاریف العموم
ة ©شارك يف جلان م]عددة حبإ لیه فإ شارة كام س�بقت االٕ 

£لسة شارك  347£لسة مقابل  2379 
لهبا �جلهات ح
ث بلغ #ددهاDٔ ة جرت £لس 2726وقد بلغ #دد اج�#ات هذه اxلÔان 

  . فهيا املراق�ون املركزیون
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  كرث حضورا من طرف مراقيب املصاریفوزیع <دد nلسات ا�لGان امخلسة ا�ٔ ت
   

 <دد اجللسات/ املاكتب   املاكتب اجلهویة املاكتب املركزیة مجK املاكتب 

 tیة ٕالسLناد اfمتویل العمويما�لGان الف  1197 259 1456

 ا�لGان الطبیة 800 02 802

 جلان البناYت املدنیة 82 02 84

 جلان م¥ابعة املشاریع 96 15 111

 جلان Jنتداب 204 69 273

 2726 347   2379 Kامجل 

ة ٕالس�ناد یّ Ôان الف�ّ Ôان #ىل اxلّ ز Jشاط حضور اxلّ نالحظ >ركّ  مراق�ة املصاریف العموم
ةحصائیات املقدمة من ماكتب من 	الل االٕ 

Ôان الطبیة �جلهات فقط ح
ث ميثل فهيا مراقب املصاریف و �لوزارات ويف مرتبة Õنیة جند اxلّ Dٔ وىل سواء يف اجلهات Dٔ مویل العمويم بدر£ة التّ 

 ّ
 امهÔان حتتّ مراقيب املصاریف العموم
ة يف هذه اxلّ مشاركة  نّ Dٔ ، #لام و  -  وزارة الوظیفة العموم
ة واحلومكة Oالیا - رئاسة احلكومةة مصاحل العموم

 ّ
ل و طب�ب وممثّ Dٔ  ورئ�س نصاب اxلجنة الطبیة هو طبی�ْني  نّ Dٔ ة و#دم تعطیل أ_عامل إالداریة �عتبار رضورة ضامن حسن سري املصاحل العموم

 .ورئ�سرئاسة احلكومة 
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  ا من طرف مراقيب املصاریفكرث حضوراليت تدارسLهتا ا�لGان امخلسة ا�ٔ  توزیع <دد امللفات

2015<دد اجللسات/ املاكتب  املاكتب اجلهویة املاكتب املركزیة مجK املاكتب  

 ا�لGان الفtیة ٕالسLناد اfمتویل العمويم 6.654 1.179 7.833

 ا�لGان الطبیة 26.304 0 26.304

 جلان البناYت املدنیة 290 0 290

 جلان م¥ابعة املشاریع 902 40 942

 جلان Jنتداب 9.731 4.897 14.628

49.997 6.116 43.881 Kامجل 

  
لف Dٔ  50حوايل  نظرت يف العموم
ّة كرث حضورا من طرف مراقيب املصاریفÔان امخلسة ا_ٔ اxلّ  نّ إ ف ،حصائیاتاالٕ  #ىل Dٔساس هذه

  .ةاریف العموم
ة مصاحل الوظیفة العموم
ّ ح
ث ميثل مراقب املص )لف ملفDٔ  26ي حوايل x�) ٔDلÔّان الطّبّیة �جلهات 
لهبا Dٔ ق علّ تملف ت 

Ü  08س�ناد اúمتویل العمويم حبوايل إ واملعروضة #ىل جلان  العموم
ة املصاریف ورت امللفات اليت درسها مراق�كام قدّ  Dف الف مل

  .ملف 14نتداب حبوايل وامللفات املعروضة #ىل جلان االٕ 

 z50وتتوزع مج  ٔD 06 حبوايل(بني املاكتب املركزیّة لف ملف  Ü Dو  )الف ملف ّ   .)لف ملفDٔ  44حبوايل (ة املاكتب اجلهوی

 :  ات التايل توزع هذه امللفّ ينمس البیا الرّ یبّني و 
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  حصائیات �شاط التكو7ن والت3ٔطري ا/ي قامت به ماكتب املراق!ةإ   -  3

 ّ Ïشاط ا+ور االٕ جيّسد هذا ال ّ
تدعميه من 	الل  ور متّ هذا ا+ّ  #لام وDٔنّ  ف العمويم،املترصّ  لفائدةة س¡شاري ملراقب املصاریف العموم

  .ة حسب أ_هدافرصف يف املزيانیّ ات اجلدیدة يف ٕاطار التّ وpّ التّ 


ّ ة #دید ا+ّ م ماكتب مراق�ة املصاریف العموم
ّ طار تقدّ ويف هذا االٕ Ïر قدراهتم ورات التكویFعوان هیالك التّرصف قصد تطوDٔ ة لفائدة

  :  ب��ه اجلدول التايلف العمويم كام ی رصّ يف جمال التّ 

 موضوع التكوzن 
Kدد املاكتب 

  املكونة
 Kدد املتكوننيمجs اaم التكو�ن املكqب املكون

  هیلك إالداري املس�تف�د ال 
 )مصاحلهاطاراته و (

  09  الرشاءات العموم�ة

ماكتب الاكف وامل,س�تري 
وبزنرت و توزر وbEة 

 وصفاقس والقرصzن ومدنني
ووزارة الثقافة

17  602  

مؤسسات التعلمي العايل واملؤسسات 
الصحیة ومuدوبیات الفالiة ومuدوبیات 

�cت و مصاحل الرتبیة وا�الس اجلهویة والب
  دارات اجلهویةوزارة الثقافة واالٕ 

 04  الترصف يف املزيانیة حسب اpٔهداف
ماكتب وزارات التجهزي 
 والفالiة والنقل واملالیة

10 526  
التجهزي ة و منیاملرPٔة والت وزارات النقل و 

الثالثة من §ر¥مج ووزارات ا>فعة الثانیة و 
 ٔpهدافالترصف حسب ا  

  املعهد الوطين Fلرتاث  20 01 وزارة الثقافة 01  مراق�ة املصاریف العموم�ة

  مدzرو دور الثقافة  30 01 وزارة الثقافة 01  تنف�ذ مزيانیات التظاهرات الثقاف�ة

  ج²عیةوزارة الشؤون االٕ   32 01 ج²عیةن إالؤووزارة الش 01  نفاق العمويمÀرش�ید االٕ 

Pٔسس و ضوابط الترصف يف مزيانیات 
  مؤسسات التعلمي العايل

  مؤسسات التعلمي العايل ببزنرت  30  01  مكqب بزنرت  01
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یوم Èوي حول تق�مي Pٔداء وترصف 
ومس�تMدات  2014الب�cت يف س�نة 

  Àرات½ب الترصف يف املزيانیات
  ب�cت والیة بزنرت  45  01  مكqب بزنرت  01

  bامعة قفصة  25 01 مكqب قفصة Pٔ  01خطاء الترصف

  §ر¥مج دمع ا�متع املدين  17 01 مكqب قفصة 01  ا±متویل العمويم Fلجمعیات

  مuدوبیة الثقافة  12 01 مكqب زغوان 01  واكالت ا>فو6ات

Kامجل  
16  

ر يف �دة مواضیع ـFG دون اعتبار املاكتب اليت Aونت اك 

 قفصة و بزنرت ووزارة الثقافة-03ويه

35  1339    


ة املتعلقة �لصفقات العموم
ة والترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف �لنص�ب ا_ٔكرب، ویعود ذW ٔ_مهیة Ïس�ت�ٔ�ر ا+ورات التكویé


ة من ح
ث ت�ٔثريها #ىل حسن الترصف العمويم ونظرا حلداثة مادة الترصف يف املزيانیة حسÏب أ_هدافهذه املادة التكوی.   

  حصائیات �شاط مراقيب املصاریف يف <ام وجماالت :ري مراق!ة املصاریف العموم�ةإ   -  4

طارات الهیئة وذW من 	الل تعی�هنم يف üام Dٔخرى >متثّل �ٕالساس يف � العموم
ّة �الس�تعانة الهیالك املرشفة #ىل املÏش�ٓت تقوم

مÏش�ٔة Dٔو مؤسسة ٕاىل  21ثلني عن رئاسة احلكومة و>لكیفهم مبهام مراقب دو, 
ري م]فرغ يف دارة Dٔو جملس مؤسسة مكم إ جملس  13العضویة بـ 

 :  £انب عضویته يف جمالس #لمیة Dٔو اس¡شاریة، كام یب��ه اجلدول التايل

  مج� املاكتب اجلهویة واملركزیة

  6دد املراقب املعنیني  املاكتب  ر/ع
عضو جملس ٕادارة Pٔو

  جملس مؤسسة
Ê ;ري مراقب دو

  مqفرغ
عضو جملس 6لمي Pٔو 

  اس®شاري
  مجL املهام

  24  02  15  07  20  اجلهویة  01

  12  00  07  05  10  املركزیة  02

  36  02  22  12  30  امجل@ العامة
  

  الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم�ةماكتب حوص� 
امة ل�شاط 

ّ إ  105 نّ Dٔ ىل إ Jشري   مزيانیة >راقهبا املاكتب املركزیة 354 مزيانیة معوم
ة مهنا 3.012مك]با مراق�ة  51ون من 	الل طارا یتول

  .مزيانیة >راقهبا املاكتب اجلهویة 2.658و
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واليت خضعت لت�ٔشرية مراقيب املصاریف العموم
ة حوايل  2015ع�دات املس�هتلكة يف هذه املزيانیات يف س�نة وقد بلغت مجz االٕ 

ملیار دینار بقاE  6حوايل و  2015ملیار دینار ٕاع�دات مف]وOة بعنوان  33.7مبا يف ذW  م]وفرة ملیار دینار 40ملیار دینار من مجz حوايل  30

  .2014من س�نة 

لف ت�ٔشرية #ىل اقرتاOات التعهد Dٔ  431س�ناد حوايل نصف ملیون ت�ٔشرية مهنا إ  2015ّجسلت مراق�ة املصاریف العموم
ة يف س�نة كام 

لف ملف يف Dٔمه اxلÔان اليت Dٔ  59كرث من Dٔ £لسة xلÔان مراق�ة الصفقات وتدارس  1815ج�ع مهنا ا �4300لنفقات العموم
ة وحضور حوايل 

Ü  09مهنا حوايل  العموم
ة حيرضها مراق�و املصاریف D طار جلان مراق�ة الصفقاتإ الف ملف يف.  

  :  مه مؤرشات Jشاط املاكتب و Jشاط املراق�نيDٔ ويف ما یيل 

Dٔ @نة ات �شاط املاكتمه مؤّرشحوصK2015ب يف س   

ّ و مركزيÈPٔوي:صنف املكqب/ املعطیات ّ  ةمجL املاكتب املركزی  مجL املاكتب ةمجL املاكتب اجلهوی

 51 25 26 6دد املاكتب

 6دد الت�ٔشريات املس�ندة Fلنفقات
 - تعهد و الغاء  - 

95.869 335.467  431.336  

 �س�بة 6دد الت�ٔشريات املس�ندة
  تبFلنفقات حسب صنف املاك

22%  78 %  100%  

 معدل 6دد الت�ٔشريات املس�ندة
 صنف املاكتب Fلنفقات حسب

3.687 13.418 8457 

دون اعتبار %ع²دات احملا; واع²دات (م�الغ %ع²دات املتعهد هبا 
 )النفقات يف ٕاطار الرقابة املعد;

20.484   
 ملیون دینار

9.916   
 ملیون دینار

30.400   
 ملیون دینار

  %100  %33  %67  صنف املاكتب م�الغ %ع²دات املؤرش 6لهيا حسب �س�بة

 يف لك صنف من املاكتب  معدل املبالغ املؤرش 6لهيا
788   

 ملیون دینار

397   
 ملیون دینار

596   
 ملیون دینار

 الس�نوي مللفات الصفقات اليت مت درسها يف ٕاطار جلان الصفقات  العدد
1.843  
 ملف

6.816  
 ملف 

8.659  
 ملف

  %100  %79  %21  الس�نوي مللفات الصفقات حسب صنف املاكتب  �س�بة العدد

 170 273 71 معدل 6دد ملفات الصفقات حسب املاكتب

 1800 1404 396  العدد الس�نوي جللسات جلان مراق�ة الصفقات حسب املاكتب 

 35 56 15  معدل bلسات جلان مراق�ة الصفقات حسب املاكتب
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 2726 2379 347  كرث حضورا من مراقب املصاریف ن اpٔ جلا 05العدد الس�نوي جللسات 

جلان %كرث حضورا من مراقب املصاریف حسب 05معدل 6دد bلسات 
  املاكتب 

13 95 53 

 49.997 43.881 6.116  كرث حضورا و اليت درسها مراقب املصاریف جلان اpٔ  05 6دد امللفات يف

من مراقب املصاریف و اليت كرث حضورا جلان اpٔ  05 معدل 6دد امللفات يف
   درسها مراقب املصاریف حسب املاكتب

235  
 ملف

1755  
 ملف

980   
 ملف

 :  ال بّد من إالشارة ٕاىل Dٔنّ تبعا xلبیا0ت �جلدول Dٔ#اله 

دات �لÏس�بة xلصفقات العموم
ة وبطاقات جتمید Ùع� xلبطاقات البیانیة هذه احلوصz ال تتضمن #دد الت�ٔشريات املس�ندة )1(

  :  ـحصاء الت�ٔشريات املس�ندة لإ كام مل یمت  ،لف ت�ٔشريةDٔ  30ر #ددها حبوايل ملقدّ او 

Ü  05واملقدرة حبوايل  ع�دات xلمهامت �خلارجبطاقات جتمید االٕ  - D الف ت�ٔشرية 

Ü  05 واملقدرة حبوايل س�ناد س�یارات املصل�ة لالس�تعامل لٔ�غراض الشخصیةإ القرارات املعلz وقرارات  - Dالف ت�ٔشرية.  

  .رات ال¡س�بقة لواكالت ا+فو#اتقرا -

  .>راخ
ص >ركزي اخلطوط الهاتف
ة -

  .uرام عقود �راء العقاراتإ >راخ
ص  -


ري ذW من ا_ٔ  - Eعامل ذات العدد احملدود س�نو. 

ة شغال اúمتهیدیة ملناقشة املزيانیات و£لسات الربجمJشطة ا±تلفة من ذW حضور ا_ٔ حصائیات #ددا من ا_ٔ كام مل تتضمن هذه االٕ 

Jشطة اليت یصعب 
ري ذW من ا_ٔ لسات حوار الترصف مع املترصفني و الس�نویة وامللتق
ات الوطنیة و£لسات الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف و£ 

  .هاؤ حصاإ 

جلان / ةجلان البناEت املدنی/ اxلÔان الطبیة / جلان Ùنتدا�ت / كرث حضورا يه اxلÔان الف�یة xلمتویل العمويم امخلسة جلان ا_ٔ ) 2(

  . م]ابعة املشاریع

 67ـن املاكتب املركزیة éس�ت�ٔ�ر بDٔ �ملاكتب اجلهویة يف Oني  % 78س�ناد الت�ٔشرية یرتكز بÏس�بة إ جحم Jشاط  نّ Dٔ ىل إ شارة جتدر االٕ 

كرب من النفقات ا_ٔ جور اليت متثل الÏس�بة 
لب ا_ٔ Dٔ ویفرس ذu Wكون الوزارات يه اليت ترصف تعهد هبا، ي امل Dٔ �ملائة من Ùع�دات املؤرشة 

  .العموم
ة

 ٔDشاط مراقيب املصاریف العمJ یتعلق حبجم áة يف ما ف
اجلهویة فس�ن�اول حوصلته من 	الل املؤرشات طار املاكتب املركزیة و إ وم

  :  التالیة
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�امة ٔ�مه مؤرشات �شاط مراقيب املصاریف يف س�نة  �  2015حوص

   2015يف سKنة اجلدول العام Dٔمه مؤرشات �شاط مراقيب املصاریف
 مجL املاكتب مجL املاكتب اجلهویة مجL املاكتب املركزیةو ÈويPٔمركزي:صنف املراق�ني/ املعطیات

 105 65 640دد املراق�ني

 6دد الت�ٔشريات املس�ندة Fلنفقات
 - لغاءٕاتعهد و  - 

95.869 335.467  431.336  

 معدل 6دد الت�ٔشريات املس�ندة
 اق�نيFلنفقات حسب صنف املر 

2397 5161     4108 

دون اعتبار %ع²دات احملا;(املؤرش 6لهيا�الغ %ع²دات املتعهد هبا Pٔي م 
 )واع²دات النفقات يف ٕاطار الرقابة املعد;

20.484   
 ملیون دینار

9.916   
 ملیون دینار

30.400   
 ملیون دینار

   512صنف املراق�نيحسب-ا%ع²دات املتعهد هب  - معدل املبالغ املؤرش 6لهيا 
 ملیون دینار

152   
 ملیون دینار

289   
 ملیون دینار

  1.834الس�نوي مللفات الصفقات اليت مت درسها يف ٕاطار جلان الصفقاتالعدد
 ملف

6816  
 ملف 

8659  
 ملف

  84  110  40معدل 6دد ملفات الصفقات املدروسة حسب صنف املراق�ني

 1800 1404 396 الصفقات حسب املراق�نيالعدد الس�نوي جللسات جلان مراق�ة

 17 22 10 معدل bلسات جلان مراق�ة الصفقات حسب صنف املراق�ني

 2726 2379 347 )2(كرث حضورا من مراقب املصاریفجلان اpٔ  05العدد الس�نوي جللسات 

  26  37  9 )2(كرث حضورا حسب صنف املراق�نيجلان اpٔ  05معدل 6دد bلسات 

 49.997 43.881 6.116 كرث حضورا و اليت درسها مراقب املصاریفجلان اpٔ  05 6دد امللفات يف

كرث حضورا واليت درسها مراقبجلان اpٔ  05 معدل 6دد امللفات يف
  )2(املصاریف حسب صنف املراق�ني 

1153  
 ملف

675  
 ملف

476  
 ملف

الف Dٔ  05ّمت ٕاس�ناد  و	اصة مهنم �جلهات ح
ث موم
ةالع جحم العمل +ى مراقيب املصاریف Dّٔمهّیة من 	الل هذه املؤرشات نالحظ

كرث حضورا من £لسة xلÔان ا_ٔ  37حضور ملف و  110مراق�ة الصفقات +راسة £لسة جلنة  22حضور ملیون دینارا و  10مراق�ة ت�ٔشرية و 

  .ملف 675وايل حطرفه وذW +راسة 

ّ طة و Jشهذا دون اعتبار بق
ة ا_ٔ  حصائیات وهو ما یعكس الصعو�ت اليت یواpها مراق�و يت مل حت¡سب مضن هذه االٕ املهام ال

  .عوان �لهیئةوا_ٔ  طاراتالنقص يف االٕ  مماDٔ املصاریف يف الق
ام مبهاüم 



12  

  



   اجلزء الثاين

ة �لصفقات العموم�ة �لوزارات واملؤسسات دراسة حتلیلیّ 

 العموم�ة وامجلا ات احمللیة
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مارس  13وا�ي صدر يف  2014لس�نة  1039أ_مر  عمويم و ینظمها �ٔ_ساسل الصفقات العموم
ة ٕاOدى صیغ الرشاء المتثّ 

  .انطلق العمل به يف غرة جوان من نفس الس�نةو  2014

 2014- 1039لٔ�مر  مراق�ة املصاریف العموم
ة حمورا یتعلق �لصفقات العموم
ة لتق
مي نتاجئ ٕارساء املق]ضیات اجلدیدة خصصت

الهیالك العموم
ة خمتلف  تو#دد صفقا املعطیات مبا یعطي صورة عن جحم مع حتلیل خمترص ٔ_مه لعموم
ةالصفقات احصائیات إ وذW من 	الل 

اء يف ما یتعلق �لصفقات �ٕالضافة حلجم معل جلان الّرش uرام ع الصفقات حسب الطبیعة وطرق االٕ یجحم Jشاط جلان مراق�ة الصفقات وتوزو 

  .حصاب القرارDٔ حيتاpا و
ري ذW من املعطیات اليت طة ٕ�جراءات م�سّ 

جناز املشاریع العموم
ة إ ا�ي مير #ربه هاما من Jشاط الرشاء العمويم و  ن Jشاط الصفقات العموم
ة یعكس جزءDٔ شارة اىل وجتدر االٕ 

فقات Dٔن الّص كام  طراف+ى #دید ا_ٔ  مهیةDٔ ج�عي مما Fكسب معطیات الصفقات العموم
ة ق]صادي واالٕ �ٕالضافة النعاكسه االٕ  و حتق
ق التمنیة

 ّ
ّ العموم Ïة شاط أ_مهة هو ال
  .بعد أ_جور �لÏس�بة xلهیالك العموم

 تعمتد م�ظومة Dٔدب O¡ساب صفقات هیالك الترصف اليت الDD �لتايل مل یمت دب وDٔ اء الصفقات �ع�د م�ظومة حصإ هذا وقد مت 

 مل تدرج بعد هبذه املنظومة حملدودیة موازFهنا من ذW بعض یتوزع #ىل بعض املؤسسات العموم
ة اليتو  الصفقات الیدویة #ددها حمدود هذهو 

ملؤسسات العموم
ة ة اة اليت تربüا بق
ّ طار صفقة #امّ ة يف إ فقات اخلاصّ ة �ٕالضافة لعدد من الّص جنیّ سات السّ و املؤسّ Dٔ مؤسسات التعلمي العايل 

  .حصائیات ر #ىل مجz االٕ ال تؤ�ّ و ن م�الغها حمدودةDٔ  الإ و زیوت وسائل النقل Dٔ من ذW صفقات الزتود �لوقود مببالغ حمدودة 

ئیات املالحق يف Oني تعلّق املبحث الثاين �حصا العموم
ّةص املبحث أ_ول من هذا احملور ٕالحصائیات الصفقات وقد خّص 

  .لهذه الّصفقات وأ_خ]ام اúهنائیة

  مهنجیة إالحصاء

ت املرمسة مبزيانیة ا7و8 مع ع[داالس اجلهویة والبYZت جبمع االٕ سات العموم3ة وا�مت ا·Ëساب م*الغ الصفقات العموم3ة �لوزارات واملؤس 

  ).ع[دات اليت وقع جتمیدها بعنوان هذه الصفقاتاالٕ ·Ëساب DD دون (ع[دات املت©ٔتیة من متویل IارÎ واملدرnة Dلبطاقات البیانیة �لصفقات االٕ 
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  �ةحصائیات الصفقات العموم إ :  لاحملور أ$وّ 

  :  املربمة الصفقات العموم�ةوم!الغ تطور Rدد   -  1
فقات يف س�نة #دد الّص  قاربلی 2014صفقة مقارنة �س�نة  993زEدة بـ  2015ة املربمة يف س�نة فقات العموم
ّ عرف #دد الّص 

2013 .  

  تطّور 6دد الصفقات العموم�ة 

  2015  2014  2013 2012 2011  2010  الس�نوات

  9878  8885  9900  10429  9553  11003  6دد الصفقات

  م�ظومة ٔ�دب:  املصدر 

 

دب يف شلك بطاقة بیانیة للك صفقة و �لتايل متكن املنظومة من Dٔ ن الصفقات املربمة تدرج #ىل م�ظومة Dٔ ىل إ Jشري :  مالحظة

ن طلب Dٔ ات العروض �عتبار حرص #دد الصفقات املربمة و ا�ي خيتلف عن #دد امللفات اليت نظرت فهيا جلان مراق�ة الصفقات و #دد طلب

  .قساط Dٔ ىل #دة إ ذا ما اكن الطلب العمويم موز#ا إ uرام #دة صفقات إ ن یÏ]ج عنه Dٔ عروض ميكن 

	الل الس�نوات أ_	رية اس�تقرارا رمغ تطّور املزيانیة وميكن تفسري ذW مبا  شهد #دد الصفقات Jشري بصفة #اّمة ٕاىل Dّٔن معّدلو 

�
 2012جوان  2املؤرخ يف  515#دد ات رفّعت يف Dٔسقف ٕاuرام الصفقات و ذW #ىل غرار أ_مر امللغىشهدته م�ظومة الصفقات من تنق

  .2014مارس  13املؤرخ يف  1039أ_مر اجلدید املنظم xلصفقات العموم
ة #ددو 

ات الصبغة إالداریّة ذاملؤسسات العموم
ة و  #دد الصفقات املربمة xلوزارات وامجلا#ات احمللیة #اله نالحظ Dٔنّ Dٔ 	الل اجلدول من 

  .Dٔلف صفقة 11و 09>راوح بني  2015و x2010لفرتة املمتدة بني 

 2015و 2010تضاعفت م�الغها 	الل الفرتة املرتاوOة بني فقد Dٔنه �لرمغ من اس�تقرار #دد الصفقات املربمة  هذا وجتدر املالحظة

  :  اجلدول التايل یب�ّ�هكام  2015س�نة ملیون دینار  5035ٕاىل  2010س�نة  املیون دینار  2190من  رتفعتDD ح
ث 
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   من طرف ا>و; وامجلا6ات احمللّیّة واملؤّسسات العموم�ّة تطور م�الغ الصفقات العموم�ة املربمة
  

  ملیون دینار:  الو�دة

  2015  2014  2013 2012 2011 2010  الس�نوات

  5035  3111  2824  2637  2440  2190  م�الغ الصفقات

  28900  28025  26692  25276  19067  18235  جحم املزيانیة

  % 17.5  % 11  % 10.5 %10.5 %13%12  ال,س�بة من املزيانیة

  

  

�س�ت&�اء املÏش�ٓت العموم
ة واملؤسسات (م�الغ الصفقات العموم
ة املربمة من ق�ل الهیالك العموم
ة  رتطوّ  تبّني اجلداول Dٔ#اله

عرفت Jسب م�الغ الصفقات العموم
ة املربمة من جحم مزيانیة ا+و, xلفرتة بني قد +و, و تبعا لتطور مزيانیة ا) العموم
ة ذات الترصف الیدوي

وFرجع ذW ) % 17.5(ارتفا#ا يف هذه الÏس�بة  2015يف Oني شهدت س�نة  % 13و% 10.5 اس�تقرارا ح
ث >راوحت بني 2014و 2010

  .املعطz من pة Dٔخرى اف ٕاجناز املشاریعس�تDD�E و  رتفاع أ_سعار من pةDD ٕاىل >زاید جحم إالنفاق العمويم ن¡
Ôة 
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 :  توزیع الصفقات العموم�ة حسب اخZصاص جلان مراق!ة الصفقات والهیالك  -  2

حسب ملیون دینار توزعت #ىل جلان مراق�ة الصفقات وجلان الرشاءات  5035صفقة مببلغ  9878ٕاuرام  2015عرفت س�نة 

  :  اجلدول التّايل

uلجFةــــــا  
  م�الغ الصفقات Eمللیون دینار ات6دد الصفق

  �س�بة املبلغ  املبلغ  �س�بة العدد العدد

  %38  1916 %17  1673  اFلMان العلیا

  %19  449  %14  1365  اFلMان الوزاریة

  %6  831  %3  310  *اFلMان اخلاصة

  %25  1282  %27  2707  اFلMان اجلهویة

  %0.7  36  %1  139  اFلMان الب�یة

  %4  228  %11  1161  ت العموم�ةاFلMان ا>اKلیة Fلمؤسسا

  %5  291  %26  2523  **اتجلان الرشاء

L100  5035  %100  9878  امجل%  

 2013سAمترب  13 املؤرخ يف 2013لس/نة  3767 وأ�مر �دد 1988>انفي  12املؤرخ يف  1988لس/نة  36ا,ل+ان اخلاصة لوزارات ا%ا&لیة وا%فاع ورئاسة امجلهوریة احملدثة مبق�ىض أ�مر �دد *
  .من جمI احملاس/بة العمومFة 88طبقا ,لفصل 

مراقب املصاریف العمومFة و�ده بعد eٔن اكن یديل fرeٔیه بصف�ه عضوا  من قWل) تقار_ر التقFمي واملالحق وأ�خ�ام ( اتتمت مراقWة الصفقات اليت تد&ل يف اخ�صاص جلان الرشاء:  01 مالحظة **
 .ومFّةملراقWة الصفقات العميف ا,لجنة الوزاریة 

 :  )2014- 1039من أ�مر  50الفصل (  اتeٔسقف الصفقات اليت oكون من اخ�صاص جلان الرشاء:  02 مالحظة 

 eٔلف دینار zلyس/بة لxٔشغال eٔ500لف دینار ٕاىل  200من  -

 د zلyس/بة ,�راسات والزتود مبواد و&دمات يف جمال إال�المFة وoك{ولوجFا إالتصال.eٔ  200د ٕاىل .eٔ  100من  -

 د zلyس/بة ,لزتود مبواد و&دمات يف القطا�ات أ�خرى.eٔ  300د ٕاىل .eٔ  100من  -

  . د zلyس/بة ,�راسات يف القطا�ات أ�خرى.eٔ  100د ٕاىل .eٔ  50من  -
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نة  هویة  س�ت��ر ال�ان ا جلس� ٔ ثل 2707 بــ �2015 مي صفقة #ي ما  . جلنة صفقة يف لك 113ّمن 4دد الصفقات ومبعدل قدره  27%ٔ

Hث اكن يف Eدود ٕأولوحظ #ن هذا العدد قد تضاءل بصفة ملحوظة  سطة  یغة الصفقات Kجراءات  ح�ر اقرار اعNد  ّ P ص مٕ نة 4903ٕ س� صفقة 

بة 2010 Hة  نف اجلدید من الصفقات العمو Vل هذا ا س� ويف املقابل  Xلص م ّ نة % 25م Hة  لس� من العدد امجليل لصفقات العمو  .2015م

Hف من 4 لتخفكام #دى ا ّ _ة الصفقات ٔ هویة ملرا قدد الصفقات املعروضة 4ىل ال�ان ا رسیع يف ٕاىلجل hرام الصفقات ذات ٕاجراءات ٕالe ا

بالغ احملدودة و �ملا
nٓصار اlmال�  .خ

 



78  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

 ملیار دینار 1.9من م�الغ الصفقات املربمة بــ  % Dٔ38ّما �لÏس�بة ملبالغ الصفقات فان اxلÔان العلیا ملراق�ة الصفقات éس�ت�ٔ�ر بÏس�بة 

ملیون  59ملیون دینار و صفقات ا�الس اجلهویة بـ 244ملیار دینار وصفقات املؤسسات العموم
ة بـ  1.5بـ  #ىل صفقات الوزارات تتوزع

  .دینار مôلام هو الش�ٔن �لÏس�بة xلبEãت 

 ّ ّ ومن pة Dٔخرى فٕاّن ّلك من اxل ّ Ôان الوزاری اءات يف Oني Dٔن جلان الّرش فقات من م�الغ الّص  % 25ة نظرت يف ة و اxلÔان اجلهوی

  .% 4من هذه املبالغ و جلان املؤسسات العموم
ة #ىل  % 5اق]رصت #ىل 

  :  لك جلنة حسبويف ما یيل معدالت م�الغ الصفقات املربمة مبختلف مواضیعها 

  الو�دة eٔلف دینار

  جلان الرشاءات  جلان الب�cت  العموم�ةجلان املؤسسات  اFلMان اجلهویة اFلMان الوزاریة اFلMان العلیا  جلنة مراق�ة الصفقات

  115  263  196 473 764 1145  معدل م�الغ الصفقات املربمة

  

التعاقد  نDٔ ٕاىل Dٔقساط �عتبار  خ]صاص اxلÔان �س�ب توزیع نتاجئ طلبات العروضDD قل من Dٔ ل م�الغ الصفقات معدّ  Jشري ٕاىل Dٔنّ 

  .لیهإ شارة ي لك عقد مربم وهو ما س�بقت االٕ Dٔ  ف
دFكون حسب لك مس�ت ) البطاقة البیانیة(یل #ىل Dٔدب التزن و 
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2015خ¥صاص ا�لGان سLنة إ nدول توزیع <دد و م*الغ الصفقات حسب الهیالك و   

  الف دینار:  الو�دة    

 العدد ال,س�بة املبلغ ال,س�بة

 
  مراق�ة الصفقات جلان

 اFلجنة العلیا 1673 % 16.97 474 916 1 % 38.06

 دارات املركزیة واملصاحل اجلهویةاالٕ  442 % 4.47 609 553 1 % 30.85

 املؤسسات العموم�ة 924 % 9.35 764 244 % 4.86

 ا الس اجلهویة 60 % 0.61 909 59 % 1.19

 الب"!ت 247 % 2.50 191 58 % 1.16

 اFلMان الوزاریة 1.365 % 13.82 254 449 % 8.92

 دارات املركزیة واملصاحل اجلهویةاالٕ  830 % 8.40 723 335 % 6.67

 املؤسسات العموم�ة 447 % 4.53 240 94 % 1.87

 ا الس اجلهویة 40 % 0.40 692 10 % 0.21 

 الب"!ت 48 % 0.49 599 8 % 0.17

16.50 % 830 918 3.13% 310   اFلMان اخلاصة

16.50 % 830 918  3.13 % 310 
 دارات املركزیة واملصاحل اجلهویةاالٕ 

  

 اFلMان اجلهویة 2.707 % 27.24 096 282 1 % 25.46

 دارات املركزیة واملصاحل اجلهویةاالٕ  521 % 5.27 501 362 % 7.20

 املؤسسات العموم�ة 1117 % 11.31 127 273 % 5.42 
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 اجلهویةا الس  909 % 9.20 773 579 % 11.51

1.32 % 66 695 1.62 % 160 
  الب"!ت

 

 اFلMان الب�یة 139 % 1.41  545 36 % 0.73 

 الب"!ت 139 % 1.41 545 36 % 0.73

 جلان املؤسسات العموم�ة 1161 % 11.8 662 228 % 4.54

 املؤسسات العموم�ة 1161 %11.8  662 228 % 4.54 

 جلان الرشاءات 2523 % 25.63 434 291 % 5.79

 دارات املركزیة واملصاحل اجلهویةاالٕ  515 % 5.2 906 51 % 1.03

2.14 % 107 768 13.4 % 1323 
  

املؤسسات العموم�ة

 ا الس اجلهویة 410 % 4.2 318 84 % 1.67

 الب"!ت 275 % 2.8 442 47 % 0.94

100 % 5 035 385 100% 9878  ا�موع

      

 )مواد وdدمات/ دراسات/ bٔشغال (الصفقات العموم�ة حسب الطبیعة  توزیع -  3

ملیار دینار  2.7صفقة مببلغ  6460بـ  2015من #دد الصفقات املربمة يف س�نة  % 65متثل صفقات اق]ناء مواد و 	دمات Jس�بة 

Dٔما ) %55(ملیار دینار  2.78مببلغ ) % 30(صفقة  3011 أ_شغال یبلغ #ددها يف Oني Dٔن صفقات) يل xلصفقاتمن املبلغ امجل % 43(

  ).%1(ملیون دینار  54و م�لغها يف Oدود ) % 4(صفقة  407 صفقات ا+راسات فعددها حمدود بـ

  .ويف مایيل رسامن بیانیان یتعلقان بتوزیع الصفقات حسب العدد وحسب املبالغ
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 هیالك العموم�ة والطبیعةتوزیع الصفقات حسب ال   -  4

  
صفقة  4972من ح
ث العدد Dٔساسا #ىل املؤسسات العموم
ة بـ ) صفقة 9878( 2015وزع مجموع الصفقات املربمة يف س�نة ــت]

صفقة رمغ  1419بـ  % 14يف Oني Dٔن صفقات ا�الس اجلهویة ال متثل ٕاال ) %26(صفقة  2618و الوزارات و ٕاداراهتا املفوضة ب ) % 50(

بEãت و املؤسسات مشاریع هیالك معوم
ة Dٔخرى �جلهات اكل  صفقة وميثل الفارق صفقات 2707اxلÔان اجلهویة ��الس اجلهویة نظرت يف  Dٔن

 .دارات اجلهویة العموم
ة واالٕ 



82  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

العموم3ة وحسب الطبیعة توزیع <دد الصفقات <ىل الهیالك  

  الهیلك
 طبیعة الصفقة

  ال,س�بة يف امجلL  ا�موع
  دراسات مواد وKدمات الPٔشغ

  %27  2618  414 1884 593  الوزارات و إالدارات املفوضة

  %50  4972  75 3716 1181  املؤسسات العموم�ة

  %14  1419  179 239 1001  ا�الس اجلهویة

  %9  869  12 621 236  الب�cت

L100  9878  407 6460 3011  امجل%  

L100  %4 %65 %31  ال,س�بة يف امجل%    

  
  

  

  

ملیون دینار يف Oني  3134من مجz م�الغ الصفقات ب Dٔ62%ما من ح
ث املبالغ فان صفقات الوزارات و إالدارات املفوضة متثل 

  .ملیون دینار  734ب  % Dٔ14ما صفقات ا�الس اجلهویة فهFي متثل  )% 19(دینار  ملیون Dٔ948ن صفقات املؤسسات العموم
ة متثل 
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  الهیالك وحسب الطبیعة حسبتوزیع م*الغ الصفقات 

 الهیلك
طبیعة الصفقة

 ال,س�بة يف امجلL ا�موع
 دراساتمواد وKدماتاشغال

 %62 3134 1466163929الوزارات و %دارات اجلهویة

 %19 948 48644318املؤسسات العموم�ة

 %15 734 712166ا�الس اجلهویة

 %4 217 1111050.5 الب�cت

L100 5035 2776220454 امجل% 

L100 %1%44%55ال,س�بة يف امجل%  

 

  

  
  

  



84  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

  توزیع الصفقات حسب طرق إالgرام وحسب اfل#ان  -  5

  توزیع <دد الصفقات العموم3ة حسب طرق ÑJرام

ا�موع العام جلان الرشاءات ا,ل+ان الب�یة
 جلان املؤسسات

 العمومFة 

ا,ل+ان
 اجلهویة

ا,ل+ان اخلاصة
نا,ل+ا

 الوزاریة
العلیا ا,ل+ان  اFلMان/ طرق %§رام

5562 0 104 1062 2345 63 1113 875  طلب العروض

1473 0 21 81 265 143 212 751  التفاوض املبارش

320 0 14 18 97 104 40 47  *Pٔخرى

2523 2523 0 0 0 0 0 0   جراءات مÔّسطةإ 

9878 2523 139 1161 2707 310 1365  ا�موع 1673

  .وقد مت ادرا3ا لضامن ّحصة العدد امجليل 'لصفقات الصیغة الصحی)ة 'لصفقة #ىل م�ظومة ٔ�دب دراجإ ذه الصیغة ختص ٔ�خطاء يف ه*
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  توزیع م*الغ الصفقات العموم3ة حسب طرق ÑJرام
  ملیون دینار :  الو�دة    

 ا,ل+ان الب�یة جلان الرشاءات ا�موع العام
 جلان املؤسسات

 لعمومFةا 
ا,ل+ان الوزاریة ا,ل+ان اخلاصة ا,ل+ان اجلهویة   ا,ل+ان/ طرق �fرام العلیا ا,ل+ان

3 373 0 31 219 1 222 19 348 1 534 
مجI مWالغ طلب 

  العروض

1 182 0 4 8 53 643 97  التفاوض املبارش 377

188.5 0 1.5 1.5 7 169 4.5 *eٔخرى 5

291.5 291.5 0 0 0 0 0  Aّسطةاجراءات م  0

5 035 291.5 36 228.5 1 282 831 449.5  ا�موع 917 1

 ..وقد مت ادرا3ا لضامن ّحصة العدد امجليل 'لصفقات الصیغة الصحی)ة 'لصفقة #ىل م�ظومة ٔ�دب دراجإ هذه الصیغة ختص ٔ�خطاء يف  *

  

  فقات حسب طریقة إالgرام وحسب الهیالكتوزیع الّص   -  6
  

تربم ، العموم
ة الصفقات ب¡�ظمي تعلقامل  2014 مارس 13 يف ؤرخامل 2014لس�نة  1039#دد مر ا_ٔ  من 41لفصل طبقا ملق]ضیات ا

  . املذ�ور مرمن ا_ٔ  49#لهيا الفصل  االت اليت نّص يف احل التفاوض املبارش الصفقات العموم
ة عن طریق طلب العروض Dٔو �ع�د

صفقة �لتفاوض  1473و صفقة بطلب العروض 5562صفقة #ىل  9878 وا�ي یبلغ 2015قات املربمة س�نة ع مجموع الصفویتوزّ 

ومة ويه صیغة éسمح هبا م�ظ" أ_خرى"صفقة بصیغة  320دراج بق
ة الصفقات و#ددها إ مت  صفقة ٕ�جراءات م�سطة يف Oني 2523املبارش و

  .دراج الصیغة الصحی�ة xلصفقةإ Dٔدب مما ی¡س�ب يف Dٔخطاء عند 
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حوايل (والوزارات ) صفقة 2856حوايل (ث العدد #ىل املؤسسات العموم
ة ب العروض من ح
و>ركزت الصفقات املربمة بطل 

  ). صفقة 1498

  Ñرام و الهیالكتوزیع <دد الصفقات حسب طرق االٕ 

 الب�cت ا�موع العام
  ا�الس 
 اجلهویة

 املؤسسات
 العموم�ة 

 الوزارات مصاحل
 مركزیة و مفوضة 

 الهیالك/ طریقة إال§رام

  طلب العروض 1498 2856 798 410 5562

  املبارش التفاوض 435 753 150 135 1473

  *Pٔخرى 170 40 61 49 320

  اجراءات مÔّسطة 515 1323 410 275 2523

9878 869 1419 4972 2618  ا�موع

  .الصیغة الصحی)ة 'لصفقة #ىل م�ظومة ٔ�دب دراجإ هذه الصیغة ختص ٔ�خطاء يف  *

  

  .uرام الصفقات العموم
ة �لÏس�بة مجلیع الهیالكإ يف  ساس�ّیةلعروض يه الطریقة ا_ٔ یالحظ Dٔن صیغة طلب ا *
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صفقة  5463بـ  2015ن طلب العروض ميثل الطریقة أ_ساس�یة ٕالuرام الصفقات العموم
ة يف س�نة إ ف وتبعا لهذه إالحصائیات 

 7863حوايل  نDٔ و هو ما یعين  صفقة ٕ�جراءات م�سطة 2400صفقة وحوايل  9878من مجz  الصفقات العموم
ة معروضة #ىل جلان مراق�ة

  .من الصفقات املربمة%  80صفقة خضعت xلمنافسة املف]وOة سواء اكنت #ىل مرDٔ zOو #ىل مرOلتني وهو ما ميثل 

 Dٔمهیة من الصفقات املعروضة #ىل اxلÔان العلیا ملراق�ة الصفقات العموم
ة يه �لتفاوض املبارش رمغ %45حوايل  كام نالحظ Dٔنّ 


لهبا صفقات مت Dٔ ني هلم االٕ إ م�الغها ويه يف
الصیدلیة املركزیة والرشكة الوطنیة لتوزیع  خ]صاص احلرصي #ىل غرارuراüا مع مزودFن معوم

 یّةالرسّ اxلÔان ما #دى اxلÔان اخلاصة اليت تنظر يف الصفقات ذات الصبغة يف بق
ة % 18و 10بة ترتاوح بني البرتول، يف Oني Dٔن هذه الÏس� 

  . %80 فاوض املبارش بÏس�بةعمتد التّ ت ح
ث 

  Ñرام و الهیالكتوزیع م*الغ الصفقات حسب طرق االٕ 

  ملیون دینار:  الو�دة    

 الب�cت ا�موع العام
  ا�الس
 اجلهویة

 املؤسسات
 العموم�ة

 الوزارات مصاحل
 مركزیة و مفوضة

 الهیالك/ طریقة إال§رام

 عروضطلب ال 969 1 647 608 150 374 3

 التفاوض املبارش 939 188 39 16 182 1

 *Pٔخرى 175.5 5.5 3 4 188

 جراءات مÔّسطةإ  52 108 84 47 291

 ا�موع العام Fلمبالغ  134 3 948 735 218 035 5

  .الصیغة الصحی)ة 'لصفقة #ىل م�ظومة ٔ�دب هذه الصیغة ختص ٔ�خطاء يف ادراج *

ملیون دینار وتوزعت بق
ة  3374ملیون دینار من مجz  2000زارات مببلغ یناهز >ركزت الصفقات عن طریق طلب العروض �لو 

  .ملیون دینار 608ملیون دینار وا�الس اجلهویة حبوايل  647املبالغ بني املؤسسات العموم
ة حبوايل 

ملیون  939(�لنص�ب ا_ٔكرب ملیون دینار اس�ت�ٔ�رت مهنا الوزارات  Dٔ1182ما الصفقات �لتفاوض املبارش فقد بلغت قميهتا حوايل 

ملیون دینار �ملؤسسات  188
لهبا بصفقات الرشاءات ذات الصبغة أ_م�یة اليت تنظر فهيا اxلÔان اخلاصة �ٕالضافة ٕاىل حوايل Dٔ وتعلقت ) دینار

  .العموم
ة 
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  توزیع الصفقات حسب القطاع  -  7
  :  البEãت كام یيلا�الس اجلهویة و ساهتا و الوزارات ومؤس  #ىل 2015صفقة املربمة يف س�نة  9878 ـتوزعت ال

  %).81(م د  4083مببلغ ) % 77(املؤسسات التابعة لها صفقة uDٔرمهتا الوزارات و  7590 .1

2. 1419  ّ  .ملیون دینار 734ة مببلغ صفقة uDٔرمهتا ا�الس اجلهوی

 .ملیون دینار 217صفقة uDٔرمهتا البEãت مببلغ  869 .3

  :  صناف الهیالك العموم
ةDٔ لك صنف من  حسب وفá یيل توزیع الصفقات
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  توزیع <دد وم*الغ الصفقات حسب القطاع 1.7

 )املؤسسات التابعة لها+ الوزارات ( توزیع �دد و م�الغ الصفقات حسب القطاع

ا%ینارالف :  الو�دة املصدر نظام ادب

املبلغ % ال,س�بة العدد %ال,س�بة الهیلك

0,03 1 371 0,07 5 النوابجملس

0,21 8 641 0,46 35 رئاسة امجلهوریة

0,71 28 901 0,41 31 مجموع رئاسة احلكومة

2,72 111 197 16,01 1215 مجموع وزارة التعلمي العايل

12,48 509 477 9,17 696 مجموع وزارة ا>اKلیة

0,98 39 848 2,74 208 مجموع وزارة العدل

0,02 745 0,21 16 رج�ةوزارة الشؤون اخلا

20,34 830 369 5,80 440 مجموع وزارة ا>فاع

0,00 85 0,01 1 وزارة الشؤون ا>ی,�ة

1,85 75 529 0,83 63 مجموع وزارة املالیة

0,01 421 0,03 2 وزارة التمنیة و%س®ر والتعاون ا>ويل

1,33 54 352 0,54 41 مجموع وزارة Pٔمالك ا>و;

16,76 684 456 14,78 1 122 مجموع وزارة الفالiة

0,40 16 356 0,18 14 وزارة الصنا6ة والطاقة واملنامج

0,04  1 561 0,17 13 مجموع وزارة التMارة

27,87 1 138 189 5,99 455  مجموع وزارة التجهزي وإالساكن

0,08 3 135 0,40 30 مجموع وزارة الب½¼ة والتمنیة املس�تدامة

0,02 837 0,05 4 وزارة النقل

0,01 366 0,12 9 التقلیدیةمجموع وزارة الس�یاiة والصنا6ات

0,34 13 858 0,17 13 تصالمجموع وزارة Àكuولوج�ات إال

0,21 8 609 0,84 64 مجموع وزارة الثقافة واحملافظة 6ىل الرتاث

0,34 13 736 1,71 130 مجموع وزارة الش�باب والرcضة

6,46 263 785 20,90 1 586 الص¿ة العموم�ةوزارة مجموع

0,13 5 223 0,96 73 ج²عیةوزارة الشؤون إال مجموع

6,60 269 604 17,06 1295 مجموع وزارة الرتبیة

0,03 1 331 0,16 12 وزارة التكوzن املهين وال®شغیل

0,03 1 225 0,22 17 وزارة املرPٔة والطفو; مجموع

76,77 3 134 656 34,49 2618  مؤسساتدونمجموع الوزارات

100 4 083 220 100 7 590 مجموع الوزارات واملؤسسات التابعة لها

 2015ساهتا ظفرت �لنص�ب ا_ٔكرب من الصفقات املربمة س�نة وزارات ومؤسّ ) 07(حصائیات نالحظ Dٔن س�بعة من 	الل هذه االٕ 
 :  ويه تتوزع كام یيل
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  ر/ع
  
مؤسساهتا الوزارات و 

  العموم�ة

  تم�الغ الصفقا �دد الصفقات

العدد امجليل 
  !لصفقات

ال'س&بة من مج" 
صفقات الوزارات و 
 املؤسسات العموم�ة

ال'س&بة من مج" 
املؤسسات زارات و الو 

وامجلا�ات  العموم�ة
  احمللیة

!لصفقات  املبلغ امجليل
  /مللیون دینار

ة من مج" م�لغ ال'س&ب
صفقات الوزارات 

  مؤسساهتاو 

ال'س&بة من مج" 
الوزارات 

املؤسسات و 
 موم�ةالع

 وامجلا�ات احمللیة

  5  6  263  16  21  586 1  وزارة الص¿ة  01

  5  6  269  13  17  295 1  وزارة الرتبیة  02

  2  3  112  12  16  295 1  وزارة التعلمي العايل  03

  10  12  509  7  9  696  وزارة ا>اKلیة  04

  13  16  684  11  14  122 1  وزارة الفالiة  05

  16  20  830  4  6  440  وزارة ا>فاع  06

  22  27  138 1  4  6  455  وزارة التجهزي  07

   Lوزارات  07مج
  مؤسساهتاو 

6 809  90%  69%  3 805  93%  75%  

  Lالوزارت 07 مج  
  بدون مؤسساهتا

2 209      3 002      

  Lمؤسسات مج 

  الوزارت 07 
4 600      883      

 19مجL بق�ة   

  مؤسساهتاوزارة و  
781  10  8  278  7  6  

  %81  %100  4083  %77  %100  7590  امجلL العامة  

 

ملیون  x3805لصفقات مببلغ  من العدد امجليل % 69صفقة متثّل  6809وزارات و#ددها  07نالحظ Dٔن الصفقات املربمة من ق�ل 

  .ومتثل هذه الوزارات Dٔمه املشرتFن العموم
ني يف توJس  من املبلغ امجليل xلصفقات%  76دینار Dٔي بÏس�بة 
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  :  اجلهویة فقات حسب ا�الستوزیع <دد و م*الغ الص 2.7

  ا%ینارالف :  الو�دة    

 ال,س�بة يف مجL ا�الس اجلهویة
 الهیلك 6دد الصفقات م�لغ الصفقات

 من العدد من املبلغ

3.21 2.82 23 571 40  ا�لس اجلهوي لوالیة تو�س

3.13 4.58 22 981 65  ا�لس اجلهوي لوالیة Pٔرcنة

4.00 3.03 29 399 43  ا�لس اجلهوي لوالیة §ن عروس

4.31 4.86 31 633 69  ا�لس اجلهوي لوالیة بزنرت

1.75 2.04 12 833 29  ا�لس اجلهوي لوالیة ¥بل

4.90 7.61 36 005 108  ا�لس اجلهوي لوالیة bEة

7.38 6.91 54 220 98  ا�لس اجلهوي لوالیة الاكف

7.01 3.38 51 489 48  والیة سلیانةا�لس اجلهوي ل

4.31 5.99 31 681 85  ا�لس اجلهوي لوالیة جuدوبة

2.19 2.61 16 103 37  ا�لس اجلهوي لوالیة زغوان

2.80 4.16 20 545 59  ا�لس اجلهوي لوالیة سوسة

2.25 2.04 16 503 29  ا�لس اجلهوي لوالیة امل,س�تري

3.38 2.11 24 822 30  ةا�لس اجلهوي لوالیة املهدی

8.08 5.21 59 352 74  ا�لس اجلهوي لوالیة القريوان

5.63 8.10 41 367 115  ا�لس اجلهوي لوالیة القرصzن

7.45 7.12 54 729 101  ا�لس اجلهوي لوالیة س�یدي بوزید

4.14 4.65 30 450 66  ا�لس اجلهوي لوالیة صفاقس

6.07 6.07 44 629 61  ا�لس اجلهوي لوالیة قفصة

2.46 2.04 18 085 29  ا�لس اجلهوي لوالیة توزر

3.24 3.10 23 810 44  ا�لس اجلهوي لوالیة قا£س

4.62 3.74 33 965 53  ا�لس اجلهوي لوالیة مدنني

2.82 3.81 20 750 54  ا�لس اجلهوي لوالیة تطاوzن

2.02 2.82 14 860 40  ا�لس اجلهوي لوالیة ق�يل

2.84 2.96 20 898 42  ا�لس اجلهوي لوالیة مuوبة

 مجموع القطاع 1419 693 734 %100 %100
  

من والEت ا�لس اجلهوي ببا£ة صفقة وuDٔرمت ّلك  115و 29العدد الس�نوي لصفقات ا�الس اجلهویة یرتاوح بني  نالحظ Dٔن

م د بوالیة  59م د بوالیة ق�يل و 14الس اجلهویة بني صفقة كام ترتاوح املبالغ الس�نویة xلصفقات يف ا� 100القرصFن وس�یدي بوزید Dٔكرث من و 

املساW و الزتود �ملاء الصاحل xلرشاب �ٕالضافة شاریع الرب0مج اجلهوي xلتمنیة و	اصة مهنا الطرقات و القريوان وتتعلق هذه الصفقات Dٔساسا مب 

  . ع�دات احملا, من خمتلف الوزاراتٕاىل املشاریع املنجزة يف ٕاطار االٕ 
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  توزیع <دد و م*الغ الصفقات حسب البYZت 3.7

  ا%ینارالف :  الو�دة    

 ال,س�بة
 الهیلك العدد املبلغ

 من العدد من املبلغ

21.0 12.1 45 607 105  ب�cت والیة تو�س

7.6 7.9 16 572 69  ب�cت والیة Pٔرcنة

8.8 6.4 19 195 56 ب�cت والیة §ن عروس

2.6 4.7 5 554 41 ب�cت والیة بزنرت

7.0 10.0 15 211 87  ب�cت والیة ¥بل

1.2 2.5 2 539 22  ب�cت والیة bEة

0.9 1.8 1 994 16 ب�cت والیة الاكف

1.7 2.8 3 612 24 ب�cت والیة سلیانة

2.1 1.7 4 483 15 ب�cت والیة جuدوبة

1.6 2.4 3 545 21 ب�cت والیة زغوان

13.1 8.1 28 454 70 ب�cت والیة سوسة

5.8 9.3 12 532 81 ب�cت والیة امل,س�تري

1.3 1.8 2 861 16 ب�cت والیة املهدیة

4.0 2.9 8 596 25 ب�cت والیة القريوان

1.5 3.2 3 282 28 ب�cت والیة القرصzن

1.8 1.8 3 950 16 ب�cت والیة س�یدي بوزید

9.3 8.6 20 134 75 یة صفاقسب�cت وال

0.9 1.8 1 903 16  ب�cت والیة قفصة

0.1 0.6 316 5  ب�cت والیة توزر

1.3 2.5 2 926 22  ب�cت والیة قا£س

2.6 2.5 5 568 22 ب�cت والیة مدنني

0.8 1.2 1 786 10 ب�cت والیة تطاوzن

0.8 1.2 1 671 10  ب�cت والیة ق�يل

2.4 2.0 5 168 17  مuوبةب�cت والیة 

 مجموع القطاع 869 472 217 %100 %100

  
 صفقات لّلك من بEãت والیة ق�يل ووالیة تطاوFن ٕاىل 10وفقا xلÔدول Dٔ#اله یرتاوح العدد الس�نوي xلصفقات مجلz البEãت من 

  .صفقة ببEãت والیة توJس 105

 .ببEãت والیة توJس ملیون دینار 45ىل Dٔلف دینار بوالیة توزر إ  316الصفقات ف]رتاوح بني  Dٔما مجz م�الغ هذه
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  احصائیات مالحق الصفقات ؤ�خا�ا:  احملور الثاين

  مالحق الصفقات -  1
و>ركزت هذه املالحق  .من مجz #دد الصفقات %30ملحق صفقة و هو ما ميثل حوايل  3000ٕاuرام حوايل  2015عرفت س�نة 

بتغیري يف المكیات  %45ملحق وتعلقت هذه املالحق بÏس�بة  902وصفقات أ_شغال ب  ملحق 1783#ىل صفقات الزتود مبواد و	دمات بـ 


لب أ_ح
ان �لزEدة وهو ما ©س�تÏ]ج م�ه Dٔن ضبط احلاج
ات المكیة ال یمت �+قة الاكف
ةDٔ كون يفFساس بنقص يف ا+راسات  و_ٔ� Wویفرس ذ

ع�دات xلزEدة يف المكیات عند توفري االٕ زمن يف Oاالت Dٔخرى من ذW اxلجوء و بتغیري احلاج
ات مبرور الDٔ ويف ضبط احلاج
ات من 0ح
ة 

  .uرام صفقات £دیدة ’بدل 

سا�ت البنك
ة ٔ_حصاب الصفقات وتتعلق Dٔساسا بتغیري احل ") Dٔخرى(" هذا ونالحظ ارتفاع #دد املالحق ذات املواضیع ا±تلفة 

مبا Dٔن  جناز املالحق وهذا امجلع یعد خط�ٔ يف ٕادراج البیا0تإ ع لنو#ني Dٔو Dٔكرث من Dٔس�باب تغیري موضوع الصفقة و Dٔح
ا0 عندما Fكون هناك مجو 

  .م�ظومة Dٔدب éسمح ٕ�دراج Dٔكرث من موضوع xلملحق يف نفس الوقت

  املالحق حسب طبیعة الصفقة �تلف الهیالك <دد توزیع

 الب�cت % ال,س�بة ا�موع
  ا�الس

 اجلهویة 

 املؤسسات

 العموم�ة

 وزاراتال

 وإالدارات اجلهویة
 طبیعة الصفقة

 Pٔشغال 403 122 270 107 30.88 902

 مواد وKدمات 884 729 34 136 61.04 1783

 دراسات 106 50 65 15 8.08 236

 ا�موع 1393 901 369 258 %100 2921

  



96  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

  

  توزیع املالحق حسب الهیالك و املوضوع  

 6دد  موضوع امللحق
  الهیالك  املالحق

 المكیة اpٔمثان اbٓpال Pٔخرى

672 31 150 540 1393 

 الوزارات

 وإالدارات اجلهویة

290 62 65 484 901 

 املؤسسات

 العموم�ة

 ا�الس اجلهویة 369 175 39 0 155

 الب�cت 258 126 31 7 94

 ا�موع 2921 1325 285 100 1211

 ال,س�بة %100 %45.4 %9.7 %3.4 %41.5
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  اDٔخZام اnهنائیة  - 2
ملف خمت  3016#لام و Dٔن جلان مراق�ة الصفقات نظرت يف  "Dٔدب"خمت هنايئ لصفقة #ىل م�ظومة  1819ٕادراج  2015عرف س�نة 

  .هنايئ 

رمغ موافقة جلان مراق�ة  "Dٔدب"#ىل م�ظومة  دون ٕادراج ملفات اخلمت اúهنايئ يوجتدر إالشارة ٕاىل Dٔن #دید الهیالك العموم
ة تبق

  .الصفقات #ىل هذه امللفات مما ال ©سمح �لتث�ت من خمت الصفقات 

ملیون دینار وهو  Dٔ" 4.5دب"م�ظومة هذا وبلغت مجz غرامات الت�ٔ	ري املوظفة #ىل Dٔحصاب الصفقات اليت خمتت و Dٔدرجت #ىل 

  .د.م 5035و قدرها  2015قل من واOد �ٔ_لف من مجz م�الغ الصفقات العموم
ة يف س�نة Dٔ ما ميثل 

و یعود ذW ٕاىل #دم اOرتام مّدة تنف
ذ املشاریع  % 83م د Dٔي بÏس�بة  3.7وتتوزع هذه الغرامات �ٔ_ساس #ىل صفقات أ_شغال 

  .و#دم قدرة املزودFن #ىل Ùیفاء بتعهّداهتم

علّق ٕ�جراءات التّق
مي وجتدر إالشارة ٕاىل Dٔن الغرامات املوظفة #ىل صفقات املواد و اخلدمات یصعب Dٔح
ا0 ضبطها العتبارات تت

  .واملتابعة و ینطبق ذDٔ Wیضا #ىل اّ+راسات

  

  



98  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

  توزیع أ�خ¥ام اfهنائیة حسب طبیعة الصفقة �تلف الهیالك

 املؤسسات العموم�ة ا�الس اجلهویة الب�cت ا�موع
  الوزارات 

 و%دارات اجلهویة
طبیعة الصفقة/ الهیالك   

 Pٔشغال 122 284 402 79 887

843 69 25 441 308 
  مواد 

 وKدمات

 دراسات 22 37 26 4 89

 ا�موع 452 762 453 152 1819

  

  

  توزیع م*الغ غرامات الت©Iٔري حسب الهیالك وطبیعة الصفقة

  الف دینار :  الو�دة      

  م�الغ غرامات الت�Kٔري

طبیعة الصفقة/ الهیالك   

 املؤسسات العموم�ة ا�الس اجلهویة الب�cت ا�موع
  الوزارات 

 دارات اجلهویةواالٕ 

 Pٔشغال 2.301 516 843 117 3.778

661 46 1 394 218 
  مواد 

 وKدمات

 دراسات 12 91 2 0 106

 ا�موع 2.531 1.003 847 164 4.546



  اجلزء الثالث

�مه إال�الالت املس�� �الل مراق�ة تنف
ذ مزيانیة ٔ2015 
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  1 ببعض املزيانیاتس(ّ م &%الالت امل "عرض ٔ�ه:  أ�ولاحملور 

شاكلیات املصاریف العموم
ة ٕاىل حتدید االٕ  ات بعض القطا#ات، éسعى الهیئة العامة ملراق�ةف يف مزيانیّ رصّ طار تق
مي جماالت التّ إ يف 

قوا#د حسن ٕاطار الرتات�ب و ریع العموم
ة يف جناز املشاإ نفاق العمويم و كف
x zلق
ام �الٕ جياد الس�بل ال عند تنف
ذ املزيانیة ودراس�هتا الٕ  املثارة

 .الترصف 

شاكلیات م]علقة ب¡�ف
ذ املزيانیة إ بدراسة  2015	الل الس�نة املالیة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة ويف هذا الس�یاق، قامت الهیئة 

ج�#ات مع املترصفني املعنیني يف لك إ قد ومت يف هذا الصدد ع. ج�عیةالرتبیة والشؤون االٕ الثقافة والتعلمي العايل و :  للك من القطا#ات التالیة

طار éشاريك هيدف ٕاىل ٕاجياد Oلول كف
z بتÔاوز لك ما من إ ذW يف ظیفة العموم
ة ووزارة املالیة و قطاع حبضور ممثلني عن الهیئة العامة xلو 

جراءات اليت وقع إالتفاق #لهيا، كام ّمت يف �الٕ  ٕال#المه #ىل ضوء هذه اجللسات متت مراسz الهیلك املعينو  ش�ٔنه Dٔن یعطل تنف
ذ املزيانیات

  .الغرض ٕاصدار مذكّرة تو£ه مجلیع مراقيب املصاریف لتوح
د العمل خبصوص املسائل املثارة

 قطاع الثقافة -  1

مبقر شاكلیات املتعلقة بقطاع الثقافة املسzÔ يف خمتلف اجلهات و قصد éسهیل تنف
ذ الربامج الثقاف
ة، ٕانعقد ىل Oل االٕ إ xلتوصل 

ممثلني عن وزارة الثقافة ٕاضافة ٕاىل ممثلني ة من مراقيب املصاریف العموم
ة و الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة اج�ع تÏس�یقي حبضور مجمو#

  .Ùدارة العامة xلم�اس�بة العموم
ة وÙس�تÍالصمة xلترصف يف مزيانیة ا+و, وعن الهیئة العا

Dٔسفرت #ىل  2012ال5ôقافة قامت بعملیة تدق
ق وتق
مي xلترصف املايل مبختلف اxلÔان الثقاف
ة 	الل  وجتدر إالشارة ٕاىل Dٔن وزارة

ف يف ا�ال éسجیل #دة جتاوزات يف الترصف يف املال العام مما دفع �لوزارة ٕاىل ٕالغاء العمل هبذه اxلÔان �لرمغ من املرونة اليت توفرها يف الترص 

املؤسسة الوطنیة ع�دات ا±صصة xلÏشاط الثقايف ومت xلغرض ٕاOداث ر ٕا#ادة النظر يف ٕاجراءات رصف االٕ طاالٕ ، كام تقرر يف نفس االثقايف

ّ  ٕاّال . 2014£انفي  16املؤرخ يف  733مبق]ىض أ_مر #دد  لتمنیة املهرnاÔت والتظاهرات الثقاف3ة والفtیة وٕاىل 
ایة �رخي ٕانعقاد اجللسة مل تبارش  ،هDٔن

  .2015ىل 
ایة £انفي إ رة العمل رمغ تعلیق العمل �ٔ_مر املذ�ور Dٓنفا ملدة س�نة ومواصz العمل �xلÔان الثقاف
ة سة املذ�و املؤسّ 

ات املندوبیات اجلهویة xلثقافة ح
ث یمت >رس�مي وازن بني Dٔقسام مزيانیّ #دم التّ  العموم
ة وقد الحظت الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف

تعلقة �لهیالك الناشطة والتابعة لوزارة الثقافة واليت اكنت ترصف م�ارشة عن طریق اxلÔان الثقاف
ة يف مس�توى ٕاع�دات ال¡س�یري العادي امل 

 2016نه س�مت يف مزيانیة Dٔ ع�د كام Dٔفادت مصاحل الهیئة العامة ملزيانیة ا+و, ملندوبیة وDٔوصت مبراجعة توزیع االٕ القسم الثالث من مزيانیة ا

اكز والهیئات الثقاف
ة ع�دات حسب طبیعهتا حبیث >رمس نفقات éس�یري خمتلف املر ٕا#ادة ضبط املزيانیات برتس�مي االٕ  الثقافة�لتÏس�یق مع وزارة 

  .ع�دات املرمسة �لقسم الثالث لJ�ٔشطة الثقاف
ةDٔو الثاين حسب موضوعها وختصص االٕ  ول�لقسم ا_ٔ 

خمتلف ا_ٓراء بعد النقاش #ىل مواصz العمل املشرتك يف اجتاه ٕاجياد  ومت التطرق ٕاىل مجمو#ة النقاط املطروOة ãxرس وٕاس�تقرت

جناح املومس إ Oلول لٕالشاكلیات املطروOة نظرا ٔ_مهیة املسائل املعروضة وت�ٔثريها املبارش #ىل السري العادي ±تلف املصاحل �لوزارة و #ىل 

   .الثقايف
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  . االتفاق يف ش�ٔهناما یيل عرض ±تلف النقاط املطروOة xلنقاش وما مت ويف

 .حتویل املنح �لمهرnاÔت )1

 :  إالشاكل املطروح �

 ّ نومفرب  22خ يف ة مبق]ىض املÏشور املؤرّ ادة الوالّ السّ  حثّ  1996	الل س�نة  متّ ه خبصوص هذه النقطة بني ممثلو وزارة الثقافة Dٔن


ة حىت تÏشط يف #ىل تطوFر هیلكة املهر£ا0ت اىل مجعیات ثقاف  1996 ٔDيف نفس الس�یاق ، وطر قانونیة ٔD شور #ددÏر  31بتارخي  48كد املuكتوDٔ

  .Oداث املهر£ا0ت اجلدیدة هبیلكهتا صلب مجعیاتإ #ىل اع�د نفس اúمتيش و ربط  1998

ة احملدثة طار الهیئات الوق]یّ إ بعض املهر£ا0ت أ_خرى بق
ت تÏشط يف  نّ Dٔ ست #دة üر£ا0ت يف شلك مجعیات ٕاال �W ت�ٔسّ  وتبعا

  .شاكال عند رصد إالع�دات ا±صصة لهاإ مقررات من السادة الوالة ويه اليت تطرح Oالیا  مبق]ىض

 احللول املقرتOة �

نظرا xلصبغة إالس�تعÔالیة واخلصوصیة لهذه التد	الت، وبعد تعهد وزارة الثقافة بتحویل اكفة هیئات املهر£ا0ت مبختلف اجلهات 

pة، وتعهد مصاحل وزارة املالیة uمتكني هذه الهیئات من معرفات ج�ائیة مبا خيول لها الترصف  من 2015ٕاىل مجعیات يف Dٔ£ل Dٔقصاه موىف س�نة 

�لÏس�بة xلس�نة  املايل يف املبالغ اليت س�مت حتویلها لفائدهتا من pة Dٔخرى، ّمت إالتّفاق #ىل ٕاس�ناد املنح لفائدة هیئات املهر£ا0ت بصفة ٕاس�ت&�ائیة

  .دون سواها 2015بعنوان الس�نة املالیة  صاحلةات �رشط تقدمي قرار  2015املالیة 

 . نفقات ÖسLیري املؤسسات الثقاف3ة )2

 :  إالشاكل املطروح �

مراكز الف�ون الرîحیة وا+رام
ة، املعاهد (وحض ممثلو الوزارة Dٔن الهیالك العموم
ة الناشطة يف القطاع الثقايف Dٔ �لÏس�بة لهذه النقطة 

، لها Dٔهلیة الترصف املايل يف البعض من Oاج
اهتا وذW بقطع النظر عن متتعها �لشخصیة ...)ك]بات العموم
ةاجلهویة xلموس�یقى، دور الثقافة، امل 

  . القانونیة

  احللول املقرت·ة �

  :  �لتÏس�یق بني لك من وزاريت املالیة والثقافة مت إالتفاق #ىل

مسة Oالیا �لقسم الثالث ٕاىل القسمني أ_ول والثاين حتویل إالع�دات ا±صصة xلسري العادي لهذه املراكز الثقاف
ة و املر  •

 .حسب التحمیل املعمتد ملزيانیة ا+و,
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 .2016احلسم يف طبیعة هذه املراكز #رب حتویل جزء مهنا ٕاىل مؤسسات معوم
ة ذات صبغة ٕاداریة يف مزيانیة  •

  :  و يف ٕانتظار ٕاس�تكامل إالجراءات Dٔ#اله مت إالتفاق #ىل •

 العادي �ملراكز املذ�ورة م�ارشة عن طریق وزارة الثقافة Dٔو املندوبیات اجلهویة xلثقافة #ىل Dٔنه ميكن ٕاجناز نفقات ال¡س�یري •

 .#ىل القسم الثالث 2015حتمیلها ٕاس�ت&�ائیا لس�نة 

 .ةالطارئ�ورة �لÏس�بة xلنفقات الرضوریة و ٕاماكنیة ٕاOداث واكالت دفو#ات و واكالت دفو#ات فرعیة تتوىل éس�یري املراكز املذ •

 عقود الت'شLیط الثقايف  )3

 :  إالشاكل املطروح �

سداء 	دمات یمت 	الصها إ خ]صاص Dٔو xلق
ام �حلراسة Dٔو التنظیف، تل�Ôٔ وزارة الثقافة ٕاىل ٕاuرام عقود لت�ٔمني تÏش�یط نوادي االٕ 

مت >رس�مي  2012قاف
ة 	الل س�نة ثس�تغناء عن اxلÔان ال فعة، وبعد االٕ و عن طریق املراكز الثقاف
ة املنتDٔ م�ارشة عن طریق اxلÔان الثقاف
ة 

  .ع�دات ا±صصة خلالص مسدي اخلدمات املذ�ورFن #ىل التحمیل اخلاص ب¡�ظمي املهر£ا0ت والتظاهرات الثقاف
ةاالٕ 

مÏشط م�ارشFن ملهاüم ٔ÷عوان  300مÏشط مهنم  500يف Oدود  2015یقدر العدد امجليل xلمÏشطني املتعاقدFن 	الل س�نة و  

#امل حراسة  13 حوايل ىلإ ضافة إ ...) Oاميل شهائد #لیا و بصدد البحث عن شغل( مÏشط من 
ري أ_عوان العموم
ني 200معوم
ني و 

  .خمتلف العقود املربمة معهم ت مراسz مصاحل الوظیفة العموم
ة uرئاسة احلكومة xلت�ٔشري #ىلوقد متّ  .وتنظیف

املتعلق بضبط نظام ت�ٔ£ري  1989مارس  15املؤرخ يف  1989لس�نة  438دد املايل، یمت إالس�ت�Eاس ب�ٔحاكم أ_مر # املقابلولت�دید 

  .احلسم يف صیغة التعاقد �لتÏس�یق مع مصاحل الوظیفة العموم
ة متّ یاملتعاقدFن مع وزارة الشؤون الثقاف
ة بصفة 
ري قارة #ىل Dٔن 

 :  احللول املقرت·ة �

  :  تفاق #ىلاء مت االٕ بعد النقاش وتبادل ا_ٓر 

تظار تصحیح الوضعیة #رب ٕادراج ن إ س�ت&�ائیة #ىل القسم الثالث يف إ قات املتعلقة خبالص خمتلف العقود بصفة حتمیل النف -

   .2016اهرات الثقافة بدایة من س�نة ول املتعلق ب¡�ظمي املهر£ا0ت والتظع�دات الالزمة �لقسم ا_ٔ االٕ 

 1989مارس  15املؤرخ يف  1989لس�نة  438ر #دد مس�ت�Eاس ب�ٔحاكم ا_ٔ مت م�دئیا االٕ ويف خصوص ضبط املقابل املادي، ی -

ن یمت احلسم يف صیغة التعاقد �لتÏس�یق Dٔ املتعلق بضبط نظام ت�ٔ£ري املتعاقدFن مع وزارة الشؤون الثقاف
ة بصفة 
ري قارة #ىل 

  .العموم
ّة مع مصاحل الوظیفة
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 حتمیل بعض النفقات يف املیدان الثقايف )4

 و متثلت إالشاكلیات املطروOة فقات يف املیدان الثقايفن إالشاكلیات ختص حتمیل بعض النّ قافة مجz مطرحت مصاحل وزارة الثّ 

  :  úهيا فá یيلإ ل اليت مت التوصل احللو و 

 املؤطرFن،والشعراء والف�انني ال¡شك
لیني واحملارضFن و الس�Mئیة وأ_دب�اء لÏس�بة خلالص العروض املوس�یق
ة واملرسح
ة و �  -

 :  إالشاكل املطروح �

اخلاص بضبط نظام ت�ٔ£ري املتعاقدFن مع وزارة الشؤون الثقاف
ة  1989مارس  15املؤرخ يف  1989لس�نة  438أ_مر #دد ال یغّطي 

حملیط بصفة 
ري قارة اكفة جماالت التد	ل يف املیدان الثقايف من طرف املندوبیات ٕاىل £انب حتدیده لتعریفات م�خفضة £دا ال ت�ىش مع واقع ا

  احلايل،  الثقايف

 :  احللول املقرت·ة �

ٕاع�دا #ىل التعریفات املنصوص #لهيا �ٔ_مر املذ�ور يف  1989لس�نة  438التعهد �لنفقات املرتبطة ��االت اليت یغطهيا أ_مر #دد  -

 ٕانتظار حتی��ه، 

ذج
ة #ىل Dٔن یضبط املقابل املايل بناء مضن عقود منو  1989لس�نة  438التعهد �لنفقات املرتبطة ��االت اليت ال یغطهيا أ_مر #دد  -

 .#ىل معطیات موضوعیة و ميكن xلغرض إالس�ت�Eاس �xلÔان إالس¡شاریة xلعروض الف�یة

خبصوص بعض النفقات أ_خرى املنجزة #ىل التبویب اخلاص ب¡�ظمي املهر£ا0ت مكصاریف إالس�تق�االت و موا�ب التكرمي وإال#اشة   -

ملش5اركني يف التظاهرات و �راء املعدات و التجهزيات و لوازم العروض و التÏش�یط الثقايف و ا+#ایة وإالقامة و �راء وسائل لنقل ا

ونقل أ_شÍاص وأ_Õث واملعدات والنقل ا+ويل وٕاق]ناء تذا�ر السفر لفائدة ...) املطوEت واملعلقات والالف]ات وا+عوات(

صاحل املعنیة �لوزارة و املندوبیات ٕاىل تفعیل املنافسة طبقا xلرتات�ب اجلاري هبا الضیوف و اجلواOز واملاكف�ٓت املالیة، یتعني دعوة امل

 .Dٔما خبصوص املصاریف الطارئة واملت�ٔكدة والطف
فة فميكن التعهد ٕ�جنازها عن طریق واك, ا+فو#ات. العمل

تظاهرات الثقاف
ة، ف
تعني متتیعهم مبن�ة السا#ات �لÏس�بة خلالص أ_عوان امللكفني �لق
ام ب�ٔعامل 	ارج التوق
ت إالداري مبناس�بة ال  -

 .إالضاف
ة حسب الرتات�ب اجلاري هبا العمل

خبصوص املزيانیة املرصودة لتظاهرات مؤسسات العمل الثقايف و ٕادارة املطالعة العموم
ة، مت إالتفاق #ىل Dٔن تقع ٕاOا,   -

  .طرف املؤسسة املعنیةإالع�دات ٕاىل املندوبیات اجلهویة حسب uر0مج یعد مس�بقا من 
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 قطاع الرتبیة  -  2

ٕانعقدت مبقر الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة £لسة معل xلنظر يف بعض املسائل اخلالف
ة اخلاصة ببعض Dٔو£ه الترصف يف 

 . مزيانیة وزارة الرتبیة واملؤسسات التابعة لها

بل الكف
z بیة لتدارس خمتلف النقاط وقد ٕانتظمت £لسة العمل املشرتكة ٕاس�تÔابة لطلب وزارة الرت  اخلالف
ّة والنّظر يف الس�ّ

  .لتÔاوزها

  اغرة jٔو دواÙر Jم¥صاص واÙر الشّ د ا7ّ مØtة تفقّ  2.1

دFن املعنیني هبذا إالجراء من ة مقابل متكني املتفقّ د أ_صلیّ اغرة بدواOر التفقّ د الشّ فقّ بیة ٕاىل ٕاحلاق دواOر التّ مصاحل وزارة الرتّ  ئتلتج

املتعلق بضبط ت�ٔ£ري أ_شÍاص املدعوFن xلق
ام ب�ٔعامل ٕاس�ت&�ائیة ویقع ٕاO¡ساب هذه  2001لس�نة  2371أ_مر  حسب مق]ضیاتر تؤجّ  م��ة

  .املن�ة #ىل Dٔساس معاد, یقع حتدیدها من ق�ل مصاحل وزارة الرتبیة

  :  إالشاكل املطروح �

املتعلق بضبط مقدار املن�ة  1991لس�نة  329طبقا ٔ_حاكم أ_مر #دد  اغرة معال ٕاضاف
ا ©س�توجب ت�ٔ£ريهد �+واOر الشّ فقّ یعترب التّ 

  .الس�نویة xلسا#ات إالضاف
ة ا±صصة لر£ال التعلمي #ىل غرار تفقد ا+واOر أ_صلیة

ة رصف بق
ّ  #ىل Dٔن یمتّ  ،)éس�بقة(قسطا Dٔولیا  1991س�نة ل  329#دد  مر�ٔ ميكن اعتبار املبالغ املرصوفة لفائدة املتفقدFن طبقا ل 

لفائدة رتب ) 2014س�مترب 9املؤرخ يف  3299أ_مر#دد ( 2014يف هذا ا�ال س�نة  املبالغ ٕا�ر حتیني هذا أ_مر #ىل غرار التنق
ح ا�ي متّ 

  .مدريس التعلمي إال#دادي و الثانوي

 :  احللول ملقرت·ة �

  ریة الجياد احلل أ_مôل لهذا إالشاكلمل یقع التوصل حلل هذا إالشاكل نظرا úمتسك لك طرف مبوقفه وال >زال املساعي £ا

 املنح املسLندة لفائدة مجعیات العمل التمنوي Dملدارس Jبتدائیة  2.2


لب هذه امجلعیات تبارش JDٔشطهتا Dٔ ٕاال Dٔن  Dٔ1992كتوuر  14ات العمل التمنوي مبق]ىض مÏشور وزارة الرتبیة املؤرخ يف ODٔدثت مجعیّ 

  .نونیة الالزمةدون Dٔن تتق
د �لرتات�ب وإالجراءات القا

ل ب¡س�یري املدارس التكفّ  ،ىل املندوبیات اجلهویة xلرتبیةإ ضة  هذه امجلعیات، عن طریق املنح ا±و, لها من Ùع�دات املفوّ وتتوّىل 

#ة #ىل ون دینار موزّ ملی 26.3بـ  2015ق]ناء املواد الالزمة ل¡س�یري املطامع املدرس�یة مببالغ قدرت 	الل س�نة إ اكلق
ام ب�ٔعامل الصیانة الطف
فة و 

 . دون Dٔن ميارس #ىل هذه املنح Dٔي شلك من Dٔشاكل الرقابةمؤسسة >ربویّة  4152
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نومفرب  18املؤّرخ يف  2013لس�نة  5183س�تكامل امللفات طبقا ٔ_حاكم أ_مر #دد إ  منالعدید من مجعیات العمل التمنوي  >متكّنمل 

وقد طالبت بعض  .اúمتویل العمويم xلجمعیات و�لتايل ال ميكن متك
هنا من متویل معويمجراءات ورشوط ٕاس�ناد بضبط معایري وإ  املتعلق 2013

  .ٕ�عفاء امجلعیات التمنویة من Dٔحاكم أ_مر املذ�ور �عتبار خصوصیة >ر�یبة و جحم هذه امجلعیات وطبیعة تد	الهتا اتاملندوبیّ 

 :  احللول ملقرت·ة �

  :  فاق #ىل Dٔنس�تعÔالیة لتد	الهتا مت االتّ مجلعیات والصبغة االٕ یة دور هذه امه نظرا _ٔ 

  .2015 £ل Dٔقصاه موىفDٔ امجلعیات #ىل éسویة وضعیاهتا طبقا xلرتات�ب اجلاري هبا العمل يف  وزارة الرتبیة مÏشور حلثّ  عدّ ت -

ات املعروضة #لهيا واملوافقة بصفة Ôان الف�یة xلمتویل العمويم بعد ٕاصدار املÏشور املقرتح Dٔ#اله النظر يف امللفتتوىل اxلّ  -

يف املائة من إالع�دات املرصودة �îد Dٔقىص #ىل Dٔن تمت املصادقة #ىل بق
ة  70اس�ت&�ائیة #ىل ٕاس�ناد éس�بقات يف Oدود 

 .لغ عند اس�تظهار امجلعیة مبا یف
د éسویة وضعیهتا طبقا ملق]ضیات أ_مر املنظم xلمتویل العمويمااملب

بعض بتدائیة يف صورة #دم توصل س�تعzÔ اخلاصة ب¡س�یري املدارس االٕ و#ات فرعیة �اهبة النفقات امل Oداث واكالت دفإ یمت  -

الس�نة املالیة  بدایة يفس�تÔابة ٕاىل مق]ضیات أ_مر املنظم xلمتویل العمويم xلجمعیات و ذW مجعیات العمل التمنوي ٕاىل االٕ 

2016. 

  بناء العمK}اكلیف الك¥ب املدرسLیة ومtح العودة املدرسLیة �ٔ   3.2

ق]ناء الك]ب املدرس�یة +ى املركز الوطين البیداغو# لفائدة Dٔبناء إ الرتبیة يف بدایة لك س�نة دراس�یة #ىل  دDٔبت مصاحل وزارة 

 zيف وأ_عوانالعم Wة مبناس�بة عیدي الفطر وإالحضى و ذ
Ïهنم من م�الغ مالیة الق]ناء أ_دوات املدرس�یة ٕاىل £انب ٕاس�نادمه م�ح عی
 ومتك

  .م]یازاتاب س�ند قانوين ٕالس�ناد مôل هذه االٕ غی

ویمت إالنتفاع هبذه إالم]یازات ٕاما عن طریق الودادیة �لÏس�بة xلوزارة Dٔو م�ارشة من مزيانیة املؤسسات الرتبویة و عن طریق  

  .مجعیات العمل التمنوي �ملدارس Ùبتدائیة #ىل الصعید اجلهوي

  :  إالشاكل املطروح �

م]یازات س�تصدار س�ند >رت�يب ٕالس�ناد هذه االٕ من القانون أ_سايس xلوظیفة العموم
ة مع اúمتسك � 14راء xلفصل خمالفة هذا إالج

  .وضبط Dٔسقفها وصفة املنتفعني هبا �شلك دق
ق

 :  احللول ملقرت·ة �

طریق الودادEت حبیث یمت مت إالتفاق #ىل ٕاس�ناد هذه Ùم]یازات عن  ،حفاظا #ىل السمل إالج�عي �لوزارة و املؤسسات الرتبویة

وتتوىل هذه . انج�عي +مع املبالغ ا±صصة لودادیة أ_عو مل االٕ النظر مبناس�بة، توزیع مزيانیات املؤسسات، يف ختصیص املبالغ املرمسة بعنوان الع

 .م]یازاتلضبط هذه االٕ  ار صدور ٕاطار >رت�يبنتظإ يف  م]یازات املذ�ورة عن طریق فروعها املركزیة Dٔو اجلهویةأ_	رية ٕاس�ناد االٕ 
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 لفائدة بعض العمK" احللیب" مØtة 4.2

من احللیب عن لك یوم معل دون وجود س�ند ) لرت 1(واOد  éس�ند وزارة الرتبیة لفائدة بعض Dٔصناف العمz وDٔعوان ا±اuر مكیة لرت

  .قانوين

xلعمz ا�Fن ٕانتفعوا مبن�ة املسؤولیة، 
ري Dٔن ]یاز م رة تلغي فهيا ٕاس�ناد هذا االٕ ٕ�#داد مذ� 24/10/2014قد قامت الوزارة بتارخي و 

  .ت مبن�ة املسؤولیة و مادة احللیبنتفاع يف نفس الوقارسون وظائف م]عددة ختول هلم االٕ إالشاكل یبقى قامئا �لÏس�بة xلعمz ا�Fن مي

  :  إالشاكل املطروح �


ةمن النظام أ_سايس العام xلوظیفة العموم  14غیاب س�ند >رت�يب طبقا xلفصل  .  

لفائدة معz الرتبیة Oذف هذا  املتعلق ٕ�س�ناد م��ة املسؤولیة 2014لس�نة  2241وقد اكن من املفروض مع صدور أ_مر #دد 

  .موضوع ٕاتفاق كتايب مع الطرف النقايب م]یاز �عتباره اكناالٕ 

 :  احللول املقرت·ة �

م]یاز احللیب يف ٕانتظار معاجلة هذه املس�ٔ, من الناح
ة القانونیة مت إالتفاق #ىل مواصz الف>ات 
ري املعنیة مبن�ة املسؤولیة اúمتتع �

  . 	اصة وDٔن هذا إالم]یاز مس�ند مبناشري من وزFر الرتبیة م�ذ ال¡سعینات

س�ت&�ائیا امجلع بني املن�ة املذ�ورة ومكیات إ و�لÏس�بة ٔ_صناف العمz املمتتعني مبن�ة املسؤولیة واملبارشFن لوظائف م]عددة ميكن 

  .وضع ٕاطار قانوين لهذا إالجراءبلزتام مصاحل الوزارة إ مع . لیب املس�توج�ة و یمت ضبط قامئة يف املنتفعني هبذا امجلعاحل 

  .مادة احللیب عن طریق ودادEت أ_عوان ويف لك احلاالت یبقى ٕاس�ناد

  واملهنیة ماكف©ٓت املتدIلني يف املناظرات املدرسLیة 5.2

علمي شهادة خمت التّ (ة م]�ا0ت الوطنیّ نظرا ٕالرتباطها املبارش بنÔاح االٕ ت Dٔمهیة اة مس�ٔ, ذاملهنیّ  لني يف املناظراتماكف�ٓت املتد	ّ  تعدّ 

ّ خ]بارات املهنیّ واملناظرات واالٕ ) ادة البااكلورEشه/أ_سايس قايب مبجمل رف النّ ك الطّ و�عتبار متسّ ، )منينتداب أ_ساتذة واملعلّ إ (ة ة إالداری

 ّ ّ  2001لس�نة  410تطبیق Dٔحاكم أ_مر #دد  كام Dٔنّ  ،رضفاقات املربمة يف الغاالت Ïلمناظرات املهنیّ �لx ة ي ٕاىل رصف م�الغ مشطّ ة یؤدّ س�بة

ّ �عتبار العدد املرتفع xلملفّ   Dٔ2013كتوuر  22بتارخي  20481/3رة #دد يت Dٔفادت مبق]ىض املذكّ ات وقد س�بق xلوزارة Dٔن راسلت رئاسة احلكومة ال

   .عضو من Dٔعضاء جلنة املناظرة للكّ ) د2000(ة القصوى يف Oدود م�لغ Dٔلفي دینار املالیّ  ة ضبط املاكف�ٔةٕ�ماكنیّ 
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 ّ
عن  ،2013/2014 اّ+راس�ّیة س�نةال عند رصف مس�تحقات أ_عوان ا�Fن Dّٔم�وا سري إالم]�ا0ت 	الل  ،د وزارة الرتبیةمل تتق

 03 املؤّرخ يف 2013لس�نة  2224كام مت تنق
�ه �ٔ_مر #دد  2008لس�نة  2388هيا �ٔ_مر #دد املنصوص #ل �ملبالغ ،فو#اتطریق واك, ا+ّ 

وزارة وقد ضبطت الم]�ا0ت واملناظرات املدرس�یة اليت تنظمها امللكفني �ملشاركة يف خمتلف االٕ  اخلاص بضبط نظام ت�ٔ£ري أ_عوان 2013جوان 

  .عن وزFر الرتبیة ة صادرةرة دا	لیّ املبالغ املرصوفة مبق]ىض مذكّ 

س�بقات املس�ندة من طرف و�ء ا+فو#ات طبقا xلمقادFر املظبوطة بیة éسویة ال¡ّ وزارة الرتّ  تقرتحإ يف انتظار حتیني أ_مر املذ�ور  

ّ قادFر املضمّ مبك]وب وزFر الرتبیة وٕاع�د امل Ïني صدوره �لO لمناظرات اخلاصة �لس�ّ نة مبرشوع أ_مر املقرتح ٕاىلx 2014/2015ة +راس�یّ نة اس�بة 

  .لتفادي فشل ٕاجراء هذه املناظرات

 ٔD الفا ٔ_حاكم أ_مر #دد	لني 	لمناظرات املهنیة فقد قامت وزارة الرتبیة برصف ماكف�ٓت لٔ�عوان املتدx س�بةÏلس�نة  410ما �ل

  .ملق]ضیات أ_مر املذ�ورم ملاكف>ات املتد	لني يف املناظرات املهنیة وذW ٕ�ع�د مقادFر مالیة 
ري مطابقة املنظّ  2001

امللكفني �ملشاركة يف خمتلف  بعنوان ت�ٔ£ري أ_عوانرفض مراق�و املصاریف éسویة ال¡س�بقات املس�ندة من و�ء ا+فو#ات وقد 

خلاص بضبط ا 2013جوان  03املؤّرخ يف 2013لس�نة  �2224ٔ_مر #دد ق
د �ملبالغ املضبوطة �ٔ_مر لعدم الت م]�ا0ت واملناظرات املدرس�یة االٕ 

متكني بعض املتد	لني ا�Fن مل یذ�رمه أ_مر من ماكف>ات و م]�ا0ت واملناظرات املدرس�یة امللكفني �ملشاركة يف خمتلف االٕ  نظام ت�ٔ£ري أ_عوان

  .جزاف
ة

املتدّ	لني ا�Fن مل هذا املقرتح 
ري قابل xلتنف
ذ نظرا لعدم التق
د �ملبالغ املضبوطة �ٔ_مر ٕاضافة ٕاىل ٕاس�ناد ماكف�ٓت جزاف
ة لبعض 

  . ©شملهم أ_مر

وخبصوص املناظرات املهنیة، قامت وزارة الرتبیة برصف ماكف�ٓت لٔ�عوان املتد	لني يف املناظرات املهنیة 	الفا ٔ_حاكم أ_مر #دد 

  .لٔ�مر املذ�ور خمالفةالّیة املنظم ملاكف�ٓت املتد	لني يف املناظرات املهنیة وذW �ع�د م�الغ م 2001-02-13 املؤّرخ يف 2001لس�نة  410

 :  احللول ملقرت·ة �

. بیة �لق
ام �ٕالجراءات الالزمة السرت£اع املبالغ املدفو#ة بدون و£ه حقوزارة الرتّ  العموم
ة طالبت الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف

ىل الس�ید رئ�س احلكومة یتعلق بتÔاوز إ مت الوزارة مبقرتح ات�ب اجلاري هبا العمل، و#لیه تقدكت وزارة الرتبیة مبقرتOاهتا رمغ خمالفهتا xلرتّ ومتسّ 

   .فضهذا املقرتح جوبه �لرّ   Dٔنّ الّ إ ة شرية مصاحل مراق�ة املصاریف العموم
ّ �ٔ رفض ت
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  لباس الشغل Dل'سLبة ٔ�عوان ا�اÑر  6.2

 Dٔ6زEء شغل طبقا ملق]ضیات Dٔحاكم الفصل  تق]ين وزارة الرتبیة لفائدة Dٔعوان ا±اuر ،ج�عيتفاق
ات املربمة مع الطرف االٕ بناء #ىل االٕ 

وامجلا#ات احمللیة واملؤسسات  املتعلق بضبط النظام أ_سايس اخلاص �س� معz ا+و, 18/12/1998املؤرخ يف  2509من أ_مر #دد 

   .العموم
ة ذات الصبغة إالداریة يف Oني >رى الهیئة ب�ٔن هذا Ùم]یاز یق]رص #ىل العمz دون سوامه

  :  ل املطروحإالشاك �

ظام ايل ال ميكن ٕاخضاعها ٕاىل نفس النّ س�تق�ال و�لتّ �ساء العمz وDٔعوان االٕ إ �ساء Dٔعوان ا±اuر من ق�یل إ عتبار مس�تلزمات إ ال ميكن 

ّ سواء من ح
ث التّ    .اءة الّرش زنیل Dٔو من ح
ث دوری

ل ع�د نفس التحمیإ ج�عي، مع مة مع الطرف االٕ تفاق
ات املرب ٕ�ق]ناء هذه املس�تلزمات طبقا لالٕ  قرتحت الـوزارة الرتخ
ص لهاإ 

  .س�تق�الاخلاص ٕ��ساء العمz وDٔعوان االٕ 

 :  احللول املقرت·ة �

  :  تفاق #ىلمت االٕ 

ختصص الق]ناء ا_ٔ�س�یة الوقائیة ٔ_عوان ا±اuر يف مس�توى مزيانیات  02201ٕاOداث فقرة فرعیة يف مس�توى الفصل  -

  .املؤسسات الرتبویة

يف دفا>ر اجلرد و>رقميها ووضعها يف ا±اuر #ىل ذمة أ_عوان  هاوéسجیل  س�تالم املس�تلزمات الوقائیةإ عنیة توىل املؤسسات امل  -

  .املعنیني وال حيق اس�تعاملها 	ارج هذه ا±اuر

-  ٔDن یمت رشاء هذه الوسائل بناء #ىل حمارض تث�ت ت�ٓلكها.  

  .{شطة التكوmنjٔ ت©nٔري  7.2

 :  إالشاكل املطروح �

 Ï6ش�یط ملدة ال تقل عن دینارا �عتبار الق
ام �لتّ  60ا حبساب علمي Oالیّ املدعوون xلق
ام بتكوFن ر£ال التّ  ر Dٔعوان الوزارةیؤجّ 

مبؤسسات >كوFن Dٔعوان ا+و, س�ت&�ائیة �ٕالدارات العموم
ة و الٕ املتعلق بت�ٔ£ري أ_عامل ا 2001 لس�نة 2371أ_مر  سا#ات وذW وفقا ملق]ضیات

 فرتة التكوFن #ائقا #ىل املس�توى التطبیقي ٕاذ 0درا ما éس�تغرق لك هذا éشّلك العموم
ة ذات الصبغة إالداریة، و ات وامجلا#ات احمللیة واملؤسس

د0نري عن لك سا#ة بقطع 10ّمما دفع بوزارة الرتبیة ٕاىل ت�ٔویل النص يف ٕاجتاه 	الص املكونني بعدد السا#ات املنجزة فعلیا #ىل Dٔساس  الوقت

#ات الیوم
ة من #دمه معلz ذW اúمتيش uكونه حيد من لكفة التكوFن الیوم
ة و متكن مراكز التكوFن من ٕاجناز #دد النظر عن حصول الست سا


ةÏكرب من احلصص التكویDٔ.  
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  :  احللول املقرت·ة �

علق املت 2010لس�نة  57يف غیاب الس�ند القانوين لهذا الت�ٔویل اقرتحت الوزارة ت�ٔ£ري JDٔشطة التكوFن #ىل Dٔساس أ_مر #دد 

  .بضبط نظام ت�ٔ£ري امللكفني �لق
ام حبصص >كوFن ومبختلف أ_عامل Ùس�ت&�ائیة �ملؤسسات الراجعة �لنظر ٕاىل وزارة الرتبیة

د0نري عن لك سا#ة معل فعيل #ىل ان ال یفوق املبلغ  10وقصد >رش�ید Ùنفاق ذهبت الوزارة يف اجتاه ت�ٔ£ري هذه Ùعامل مبقدار 

  .صورة جتاوز الست سا#ات معل يف الیوم الواOد د حىت يف 60امجليل 

  سات الرتبویةصیانة املؤسّ  8.2

شغال �ٔ ٕارشادها ٔ_جنع الس�بل القانونیة املعمتدة xلق
ام بالعموم
ة  العامة ملراق�ة املصاریف ة بوزارة الرتبیة الهیئةطلبت املصاحل ا±تّص 

اذ انه بناء #ىل دراسات ٕاجاملیة Dٔشارت وزارة الرتبیة Dٔنه مت حتویل م�الغ هامة صبغة Ùس�تعÔالیة واليت تتطلب تد	الت فوریة ال یانة ذات الّص 

امج الس�نویة لفائدة املندوبیات اجلهویة xلرتبیة uاكفة والEت امجلهوریة لصیانة ملؤسسات الرتبویة و	اصة املدارس Ùبتدائیة وذW ٕاضافة ٕاىل الرب 

  .العادیة

	الت و�عتبار التوزیع اجلغرايف ٔ_
لب املؤسسات و اليت تو£د يف م�اطق م]با#دة فانه ونظرا xلصبغة Ùس�تعÔالیة لهذه التد 

#رب اس¡شارات  ©س�تحیل جتمیعها يف اطار صفقات و#لیه تطلب وزارة الرتبیة الرتخ
ص ٕ�جراء معلیة الصیانة للك مؤسسة >ربویة #ىل Oده

  . م�ارشة لٕالرساع يف الق
ام �ٕالصالOات

ملقرتح Dٔكدت الهیئة #ىل اس�تعدادها ملساندة املصاحل املعنیة قصد اجناز املشاریع �لرس#ة املرجوة رشیطة ان ال وجوا� #ىل هذا ا 

ج مفصz یؤدي ذW ٕاىل خمالفة الرتات�ب اجلاري هبا العمل وDٔكدت #ىل دعوة املندوبیات املعنیة اىل إالرساع يف ٕا#داد امللفات الف�یة وضبط uرام

Fلطلب تتضمن القمية التقدx ابةÔس�تÙ مهیة املشاریع وقدرة املقاولني #ىلDٔقساط م]وازنة >راعي التوزیع اجلغرايف وDٔ ریة للك مرشوع وتوزیعها اىل

  .#ىل ان یمت االتفاق #ىل إالجراءات يف ٕاطار اج�#ات تÏس�یق
ة مع مراقيب املصاریف �جلهات

 وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي - 3

  :  سا<ات التاطري 1.3

 إالشاكل املطروح �

مضن  )ما£�س�تري üين، ٕا£ازة، مشاریع خترج املهندسني(رات خمت ا+روس اخلاصة �لطلبة اO¡ساب Dٔشغال ت�ٔطري مذكّ  لوحظ

واملتعلق بضبط �یف
ة ت�ٔ£ري سا#ات  1992لس�نة  251من أ_مر #دد  2وهو ما یعترب خمالفا ملق]ضیات الفصل  .سا#ات التدر©س التمكیلیة

یؤمهنا املدرسون الباحôون #الوة  سا<ات ٕاضاف3ة �لتدرÜسس التمكیلیة ،ح
ث مت إالق]صار يف تعریف سا#ات التدر©س التمكیلیة #ىل Dٔهنا التدر©

املؤرخ  1993لس�نة  1825من أ_مر #دد  32و 24و 7و 6ٕاىل مق]ضیات الفصول #دد و�ٕالس¡�اد  .ن به من سا#ات تدر©سما مه مطالبو#ىل 
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ت�ٔطري تد	ل ال و املتعلق بضبط النظام أ_سايس اخلاص �س� املدرسني الباحôني التابعني xلÔامعات، تبني Dٔن واج�ات  1993س�مترب  6يف 

، )نظریة،Dٔشغال مسرية ،Dٔشغال تطبیق
ة(سا#ات التدر©س مضن املهام أ_خرى املولكة ٕاىل ٕاطار التدر©س #الوة #ىل واجب ت�ٔمني #دد حمدد من

رصف م�ح لفائدة املدرسني دون و£ه حق #ىل ٕاعتبار غیاب الس�ند  یÏ]ج عنهوهو ما . تد	ل مضن واجب التدر©س و#ىل هذا املعىن فهFي ال

  .القانوين ا�ي ©رشع لهذا اúمتّيش 

 احللول املقرت·ة   �

لس�نة  1712 ة تنق
ح مق]ضیات أ_مر #ددظر يف ٕاماكنیّ النّ  اقرتحت الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ةلتاليف هذا إالشاكل 

 املتعلق O�ٕداث م��ة xلتحفزي #ىل >منیة الكفاءات لفائدة Dٔساتذة التعلمي العايل و أ_ساتذة املسا#دFن ا�Fن 2007جویلیة  5املؤرخ يف  2007

ال رسائل البحث اخلاصة �ملا£�س�تري، وذW قصد توس�یع جمال اس�ناد هذه املن�ة ل¡شمل كذDٔ Wشغ©رشفون #ىل اطروOات ا+كتوراه و 

 .�ٔطري اخلاصة مبذ�رات >ربص هنایة دراسات املا£�س�تري املهين و مشاریع خمت ا+روس اخلاصة بتكوFن املهندسني التّ 

  :  Ýیف3ة ا·Ëساب مtح الّسا<ات التمكیلیّة  1.1.3

 إالشاكل املطروح  �

سات التعلمي العايل بني مؤسّ  اO¡ساب م�ح سا#ات التدر©س التمكیلیة ا يفاخ]الف املصاریف العموم
ة ةمراق�مصاحل  تحظال

ٕ�ع�د م�دDٔ التحویل Dٔو ا Dٔفرز تباینا يف املبالغ املس�توج�ة xلمدرسني، و>رجع Dٔس�باب هذا إالخ]الف ٕاىل التباFن بني املقادFر والبحث العلمي ممّ 

هو ما و . سوناليت یÏمتي ٕاúهيا املدرّ والرتب ) Dٔشغال تطبیق
ة Dٔشغال مسرية، دروس Dٔساس�یة،( ذW فá یتعلق بنوعیة ا+روس املؤم�ةبدونه و 

  .ینجر عنه غیاب متيش موOّد بني مجیع مؤسسات التعلمي العايل

مق]ضیات أ_مر خيالف  ، ولنئ 	الف مق]ضیات م�اشري وزFر التّعلمي العايل، فهو ملحویلDّٔن #دم تطبیق معلیة التّ  ساتسّ عترب املؤ تَ 

ا اúمتتّع م�ارشة مبختلف مقادFر سا#ات التدر©س التمكیلیة سواء اكنت ص Dٔ£از مضنیّ هذا النّ  ، �عتبار Dٔنّ 1992ف
فري  3خ يف املؤرّ  251#دد 

   .ة Dٔو Dٔشغال مسرية Dٔو Dٔشغال تطبیق
ة، وذW دون املرور بعملیة التحویلدروس Dٔساس�یّ 

  احللول املقرت·ة �

املس�ندة، واليت مرّدها اخ]الف مق]ضیات م�اشري ونظرا لالخ]الفات احلاصz يف طرق تصف
ة النفقة وانعاكساهتا #ىل قمية املبالغ 

ٕاىل البّت يف هذه املس�ٔ, هبدف  دعوة وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي اخلصوص، یقرتح اوزFر التعلمي العايل وأ_مر املذ�ور Dٔ#اله يف هذ

  . اكفة مدريس التعلمي العايلبدDٔ املساواة يف الت�ٔ£ري بنيمل  ضام0توح
د التّميش بني خمتلف مؤسسات التعلمي العايل 



112  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

  :  ت©nٔري املتدIلني يف ٕاطار مشاریع التعاون ا7ويل املربمة مع وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و املؤسسات التابعة لها 2.1.3

عاون مع Dٔطراف Dٔج�بیة تÏ]فع ابعة لها اuرام اتفاق
ات تالهیالك املركزیة لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وبعض اجلامعات التّ  تتوّىل 

  .مبق]ضاها uمتویالت قصد تنف
ذ بعض املشاریع

يف ٕاطار هذه املشاریع یمت ت�ٔ£ري أ_عوان املتد	لني من مدرسني و ٕاداریني و معz تبعا التفاق
ات اúمتویل ومبق]ىض عقود البحث  

  .املتعلق �لعقود املربمة مع Dٔعوان البحث 1997ماي  19املؤرخ يف  1997لس�نة  942يف ٕاطار أ_مر #دد  املنصوص #لهيا

 إالشاكل املطروح �

  :  یطرح هذا إالجراء إالشاكلیات التالیة

لس�نة  83قابل مبق]ىض أ_مر #دد عوان العموم
ني لÏشاط üين 	اص مبا_ٔ تعارض هذا اúمتيش مع إالطار الرتت�يب ملامرسة  -

+و, وامجلا#ات احمللیة واملؤسسات العموم
ة ذات الصبغة إالداریة واملÏش�ٓت العموم
ة عوان اDٔ املتعلق مبامرسة  1995£انفي  16املؤرخ يف  1995

واملتعلق بضبط الرشوط و إالجراءات املتعلقة  1998س�مترب  28مؤرخ يف  1998لس�نة  1875وأ_مر #دد  بعنوان üين لÏشاط 	اص مبقابل،

بل لها #القة م�ارشة مبهاüم ،#لام ان إالتفاق
ات املشار ٕاúهيا Dٔ#اله ال >رتقي ٕاىل در£ة ٕ�س�ناد املوظفني العموم
ني >رخ
صا ملامرسة Jشاط 	اص مبقا

  .املعاهدات ا+ولیة املصادق #لهيا

ماي  19املؤرخ يف  1997لس�نة  942ٕاع�د صیغة عقود ٕاسداء 	دمات يف ٕاطار عقود البحث املنصوص #لهيا أ_مر #دد  -

من القانون  19اخلدمات موضوع العقد ال تد	ل يف ٕاطار üام البحث كام مت تعریفها مبق]ىض الفصل و احلال Dٔن , املشار ٕالیه Dٔ#اله 1997

  .،و ٕامنا يف ٕاطار التعاون ا+ويل مع الهیئات أ_ج�بیة 1996£انفي  31املؤرخ يف  1996لس�نة  6التوجهيFي #دد 

  احللول املقرت·ة �

	الالت وéسهیل تنف
ذ إالع�دات املس�ندة يف ٕاطار اتفاق
ات التعاون یقرتح >ركزي إالطار القانوين املناسب لتÔاوز هذه االٕ 

و+مع ٕاشعاع هیالك التعلمي العايل والبحث العلمي التوJس�یة يف ) س�ناد اكمل م�الغ الهبات مرشوط بÏسق اس�هتالك إالع�داتإ  نّ Dٔ س�á و (ا+ويل

  .ةمویالت اخلارج
ّ اخلارج وقدرهتا #ىل £لب التّ 

  :  بٕاسLناد مادة احللی 2.3

 إالشاكل املطروح �

غیاب Ùطار الرتت�يب ا�ي ینظم هذه العملیة و#دم رشعیة ٕاس�ناد هذا إالم]یاز #ىل اعتبار ان ٕاOداث املنح سواء اكنت مالیة  -


ة ال یمت ٕاالÏو عیDٔ  مر تبعا مق]ضیات الفصلDٔ 1983د©سمرب  12بتارخي  1983لس�نة  112من القانون #دد  14مبق]ىض، 
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#ىل بعض املناشري الصادرة عن وزارة التعلمي العايل Dٔو إالتفاقات اليت تمت مع الهیالك النقابیة �لوزارة دون  ح
ث مت إالق]صار

ودون دراسة ) مصاحل الوظیفة العموم
ة, هیالك رقابة املصاریف العموم
ة(تÏس�یق مس�بق مع الهیالك ا±تصة uرئاسة احلكومة

 .Ùنعاكسات املالیة لهذا إالجراء

 2012و 2011(ا#دة املنتفعني من س�نة ٕاىل Dٔخرى مبق]ىض م�اشري الس�ید وزFر التعلمي العايل والبحث العلمي ٕاéساع ق -

 #لهيا #ىل املس�توى املركزي Dٔكرث تضاعف Ùع�دات املؤّرش ة احللیب و ة مبادّ فقات اخلاصّ م النّ ى ٕاىل تضخّ وهو ما Dٔدّ ) 2013و

  . 2015دینار س�نة  77664ٕاىل  2010دینار س�نة  15396ت من مرّ ح
ث  ،2015وس�نة  2010ات بني س�نة بع مرّ من Dٔر 

#دم توزیع هذه املادة یوم
ا كام تنص #ىل ذW املناشري املذ�ورة Dٔ#اله واليت تؤكد #ىل تفادي ال¡سلمي دفعة واOدة لضامن الغایة  -

ادة احللیب 	الل Dٔشهر نومفرب ود©سمرب الوقائیة املÏشودة من ٕاس�ناد مادة احللیب نظرا لعدم انتظام السوق احمللیة يف توزیع م

 .و£انفي

توس�یع قا#دة  2013جوان  20بتارخي  25الوزارة مبق]ىض مÏشور الس�ید وزFر التعلمي العايل والبحث العلمي #دد  توّيل  -

والبحث املنتفعني ل¡شمل Dٔیضا Dٔعوان الس�یاقة وموزعي الربید ٕاىل £انب العمz املنصوص #لهيم مبÏشور وزFر التعلمي العايل 

دون إالدالء مبحرض إالتفاق مع Ùطراف النقابیة يف الغرض ودون عرضه #ىل املصاحل  Dٔ2012فریل  10العلمي املؤرخ يف 

حول  6ا±تصة uرئاسة احلكومة و وزارة املالیة قصد احلصول #ىل املوافقة مس�بقا طبقا ملق]ضیات مÏشور رئ�س احلكومة #دد 

  .2013ف
فري  18ت واملؤسسات واملÏش�ٓت العموم
ة والنقا�ت بتارخي إالتفاقات املربمة بني الوزارا

  احللول املقرت·ة �

  :  ة احللیب یقرتحقة ٕ�س�ناد مادّ ات املتعلّ وملعاجلة إالشاكلیّ 

تق�ني العملیة ٕ�عتبار إالنعاكسات املالیة اليت من املمكن ان تنجر عن تعممي ٕاس�ناد هذا إالم]یاز #ىل بق
ة الوزارات، ومد  -

  .حل رقابة املصاریف مبا ©س�تقر #لیه الرDٔي يف هذا ا�ال قصد الت�ٔشري من #دمه #ىل النفقات اخلاصة ٕ�س�ناد هذا إالم]یازمصا

-  ّ ورئاسة لني عن الهیالك املعنیة ممثّ  يت éس�ند هذا إالم]یاز لفائدة العمz وأ_عوان و>كوFن جلنة تضمّ حرص قامئة الوزارات ال

ّ اد العام التوJيس xلشغل وذx Wلتّ حتّ االٕ احلكومة وزراة املالیة و    .ةفكري يف احللول املمك�ة قصد املعاجلة بصفة قانونیة و£ذری

 غلالشّ  ٕاسLناد زيّ   3.3 

 إالشاكل املطروح �

 1998د©سمرب  4املؤرخ يف  1998لس�نة  2509من أ_مر #دد  6املنصوص #لیه �لفصل  ،غل لفائدة العمzالشّ  یثري ٕاس�ناد زيّ 

النظام أ_سايس اخلاص �س� معz ا+و, وامجلا#ات احمللیة واملؤسسات العموم
ة ذات الصبغة إالداریة بعض إالشاكالت القانونیة املتعلق بضبط 
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م�ح لك #امل بدلتني xلعمل ومقیص وزوج ODٔذیة وغطاء xلرDٔس طبقا xلمثال املتداول يف املهنة مع مرا#اة £انيب الوقایة "ح
ث تنص Dٔحاكمه #ىل 

، #ىل ان تضبط بقرار من الوزFر أ_ول Dٔصناف أ_عوان املنتفعني ونوعیة البد, وإالنعاكس املايل واملقادFر القصوى xلمصاریف "املهنیة والسالمة

  . املنجزة عن ٕاق]ناء هذه اxلوازم، ومل یمت ٕاىل 
ایة هذا التارخي ٕاصدار هذا القرار

#ىل (�لوزارة #ىل م�اشري وٕاتفاقات مت مبق]ضاها ٕاما ٕاضافة بعض الفصول ويف ظل هذا الفراغ ال¡رشیعي، ٕاعمتدت املصاحل ا±تصة 

#ىل غرار Dٔعوان الطبا#ة (Dٔو توس�یع قا#دة إالنتفاع لبعض الف>ات بفصول مل ینص #لهيا أ_مر املذ�ور) غرار املعاطف ٔ_عوان الس�یاقة وإالس�تق�ال

  ).تني �سوة صیف
ة وDٔخرى ش�تویةواملغازة اليت مت ٕاس�نادمه ٕاىل £انب القمیص واحلذاء، واملیدع 

  احللول املقرت·ة  �

تعممي ٕاس�نادها #ىل بق
ة  تق�ني هذه إالم]یازات املس�ندة Oالیا دون و£ه رشعي نظرا ٔ_مهیة إالنعاكسات املالیة وما قد ینجر عن

  .الوزارات

  )العنوان الثاين(نفقات البحث  4.3

  :  بنود مزيانیات نفقات البحث 1.4.3

ث اخلاصة مبÍاuر ووOدات البحث و مدارس ا+كتوراه #ىل اع�دات العنوان الثاين ملزيانیات مؤسسات التعلمي حتمل نفقات البح

  .العايل و البحث العلمي

ولوحظ ٕاع�د بند مزيانیة £امع مجلیع وOدات وخماuر البحث ومدارس ا+كتوراه التابعة للك مؤسسة، وDٔدى هذا التجمیع ٕاىل صعوبة 

Ùع�دات اخلاصة uلك هیلك #ىل مس�توى م�ظومة Dٔدب #الوة #ىل جتاوز Ùع�دات املرصودة و#دم حصة احلسابیات م]ابعة اس�هتالك 

  .الیدویة املمسوكة

التÏس�یق مع ٕادارة الشؤون املالیة وÙدارة العامة xلبحث العلمي  وملعاجلة هذا إالشاكل تولت مصاحل مراق�ة املصاریف العموم
ة

 2015عايل والبحث العلمي ووزارة املالیة، وDٔفضت النتاجئ ٕاىل ٕاOداث بند مزيانیة للك هیلك حبث #ىل Oدة ابتداء من س�نة بوزارة التعلمي ال

  . #ىل Dٔن یقع حتویل اع�دات لك هیلك محمz #ىل البند املوازين القدمي ٕاىل البند املوازين اجلدید

 ّ البحث وهو ما من ش�ٔنه Dٔن ال ©سمح بتصف
ة الوضعیة اúهنائیة الع�دات هیالك ه مل یمت تعممي معلیة التحویل #ىل مجیع هیالك ٕاال Dٔن

 .ضبط حسابیات وOدات وخماuر البحث اليت اكنت ممسوكة بصفة یدویة البحث، وuررت مؤسسات التعلمي ذW بصعوبة
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 هیالك البحث التحمیل القدمي التحمیل اجلدید

±رب رمز ا(الفقرة /06618الفصل /2اجلزء/2العنوان
  .Dٔ013و /005الفقرة الفرعیة)/او الوOدة

  06782الفصل/1اجلزء/2العنوان

  دمع uرامج البحث العلمي
 خماuر ووOدات البحث 

  مدارس ا+كتوراه  06782الفصل /1اجلزء/2العنوان   06782الفصل /2جزء/2العنوان 

  :  {سق تنف3ذ اع[دات البحث 2.4.3

 إالشاكل املطروح �

الك نفقات البحث اخلاصة مبÍاuر البحث و مدارس ا+كتوراه التابعة لبعض مؤسسات التعلمي العايل ح
ث لوحظ ضعف اس�هت 

   %30و  %1>راوحت Jسب إالجناز حسب املؤسسات بني 

كوFن يف د أ_طراف املتد	z ٕاظافة ٕاىل نقص التّ وميكن تفسري ضعف اس�هتالك Ùع�دات بطول ٕاجراءات ومسار النفقة وتعدّ 

  . ة العموم
ة +ى املرشفني #ىل هیالك البحث وهوما Dٔدى ٕاىل تعطیل Jسق تنف
ذ إالع�داتاملالیّ اءات و الّرش 

بط uرامج البحث املزمع تنف
ذها كام یعود تفسري ضعف اس�هتالك Ùع�دات ٕاىل غیاب ٕاطار مرجعي #ىل املدى املتوسط یض 

من ش�ٔهنا حتفزي املرشفني #ىل هیالك البحث #ىل تنف
ذ بنود  داف مق�سة ودق
قةا_Üلیات الكف
z بذW و اف]قار اتفاق
ات البحث ٕاىل اهو 

   .االتفاق
ات

يف معلیة الرشوع يف تنف
ذ اع�دات البحث بعنوان الس�نة املالیة املعنیة، ح
ث لوحظ ان  لك هذه أ_س�باب Dٔدت ٕاىل ت�ٔ	ري

ذW لعدم مالءمة رز0مة الس�نة اجلامعیة اليت ت�]دء يف شهر س�مترب ن الس�نة و الثاين ماملصادقة #ىل بطاقات تزنیل Ùع�دات تمت يف السدايس 

  .وتÏهتFي يف شهر جوان مع رز0مة الس�نة املالیة

  احللول املقرت·ة 

يك ی¡س�ىن ٕا#ادة نقل Ùع�دات ٕاىل ) 2010ٕاىل  2001من ( ال¡رسیع ٕ�لغاء بقاE الت�ٔشريات اليت >رجع ٕاىل الس�نوات الفارطة -

  . اجلدیدة لالع�دات التزنیالت

  .ال¡رسیع يف اس�تكامل حتویل Ùع�دات ٕاىل بنود املزيانیة اجلدیدة و تصف
ة احلسا�ت اúهنائیة لهیالك البحث -
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تزنیل ( اخ]صار ا_ٓ£الالك البحث قصد ت�س�یط إالجراءات و التفكري يف وضع ٕاطار قانوين 	اص xلترصف يف اع�دات هی -

 ) .لثاين ملؤسسات التعلمي العايلة العنوان اÙع�دات م�ارشة يف مزيانی

 وزارة الشؤون إالجyعیة  -  4

   حول املسائل املتعلقة Dٕالحتاد التو{يس �لتضامن إالج[عي 2.4

شاكلیات واليت مبناس�بة عرض امللف اخلاص مبن�ة إالحتاد #ىل Dٔنظار اxلجنة الف�یة +راسة مطالب اúمتویل العمويم ّمت ٕاÕرة #دید االٕ 

  :  مهنا �خلصوص نذ�ر

  :  الطبیعة القانونیة لٕالحتاد1.1.4

  :  إالشاكلیات املطروOة �

 ّ ة ختضع xلرتات�ب املنظمة xلجمعیات ، فهو من pة مجعیّ الوضوح مبعد اد التوJيس xلتضامن إالج�عيسم إالطار القانوين لٕالحتّ ی¡

#دم الق
ام جبلسة انتÍابیة، یمت تعیني (سات العموم
ة سّ ؤ املنظمة xلمخرى خيضع يف éس�یريه xلرتات�ب p ٔDة ومن ) النظام أ_سايس xلجمعیات(

 ).ادهیالك ال¡س�یري من طرف مصاحل ا+و, ٕاما عن طریق ال¡سمیة املبارشة Dٔو إالحلاق، هذا ٕاضافة اىل تعیني مراقب دو, #ىل إالحتّ 

لتعمق يف موضوع Jشاط إالحتاد والس�تكامل مجیع مت ت�ٔج
ل النظر يف مطلب املن�ة ملزید ا Dٔ2014فریل  03وبناء #لیه وبتارخي 

 .الوÕئق اخلاصة به

  احللول املقرتOة �

ة م�ح مّدة ٕاضاف
ة xلجمعیات لالس�تÔابة ٔ_حاكم املرسوم ومتت وزاریة +راسة ٕاماكنیّ معل عقد £لسة  2014جوان  25بتارخي ّمت 

التوJيس xلتضامن إالج�عي يف خصوص تطبیق الرشوط الواردة صلب إالس�تÔابة xلتوصیات املن�ôقة عن اجللسة ويه مرا#اة وضعیة إالحتاد 

  .2014د©سمرب  31املذ�ورة يف Dٔ£ل Dٔقصاه  أ_مر املذ�ور Dٔ#اله مع دعوة امجلعیة لٕالس�تÔابة xلرشوط

ضامن اس�ت&�اء إالحتاد التوJيس xلت ،2015لس�نة  278£دید من أ_مر احلكويم #دد  25كام ّمت مبق]ىض تطبیق مق]ضیات الفصل 

  . 2016مارس  31إالج�عي من تقدمي بعض الوÕئق حلني éسویة وضعیته القانونیة يف Dٔ£ل ال یتعدى 

 إالشاكلیات ذات الصD Kلتبویب يف املزيانیة 2.1.4

  :  إالشاكلیات املطروOة �
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ضامن إالج�عي م�وبة #ىل العنوان أ_ول ٕان معلیة ٕاس�ناد م�الغ ا+مع اليت متنحها وزارة الشؤون إالج�عیة لفائدة إالحتاد التوJيس xلت

اجلهویة يف مس�توى تد	الت يف املیدان إالج�عي مع توزیع هذه املبالغ #ىل العدید من الفقرات الفرعیة اليت تضم ت�ٔ£ري Dٔعوان إالحتاد واxلÔان 

 .ومراكز ر#ایة املعوقني وDٔعوان مراكز أ_طفال ما ق�ل ا+راسة

 - يف القسم الثالث من املزيانیة ونفقات éس�یري وجتهزي مقّرات إالحتاد ودور املس�نّني  یل نفقات أ_جورو�لتايل فٕانه ال ميكن حتم 

  .-تد	ل معويم

  احللول املقرتOة  �

بویب وذW جبمع لك اúمتویالت اخلاصة �ٕالحتاد يف فصل وح
د يف �ب التد	ل وذW بناء تصحیح هذا التّ  2016ة ّمت بعنوان مزيانیّ 

  .Dٔثناء م�اقشة املزيانیة العموم
ّة قب املصاریف#ىل طلب مرا

  إالشاكلیات ذات الصK ب'شاط إالحتاد التو{يس �لتضامن Jج[عي 3.1.4

ملیون دینار بعنوان  46,218:  واملت�ٔتیة من مزيانیة وزارة الشؤون إالج�عیة بــ 2015قدرت املوارد املالیة ملزيانیة إالحتاد بعنوان 

  .ملیون دینار بعنوان نفقات التمنیة 2,500ملیون دینار م��ة الصندوق الوطين xلتضامن Ùج�عي  5نفقات éس�یري و 

تنف
ذ uرامج اúهنوض Ùج�عي، واليت یفرتض Dٔن تنفذ من ق�ل مصاحل وزارة الشؤون إالج�عیة  ٕاىل £انب املوارد املس�ندة بعنوان

ٕاىل مصاحل إالحتاد التوJيس xلتضامن إالج�عي ٕالجنازها وذW ) ملیون دینار 50یناهز عن  ما(ٕاّال Dٔنه جرى العمل #ىل حتویل هذه إالع�دات 

  .ة إالماكنیات ال�رشیة xلتكفل هباالف]قار مصاحل الوزار 

  :  إالشاكلیات املطروOة �

ج واملشاریع ال تتعلق ، ذDٔ Wن مجz هذه الربامنیابة عن وزارة الشؤون Jج[عیةینجزها إالحتاد واملالحظ Dٔن هذه املشاریع 

بÏشاطه اخلاص بل ٕان املصاحل ا±تصة uلك من وزاريت الشؤون Ùج�عیة واملرDٔة يه اليت تقوم ٕ�#داد الربامج وأ_Jشطة والتد	الت 

لتنف3ذها بطرق خترج عن حتول إالع[دات اخلاصة هبذه املشاریع لٕالحتاد إالج�عیة، وحتدد الف>ة املس�هتدفة وقمية املسا#دات وDٔ£ال ٕاجنازها ّمث 

zÔ احملاس�بة مبوهذا ال ميكن اعتباره ٕاّال حتویل لوpة املال العام واخلروج به من املساW القانونیة اخلاصة واملضبوطة قوا<د احملاسLبة العموم3ة 

تعود ملك
هتا لوزارة الشؤون Ùج�عیة ویقع  ةذDٔ Wن إالحتاد یقوم ب��اء مراكز لبعض الف>ات Ùج�عی(أ_مر املتعلق �لبناEت املدنیة و العموم
ة 

 ).وضعها #ىل ذمة بعض امجلعیات الناشطة يف هذا املیدان دون اخلضوع xلنص القانوين Dٔنف ا��ر
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  احللول املقرتOة  �

Ù من ممثيل وزارة الشؤون z	اوز هذه إالشاكلیات ّمت عقد #دید إالج�#ات ا+وریة حبضور مجیع أ_طراف املتداÔج�عیة ولت

واليت مت من 	اللها وضع روز0مة ...) Dٓ£الها –ٕاجراءاهتا  –طبیعهتا (ووزارة املالیة ومراق�ة املصاریف العموم
ة قصد حتدید التد	الت املذ�ورة 

  .تنف
ذ مرOلیة لتحویل معلیة رصف اع�دات الربامج من إالحتاد ٕاىل مصاحل الوزارة

  :  وقد Dٔفضت هذه العملیة ٕاىل إالتفاق #ىل

من طرف املصاحل املركزیة 	الل  ب�ٔكرث من ملیون دینارتنف
ذ ورصف إالع�دت ا±صصة ٕالق]ناء �رايس م]حركة والىت تقدر  -

  .2015س�نة 

من  ابتداء#ىل Dٔن یمت تنف
ذ الصفقة  2015ٕا#داد �راس رشوط املتعلق �ق]ناء Ù_ٓت éسا#د #ىل التنفس �لب�ت 	الل س�نة  -

 .2016س�نة 

  .امج اليت س�مت تنف
ذها عن طریق إالدارات اجلهویة xلشؤون Ùج�عیة املمتثz يف اق]ناء سام#ات ونظاراتحتدید الرب  -

دراسة املنح املتعلقة �ملشاریع اليت يه من تصور وٕا#داد وتنف
ذ هیالك إالحتاد صلب اxلجنة الف�یة واملصادقة #لهيا بعد اس�تكامل  -

 .مشاریع امللف يف ٕاطار اتفاق
ة رشاكة الجناز

  إالشاكلیات ذات الصK ب©ٔجور إالحتاد التو{يس �لتضامن Jج[عي 4.1.4

ّمت ٕاOداث جلنة  2015جوان  1املؤرخ يف  2015لس�نة  278£دید من أ_مر احلكويم #دد  25يف ٕاطار تطبیق مق]ضیات الفصل 

ملنح وأ_جور املس�ندة لفائدة إالحتاد التوJيس xلتضامن ف�یة #ىل مس�توى وزارة الشؤون إالج�عیة تتويل النظر يف طرق وٕاجراءات رصف ا

  .إالج�عي

  :  إالشاكلیات املطروOة �

ظر يف مطلب إالحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي úمتویل رصف الثلث أ_ول من مصاریف ت�ٔ£ري Dٔعوان إالحتاد والهیالك النّ  	الل

ّ  إال	الالت وجود #دید ، تبّني �لرجوع xلوÕئق املصاح�ة، و2015التابعة   بعنوان    :  الیةيت هتم احملاور التّ ال

  :  ف یتعلق �لتدرج -

من االتفاق
ة املشرتكة ملؤسسات إالحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي فٕان التدرج من در£ة ٕاىل در£ة موالیة  83تبعا ٔ_حاكم الفصل 

 .مل ت¡�ع هذه القا#دة وقامت بتصنیف Dٔعوان يف 
ري السمل املوافق، 
ري ان املصاحل املعنیة �ٕالحتاد القارmن ال ©شمل ٕاال أ_عوان
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  :  ف یتعلق �ٕالخ�صاص -

قام إالحتاد التوJيس xلتضامن إالج�عي ٕ�نتداب ٕاخ]صاصات 
ري م�صوص #لهيا جبدول تصنیف أ_عوان الوارد �التفاق
ة املشرتكة 

 .سات إالحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عيملؤسّ 

  :  ق  شغیل م�قا�د�نف یتعل -

قام إالحتاد التوJيس xلتضامن إالج�عي ب¡شغیل عون حمال #ىل التقا#د، وبناء #ىل ما تقدم ومبا Dٔن ا+و, املمثz يف وزارة الشؤون 

عة املسار املهين ّمت اقرتاح ٕاخضاع هذه أ_جور لرقابة سلطة إالرشاف من ح
ث م]اب% 100إالج�عیة يه املتكفل ب�ٔجور Dٔعوان إالحتاد بÏس�بة 

ح
ث اكن إالحتاد (والرتق
ات وÙنتدا�ت 	اصة وDّٔن هذه التÔاوزات وإال	الالت ما اكنت ل¡سÔل لو اكنت هذه الرقابة موجودة يف السابق 

  ).التوJيس xلتضامن إالج�عي یناقش مزيان�]ه م�ارشة مع وزارة املالیة دون الرجوع ملصاحل وزارة الشؤون إالج�عیة

مك¡س�بة �لÏس�بة ملنظورهيا لكن هذا ال ینفي العمل #ىل  ا جتدر إالشارة Dٔن معظم هذه الرتق
ات والتدر£ات Dٔصبحت حقوقكام 

ا Dٔن حتدید املسؤولیات �لÏس�بة لٔ�عوان املسؤولني عن الترصف يف املسار املهين وذW �لنظر ملا لهذه إال	الالت من ت�ٔثريات مالیة من ش�ٔهن

  .العام متثل ٕاهدارا xلامل

  احللول املقرتOة  �

دراسة هذا امللف ب�ٔكرث تعمق  فقات، ّمت اقرتح الت�ٔشري #ىل هذه أ_جور بصفة اس�ت&�ائیة #ىل Dٔن یمتّ ة لهذه النّ بغة املعاش�یّ نظرا xلّص 

  . ن مصاحل الوظیفة العموم
ةعل #ىل مس�توى وزارة إالرشاف مع اقرتاح حضور ممثّ 

نفقات سفر وٕاقامة ممثيل إالحتاد العام التو{يس �لشغل وإالحتاد التو{يس �لصنا<ة والتGارة ج[عیة مزيانیة وزارة الشؤون االٕ حتمل  2.4

  والصنا<ات التقلیدیة 

  :  إالشاكل املطروح �

ورد #ىل مراق�ة املصاریف العموم
ة Dٔذون مب�ٔموریة للك من أ_مني العام املسا#د لٕالحتاد التوJيس xلشغل وٕاطار سايم �ٕالحتاد 

يف   xلصنا#ة والتÔارة والصنا#ات التقلیدیة ومدFر مركز �ٕالحتاد التوJيس xلصنا#ة والتÔارة والصنا#ات التقلیدیة وذW يف ٕاطار املشاركةالتوJيس

ىل # دورة مؤمتر العمل ا+ويل، و#ىل الرمغ من انتفاء صفة العون العمويم �لÏس�بة xلمشاركني Dٓنفي ا��ر فٕان وزارة الشؤون Ùج�عیة دDٔبت

عیة والعمل وال¡شغیل وذW حتمل نفقات سفرمه وٕاقامهتم يف ا+ورات السابقة ملؤمتر العمل ا+ويل وكذW جلنة إالحتاد إالفریقي xلتمنیة Ùج�

  .#ىل اتفاق مضين بني وزارة الشؤون Ùج�عیة وأ_طراف Ùج�عیة بناء
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  :  احللول املقرتOة �

  .النصوص القانونیة املنظمة ملصاریف املهامت �خلارج #ىل هذه العینة من املتد	لنية تطبیق أ_حاكم و ظر يف �یف
ّ النّ 

  حتمیل نفقات ÖسLیري ٕادارة حمو أ�م3ة وتعلمي الك*ار <ىل حساب مزيانیة مركز اfهنوض إالج[عي  3.4

  :  إالشاكل املطروح �

مركز اúهنوض إالج�عي ا�ي مل یمت يف ش�ٔنه حول حتمیل نفقات éس�یري ٕادارة حمو أ_م
ة وتعلمي الك�ار #ىل حساب مزيانیة 

اس�تصدار نص قانوين یضبط مشموالته وجماالت تد	] ٕاىل £انب غیاب قرار 	اص ب¡سمیة أ_مر �لرصف، تقدم وزFر الشؤون إالج�عیة 

صz حتمل نفقات uر0مج تعلمي بطلب >رخ
ص اس�ت&�ايئ ٕالدارة مركز اúهنوض إالج�عي يف موا 2014ف
فري  17مبق]ىض مك]وبه الصادر بتارخ 


ة 	الل الس�نة املالیة Ïم]یازات العیÙ اصة مهنا	ن یمت ٕاصدار النص الرتت�ىب لهذا املركز،  2014الك�ار وDٔ ٕاىل  

، دون صدور مرشوع أ_مر 2014مارس  13ّمت اس�تصدار قرار يف éسمیة Dٓمر رصف xلمركز بتارخي  2014و	الل الس�نة املالیة 

ق ب¡�ظمي املركز الوطين لتعلمي الك�ار، �W �در وزFر الشؤون Ùج�عیة بطلب اس�ت&�اء £دید یغطي النصف أ_ول من الس�نة احلكويم املتعل

  .الس�نة املالیة �úمتدید يف الرتخ
ص ٕاىل موّىف  ومع ا¿هتاء هذه املدة دون صدور أ_مر تقدم وزFر الشؤون Ùج�عیة 2015املالیة 

  :  احللول املقرتOة �

  .یقرتح إالرساع يف اس�تصدار أ_مر املنظم xلمركز الوطين لتعلمي الك�ار

  .املساهامت احملمو8 <ىل مزيانیة ا7و8 يف ٕاطار رصف مسLتحقات الصندوق الوطين �لتقا<د واحلیطة Jج[عیة 4.4

  :  إالشاكل املطروح �

هذه املنح یمت رصفها يف أ_صل ا_Üيل جلراEت التقا#د يف Dّٔن  �لتعدیل Fمتثل إالشاكل اخلاص مبسامهة ا+و, يف متویل املنح اخلاصة

من طرف وزارة الشؤون إالج�عیة عن �يق الوزارات ٕاّال انه لوحظ بعض التحویالت xلصندوق الوطين xلتقا#د واحلیطة Ùج�عیة من طرف 

   ...بعض الوزارات #ىل غرار وزارة الص�ة ا+فاع، الص�ة 

  احللول املقرتOة �

أ_عوان -یا لتفادي ثنائیة الرصف یقرتح Oذف الفقرة اخلاصة مبسامهة املشغل يف Dٔنظمة التقا#د بعنوان التعدیل ا_Üيل xلÔارEت وسع 

وذاك �لÏس�بة لاكفة الوزارات ما #دى وزارة الشؤون Ùج�عیة اليت ترصف لها اع�دات س�نویة لتغطي هذه املنح  - احملالني #ىل التقا#د

  .ثل سلطة إالرشاف وا±اطب املبارش xلصندوق الوطين xلتقا#د واحلیطة Ùج�عیةو�عتبارها مت 
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  مسامهة ا7و8 يف صندوق ضامن النفقة وجرایة الطالق 5.4

  :  إالشاكل املطروح �

ملسامهة  Fمتثل إالشاكل اخلاص مبسامهة ا+و, يف متویل صندوق الطالق يف غیاب أ_مر املنظم ٕالجراءات تد	ل الصندوق واحملدد

  :  و, يف ظلّ ة ا+ّ ندوق بدر£ة Dٔوىل من مزيانیّ مزيانیة ا+و,، وح
ث ّمت العمل #ىل متویل الّص 

غیاب النص القانون احملدد ملسامهة ا+و, يف متویل هذا الصندوق مع #دم ٕاماكنیة اعتبار توصیات £لسة العمل الوزاریة  -

  .ٔ÷ساس قانوين لت�دید هذه املسامهة

القانوين یطرح مع الطلبات اجلدیدة لهیالك الصندوق الوطين xلضامن Ùج�عي واملمتثz يف حتویل ا+و, نفس إالشاكل  -

 . د.م 3واليت مل یقع دفعها لفائدة الصندوق وذW يف Oدود  1996و 1995و 1994ملساهامت الس�نوات 

  :  احللول املقرتOة �

وذW �س�تصدار أ_مر املنظم  1993جویلیة  5املؤرخ يف  1993ة لس�ن 65من القانون #دد  10یقرتح تطبیق مق]ضیات الفصل 

لهذه إالجراءات مع اقرتح مواصz الت�ٔشري #ىل هذه املنح وذW �لنظر ٔ_مهیة Jشاطات وتد	الت صندوق مض�ان النفقة وجرایة الطالق ٕاىل 

  . £انب تفامق العجز
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  املزيانیاتم &%الالت املس(ل"ة ببعض "عرض ٔ�ه:  احملور الثاين
  

 ة�املقدم

ّ Dٔفرزت Dٔعامل الرّ   2015يت مارس�هتا مصاحل مراق�ة املصاریف العموم
ة #ىل امللفات املعروضة #لهيا 	الل تنف
ذ مزيانیة س�نة قابة ال

لنفقات 	ارج طار الصفقات العموم
ة واإ فقات يف ف يف العدید من القطا#ات ح
ث مشلت النّ جماالت ترصّ  #ّدةمجz من Ù	الالت اليت مست 

عقد الل العمل #ىل ت�ٔطري املترصفني و من هذه Ù	الالت من 	 ىل احلدّ إ يف هذا Ùطار  اطار الصفقات، وقد سعى مراق�و املصاریف العموم
ة

 بني" حوار الترصف"العدید من اجللسات لتقریب وpات النظر والعمل #ىل اجياد Oلول لبعض التعهدات املرفوضة وذW يف اطار >كر©س 

  .املراق�ني واملترصفني 

 ٔ_مر املنظم xلصفقات العموم
ة، فٕان�و اجلدFر ���ر Dٔنه و #ىل 	الف الرشاءات يف اطار الصفقات العموم
ة اليت وقع تنظميها 

  .الرشاء 	ارج اطار الصفقات یف]قد ٕالطار >رت�يب ینظمه

مرفقة �قرتاOات مراقيب  2015املزيانیات س�نة  ويف ما یيل عرض لبعض العینات من Ù	الالت املسzÔ عند تنف
ذ بعض

  املصاریف العموم
ة لتÔاوز هذه Ùشاكالت يف املس�تق�ل

  ~dالالت Rىل مسKتوى التعهدات املتعلقة |لنفقات dارج ٕاطار الصفقات  -  1

  إالIالل مببدjٔ املنافسة  - 1

 :  غیاب املنافسة •

وهو ما یعين Dٔن املبدDٔ أ_سايس يف " ...ال تعقد الصفقات ٕاال بعد التنافس..."من جمz احملاس�بة العموم
ة #ىل انه  100ینص الفصل 

واملتعلق بتخف
ف ٕاجراءات معل مراق�ة املصاریف  1990£انفي  27بتارخي  06هو املنافسة كام نص مÏشور الوزFر أ_ول #دد  الرشاء العمويم

#ایÏت ، ويف هذا إالطار اxلجوء ٕاىل املنافسة دات والترصف إالداري ٕ�ثباتالعموم
ة #ىل وجوب ٕارفاق اقرتاOات التعهد املتعلقة بنفقات املع

  .	الالت التالیة يف هذا إالطاراحل مراق�ة املصاریف العموم
ة االٕ مص
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  :  1مçال <دد  �

 مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

 #دم تفعیل م�دDٔ املنافسة  موضوع إالIالل

 Dٔلف دینار 14  ضوع إالIاللم*لغ النفقة مو 

الهیلك العمويم اèي 

  ار}كب إالIالل
  ٕادارة #امة O�ٕدى الوزارات 

  وصف مفصل لٕالIالل

ٕاصالح س�یارة ٕاداریة دون اOرتام م�دDٔ املنافسة مببلغ مشط مقارنة �úمثن أ_صيل 	اصة و Dٔن الس�یارة  * 

  02/07/2006ل ٕاذن �جلوالن ٕاىل مل تعد يف فرتة الضامن ح
ث یعود �رخي Dٔو  املعنیة �ٕالصالح

  س�نوات  Dٔ9لف دینار مقارنة بقمية س�یارة یفوق س�هنا  14ارتفاع لكفة إالصالح ما یناهز  *

  .#دم ٕاخضاع النفقة ٕاىل الت�ٔشرية املس�بقة ملراقب املصاریف العموم
ة  *

  ار£اع امللف و طلب تربFرات حول Ù	الالت املثارة    موقف مراقب املصاریف

éل امل   لفم©
مت الت�ٔشري #ىل اقرتاح التعهد بصفة اس�ت&�ائیة و#ىل س�
ل ال¡سویة تبعا لتقرFر اخ]بار صدر يف الغرض من  

 .طرف إالدارة العامة لالخ]بارات بوزارة Dٔمالك ا+و, و الشؤون العقاریة
  

  :  2مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى البEãت املك¥ب

دم تفعیل م�دDٔ املنافسة#  موضوع إالIالل

 دینار13.971,000  م*لغ النفقة موضوع إالIالل

 البEãتىٕاOد  الهیلك العمويم املعين

  وصف مفصل لٕالIالل

تبني الق
ام ٕ�#داد بطاقات وبدراسة الوÕئق املصاح�ة د اح]یاطي قدم املشرتي العمويم اقرتاح تعهّ

سات املشاركة يف Ùس¡شارة موضوع ح
ث Dّٔن املؤسّ  ةة xلحیوا0ت دون تفعیل م�دDٔ املنافسبیانیّ 

ة يف سة 
ري خمتّص عتان عهنا ومن ب�هنا مؤسّ س�تان م]فرّ مؤسّ و د املذ�ور يه رشكة واOدة عهّاقرتاح التّ 

 .¡شارةلبات موضوع إالس تلبیة الطّ 

  موقف مراقب املصاریف
اجنازها يف ٕاطار التعهد Ùح]یاطي مت رفض éسویة الوضعیة يف مرDٔ zOوىل، و�عتبار Dٔن النفقة قد مت 

  متت ال¡سویة بصفة اس�ت&�ائیة مع éسجیل إال	الل والتوصیة بعدم التكرارأ_ول

éل امللف   .متت éسویة وضعیهتا �عتبار Dٔن Dٓمر الرصف قد Dٔجنزها وقام خبالص املزود م©
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  ق*ول عروض واردة بعد ا�nٓال /رشوط املنافسة §  إالIالل •

#ىل ٕاقصاء العروض الواردة 	ارج ا_ٓ£ال وهو ما یمت العمل به  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لس�نة  1039ینص أ_مر #دد 

يف ٕاطار الرشاءات 	ارج ٕاطار الصفقات بعد التنصیص #لیه مضن نصوص Ùس¡شارات او �راسات الرشوط اليت یمت صیاغهتا يف الغرض، 
ري 

تضمنت ٕا	الال يف مس�توى هذه  2015اق�ة املصاریف العموم
ة 	الل ترصف س�نة ان بعض اقرتاOات التعهد اليت وردت #ىل مصاحل مر 

  .القا#دة

  :  1مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات  املك¥ب

  دینار 78.234,000   م*لغ النفقة موضوع إالIالل

  ٕاOدى املصاحل املركزیة �لوزارة   الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل
 عن اس¡شارة #ادیة ومت ق�ول مزود مببلغ #امة �Oدى الوزاراتٕادارة Dٔ#لنت 

تبني ورود  Dٔلف دینار �عتباره أ_قل مثنا لكن �لتث�ت يف الظروف اخلارج
ة 78.234
  .العرض 	ارج ا_ٓ£ال

  الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل
ق�ول عرض ال / دDٔ املساواة يف التعامل مع املزودFن Ùحنراف مببدDٔ الشفاف
ة وم� 

  .©س�تجیب لطلب إالدارة ف�یا

  
 :  2مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

 Dٔلف دینار24  م*لغ النفقة موضوع إالIالل 

 ٕاOدى Ùدارت اجلهویة  الهیلك العمويم املعين 

  وصف مفصل لٕالIالل 

تعهد  #ىل مراق�ة املصاریف العموم
ة اقرتاح ادارة pویة �بعة الOدى الوزاراتODٔالت  

فمت مالحظة العدید  ،د 23915م]علق ٕ�ق]ناء جتهزيات لفائدة ا±رب اجلهوي مببلغ مجيل قدره 

و�لرجوع ٕاىل خمت مك]ب الربید تبني . من إال	الالت مهنا غیاب خمت مك]ب الضبط املركزي

Dٔي بعد ثالثة EDٔم من التارخي أ_قىص لق�ول  Dٔ2015فریل  13يف   اجلهة#ىلDٔن الظرف ورد 

  )حسب نص Ùس¡شارةDٔ2015فریل10. (العروض
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مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت 

 خمالفهتا
  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لس�نة  1039من أ_مر #دد  9الفصل  

 لت�ٔشري #ىل هذا الطلبمت رفض ا  موقف مراقب املصاریف 

éل امللف   و متت ٕا#ادة Ùس¡شارة الحقا–رفض اقرتاح التعهد  م©

 

 :  3مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات  املك¥ب

  Dٔلف دینار 64   م*لغ النفقة موضوع إالIالل 

  ٕاOدى البEãت   الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

Iالل وصف مفصل لٕال  
س�یارات وقد وردت ثالثة عروض شارك ODٔد  02مت ٕا#الن اس¡شارة الق]ناء #دد

خمتلفني ومت ق�ول العرض أ_قل مثنا رمغ وروده بعد ا_ٓ£ال  املزودFن بعرضني مببلغني
  .القانونیة لق�ول العروض

مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت
  خمالفهتا 

  .2014مارس  13و املؤرخ يف  2014لس�نة  1039من أ_مر #دد  9الفصل  

  مت رفض الت�ٔشري #ىل هذا الطلب   موقف مراقب املصاریف 

éل امللف    مت ٕاجراء اس¡شارة £دیدة   م©

   

  . إالIالل مببدjٔي الشفاف3ة و املساواة - 2

  <دم Jلزتام مبق¥ضیات Ýراس الرشوط وق*ول عروض rري مطابقة �لمواصفات الفtیة •

تق
مي العروض من Dٔمه املراOل اليت یمت ٕا#دادها بصفة مس�بقة ق�ل إال#الن عن Ùس¡شارة لضامن اOرتام م�دDٔي تعترب مهنجیة 


ري . وتعترب اخلاصیات الف�یة املضبوطة بطلب أ_مثان Dٔو �راس املق]ضیات الف�یة رشطا اقصائیا ال ميكن جتاوزه لق�ول العروض. الشفاف
ة واملساواة

  .ة جتاوز لهذا الرشط من ق�ل جلان التق
ميانه تمت Dٔح
ا0 معاین
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  :  1مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

 دینار29.386,000  م*لغ النفقة موضوع إالIالل 

 ٕاOدى املندوبیات اجلهویة الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

ق]ناء و>ر�یب جتهزيات خض �لطاقة الشمس�یة شارك فهيا مت ٕا#الن اس¡شارة #ادیة ال 

دینار �عتباره أ_قل مثنا لكن �لتث�ت  29.386,000 #ارضان ح
ث مت ق�ول مزود مببلغ

يف القامئة التقدFریة تبني #دم تطابق اOد الفصول من الناح
ة الف�یة مع ما هو مطلوب 

 من إالدارة

  Ùحنراف مببدDٔ الشفاف
ة وم�دDٔ املساواة يف التعامل مع املزودFن  ٕالIاللالرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن ا

  موقف مراقب املصاریف 

 

 فDٓمر الّرص ٕاىل  هاتبلیغ éسجیل إال	الالت و  متّ ود تعهّصلب اقرتاح  ٕادراج إال	اللمت 

   .ا يف ٕاطار التعهد Ùح]یاطيجناز واخلالص قد متّ �عتبار Dٔن إال

éل امللف   اد الت�ٔشرية وéسویة الوضعیة مت ٕاس�ن    م©

 :  2مçال <دد  �

 مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

 Dٔلف دینار13  م*لغ النفقة موضوع إالIالل 

 ٕاOدى البEãت الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

مي العروض مل تتحقق جلنة التق
مي الق
ام �س¡شارة قصد اق]ناء معدات ٕا#الم
ة وعند تق
  وصف مفصل لٕالIالل 

من مدى مطابقة املواصفات الف�یة املقرتOة xلمواصفات الف�یة املطلوبة واقرتحت ٕاس�ناد 

  ملا هو مطلوب االطلبیة xلمزود ا�ي مل Fكن عرضه الفين مطابق

  دFن عامل مع املزوّ يف التّ  ة وم�دDٔ املساواةÙحنراف مببدDٔ الشفاف
ّ  ي اكن سLی'¥ج عن إالIاللاجت jٔو اèّ ر النّ الّرض 

 رفض مقرتح التّعهّد  موقف مراقب املصاریف

  :  3مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

  موضوع إالIالل 
  كراس الرشوط املدر£ة uاصیات اخلخمالفة 

  #دم مطابقة xلمواصفات املطلوبة 

  ة نوعیة Dٔ_ٓت الطبع لعدم مطابقهتا xلمواصفات املطلوبةدینار مراجع 14.774,000  م*لغ النفقة

 ٕاOدى املندوبیات الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل
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  وصف مفصل لٕالIالل 

Üالت طبا#ة مببلغ یناهز D ث  14.774,000مت عرض اقرتاح تعهد الق]ناء
دینار دینار ح

ا�ي قدمه 
ري مطابق  سعرا واحلال Dٔن العرض الفين مت اس�ناد الطلبیة xلمزود Ùقل

xلÍاصیات الف�یة املطلوبة من ق�ل Ùدارة كام تبني Dٔن لك العروض املشاركة يف 

 Ùس¡شارة 
ري مطابقة ف�یا

 رفض ٕاس�ناد الت�ٔشرية  موقف مراقب املصاریف 

éل امللف    م©
وضبطها uلك دقة  ٕا#ادة Ùس¡شارة مع مراجعة اخلاصیات الف�یة املطلوبة عند اxلزوم

  ب ما هو م]داول يف السوقحبس
  

  <دم Jلزتام بطلب أ�مثان أ�صيل jٔو Ýراس الرشوط املرجعیة •

املتعلق ب¡�ظمي الصفقات العموم
ة، بعد ذ�ر م�ادئ الرشاء العمويم، #ىل  2014لس�نة  1039من أ_مر #دد  06نص الفصل 

  . لصفقةا امبرإ  حلامر كافة لخال مفصلةو ضحةوا اءاتجرإ  دعتمارضورة ا

#ىل Dٔن تعقد جلنة حفص العروض £لسة لت�دید مهنجیة الفحص  1991جوان  25بتارخي  32 نص مÏشور الوزFر أ_ول #دد كام

قد  2015
ري Dٔن دراسة اقرتاOات التعهد لس�نة . ق�ل �رخي أ_قىص احملدد لق�ول العروض وذW ضام0 ملبادئ الشفاف
ة واملساواة واملنافسة

  یريات #ىل مس�توى املهنجیة أ_صلیة Dٔو ٕادراج عنارص تق
مي £دیدة بعد ق�ول العروضٕاىل معاینة تغ  Dٔح
اDٔ 0فضت

  :  1مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات  املك¥ب

  اس الرشوط خمالفة 	اصیات �رّ   موضوع إالIالل 

  #دم مطابقة xلمواصفات املطلوبة 

  Dٔلف دینار 96   م*لغ النفقة

   ٕاOدى البEãت   اèي ار}كب إالIاللالهیلك العمويم

#ىل Dٔساس م�لغ جزايف  O�ٕدى املدنات لصفقة م�او, رفع الفضالت 	الص م]ãّÍ   وصف مفصل لٕالIالل 

�راس الرشوط ا�ي ینص #ىل Dٔن اخلالص  من 15ٔ_حاكم الفصل 	الفا  شهري

 وذW �عتبار، عجمیرفعها بعد وزهنا مبركز التّ  Fكون #ىل Dٔساس #دد أ_طنان اليت متّ 

  .ورة وأ_شهر اليت تلهيات هبا البالد 	الل الثّ روف Ùس�ت&�ائیة اليت مرّ ظّ ال
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  رفض ٕاس�ناد الت�ٔشرية   موقف مراقب املصاریف

éل امللف    .ةات الف�یة املطلوبة وضبطها uلك دقّ یّ ٕا#ادة Ùس¡شارة مع مراجعة اخلاصّ   م©

 

  :  2مçال <دد  �

  یف العموم
ة O�ٕدى الوزاراتمك]ب مراق�ة املصار  املك¥ب

  موضوع IJالل 

العارض أ_قل مثنا دون و£ه حق و	الفا ملق]ضیات �راسات الرشوط  ٕاقصاء -

  Ùمر املنظم xلصفقات العموم
ةو

   #دم حصة صیغة إالنفاق -

 جتزئة الطلبات-

  . دینار u194.948,000لكفة بلغت �یب قا#ات تدر©س £اهزة xلرتّ 6اق]ناء  م*لغ النفقة موضوع IJالل 

  مصاحل مركزیة ٕالOدى الوزارات الهیلك العمويم اèي ار}كب IJالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

تناقض بني مضمون تقرFر الفرز أ_صيل وتقرFر الفرز التمكیيل xلجنة  لوحظ *

ح
ث ٕاعتربت جلنة الرشاءات يف تقرFر  ،ODٔد العارضنيالرشاءات خبصوص مق�ولیة 

ان العرض الفين املقدم من ق�ل العارض مطابق xلمواصفات الف�یة  الفرز أ_صيل

مقارنة  وذW بعد اس�تكام  xلوÕئق الف�یة املطلوبة واعتربت عرضه املايل مق�وال

يف Oني اهنا اس¡�عدت العارض يف تقرFر الفرز التمكیيل #ىل اعتبار  بتقدFرات إالدارة،

هبا من 0ح
ة ونظرا ٔ_ن العرض املايل انه مل ©س�تمكل £دول التجهزيات املزمع >ر�ی

  .مفرط إالخنفاض من 0ح
ة Õنیة

وتبني من 	الل الوÕئق وهو ما یعترب خمالفا ملبادئ املنافسة وشفاف
ة إالجراءات #ىل 

اعتبار ان معلیات الفرز التمكیيل تÏش�ٔ عند ورود عنارص ف�یة £دیدة تتطلب 

لفرز أ_صيل مل یتضمن طلب معطیات Oني Dٔن تقرFر جلنة ا معلیات فرز >مكیلیة يف

ف�یة >مكیلیة من العارض س�á وDٔن هذا أ_	ري قد ٕاس�توىف مجیع الوÕئق الف�یة 

  .املطلوبة

واعمتدت جلنة الرشاءات تقدFرات إالدارة لتق
مي العروض املالیة وتولت ٕاقصاء عرض 

	اصة اعتربت Dٔن عرضه املايل مفرط إالخنفاض وuررت ذW و  ODٔد العارضنيرشكة 

�لتفاوت بني تقدFرات إالدارة والعرض املايل xلفصل أ_ول املتعلق �لهندسة املدنیة 
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ني Dٔنه مت  Oيف% 34من قمية أ_شغال امجللیة ح
ث بلغ الفارق % 85وا�ي ميثل 

اليت مت اس�ناده الصفقة رمغ ان املبلغ املقرتح  لعارض Dٔخر ا�يق�ول العرض املايل 

ورمغ تفاوت املبالغ املقرتOة لعدید % 15بنحو  Fرات إالدارةxلفصل أ_ول اقل من تقد

  .%160و %30الفصول لتقدFرات إالدارة بÏسب >راوحت بني 

 2014لس�نة  1039غیاب قرار اOداث جلنة الرشاءات تبعا ملق]ضیات أ_مر *

  .2014مارس  13املؤّرخ يف 

  د-م-4وق ٕاع�دات تف ت  دجتزئة الطلبات 	اصة وان uر0مج التوسعة رص*

املشرتي العمويم التعهد �لنفقة يف ٕاطار صفقة ٕ�جراءات م�سطة 	الفا  مل یتول*

 .xلرتات�ب اجلاري هبا العمل

  الرضر الناجت او اèي اكن سLی'¥ج عن IJالل 

  #دم اOرتام م�دDٔ املساواة و>اكفؤ الفرص و شفاف
ة إالجراءات *

عن #دم اس�ناد الصفقة لصاحب العرض حتمیل املزيانیة Dٔعباء مالیة ٕاضاف
ة 0مجة * 

 املايل أ_قل مثنا

  .�راسات الرشوطمق]ضیات و  أ_مر املنظم xلصفقات العموم
ة مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

   م©ٔل امللف

مدى }كرر هذا IJالل 7ى نفس الهیلك او 

  هبیالك اخرى 
  ,]وا>رةیتكرر هذا إال	الل بصفة 
ري م 

  مزید اOرتام اجراءات و >رات�ب الصفقات العموم
ة مقرت·ات لتفادي }كرر مçل هذا IJالل مسLتق*ال
 

  .جتزئة الرشاءات العموم3ة  - 3

واملتعلق بت�دید Dٔخطاء  1985جویلیة  20املؤرخ يف  1985لس�نة  74تعترب جتزئة الرشاءات خط�ٔ ترصف #ىل معىن القانون #دد 

ام برل دون إ تحورة بصوت لطلبااتجزئة ز ال یجو"#ىل Dٔنه  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لس�نة  1039مر #دد ا_ٔ  ینّص و  .الترصف

ح
ث هيدف جتمیع الرشاءات ٕاىل ضامن احلصول #ىل Dٔمثان  ".لنظرت ذات الصفقااقبة اقابة لجنة مررلى إ خضاعها Dٔو دون إ كتابیة ت صفقا

  .Dٔفضل �لرجوع ٕاىل جحم الرشاء وDٔمهیته

 :  1ل <ددمçا �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

  ضعف الربجمة املس�بقة وجتزئة الرشاءات   موضوع IJالل 

 Dٔلف دینار30  م*لغ النفقة موضوع IJالل 
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 ٕاOدى املصاحل املركزیة الهیلك العمويم اèي ار}كب IJالل

ح
ث مت  2015لÏس�بة الق]ناء pDٔزة العرض 	الل س�نة #دم جتمیع الرشاءات �*   وصف مفصل لٕالIالل 

Dٔشهر ويه  7	الل  é18.8%سجیل ارتفاع سعر اق]ناء pDٔزة العرض بÏس�بة 

  .Jس�بة تعترب 
ري مق�و, و0جتة عن جتزئة الرشاءات و #دم جتمیعها

اxلجوء ا_Üيل xلمزود الوح
د السابق رمغ تعطب pÙزة املق]ناة بعنوان نفس الس�نة *

 .دفس املزّومن ن

  موقف مراقب املصاریف 

 

  .اءات مس�تق�الوصیة بتجمیع الّرش د مع التّ عهّمت الت�ٔشري #ىل مقرتح التّ  

éل امللف   لصبغة الت�ٔكّدجناز النفقةٕامت  م©

 :  2مçال <دد  �

 مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

 Dٔلف دینار82  م*لغ النفقة موضوع إالIالل 

 ٕاOدى املندوبیات اجلهویة الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

مببلغ  2015يف شهر Dٔفریل  pاز تدف>ة 25اق]ناء  ت املوافقة #ىل مرشوعمتّ 

ويف ٕاطار Ùع�دات اخلاصة  2015ماي  27ويف  دینار xلجهاز الواOد 156.750

تقدمت املندوبیة �قرتاح Õن یتعلق  2015یوم معل xلحكومة لس�نة  100برب0مج 

 �Oدى الوالEتpاز تدف>ة لفائدة املدارس Ùبتدائیة  495بنفس املوضوع الق]ناء 

دینار �عتبار مجیع أ_داءات xلجهاز الواOد  Dٔ161لف دینار حبساب  79.695مببلغ 

   بنفس املواصفات الف�یة xلطلب أ_ول

 حتمل املزيانیة ملبالغ اضاف
ة ن إالIاللالرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج ع

  .2014مارس  13و املؤرخ يف  2014لس�نة  1039من أ_مر #دد9الفصل مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

  موقف مراقب املصاریف 

 

لب مراقب املصاریف العموم
ة من املشرتي العمويم تفادي التجزئة وجتمیع ط 

  حلاج
ات والق
ام بطلب عروض يف الغرض xلحصول #ىل Dٔفضل أ_مثانا

éل امللف    م©
مت ٕا#ادة طلب العروض �عتبار الشطط يف أ_مثان مقارنة �رشاءات سابقة مع  

  املطالبة �لعمل مس�تق�ال #ىل جتمیع احلاج
ات و#دم جتزئة الرشاءات 
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 دون موجب قانوين ٕاسLناد ام¥یازات عی'3ة ومtح - 4

  مtحتني بنفس العنوان امجلع بني •

�  çالــــــــم  

 مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

 Dٔلف دینار37  م*لغ النفقة موضوع إالIالل 

 ODٔد املس¡شف
ات اجلهویة الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

سا#ات ٕاضاف
ة لفائدة املوظفني اقرتاح تعهد بعنوان  ODٔد املس¡شف
ات اجلهویةقدم  

مرفقا بقرار يف ٕاس�ناد م��ة السا#ات إالضاف
ة مؤرش من طرف مصاحل الوظیفة 

عند التث�ت يف املنتفعني  2015د©سمرب  29العموم
ة uرئاسة احلكومة بتارخي 

والفرتات املقرتOة xلمتتع �لسا#ات إالضاف
ة من ق�ل مراقب املصاریف العموم
ة 

ت مجع بني م��ة العمل اxلیيل وم��ة السا#ات إالضاف
ة مع وجود اتضح وجود Oاال

موظفني Fمتتعون بعطل مرض طویل أ_مد اقرتحت إالدارة ٕاس�نادمه م��ة سا#ات 

 -ٕاضاف
ة

  الرضر الناجت او اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل 
	الص Dٔجر العمل إالضايف مرتني ورصف م�الغ دون و£ه حق عن Dٔعامل 
ري  

 م�جزة

  جع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا مر 
جوان  11املؤرخ يف  1981لس�نة  117من أ_مر #دد  2الفصل 	الفا ٔ_حاكم  . 

  واملتعلق مبن�ة العمل اxلیيل1981

  موقف مراقب املصاریف 

 

مت رفض الت�ٔشرية من ق�ل مراقب املصاریف العموم
ة لغایة مراجعة م�لغ اقرتاح  

  تعهد بعد طرح املبالغ ا±الفة xلمق]ضیات القانونیة والرتتی�
ةال 

éل امللف   م©

دینار بعد طرح املبالغ ا±الفة  25502.220قدمت إالدارة اقرتاح تعهد £دید مببلغ 

xلمق]ضیات القانونیة والرتتی�
ة مت ت�ٔشريه من ق�ل مراقب املصاریف مع التوصیة 

 . املنحتني�حلرص مس�تق�ال #ىل تفادي امجلع بني
  

  ٕاسLناد ام¥یاز عیين دون وnه حق •

  :  1مçال <دد   �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات  املك¥ب

  دون و£ه حق عیينٕاس�ناد ام]یاز  موضوع إالIالل 

  لفائدة العمz والتق�یني د ٕاس�ناد احللیب6000   م*لغ النفقة موضوع إالIالل 
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  ٕاOدى اجلامعات  Iالل الهیلك العمويم اèي ار}كب االٕ 

ٕاس�ناد حصص احللیب ٔ_عوان ٕاداریني ؤ_عوان uرتبة تقين خمرب م�ارشFن ملهام  متّ   وصف مفصل لٕالIالل 
 ّ   ة ٕاداری

   ٕاس�ناد ام]یاز لغري املعنیني  الرضر الناجت او اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل

  ري وزFر التعلمي العايل والبحث العلمي يف خصوص ٕاس�ناد مادة احللیبم�اش  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

  رفض ٕاس�ناد الت�ٔشرية  موقف مراقب املصاریف 

éل امللف   قوبلت �لرفض  2016#دم اجناز النفقة وتواصل املطالبة �الم]یاز س�نة   م©

  مدى }كرار املسا8 
تعممي هذا Ùم]یاز #ىل تواصلت املطالبة ٕ�س�ناد مادة احللیب لٕالداریني وحماو,  

مع تصعید الضغط  #دید املؤسسات اجلامعیة �جلهةالعاملني �جلامعة  لك أ_عوان
  .النقايب يف هذا Ùجتاه

  :  2مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

  موضوع إالIالل 
  دون و£ه حق عیين ٕاس�ناد ام]یاز

  تصني جوء ٕاىل مزودیني خم #دم اxلّ 

  م*لغ النفقة موضوع إالIالل 
دینار ٕاس�ناد الزى الوقايئ لفائدة التق�یني وإالداریني ٕاضافة ٕاىل  7.282,000

 الاكتب العام

 ٕاOدى اللكیات الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل 
ملهام ٔ_عوان ٕاداریني م�ارشFن  مت ٕاس�ناد مس�تلزمات الوقایة و السالمة املهنیة

 ٕاداریة

  الرضر الناجت او اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل 
الصادر عن وزFر التعلمي  50/14ٔ_عوان ال ©شملهم املÏشور#دد  ٕاس�ناد ام]یاز

  25/11/2014العايل والبحث العلمي بتارخي 

  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا 
 لبحث العلمي يف خصوص ٕاس�ناد مس�تلزماتم�اشري وزFر التعلمي العايل و ا

 السالمة والوقایة

  موقف مراقب املصاریف 

 
  #دم الت�ٔشري #ىل اقرتاح التعهد اقرتاح التعهد 

éل امللف    م©
إالر£اء و دعوة ٕاىل مراجعة Dٔصناف أ_عوان املعنیني �لزي الوقايئ مل éس�تجب 

  .إالدارة xلمطلوب ومل تنجز النفقة
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Iالل 7ى نفس الهیلك jٔو هبیالك هذا االٕ  توا}رمدى 

  jٔخرى 
  +ى بعض مؤسسات التعلمي العايل م]كّرر

  مقرت·ات لتفادي }كرر مçل هذا إالIالل مسLتق*ال 

رضورة م�ادرة سلطة إالرشاف ٕ�صدار  -التق
د بقامئة املنتفعني املذ�ورة �ملÏشور

السالمة  نص قانوين یضبط مراكز العمل املعنیة واملس�توج�ة لتوفري مس�تلزمات

مع ضبط دوریة الرشاء وتنظميها لتوح
د اúمتيش والترصف  والوقایة من أ_خطار

  يف هذه املسا, �لÏس�بة لاكفة املؤسسات والهیالك العموم
ة
   

  :  3مçال <دد   �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات  املك¥ب

  ٕام]یاز عیينٕاس�ناد  موضوع إالIالل

  د 40400.344  ع إالIاللم*لغ النفقة موضو 

  ٕاOدى الوزارات واملؤسسات العموم
ة الراجعة لها �لنظر  الهیلك العمويم اèي ار}كب اI�ٔالل

  وصف مفصل لٕالIالل
واملؤسسات التابعة لها یف]قد  ٕاOدى الوزاراتلوحظ Dٔن ٕاس�ناد مادة احللیب لفائدة Dٔعوان 

   .ةٕاىل الرشعیة يف ظل غیاب نص قانوين ینظم هذه العملی

  الرضر الناجت او اèي سLی'¥ج عن إالIالل

ٕاéساع قا#دة املنتفعني من س�نة ٕاىل Dٔخرى وما ینجر عنه من ٕانعاكس مايل وٕاضايف  - 1
#ىل مزيانیة الوزارة واكفة املؤسسات التابعة لها ح
ث ان إالع�دت املرصودة اكنت يف 

 2010زارة 	الل س�نة الف دینار �لÏس�بة ملزيانیة الو  15السابق ال تتÔاوز م�لغ 
  .Dٔلف دینار 40ما یناهز  2013وبلغت س�نة 

ود©سمرب  نظرا لعدم انتظام السوق احمللیة يف توزیع مادة احللیب 	الل Dٔشهر نومفرب - 2
مل تقم بتوزیع هذه املادة , فٕان الوزارة وكذW العدید من املؤسسات التابعة لها, و£انفي

يت تؤكد #ىل تفادي ال¡سلمي دفعة واOدة وزFر والالیوم
ا كام تنص #ىل ذW م�اشري 
  .لضامن الغایة الوقائیة املÏشودة من ٕاس�ناد مادة احللیب


ا یندرج يف ٕاطار  - 3Ïتاليش الغایة الصحیة الوقائیة من توزیع هذه املادة لتصبح ام]یازا عی
حتسني القدرة الرشائیة xلعامل ويف هذا الس�یاق تتÔه نیة الوزارة ٕاىل توزیع مكیة Oلیب 

غطي ثالثة Dٔشهر من إالس�هتالك الیويم لفائدة العامل املعنیني ٕ�عتبار الت�ٔ	ري ا�ي ت
  ).الق
ام �س¡شارة وٕا#الن املنافسة #رب الصحف(حصل يف ٕاجراءات الزتود هبذه املادة

  غیاب Dٔمر >رت�يب ینظم اس�ناد هذا Ùم]یاز  - 4

مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت
  خمالفهتا

كام مت  1983د©سمرب  12املؤرخ يف  1983لس�نة  112من القانون #دد  14لفصل ا
  .اخلاص ب�ٔعوان ا+و, واملؤسسات التابعة لها 1996تنق
�ه مبق]ىض القانون الصادر س�نة 

éل امللف   الرفض  م©
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 الرفض  موقف مراقب املصاریف

 توا>ر النفقة مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك

  فادي مçل هذا إالIالل مسLتق*المقرت·ات لت

مع اماكنیة ما ینجر  تق�ني هذا إالم]یاز xلعون املنتفع ملا ینجر عنه من انعاكسات مالیة - 1

  .عنه من تعممي اس�ناد مادة احللیب #ىل بق
ة الوزارات

دعوة الوزارت ٕاىل التÏس�یق املس�بق مع مصاحل رئاسة احلكومة ق�ل التوق
ع #ىل Dٔیة  - 2

  .النقابیة ٕالس�ناد مôل هذه إالم]یازاتاتفاقات مع الهیئات 

حرص قامئة يف الوزارت اليت éس�ند هذا إالم]یاز لفائدة العمz وأ_عوان و>كوFن جلنة  - 3

تضم ممثلني عن هذه الوزارات يف هذا ا�ال قصد التاشري من #دمه #ىل النفقات 

 .اخلاصة ٕ�س�ناد هذا إالم]یاز
  

  :  4مçال <دد   �

  اریف العموم
ة O�ٕدى الوزاراتمك]ب مراق�ة املص املك¥ب

  )زي الشغل(ام]یاز عیينٕاس�ناد  موضوع إالIالل

 د106014.607  م*لغ النفقة موضوع إالIالل

  ٕاOدى الوزارات واملؤسسات العموم
ة الراجعة لها �لنظر الهیلك العمويم اèي ار}كب اI�ٔالل

 2509من أ_مر  6صوص #لیه �لفصل یثري ٕاس�ناد زي الشغل لفائدة العمz املن  وصف مفصل لٕالIالل
املتعلق بضبط النظام أ_سايس اخلاص  1998د©سمرب  4املؤرخ يف  1998لس�نة 

�س� ا+و, وامجلا#ات احمللیة واملؤسسات العموم
ة ذات الصبغة إالداریة بعض 
Ù لعملx حاكمه #ىل م�ح لك #امل بدلتنيDٔ ث تنص
شاكالت القانونیة ح

وغطاء xلرDٔس طبقا xلمثال املتداول يف املهنة مع مرا#اة ومقیصني وزوج ODٔذیة 
£انيب الوقایة والسالمة املهنیة #ىل Dٔن تضبط بقرار من الوزFر أ_ول Dٔصناف 
أ_عوان املنتفعني ونوعیة البد, وÙنعاكس املايل واملقادFر القصوى xلمصاریف 

  . ٕاصدار هذا القرار املنجرة عن اق]ناء هذه اxلوازم ومل یمت ٕاىل 
ایة هذا التارخي

  س�ناد هذا إالم]یاز دون و£ه رشعيٕا اجت او اèي سLی'¥ج عن إالIاللر النّ الّرض 

  .1998د©سمرب  4املؤرخ يف 1998لس�نة  2509من أ_مر #دد6الفصل مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

éل امللف  فضالرّ  م©
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 الرفض  موقف مراقب املصاریف

 فقةتوا>ر النّ  مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك

  .تق�ني هذا إالم]یاز xلعون املنتفع ملا ینجر عنه من انعاكسات مالیة  مقرت·ات لتفادي مçل هذا إالIالل مسLتق*ال

لس�نة  Ù2509رساع �صدار قرار رئ�س احلكومة املنصوص #لیه �المر #دد 

  .املشار ٕالیه سابقا 1998

  . Ïشور یتعلق مبراق�ة توصل العمx� zلباس مع فرض اس�تعام اصدار م 
  

 اIالالت <ىل مسLتوى Iالص سا<ات التدرÜس  •

  
�  çال ــــــــــــم  

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

   )التمكیلیة سا#ات التدر©س(دون و£ه حق ام]یازٕاس�ناد  موضوع IJالل 

J الل م*لغ النفقة موضوعI   174.118,440 دینار  

  ٕاOدى اللكیات الهیلك العمويم اèي ار}كب IJالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

من  لوحظ ٕاس�ناد م�ح £د مرتفعة 	اصة يف قسم إال#الم
ة،

ذW، اقرتاح ٕاس�ناد م�ح س�نویة بعنوان سا#ات تدر©س 

دینار xلمدرس الواOد مبعدل  12000تفوق قميهتا  >مكیلیة

  .سا#ة تدر©س >مكیلیة يف أ_س�بوع Dٔ 25س�بوعي یفوق

و�ٕالس�تفسار #ىل Dٔس�باب ارتفاع م�الغ املنح، Dٔفادت مصاحل 

اللكیة Dٔن ذF Wرجع Dٔساسا ٕاىل اO¡ساب Dٔشغال ت�ٔطري 

 ما£�س�تري üين،(مذ�رات خمت ا+روس اخلاصة �لطلبة 

  مضن سا#ات التدر©س التمكیيل...) ٕا£ازة،

  عن IJالل الرضر الناجت او اèي اكن سLی'¥ج 
>مكیلیة دون و£ه حق قدرها  ٕاس�ناد م�ح سا#ات تدر©س

  دینار 174118,440

  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا 

واملتعلق بضبط  1992لس�نة  251من أ_مر #دد  2فصل 

 7و 6الفصول #دد  //�یف
ة ت�ٔ£ري سا#ات التدر©س التمكیلیة 

املؤرخ يف  1993 لس�نة 1825 من أ_مر #دد 32و 24و

املتعلق بضبط النظام أ_سايس اخلاص و  1993س�مترب  6
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أ_مر #دد //�س� املدرسني الباحôني التابعني xلÔامعات

ق املتعلّ  1985 نومفرب 8 يف املؤرخ 1985لس�نة  1405

 .البحث لفائدة املدرسني الباحôني�Oداث م��ة الت�ٔطري و 

éل امللف   الرفض  م©

  هذا IJالل 7ى نفس الهیلك او هبیالك اخرى مدى }كرر 
لوحظ اع�د هذا اúمتيش �لÏس�بة لت�ٔ£ري اشغال الت�ٔطري +ى 

  .اللكیة املذ�ورة#دید املؤسسات و	اصة يف

  مقرت·ات لتفادي }كرر مçل هذا IJالل مسLتق*ال 

اصدار نصوص قانونیة يف الغرض éسمح بت�ٔ£ري هذه أ_شغال 

زي املس�ندة بت�ٔ£ري ت�ٔطري رسائل #ىل غرار م��ة التحف

 املا£�س�تري حبث وا+كتوراه

 اIالالت هتم مtح و ت©nٔري - 5
   

 ) واعتبارها من العنارص القارة لõٔجر(ادراج مØtة العمل ا�لیيل مضن املرتب الشهري  •

 :  1مçال <دد   �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات  املك¥ب

  عمل اxلیيل لفائدة العمz مضن العنارص القارة xلمرتبٕادراج م�ح ال   موضوع IJالل 

  بEãت خمتلفة  الهیلك العمويم اèي ار}كب IJالل

  وصف مفصل لٕالIالل 
ٕادراج م�ح العمل  �قرتاOات تعهد يف ٕاطار أ_جور تتضمن تقدمت #دید البEãت 

  اxلیيل لفائدة العمz مضن العنارص القارة xلمرتب 

  1985/ 11/8خ يف مؤرّ  980 خمالفة أ_مر#دد   اليت متت خمالف¥هاملرجع القانوين

  موقف مراقب املصاریف 

   

 Dٔ1985وت  11املؤرخ يف  �980عتبار خمالفة Dٔحاكم أ_مر #دد #دم املوافقة 

واملتعلق بضبط قامئة العنارص القارة ملرتب Dٔعوان ا+و, وامجلا#ات العموم
ة احمللیة 

ٕالداریة و�لتايل تعترب م��ة العمل اxلیيل من املنح واملؤسسات ذات الصبغة ا

املتغرية و
ري املصنفة مضن املنح القارة املدر£ة مضن قامئة العنارص القارة املكونة 

   xلمرتب
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مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك jٔو هبیالك

  jٔخرى 
  .ببعض الوالEت+ى بعض البEãت  م]وا>ر

  
  علقة خبالص مصاریف <الج حوادث الشغل<دم ا·رتام الرتات�ب املت •

  

� çالــــــم  :  

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

التكفل ب¡سویة مصاریف #الج عون تعرض حلادث شغل و	الص    موضوع IJالل 

  مصاریف تفوق التعریفة الرمسیة القانونیة

  بیات اجلهویةٕاOدى املندو  الهیلك العمويم اèي ار}كب IJالل

عرضت املندوبیة اقرتاح تعهد بعنوان éسدید م]ãÍات جتاه مزودFن اخرFن    وصف مفصل لٕالIالل 

ٕالر£اع مصاریف التداوي لفائدة Dٔس�تاذة تعلمي Õنوي  099- 80#ىل الفقرة 

#ىل ا�ر تعرضها حلادث üين مع الربء ومت ٕارفاق امللف بقرار ) >ربیة بدنیة(

. ملهنیة xل�ادث مع الربء ومجمو#ة فواتري #الج xلÍالصیتعلق بضبط الطبیعة ا

وتبني Dٔن املصاریف املنجزة خمالفة xلتعریفة الرمسیة القانونیة ا±و, لٔ�عوان 

املتعلق  1994نة لس�  28العموم
ني اليت ضبطها القانون أ_سايس #دد 

   .�لتعویض عن أ_رضار احلاصz �س�ب حوادث الشغل وأ_مراض املهنیة

  .املشار الیه سابقا28من القانون أ_سايس #دد 17الفصل جع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتامر 

  موقف مراقب املصاریف 

 

رفض الت�ٔشري مع ا+عوة ٕاىل éسویة املصاریف املدفو#ة يف Oدود التعریفة  

   الرمسیة ا±و, ٔ_عوان ا+و,
  

  <دmن و ت©nٔريمه اشاكلیة انتداب املتقا •

  :  1مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

   #دم اع�د إالجراءات القانونیة اخلاصة �نتداب م]قا#دFن  موضوع إالIالل 

 ٕاOدى الوزارات الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل
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  وصف مفصل لٕالIالل 

رش #لهيا من ق�ل إالدارة العامة xلوظیفة مت اع�د عقود ٕاسداء 	دمات مؤ -  

ٕاىل  108الفصول من (طبقا xلقانون أ_سايس xلوظیفة العموم
ة  العموم
ة

و احلال Dٔن هذه العقود ختضع ٕالجراءات الطلبات العموم
ة كام عرفها ) 112

 2014لس�نة  1039من أ_مر #دد  3ع وكذW الفصل .م.من م 99الفصل 

  املتعلق �لصفقات العموم
ة 2014مارس  13املؤرخ يف 

كتz أ_جور عوضا عن حتمیلها  حتمیل النفقات املنجرة من هذه العقود #ىل -

  )	دمات مبقابل(#ىل حساب قسم وسائل املصاحل 

  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا 

ة ا�ي یضبط Dٔحاكما 	اص 6/3/87املؤرخ يف  87لس�نة  8القانون #دد  

  ) اúمتدید يف احلیاة املهنیة مبق]ىض Dٔمر(�ملتقا#دFن 

ا�ي حيدد أ_شغال  6/3/87املؤرخ يف  87لس�نة  338أ_مر #دد  *

مخس الوقت ( العرضیة اليت خيول xلمتقا#دFن ممارس�هتا يف الوظیفة العموم
ة

 )مقابل مخس املرتب

  موقف مراقب املصاریف 

 
  ±الفة ٕاجراءات انتداب املتقا#دFن  مت رفض الت�ٔشري #ىل س�
ل ال¡سویة 

éل امللف    م©

تبعا حملرض اجللسة املنعقدة حبضور املدFر العام xلوظیفة العموم
ة يف شهر 

  :  و بعض املراق�ني من مك]ب التÏس�یق العام مت إالنفاق #ىل 2015جویلیة 

مع ٕایقاف العمل هبذه العقود  Dٔ2015وت  é31سویة املس�تحقات ٕاىل 
ایة  -

 اخلاصة جراءاتاالٕ دعوة الوزارات املعنیة ٕاىل اOرتام  -هذا التارخي  بعد

Dٔو تطبیق النصوص اليت  لتعامل مع املتقا#دFن بواسطة عقود ٕاسداء 	دمات�

  تنظم ممارساهتم لعمل Dٔو Dٔشغال يف القطاع العمويم
  

  دون سLند قانويناIالالت يف Iالص jٔعامل  •

  :  1مçال <دد  �

  اریف العموم
ة O�ٕدى الوزاراتمك]ب مراق�ة املص املك¥ب

  موضوع IJالل 
ٕا	الالت يف خصوص 	الص املتد	لني يف إال#داد املادي ملناظرات إالنتداب 

  والرتق
ة يف خمتلف رتب س� املدرسني الباحôني

 دینار27500  م*لغ النفقة موضوع IJالل 
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 ٕاOدى اجلامعات الهیلك العمويم اèي ار}كب IJالل

  لٕالIالل وصف مفصل 

لوحظ من 	الل دراسة الوÕئق املتعلقة �لتعهد إالح]یاطي Dٔن اجلامعة تولت 

ٕاس�ناد م�ح بعنوان 	الص Dٔشغال إال#داد املادي xلمناظرة املشار ٕاúهيا Dٔ#اله 

 مؤرخ 2007لس�نة  1711لفائدة إالداریني والعمz �ع�د مق]ضیات أ_مر #دد 

 الوطنیة اxلÔان Dٔعضاء £ريت�ٔ  نظام بضبط یتعلق 2007 جویلیة 5 يف

 التابعني الباحôني املدرسني و>رق
ة النتداب الوطنیة واxلÔان Ùس¡شاریة

، واحلال Dٔن هذه املنح خمو, xلمدرسني الباحôني Dٔعضاء اxلÔان دون xلÔامعات

العمz الغري Dٔعضاء يف جلان ني و سوامه، و#لیه ال ميكن حسهبا #ىل أ_عوان إالداری

دینار دون و£ه  7080ما Dّٔدى ٕاىل رصف م�الغ مالیة قدرها  وهو. املناظرات

 .حق

  .دینار دون و£ه حق 7080رصف م�الغ مالیة قدرها الرضر الناجت او اèي اكن سLی'¥ج عن IJالل

  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا 
ضاء xلÔان الوطنیة املتعلق بضبط نظام ت�ٔ£ري Dٔع 2007لس�نة  1711أ_مر #دد 

  .لٕالنتداب و>رق
ة املدرسني الباحôني التابعني xلÔامعات

éل امللف    م©

لس�نة  2878من أ_مر #دد  13تبعا ملق]ضیات الفقرة السابعة من الفصل #دد 

واملتعلق مبراق�ة املصاریف العموم
ة، متت  2002نومفرب  19املؤرخ يف  2012

عرض اقرتاح تنق
ص تعهد اح]یاطي  مبناس�بة موافاة Dٓمر الرصف �ملالحظات

  .#ىل الت�ٔشرية املس�بقة ملراقب املصاریف العموم
ة35#دد

مدى }كرر هذا IJالل 7ى نفس الهیلك او هبیالك 

 اخرى

لوحظ توا>ر �£ري Dٔشغال التنظمي املادي xلمناظرات دون س�ند قانوين ح
ث یقع 

 ,Ùس�ت�Eاس ببعض النصوص دون و£ه حق

  اصدار نصوص قانونیة يف الغرض éسمح بت�ٔ£ري هذه أ_شغال دي }كرر مçل هذا IJالل مسLتق*المقرت·ات لتفا

  :  2مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

  ام]یاز عیين دون و£ه حقٕاس�ناد  موضوع إالIالل

 د40400.344  م*لغ النفقة موضوع إالIالل

  واملؤسسات العموم
ة الراجعة لها �لنظرٕاOدى الوزارات ار}كب اI�ٔاللالهیلك العمويم اèي 

  وصف مفصل لٕالIالل
واملؤسسات  ٕاOدى الوزاراتلوحظ Dٔن ٕاس�ناد مادة احللیب لفائدة Dٔعوان 

  التابعة لها یف]قد ٕاىل الرشعیة يف ظل غیاب نص قانوين ینظم هذه العملیة 
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  الرضر الناجت او اèي سLی'¥ج عن إالIالل

ٕاéساع قا#دة املنتفعني من س�نة ٕاىل Dٔخرى وما ینجر عنه من ٕانعاكس مايل  -   1

وٕاضايف #ىل مزيانیة الوزارة واكفة املؤسسات التابعة لها ح
ث ان إالع�دت 

الف دینار �لÏس�بة ملزيانیة  15املرصودة اكنت يف السابق ال تتÔاوز م�لغ 

 .Dٔلف دینار 40ما یناهز  2013وبلغت س�نة  2010الوزارة 	الل س�نة 

 نظرا لعدم انتظام السوق احمللیة يف توزیع مادة احللیب 	الل Dٔشهر نومفرب - 2

مل , فٕان الوزارة وكذW العدید من املؤسسات التابعة لها, ود©سمرب و£انفي

تقم بتوزیع هذه املادة یوم
ا كام تنص #ىل ذW م�اشري وزFر التعلمي العايل 

ي ال¡سلمي دفعة واOدة لضامن الغایة والبحث العلمي واليت تؤكد #ىل تفاد

 .الوقائیة املÏشودة من ٕاس�ناد مادة احللیب


ا  - 3Ïتاليش الغایة الصحیة الوقائیة من توزیع هذه املادة لتصبح ام]یازا عی

یندرج يف ٕاطار حتسني القدرة الرشائیة xلعامل ويف هذا الس�یاق تتÔه نیة 

من إالس�هتالك الیويم لفائدة الوزارة ٕاىل توزیع مكیة Oلیب تغطي ثالثة Dٔشهر 

 العامل املعنیني ٕ�عتبار الت�ٔ	ري ا�ي حصل فس ٕاجراءات الزتود هبذه املادة

 ).الق
ام ب�ٔس¡شارة وٕا#الن املنافسة #رب الصحف(

  غیاب نص قانوين- 4

  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

 1983د©سمرب  12املؤرخ يف  1996لس�نة  112من القانون #دد  14الفصل 

اخلاص ب�ٔعوان ا+و,  1996كام مت تنق
�ه مبق]ىض القانون الصادر س�نة 

 .واملؤسسات التابعة لها

 الرفض  موقف مراقب املصاریف

 توا>ر النفقة مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك

  مقرت·ات لتفادي مçل هذا إالIالل مسLتق*ال

مع  عون املنتفع ملا ینجر عنه من انعاكسات مالیةتق�ني هذا إالم]یاز xل - 1

  .اماكنیة ما ینجر عنه من تعممي اس�ناد مادة احللیب #ىل بق
ة الوزارات

دعوة الوزارت ٕاىل التÏس�یق املس�بق مع مصاحل رئاسة احلكومة ق�ل التوق
ع  - 2

  .#ىل Dٔیة اتفاقات مع الهیئات النقابیة ٕالس�ناد مôل هذه إالم]یازات

مئة يف الوزارت اليت éس�ند هذا إالم]یاز لفائدة العمz وأ_عوان حرص قا - 3

و>كوFن جلنة تضم ممثلني عن هذه الوزارات يف هذا ا�ال قصد التاشري من 

  .#دمه #ىل النفقات اخلاصة ٕ�س�ناد هذا إالم]یاز
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  :  3مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

 "Tempus"فني وإالداریني يف ٕاطار مرشوع ت�ٔ£ري بعض املوظّ   موضوع إالIالل

  ؤسسات العموم
ة الراجعة لها �لنظرواملٕاOدى الوزارات الهیلك العمويم اèي ار}كب اI�ٔالل

  وصف مفصل لٕالIالل

فني وأ_درایني يف قة بت�ٔ£ري و	الص بعض املوظّ ات املتعلّ لوحظ Dٔن امللفّ 

ى بعقود ويل وذW ٕاع�دا #ىل ما©سمّ ا+ّ  عاونxلتّ  "Tempus"طار مرشوع إ 

  :  Dٔ zساسا يفٕاسداء اخلدمات تثري بعض إالشاكالت املمتثّ 

  .ةانون الوظیفة العموم
ّ ق مع مّيش تعارض هذا التّ 

 ّ س�ت&�اءات ة مضن االٕ ة Dٔو بیداغوج
ّ ال تندرج هذه أ_عامل سواء اكنت ٕاداری

 املتعلق 1995 £انفي 16 يف املؤرخ 1995لس�نة  83املذ�ورة �ٔ_مر #دد

 الصبغة ذات العموم
ة واملؤسسات احمللیة وامجلا#ات ا+و, Dٔعوان مبامرسة

  .مبقابل 	اص üين لÏشاط بعنوان العموم
ة واملÏش�ٓت إالداریة

ّ  ال تنّص  د ة تعهّ#ىل ٕالزام
ّ  "Tempus"ة املربمة يف ٕاطار مرشوع فاق
ّ إالت

الرب0مج �ٔ_عامل إالداریة  علمي العايل املعنیة هبذاسة التّ Dٔعوان مؤسّ 

والبیداغوج
ة وٕامنا #ىل ٕادارج ٕاع�دات يف مس�توى الرب0مج úمتویل هذه 

  .العملیات

املؤرخ يف  1997لس�نة  942ة هذا اúمتيش ملق]ضیات أ_مر #دد ءم#دم مال

املتعلق �لعقود املربمة مع Dٔعوان البحث و�خلصوص الفصل  1997ماي  19

أ_مر يف هذا املس�توى بعقود ال یمت ٕاuراüا يف ٕاطار  الثاين م�ه ح
ث یتعلق

 6/1996مشاریع حبث طبقا ملا هو م�صوص #لیه يف القانون التوجهيFي #دد 

  عاون ا+ويل بل يف ٕاطار التّ  1996£انفي31املؤرخ يف

  الرضر الناجت او اèي سLی'¥ج عن إالIالل

لمي و
ري مؤرش ٕا#داد عقود ٕاسداء 	دمات xلمتد	لني ال ختص البحث الع

#لهيا من الهیئة العامة xلوظیفة العموم
ة ٕاىل £انب ممارس�هتم Dٔعامل 	اصة 

املؤرخ يف  1995لس�نة  53بقابل 
ري م�صوص #لیع مبق]ضیات أ_مر #دد 

 ..1995£انفي16

  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

  .1995£انفي  16املؤرخ يف  1995لس�نة  53أ_مر #دد  -

املتعلق �لعقود  1997ماي  19املؤرخ يف  1997لس�نة  942أ_مر #دد  -

  املربمة مع Dٔعوان البحث
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éل امللف  الرفض م©

  موقف مراقب املصاریف
عقد £لسة معل مع مÏسق املك]ب الوطين xلرب0مج لتدارس خمتلف املسائل 

 .املثارة

 النفقةتوا>ر مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك

  مقرت·ات لتفادي مçل هذا إالIالل مسLتق*ال
وضع ٕاطار قانوين واحض خلالص مôل هذه اخلدمات 	اصة وان املصاحل 

  . تتطالب uمتكني Dٔعواهنا من مس�تحقاهتم "Tempus"املعنیة مبرشوع
 

  :  5مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

 جلان م�اظرات املعاهد العلیا ãxراسات التك�ولوج
ة	الص  موضوع إالIالل

 د900000.000  م*لغ النفقة موضوع إالIالل

  ادارة #امة �بعة الOدى الوزارات الهیلك العمويم اèي ار}كب اI�ٔالل

  وصف مفصل لٕالIالل

لوحظ Dٔن امللفات املتعلقة بت�ٔ£ري Dٔعضاء جلان املناظرات امللكفة �لنظر يف 

>رد #ادة #ىل والرتق
ة ±تلف الرتب �س� أ_ساتذة التك�ولوج
یني إالنتداب 

بعد (املصاحل املعنیة مباكتب مراق�ة املصاریف العموم
ة بصفة م]�ٔخرة £دا 

  :  وم�قوصة من الوÕئق التالیة )س�ن¡ني Dٔو Dٔكرث من ٕاجراء املناظرة

  .غیاب قرارات ف]ح املناظرات - 1

  ٕاجراءات املناظرة غیاب القرار املتعلق بضبط خمتلف - 2

  غیاب قامئة يف ملفات املرتحشني - 3

  غیاب قرارات >ر�یبة جلان املناظرات - 4

  .غیاب حمارض مداوالت جلان إالخ]بارات - 5

وكذW يف مرzO ) الفرز(#دد سا#ات مشط يف الق�ول املبديئ  - 6

  )املراق�ة وإالصالح(إالخ]بارات الك]ابیة 

  Iاللالرضر الناجت او اèي سLی'¥ج عن االٕ 

	الص املتد	لني #ىل #دد �بري من السا#ات يف غیاب نص قانوين ینظم 

واO¡ساب #دد السا#ات املس�توج�ة يف  ٕاجراءات املناظرة و�یف
ة الت�ٔ£ري

  )كتاب Dٔو شفوي(اكفة Dٔطوار املناظرة
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  مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

éل امللف  الرفض م©

  صاریفموقف مراقب امل
فصد تربFر �یف
ة اO¡ساب  املدFر املعين �مللفعقد £لسات معل مع 

   .مس�تحقات Dٔعضاء اxلÔان

 توا>ر النفقة مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك

  . وضع ٕاطار قانوين واحض خلالص مôل هذه النفقات مقرت·ات لتفادي مçل هذا إالIالل مسLتق*ال

  فقات العموم�ةdالالت املتعلقة |لصاالٕ   -  2
 :  اIالالت <ىل مسLتوى حتدید احلاج3ات - 1

 Fك¡يس موضوع حتدید احلاج
ات من ق�ل املشرتي العمويم Dٔمهیة �لغة نظرا النعاكساته #ىل ضامن املنافسة واملساواة من pة

 .من pة Dٔخرى  لكفةلت�ٔثرياته السلبیة املمتثz يف #دم اجناز املشاریع �لنÔا#ة املرجوة سواء يف مس�توى ا_ٓ£ال Dٔو الو 

  :  غیاب الربجمة وسوء تقدmر احلاج3ات و جتزئة الرشاءات• 
 

  :  1مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى الوزارات املك¥ب

  موضوع إالIالل 
ٕاuرام صفق]ني واOدة #ادیة وأ_خرى ٕ�جراءات م�سطة الق]ناء مك
فات 

 هواء

  )مرشوع صفقة حسب إالجراءات امل�سطة(د.135Dٔ  م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

 ادارة #امة �بعة ٕالOدى الوزارات الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

صفقة #ادیة الق]ناء مك
فات هواء مببلغ  ٕاOدى Ùدارات العامةuDٔرمت 
378  ٔD. دى الرشاكتد معOلجنة  ٕاxبعد احلصول #ىل موافقة ا Wوذ
  .2015مارس  12یة بتارخي الوزار 

مت Jرش إال#الن عن طلب عروض ٕالuرام  2015مارس  10بتارخي 
ODٔد الهیالك صفقة ٕ�جراءات م�سطة الق]ناء مك
فات هواء لفائدة 

ومت عرض بطاقة بیانیة لصفقة وبطاقة جتمید اع�دات . التابعة xلوزارة
 xلرشاءات تقرFر تق
مي عروض من اxلجنة ا+ا	لیة( مصحوبة مبلف اكمل

  ...)وٕا#الن طلب عروض وحمرض £لسة ف]ح وJسÍة من العرض الوارد
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  الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل 

#دم اOرتام الرتات�ب اجلاري هبا العمل و	اصة الربجمة الس�نویة xلصفقات 
وكذW جتزئة الطلب العمويم بصورة حتول دون عرضه #ىل اxلجنة 

  .ذات النظر
  د.Dٔ  8.4:  ارة لكفة مالیة ٕاضاف
ة تقدربحتمیل إالد

  مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا 

حول وجوب ٕا#داد خمطط تقدFري س�نوي  1039من أ_مر  8الفصل 
من نفس  9ٕالuرام الصفقات العموم
ة وفقا ملرشوع املزيانیة والفصل 

Dٔو  دون ٕاuرام صفقة أ_مر حول م�ع جتزئة الطلب العمويم بصورة حتول
  .دون ٕاخضاعها ٕاىل رقابة جلنة الصفقات ذات النظر

  موقف مراقب املصاریف 
  

 9و 8مت رفض مرشوع الصفقة ٕ�جراءات م�سطة اس¡�ادا ٕاىل الفصلني 
وكذW اللكفة إالضاف
ة اليت تقدر ب  2014لس�نة  1039من أ_مر 

8.4  ٔD.د )p_ٔمثن الفردي مرضوب يف #دد اúزة املقرتح الفارق يف ا
ح
ث Dٔنه رمغ Dٔن املزود نفسه والتجهزيات لها نفس اخلاصیات ) اق]ناؤها

  .فٕان أ_مثان الفردیة مرتفعة مقارنة �لصفقة العادیة

éل امللف    م©
وٕاuرام ملحق يف ٕاطار  العدول #ىل ٕاuرام صفقة ٕ�جراءات م�سطة

  .الصفقة العادیة
  

  :  2مçال <دد  �

  العموم
ة O�ٕدى اجلهاتمك]ب مراق�ة املصاریف املك¥ب

  النفقة
 zدى املندوبیات اجلهویةاق]ناء زي الشغل لفائدة معOواملؤسسات الراجعة لها  ٕا

 �لنظر

 #دم حتدید مكیات الصفقة uلك دقة  موضوع إالIالل

 دینار124999.398  م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

 جلهویةٕاOدى املندوبیات ا الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل

وفق  �8/2015ٕال#الن عن طلب عروض #دد ٕاOدى املندوبیات قامت 

ندوبیة امل الق]ناء زي الشغل لفائدة  2015£انفي  16ٕاجراءات م�سطة بتارخي 

  واملؤسسات الراجعة لها �لنظر 

بار عند حتدید المكیات املزمع اق]ناؤها يف ٕاطار الصفقة العامة مت أ_	ذ بعني Ùعت 

المكیات اخلاصة �ملندوبیة دون ٕادراج المكیات اخلاصة �ملدارس إال#دادیة واملعاهد 

ملزودFن الثانویة املنتفعة uزي الشغل يف ٕاطار الصفقة العامة واليت تقوم خبالص ا

zىل مزيانیاهتا املس�تق# 
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  مرجع املق¥ضیات القانونیة والرتتی�3ة اليت وقعت خمالفهتا
 2014مارس  13املؤرخ يف  2014لس�نة  1039#دد  من أ_مر 17الفصل 

  املتعلق ب¡�ظمي الصفقات العموم
ة

  الرضر اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل

يف الصفقة أ_صلیة ال تعكس المكیات الفعلیة اليت مت اق]ناؤها  المكیات احملددة -

  من ق�ل املندوبیة واملؤسسات الرتبویة uلك دقة 

بعني Ùعتبار  اليت مت >زوید املؤسسات الرتبویة هبا#دم ٕاماكنیة Dٔ	ذ المكیات  -

  عند ٕا#داد ملف اخلمت اúهنايئ 

مت éسجیل الصفقة حسب المكیات اخلاصة �ملندوبیة ومل یمت ٕاخضاع املبالغ  -

  املتعلقة �لمكیات اليت مت >زوید املؤسسات الرتبویة هبا ملعالمي ال¡سجیل 

 

  موقف مراقب املصاریف العموم3ة 

 مراقب املصاریف العموم
ة املشرتي العمويم �لق
ام مبالحق لصفقة اق]ناءلب ط

ت�ٔ	ذ بعني Ùعتبار المكیات الفعلیة اليت مت الزتود هبا  2015الشغل لس�نة  DٔزEء

  وٕاخضاعها ملعالمي ال¡سجیل

éل امللف   م©

لتعكس  مت الق
ام مبالحق xلصفقة ٕ�جراءات م�سطة ومت éسجیلها من ق�ل املزودFن

مكیات الفعلیة املق]ناة ومت أ_	ذ بعني Ùعتبار مجیع احلاج
ات احلق
ق
ة يف صفقة ال 

 2015إال�ساء لس�نة

  .املندوبیة هذههذا إال	الل +ىتوا>ر مدى }كرار إالIالل 7ى نفس الهیلك

  مقرت·ات لتفادي }كرر إالIالل
ت احلرص #ىل جتمیع احلاج
ات وضبط المكیات uلك دقة عند ٕا#داد طلبا

  العروض ٕ�جراءات م�سطة ملا يف ذW من ت�ٔثري #ىل املنافسة
  

 :  3مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

   ضعف الربجمة املس�بقة ويف التقدFرات  موضوع إالIالل 

 Dٔلف دینار206.730  م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

  ٕاOدى املندوبیات اجلهویة الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

فقة واحلال Dٔن الّص  ٕاOدى املدارسمت اقرتاح اجناز ملحق لصفقة Dٔشغال وصیانة  

 –ة قد مت Ù¿هتاء من تنف
ذها ومت Ùس�تالم والق�ول الوقيت لٔ�شغال املعنیّ 

  فصول £دیدة 
ري مدر£ة �لصفقة أ_صلیة/وامللحق یتعلق ب�ٔشغال
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  الرضر الناجت �ٔو ا�ي اكن س�ی�ج عن إال�الل 
�دم توفري فرصة املشاركة ملقاوالت ٔ�خرى وحرمان  –�دم ٕاعامل مدٔ� املنافسة  

   .إالدارة من ٕاماكنیة التعامل ب-ٔسعار تنافس*یة واقل مثنا

  مرجع املق�ضیات القانونیة ٔ�و الرتتی&%ة اليت متت خمالفهتا

  موقف مراقب املصاریف 

   

ل مع نفس املقاول و�دم رفض اجناز امللحق @لصفقة املنجزة ومواص: ا9ٔشغا 

املساس Pلصفقة ا9ٔصلیة وٕاجراء طلب عروض Jدید ٔ�و مHاقشة صفقة 

Pلتفاوض املبارش مع صاحب الصفقة ا9ٔصلیة ملواص: ا9ٔشغال ٕاذا اعتربت مRص: 

  وممك: @لصفقة ا9ٔوىل مع ضامن رشوط ٔ�\رس وحتمك يف اللكفة

9ل امللف   Pٕالجراءات املcسطة مت اجناز طلب عروض Jدید واجناز صفقة  م:

 eاالت حمدودة  مدى <كرر هذا إال�الل 

  مقرتGات لتفادي <كرر مEل هذا إال�الل مس�تقAال 
التقnد مبوضوع ومكوjت الصفقة املس*ندة وتفادي إالhالل Pملبادئ ا9ٔساس*یة  

   ...)املنافسة والشفافnة واملساواة(العامة @لصفقات
 

  :  اء العمويما�الالت يف مس�توى تقس�یط الرش   - 2

  Sدم توزیع الطلبات ٕاىل اUٔقساط عند إالSالن عن املنافسة •

یتعني �ىل " :  املنظم @لصفقات العمومnة وا}ي ینص �ىل 1039من ا9ٔمر �دد  16حnث مت rسجیل خمالفة ٔ�حاكم الفصل �دد 

یع الطلبات ٕاىل ٔ�قساط وجوبیا لكام تبني ٔ�ن ذ� التوزیع و�كون توز... املشرتي العمويم ٔ�ثناء ٕا�داد �راسات الرشوط مرا�اة قدرات املقاولني و

  ".وتضبط �راسات الرشوط طبیعة لك قسط وجحمه ...  \سا�د �ىل مشاركة املؤسسات الوطنیة

  مEال �

  مكRب مراقة املصاریف العمومnة ePٕدى اجلهات املك�ب

  موضوع إال�الل 
 لس*نة �1039دم تقس*یط صفقة ٕاىل ٔ�قساط تبعا 9ٔحاكم ا9ٔمر 

  املنظم @لصفقات العمومnة2014

  ٔ�د 580742  مAلغ الصفقة موضوع إال�الل 

 ٕاeدى املندوبیات اجلهویة الهیلك العمويم ا�ي ار<كب إال�الل

  وصف مفصل لٕال�الل 
ٔ�دى �دم تقس*یط الصفقة ٕاىل املرور ٕاىل العارض الرابع لعدم 

قدرة العارضني الثالث ا9ٔول ا9ٔقل مثنا �ىل توفري طابعة سعهتا 
  ورقة 300

  ٔ�د 115هذا إالhالل اكن س*یحمل إالدارة فارقا یقدر ب  الرضر الناجت او ا�ي اكن س�ی�ج عن إال�الل
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  ة اليت متت خمالفهتا مرجع املق¥ضیات القانونیة او الرتتی�3
املنظم  2014لس�نة  1039من أ_مر #دد  16الفصل  

  .xلصفقات العموم
ة

  موقف مراقب املصاریف 
<دد اقرتاح التعهد او ûرخي جلنة –امس املراقب او جلنة مراق*ة الصفقات ( 

  ...)ûرخيه  –مراقب الصفقات 

ٕا#ادة طلب العروض بعد تقس�مي الصفقة ٕاىل Dٔقساط حسب 
  ]صاص ومببالغ éسمح ب¡رشیك املؤسسات املتوسطةÙخ 

éل امللف    م©
ٕا#ادة طلب العروض بعد التقس�مي مما Dٔدى ٕاىل احلصول #ىل 
Dٔسعار تنافس�یة Dٔقل uكôري من أ_سعار املقرتOة مضن طلب 

  العروض الصادر يف حصة واOدة

  مل یتكرر مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك او هبیالك jٔخرى

  لتفادي }كرر مçل هذا إالIالل مسLتق*ال  مقرت·ات
ٕاىل حتس�س املندوبیات وتفادي ٕاسقاط  الوزارةدعوة مصاحل 

�راسات رشوط موOدة ال ت�ٔ	ذ بعني Ùعتبار واقع املؤسسة 
  وواقع اجلهة

  
   <دم ضبط العدد أ�قىص لõٔقساط اليت ميكن ٕاسLنادها ٕاىل املقاول •

  :  1مçال <دد  �

  ریف العموم
ة O�ٕدى اجلهاتمك]ب مراق�ة املصا املك¥ب

  الصفقة 
هك]ار يف ٕاطار املرشوع التوJيس الیا�ين xلترصف  1370ٕاجناز Dٔشغال 
ابیة #ىل مساOة 

 املندمج xلغا�ت

  موضوع إالIالل

�راس الرشوط #ىل العدد أ_قىص لٔ�قساط اليت ميكن Dٔن  #دم التنصیص صلب -

 zلمشاركة يف الصفقةیتحصل #لهيا املقاول وصنف املقاوالت املؤهx.  

قسط بطلب العروض لنفس املقاول بقامئة وح
دة يف  12مجDٔ zقساط من  7ٕاس�ناد  -

رمغ التنصیص uكراس الرشوط #ىل اخ]الف واس�تقاللیة  إالماكنیات ال�رشیة واملادیة

  .أ_قساط

 ٕاOداث تغیريات ببعض بنود العقد املربم بني إالدارة واملقاو, 	الفا ملا £اء uكراس -

  الرشوط

 )ال¡سجیل یمت حسب #دد الصف�ات املكونة للك قسط( #دم éسجیل مجیع أ_قساط -

  ) .مل یمت ٕادراج اجلداول الف�یة واخلرائط الطبوغراف
ة(

اجلهویة  O�ٕدى املندوبیاتق�ول JسÍة من عقد شغل üندس �ملرشوع رمغ اش�تغا   -

  xلتمنیة الفالح
ة 	الل فرتة التق
مي الفين

-Oٕالجناز الصفقة من طرف الف�یني يف مر zدانیة وم]واص
z التنف
ذ مل تقم إالدارة مبتابعة م
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املنجزة فعلیا بني املقاول ا�ي یؤكد #ىل ق
امه  تباFن يف المكیاتا±تصني مما اجنر عنه 

واق]العها من طرف املواطنني وبني إالدارة اليت قدرت املساOة  هك]ار 732بغراسة 

 هك]ار254يف Oدوداحلق
ق
ة املشجرة

 د ینار685450  م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

 ٕاOدى املندوبیات اجلهویة الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  2014مارس  13املؤرخ يف 2014لس�نة  1039 من أ_مر #دد2الفقرة16الفصل  اèي وقعت خمالف¥هاملرجع

  الرضر الناجت عن إالIالل

تبعا لٕال	الالت 	الل مرOليت إالس�ناد  ج�يبDٔ ل رشوع من ق�ل مموّ م متویل یة ٕایقاف معل  -

وفسخ الصفقة  21/10/2013بتارخي  189والتنف
ذ xلصفقة وفق مراسz يف الغرض #دد 

  25/02/2014بتارخي 

بعد Dٔن اكن املرشوع مربمج لكیا uمتویل ( Dٔلف دینار 180حتمل مزيانیة ا+و, م�لغ  -

قاول حسب القرار من éس�بقة #ىل حساب الصفقة لصاحل بعنوا 2015	الل س�نة  )Dٔج�يب

وال ميكن يف Oني Dٔن الصفقة مت فسخها  2014جویلیة  14التعق
يب xلمحمكة إالداریة بتارخي 

  .تقدمي éس�بقة #ىل احلساب

د Dٔي بفارق مايل یقدر . Dٔ 129.758 الكشوفات حسب قرار فسخ الصفقة وبلغت قمية

الرضر ا�ي >ك�دته مزيانیة ا+و, دون اعتبار مصاریف  م�لغ(Dٔلف دینار  50.242بـ

  )ال¡سجیل

هك]ار املربجمة يف ٕاطار  1370هك]ار من مجz  254مساOة ٕاجناز أ_شغال الغابیة #ىل  -

 الصفقة

  موقف جلنة مراق*ة الصفقات 

#ىل Dٔنظار اxلجنة اجلهویة ملراق�ة  13/2015يف مرDٔ zOوىل مت عرض ملف #دد  -
خبصوص ٕابداء الرDٔي يف ¿زاع حول تنف
ذ  2015£انفي  23بتارخي   £لس�هتاالصفقات يف

صفقة معوم
ة ومت ٕار£اء امللف ملزید التث�ت والتحري نظرا وDٔن الصفقة مت فسخها وقدرت 
دینار يف Oني Dٔن احلمك التعق
يب الصادر عن 8129.75إالدارة أ_شغال املنجزة يف Oدود 

Dٔلف دینار وهو ما یفوق قمية  180ة #ىل احلساب مببلغ مكة إالداریة Fمتثل يف éس�بقاحمل
  أ_شغال املنجزة فعلیا

عق
يب البات يف مرÕ zOنیة وٕا�ر 	الص املقاول يف م�لغ ال¡س�بقة اس¡�ادا #ىل احلمك التّ  -
£لسة ( 2015نومفرب x4لمحمكة إالداریة تقدمت إالدارة مبلف خمت هنايئ xلمرشوع بتارخي 

مت ٕار£اؤه من ق�ل اxلجنة اجلهویة ) 34£لسة #دد ( 2015©سمرب د 9وبتارخي ) 29#دد 
  ملراق�ة الصفقات 

لتقدمي ما یف
د éسجیل لك قسط من الس�بعة Dٔقساط املتحصل #لهيا املقاول �عتبار Dٔنه  -
 مل یمت éسجیل مجیع أ_قساط
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  تعلیل #دم ٕاصدار Dٔذون ٕاداریة ٕالیقاف أ_شغال للك قسط -
  صفقة تقدمي îشوفات تنف
ذ ال -
من أ_مر املنظم xلصفقات  169تقدمي ملف خمت هنايئ جبمیع مكو0ته طبقا xلفصل  -

  العموم
ة 
مزید توضیح الوضعیة املالیة xلصفقة مع أ_	ذ بعني Ùعتبار م�لغ ال¡س�بقة #ىل احلساب  -

  2014جویلیة  14اليت Dٔقرهتا احملمكة إالداریة يف قرارها التعق
يب بتارخي 
   2015د©سمرب  9دة عرض امللف #ىل Dٔنظار جلنة مراق�ة الصفقات م�ذ �رخي مل یمت ٕا#ا -
 

  مقرت·ات لتفادي }كرر إالIالل

رضورة حتدید املقاوالت املرخص لها :  ٕایالء العنایة الالزمة لصیا
ة �راس الرشوط -
مجیع �ملشاركة uلك دقة، توضیح املعایري ا+نیا املطلوبة وتطبیق نفس مهنجیة التق
مي #ىل 

  املشاركني، وحتدید العدد أ_قىص لٔ�قساط املقرتح ٕاس�نادها للك مشارك 
م]ابعة املقاولني يف مرzO تنف
ذ املشاریع واحلرص #ىل Dٔن تعكس îشوفات احلساب ما  -

 مت ٕاجنازه فعلیا
  

  :  2مçال <دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

  u2015ر0مج O�ٕدى الوالEتعبید الطرقاتهتیئة وت   موضوع إالIالل 

 Dٔلف دینار1407  م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

 ا�الس اجلهویةODٔد الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  وصف مفصل لٕالIالل 

#لهيا من ق�ل  احلصولمل یمت التنصیص مضن �راس الرشوط #ىل #دد أ_قساط اليت ميكن 
ن عن املنافسة تضمن هذا املعطى هذا مع العمل وان التقس�یط رضوري العارضني رمغ Dٔن إال#ال

�عتبار ارتباطه مبخطط التعبئة وقدرة املقاولني #ىل إالیفاء �لزتاماهتم مع البعد اجلغرايف ملناطق 
 التد	ل

الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن 
 إالIالل

  ل املرشوعتعطّ 

ی�3ة اليت مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتت 
  متت خمالفهتا

  2014مارس  13املؤرخ يف  1039أ_مر 

  2015نومفرب 19#دم موافقة اxلجنة اجلهویة ملراق�ة الصفقات بتارخي   موقف مراقب املصاریف 

éل امللف  ٕا#ادة إالجراءات  م©

مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس 
  الهیلك jٔو هبیالك jٔخرى 

  م]داو,أ_خطاء #ىل مس�توى �راسات الرشوط 
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مقرت�ات لتفادي �كرر م�ل هذا 
  إال�الل مس�تق�ال 

  عرض مرشوع �راس الرشوط �ىل ٔ�نظار جلان خمتصة

 :  ا�الالت متس من م�د&ٔ املنافسة - 3

وذ= قصد فسح جمال  من ا7ٔمر املنظم 5لصفقات العموم$ة ا3رتام م1دٔ� املنافسة عند ا+رام عقود الصفقات العموم$ة 6یق يض الفصل 

، ملا يف ذ= من رحب مايل ميكن حتق$قه لفائدة مزيانیة املشرتي الق$ام Iجراءات الرشاء العمويم 7ٔكرب �دد من العارضني احملمتلني عند املشاركة

  .وIلتايل فٕان �دم ا3رتام هذا املبدٔ� \ انعاكس مايل م1ارش �ىل لكفة املشاریع العموم$ة . العمويم 

 :  ضعف املنافسة •

  :  1م�ال /دد  �

  مك ب مراق1ة املصاریف العموم$ة 3Iٕدى الوزارات 2باملك 

 ضعف املنافسة ؤ�مثان مشطة  موضوع إال�الل 

 ٔ�لف دینار584  م�لغ الصفقة موضوع إال�الل 

 ادارة �امة lبعة ال3دى الوزارات الهیلك العمويم ا8ي ار�كب إال�الل

  وصف مفصل لٕال�الل 

الق ناء ونقل خرسانة ٕاسفلتیة لفائدة ) 18/2015 �دد(ٔ��لنت إالدارة العامة عن طلب عروض 

ٔ�لف دینار مهنا  584، ورد عرض وح$د قميته ب�3ٔد اجلبالحضرية ٔ�شغال هتیئة بعض املسا= 

  .ٔ�لف دینار لكفة النقل 112

يف خصوص ضعف املنافسة ٔ�كدت إالدارة �ىل الصبغة املؤكدة واملس�تع�� لٔ�شغال ٕاضافة ٕاىل 

احلضرية، الشئ ا�ي ال �شجع �ىل املشاركة وتقرتح ٕا+رام صفقة مع صعوبة النفاذ ٕاىل ماكن 

  .صاحب العرض الوح$د

وعند ال�ساؤل حول مق1ولیة ا�مثن ٔ�قرت إالدارة ب�ٔن العرض مرتفع �س�$ا يف خصوص لكفة النقل 

واعتربت ٔ�ن ذ= ) لكم 70د واملسافة املقطو�ة تقدر حبوايل  22.4لكفة نقل الطن الوا3د ( 

ٕاىل ٔ�ن مس� الزتود �ري معبد وكذ= خطر �عتداء �ىل وس�ی� النقل مرتفع يف  سایعود ٔ�سا

  .هذه املنطقة

  .فقررت ا5لجنة ٕار£اء البت يف امللف ٕاىل 3ني م¢اقشة ا7ٔمثان يف جزهئا املتعلق +لكفة النقل

 7.84دینار ٕاىل  22.4£لسة املناقشة مك¢ت من ختف$ض ا�مثن الفردي لنقل الطن الوا3د من 

  . ٔ�لف دینار 511.2ٔ�لف دینار ٕاىل  584ینار وIلتايل التخف$ض يف املبلغ امجليل 5لصفقة من د

الرضر الناجت &ٔو ا8ي اكن س�ی2Bج عن 

 إال�الل
  ٔ�لف دینار 72.8:  حتمیل إالدارة لكفة ٕاضاف$ة و�ري مربرة تقدر ب

مرجع املق2ضیات القانونیة ٔ&و الرتتیIJة اليت 

  متت خمالفهتا
  .ص مق1ولیة ا7ٔسعارخبصو  2014مارس  13املؤرخ يف  1039من ا7ٔمر �دد  169 الفصل
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  موقف مراقب املصاریف 
ٕاذا مل تؤّد  م�اقشة أ_مثان Dٔو ٕا#ادة طلب العروض وا+عوة ٕاىلاعتبار العرض املقرتح مشط 

  .م�اقشة أ_سعار ٕاىل عروض مالیة مق�و,
  

 :  تضییق جمال املنافسة •

  :  1مçال <دد  �

 مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهاتاملك¥ب

 تضییق جمال املنافسة موضوع إالIالل 

د1223424 م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

ٕاOدى Ùدارات اجلهویةالهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

 وصف مفصل لٕالIالل 

لكفة مك و9uمت عرض تقرFر فرز عروض یتعلق �لتغلیف السطحي xلطرقات بطول 

ملیون دینار وقد >ركزت Ù	الالت يف �راسات الرشوط من  1.5تقدFریة ب

  :  	الل اع�د رشوط اقصائیة الت�ىش مع جحم أ_شغال ومتثلت يف

يف ) دت2.500.000( 3اع�د شهادة >ز�یة يف اخ]صاص الطرقات صنف *  

اب دت مبا یقيص DٔحصO1.500.000ني ان اللكفة التقدFریة لٔ�شغال تقدر ب

  من املشاركة  2صنف  Ù0خ]صاص ط

  اع�د مراجع üنیة جمحفة الت�ىش مع جحم أ_شغال املطلوبة* 

لكم يف Oني مت  9ح
ث یتعلق أ_مر ب�ٔشغال تغلیف سطحي لطرقات بطول 

 مك 	الل الس�نوات امخلس أ_	رية200التنصیص #ىل رضورة اع�د Oد Dٔدىن ب

 عن إالIالل الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج 

 

تضییق جمال املنافسة من 	الل ٕاقصاء مقاولني �ع�د شهادة >ز�یة يف * 

  Ùخ]صاص املذ�ور Dٔ#اله

مك ولو مت اع�د مراجع üنیة  176قدم Dٔشغاال مماثz ب (ٕاقصاء العارض أ_قل مثنا* 

ة ت�ىش مع احلجم الفعيل لٔ�شغال موضوع الصفقة حلققت إالدارة اق]صادا يف النفق

د يف Oني Dٔن العرض 1190178د مبا Dٔن العارض أ_قل قدم عرض ب33246ب 

 .1223424املقرتح 

 مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا 
املتعلق  2014مارس13املؤرخ يف  2014لس�نة  1039من أ_مر #دد  32الفصل

 �لصفقات العموم
ة الفقرة أ_وىل

 ةدعوة إالدارة املعنیة ٕاىل رضورة تفادي هذه Ù	الالت لضامن توس�یع املشارك ف موقف مراقب املصاری
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�ل امللف   م	

مت املوافقة #ىل امللف من جلنة الصفقات الس�ت�ابة العرض املعين لرشوط الف�یة 

املنصوص #لهيا 1ملهنجیة وتطبیقا ملبدٔ* الشفاف'ة

مدى #كرر هذا إال�الل �ى نفس الهیلك �ٔو هبیالك 

خرىٔ�

Bكرر هذا اخلطFٔ وEاصة اشرتاط صنف Bز@یة الی<ىش مع جحم ا9ٔشغال مما 4د من 

  )1لWس�بة لٕالدارة اجلهویة لتجهزي و اQلس اجلهوي(املنافسة

 مقرت0ات لتفادي #كرر م,ل هذا إال�الل مس(تق&ال 

رضورة التحري عند ٕا#داد @راسات الرشوط من Eالل اع<د مقای]س موضوعیة 

̂ٔشغالت<ىش   مع احلجم احلق'قي ل

النظر يف ٕاماكنیة تنق'ح إالطار الرتت]يب لصفقات من Eالل ٕا#ادة العرض الوجويب 

لكراسات الرشوط #ىل جلنة الصفقات اkتصة لتفادي ٕا#الن طلبات عروض 

 #ىل ٔ*ساس اEالالت tس�تحیل تدارrها و تؤpر oشلك مmارش #ىل املنافسة

  
 :  ات العموم;ةجتاوز ر�ٔي جلنة مراق&ة الصفق - 4

ینص ا9ٔمر املنظم لصفقات العموم'ة #ىل وجوبیة العرض املس�بق #ىل ٔ*نظار جلان مراقmة الصفقات لك تقارxر التق'مي، مشاریع عقود  

ٕاال كن جتاوزها نص كذ� #ىل اك�ساء قرارات هذه ال�ان بقوة القرار ح'ث ال ميو  ...، مشاریع مالحق الصفقات الصفقات 1لتفاوض املبارش

، و 1لتايل فٕان لك ترصف خيرج عن هذا �طار یدEل حتت طائ� ٔ*خطاء ر صادر عن رئ]س احلكومةذ� مبق�ىض مقر بصفة اس�ت��ائیة و 

  .الترصف

   1م,ال @دد  �

 مك�ب مراقmة املصاریف العموم'ة 41ٕدى اجلهاتاملكCب

 موضوع إال�الل 

نة اجلهویة ملراقmة ملحق ٕالدراج فصل �دید دون عرض امللف #ىل ٔ*نظار الج  

 الصفقات العموم'ة

 ٔ*د 81.418ٔ*د مmلغ امللحق 596.215الصفقة ا9ٔصلیة م&لغ الصفقة موضوع إال�الل 

ٕا4دى الب¥¤تالهیلك العمويم اGي ار#كب إال�الل

 وصف مفصل لٕال�الل 

تعبید 1خلرسانة إالسفلتیة ال ملحقا ٕالضافة فصل �دید xمتثل يف  الب¥یةعرضت  

 اعتربته جلنة وقد en bicouche زهجنافقة الزء من الطریق املربمج 1لّص جل

املقاوالت  العدید من توا�د يف ضوءخمالفا ملبدٔ* املنافسة والشفاف'ة  الصفقات

ٕاىل Bكوxن جلنة ف�یة 1الشرتاك مع  املشرتي العمويماkتصة 1جلهة ودعت 

ة ³ري ٔ*ن مصاحل الب¥ی. ازمصاحل التجهزي لنظر يف رضورة تغیري طریقة �جن

 دون الرجوع ٕاىل الجنة الف�یة املشار ٕاµهياا9ٔشغال موضوع امللحق جناز قامت 1ٕ 

 .بتFٔكّد ا9ٔشغالمربرة ذ� ودون اE9ٔذ يف �عتبار رٔ*ي جلنة الصفقات
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  موقف مراقب املصاریف 

  

موافقة جلنة رمغ #دم  اعتبار امللحق خرقا ملبادئ الرشاء العمويم واعتبار اجنازه 

خط�ٔ تّرصف وجيعل  مراقب املصاریف ةمراق�ة الصفقات العموم
ة وت�ٔشري 

 1985لس�نة  74حتت طائz الفصل أ_ول من القانون #دد  املشرتي العمويم

بت�دید Dٔخطاء الترصف وضبط العقو�ت  املتعلق 1985جویلیة  20ؤرخ يف امل

.املنطبقة #لهيا وO�ٕداث داOرة الزجر املايل

éل    امللفم©

مت عرض امللف #ىل Dٔنظار هیئة املتابعة واملراجعة اليت Dٔقرت بعدم اخ]صاصها  

 .يف النظر يف املوضوع

بعد Dٔن مت عرض  Dٔ	ذ رDٔي ODٔد املراكز الف�یة ا±تصةٕاىل  الصفقات دعت جلنة

لتق
مي أ_شغال أ_صلیة امللف جمددا #ىل Dٔنظارها يف اطار éسویة الوضعیة 

 غال موضوع امللحق من #دüاورضورة اجناز أ_ش

مل یمت لٔ�شغال موضوع امللحق و يف تق
ميهورصحيا مل Fكن تقرFر املركز واحضا 

 .ٕاىل 
ایة ٕا#داد هذا التقرFر البت يف امللحق يف Oني انه قد مت اجناز أ_شغال

  :  2مçال <دد  �

مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥ب

 موضوع إالIالل  ارش بدون احلصول #ىل راي جلنة الصفقاتصفقة �لتفاوض املب

د408144.800  م*لغ الصفقة موضوع إالIالل

ا�الس اجلهویةODٔد الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

بارش لقد عرض #ىل انظار اxلجنة اجلهویة ملراق�ة الصفقات ملف صفقة �لتفاوض امل 

د وبعد التث�ت 408144.800مببلغ قدره  دينمتعلق موضوعها ٕ�قامة س�یاج لسجن 

من رئاسة  تلقت مك]و�ٕاOدى املقاوالت يف الوÕئق املرفقة �مللف اتضح وان 

تدعوه مبق]ضاها اجناز اشغال الس�یاج املذ�ور  2014جوان  4احلكومة مؤرخ يف 

  2014واحلال ان املقاو, قد بدDٔت يف Ùشغال م�ذ شهر افریل 

 وصف مفصل لٕالIالل

الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل ام صفقة �لتفاوض املبارش دون ا	ذ راي جلنة الصفقات ا±تصةاuر 

�عتبار وان الظرف  2002د©سمرب  17املؤرخ يف  2002لس�نة  Ù3158مر #دد 

 .املتعلق �لصفقات العموم
ة3158الزمين لO�ٔداث اكن يف اطار Ùمر #دد 
 انونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتامرجع املق¥ضیات الق

  موقف مراقب املصاریف  #دم املوافقة
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 جلنة مراق�ة الصفقات  ا�لجنة اجلهویة ملراق�ة الصفقات العموم�ة

  :  &دم املوافقة لٔ"س�باب التالیة

 1فصل (یة ٕال7رام عقد الصفقة العموم�ة اجناز 4شغال دون اع-د اجراءات كتاب  )1

  )3158من 4مر &دد 

عرض عقد الصفقة &ىل س�Iل الHسویة حبEة الصبغة 4مDیة املتCٔكدة لٔ"شغال  )2

املذVورة وا�لجوء اىل التفاوض املبارش بتعR 4من العام واQفاع الوطين ال تعفي 

املشرتي العمويم من ا&داد مرشوع عقد صفقة یعرض &ىل الراي املس�بق �لجنة 

  ) 3158من 4مر &دد  85و 84و 40الفصول (الصفقات ا_تصة 

يف hني ان ) حمرض يف الغرض( 2014الرشوع يف 4جناز اكن يف شهر ف�فري  )3

 4مكqوب رئاسة احلكومة املؤرlة يف ( 42014مر kٕجناز 4شغال مت بتارخي جوان 

 )2014جوان

 مال امللف

  

 :  .دم توفري (ع'د الالزم "متویل مرشوع - 5

  :  م0ال �

  اق�ة املصاریف العموم�ة hkٕدى اجلهاتمكqب مر  املك2ب

  موضوع إال4الل 
 - )ٔ�قساط 9( –&دم توفر 4ع-د الالزم zمتویل لكفة مشاریع تعهد وصیانة مدارس ابتدائیة 

  )ٔ�قساط 2( �نویة معاهد–)ٔ�قساط2(مدارس ٕا&دادیة

 ٔ�لف دینار3760:املبلغ امجليل  م�لغ الصفقة موضوع إال4الل 

 اhدى الوزارات ومDدوبیة �بعة لها ويم اAي ار<كب إال4اللالهیلك العم

  وصف مفصل لٕال4الل 

   اقسط 13 من ٔ�صلحصص  5مت إال&الن عن طلب عروض يف  

رمغ &دم كفایة 4ع-دات املرصودة مع رصف جزء من  2015الجناز مشاریع مربجمة لس�نة 

د مس�تEدة ومCqٔك اجزء ٕاضاف� والعتباره خمالفة �لرب�مج أ�صيل4ع-د املتوفر �لق�ام بCٔشغال 

مالحق  يف شلكٔ�شغال �مكیلیة خر &ىل اجناز جلزء ا�ٓ يف بعض اجلهات ٔ�و 4قqصار يف ا

 لصفقات سابقة

الرضر الناجت Lٔو اAي اكن سGی2Fج عن 

  إال4الل 

 تlٔCري هام يف احناز املشاریع نE�Hة البحث عن اع-دات اضاف�ة  -

جزاء �ٔ الغاء  ی§qج عنه مما لتق�د kالع-د املتوفر�  يف بعض احلاالتشاریع ة امل من وظیف�ّ  املّس  -

  .4صيل قد �كون هاّمة والزمة يف اطار احلرص &ىل وظیفة املرشوعمن املرشوع
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مرجع املق�ضیات القانونیة ٔ�و الرتتی
	ة اليت متت 

 خمالفهتا
  'ةاملتعلق ب! ظمي الصفقات العموم  2014لس�نة  1039أ	مر �دد 

  موقف مراقب املصاریف 

 

من  2015الرفض لعدم توفر 8ع6دات من (ح'ة ولعدم *رجمة بعض املشاریع مضن *ر(مج 

   .عند رصد 8ع6دات الرضوریة(ح'ة ٔ<خرى

)ل امللف    م(
يف اطار مزيانیة ٕالغاء نتاجئ طلب العروض و�دم ٕاس�ناد الصفقات وٕا�ادة *رجمة التنف'ذ 

   .وما بعدها2016س�نةو*ر(مج الصیانة ل 

مدى 6كرر هذا إال0الل .ى نفس الهیلك ٔ�و 

  هبیالك �ٔخرى 
  مل یتكرر

مقرت@ات لتفادي 6كرر م>ل هذا إال0الل 

 مسBتقAال
  رضورة التق'د ]لرب(مج الس�نوي و8جناز يف Vدود 8ع6دات املرخص فهيا واملتوفرة  

  اقرتا@ات لتفادي 6كرار إال0الل 

 .اeق'ق cلbاج'ات رضورة الضبط -

  .رضورة التق'د ]لرب(مج الس�نوي cلمشاریع املرمسة ]ملزيانیة -

رضورة العمل �ىل حتیني الرب(مج وتعدیm ]لتlس�یق مع وزارة إالرشاف عند تhٔكد اجناز  -

 .مشاریع uدیدة tالل الس�نة املالیة

توفري اع6دات ٕاضاف'ة  رضورة 8لزتام برب(مج توظیف 8ع6دات املرصودة واحلرص �ىل -

  .~متویل مشاریع ٕاضاف'ة ٔ<و تعدیل الرب(مج الس�نوي عند �دم كفایة 8ع6دات

  
 :  ا0الالت م�علقة مبقAولیة العروض املالیة - 6

 ٔ<مهیة ]لغة يف مر�V تق'مي العروض، ح'ث ميكن املشرتي �ك!يس حتلیل أ	سعار املقرتVة من ق�ل العارضني يف الصفقات العموم'ة 

 .قة لصاحب ٔ<فضل عرض مايلالعمويم من التhٔكد من مق�ولیة العروض املالیة و�ىل ٔ<ساسه ميكن اس�ناد الصف

 :  جتاوز تقدLرات Kدارة •

  :  1م>ال Oدد  �

  مك�ب مراق�ة املصاریف العموم'ة ٕ]Vدى اجلهات  املك�ب

  �دم 8لزتام بتقد�رات إالدارة  موضوع 0Kالل 

  د 2.613.564,300  ل مAلغ الصفقة موضوع 0Kال

  ٕاVدى املندوبیات اجلهویة  الهیلك العمويم اTي ار6كب 0Kالل
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  وصف مفصل لٕالIالل 

ّ إ  يف جلنة الصفقات مراق�ةاقرتحت إالدارة  ق س�ناد الصفقة موضوع طلب العروض املتعل

عن طریق uر0مج متویل مشرتك مع البنك (�ملاء الصاحل xلرشاب  ٕاOدى املناطقبزتوید 

�ملبلغ املشار ٕالیه Dٔ#اله رمغ وجود فارق  ٕالOدى املقاوالت )2012فریقي xلتمنیة uر0مج االٕ 

  :  مربرة هذا الفارق بـ) د 1.863.397,000(هام مع تقدFرات إالدارة 

  د 2.695.843,930تقارب العرض املقرتح مع العرض املنافس املقدر بـ 

 صعوبة م�طقة التد	ل   -

 ارتفاع Dٔسعار احملروقات  -

 درة الید العامz ن -

 ٕانقطاع الزتود �ملواد يف بعض Ùح
ان   -

 ٕارتفاع Dٔسعار Ùمسنت واملواد أ_ولیة   -

من  اكن قرار اxلجنة بعدم املوافقة #ىل املقرتح وٕا#ادة طلب العروض بتوصیة ومتسك

بعد قرابة  الوايلمراقب املصاریف العموم
ة رمغ حماو, إالدارة التد	ل +ى الس�ید 

   .قرار جلنة الصفقات شهر من

وعرض تقرFر تق
مي العروض #ىل رDٔي  Dٔ17/12/2014عید طلب العروض بتارخي 

�قرتاح ٕاس�ناد الصفقة  12/03/2015اxلجنة اجلهویة ملراق�ة الصفقات العموم
ة بتارخي 

د Dٔي Dٔقل من املقرتح أ_ول بـ  2.131.047,550مببلغ مجيل قدره  Dٔخرىملقاو, 

  د 482.516,750

  د 482.516,750یقدر الرضر بـ   ر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن إالIاللالرض 

مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت

  خمالفهتا 
  أ_مر املنظم xلصفقات العموم
ّة

  موقف مراقب املصاریف 

   

الثاين قرار جلنة الصفقات  13/11/2014بتارخي ) #دم املوافقة(قرار جلنة الصفقات أ_ول

   12/03/2015بتارخي ) املوافقة #ىل Ùس�ناد(

éل امللف   د Ù2.131.047,550س�ناد �لÏس�بة xلمقاو, مببلغ مجيل قدره   م©
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مدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك jٔو

  هبیالك jٔخرى 
  0درا

مقرت·ات لتفادي }كرر مçل هذا إالIالل 

  مسLتق*ال 

 يف صورة وجود فوارق هامة بني سعار املالّیةالتّ�ٔكّد من مق�ولیة Ùاحلرص #ىل  -

Dٔو  أ_وىلوبني العرض املقرتح 	اصة �لÏس�بة لطلبات العروض xلمرة  تقدFرات Ùدارة

  .اليت >كون فهيا املنافسة ضعیفة

  

  :  2مôال #دد  �

  مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهات املك¥þب

  امعي £سعار الصفقة اخلاصة uهتیئة م�یت لیة Dٔ #دم تربFر مق�و   موضوع إالIالل

  Dٔلف دینار1007.494  م*لغ الصفقة موضوع إالIالل

  ODٔد ا�الس اجلهویة الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

  من تقدFرات إالدارة %26جتاوز م�لغ الصفقة   وصف مفصل لٕالIالل

  Dٔلف دینار 105.756رشوع بقمية >لكفة زائدة xلم  الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن إالIالل

  2014مارس  13مؤرخ يف 2014لس�نة 1039أ_مر مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت متت خمالفهتا

 فضالرّ   موقف مراقب املصاریف

éل امللف   م©
 .طلب عروض 
ري جمديٕا#الن  -

 .رفض نتاجئ تق
مي العروض -

 هبیالك jٔخرىمدى }كرر هذا إالIالل 7ى نفس الهیلك jٔو 

  تقرFر تق
مي عروض £دید. ٕا#ادة طلب العروض

  Dٔلف دینار 901.738ٕاس�ناد مببلغ 

 Dٔلف دینار 105.756اق]صاد مببلغ

  رضورة تق
مي العروض مالیا وتربFر مدى مق�ولیة أ_سعار مقرت·ات لتفادي }كرر مçل هذا إالIالل مسLتق*ال
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 :  اتشطط يف أ�مثان املقرت·ة <ىل جلان مراق*ة الصفق •

  :  1مôال #دد  �

 مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهاتاملك¥ب

ق�ول عرض ب�ٔسعار مشطة موضوع إالIالل 

د3103088 م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

ODٔد ا�الس اجلهویةالهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل

 وصف مفصل لٕالIالل 

بناء مجمع الص�ة أ_ساس�یة وقد Dٔفضت املنافسة ٕاىل مت عرض تقرFر فرز عروض یتعلق ٕ�#ادة 

  ودون تق
مي موضوعي ملق�ولیة أ_سعار°/°32ق�ول عرض وح
د یتÔاوز تقدFرات إالدارة ب

و�لرجوع ٔ_سعار الفصول اليت تتكون مهنا الصفقة لوحظ وجود شطط �بري يف ا
لهبا وميكن 

  Ùس�تدالل #ىل س�
ل ا��ر مبایيل
Article prix de l'article dossier C 
Chape  620dt  35dt 
Armée 
Banquette  800dt  100dt 
Extérieur 
Dallage  67dt  12dt 

الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن 

إالIالل

التعاقد ب�ٔسعار مشطة مما یثقل اكهل اخلزینة بتاكلیف 
ري مربرة #لام وDٔنه #ىل س�
ل Ùس�تدالل 

 د137500	ري و تقدFرات إالدارة اجنر عنه م�لغ فان الفرق بني سعر الفصل ا_ٔ 

مرجع املق¥ضیات القانونیة jٔو الرتتی�3ة اليت 

 متت خمالفهتا

املتعلق �لصفقات  2014مارس 13املؤرخ يف  2014لس�نة  1039من أ_مر #دد  71الفصل

 . العموم
ة

  موقف مراقب املصاریف 

 ûرخي جلنة مراقب الصفقات 

  اجئ طلب العروض#دم املوافقة #ىل نت

 2015د©سمرب �11رخي £لسة اxلجنة يف

éل امللف   م©

Dٔبدت جلنة الصفقات #دم موافقهتا #ىل مقرتح جلنة الفرز اخلاص �ٕالس�ناد ومتت ٕا#ادة ٕا#الن 

  د 2868576طلب العروض وقد Dٔفضت النتاجئ ٕاىل ق�ول عرض مببلغ 

 وهو ما مكن من اق]صاد م�لغ üم مقارنة بطلب العرض أ_ويل

مقرت·ات لتفادي }كرر مçل هذا 

 إالIالل مسLتق*ال 

رضورة #دم Ùق]صار #ىل التق
مي إالجاميل ملبلغ العرض املقرتح والعمل #ىل دراسة Dٔسعار لك 

الفصول اليت تتكون مهنا الصفقة مع التوسع يف Ùع�د #ىل #دة مرجعیات دون Ùق]صار #ىل 

 ....)Dٔسعار السوق اخل. Dٔ zسعار صفقات مماث( مصدر وح
د يق التق
مي
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  :  2مôال #دد  �

 مك]ب مراق�ة املصاریف العموم
ة O�ٕدى اجلهاتاملك¥ب

 موضوع إالIالل 

Dٔقساط  03يف  م�اطق سقویة O�ٕدى املناطقتقرFر تق
مي فرز العروض یتعلق ب�ٔشغال ٕاOداث 

zش�بكة :  03قسط  02ش�بكة ا+فع #دد :  02قسط  01ش�بكة ا+فع #دد 01قسط:  م�فص

      ).76/2014طلب العروض(03ا+فع #دد

د3139300 م*لغ الصفقة موضوع إالIالل 

  ٕاOدى املندوبیات اجلهویة الهیلك العمويم اèي ار}كب إالIالل 

 وصف مفصل لٕالIالل 

د #د تقرFر تق
مي العروض نتاجئ املندوبیة اجلهویة #ىل Dٔنظار اxلجنة اجلهویة ملراق�ة الصفقاتعرضت 

 مس�بقا تبني ٔ_عضاء اxلجنة النظر فقدورمغ #دم إالشارة ٕاىل عرض امللف سابقا  2014لس�نة  76

تقرFر تق
مي عروض یتعلق بنفس هذه  2014املندوبیة 	الل شهر س�مترب  يف التقرFر ح
ث عرضت

:  01قسط(اره 
ري جمدي xلشطط يف أ_سعار مع اعتب )56/2014طلب العروض(أ_شغال 

مث Dٔ#ادت Jرش ٕا#الن طلب عروض ) Dٔد 1201:  03قسط  /Dٔد  564:  02ط قس/ Dٔد  1196

Dٔد قسط  1.456:  01قسط(:  ايل#ىل النحو التّ  مقرتOة ٕاس�ناد أ_قساط 76/2014(يف الغرض 

نتاجئ طلب  �ملقارنة مع %)20(Dٔد  Dٔ585ي uزEدة ) Dٔد 1.428:  03قسط / Dٔد  662:  02

متسك املشرتي العمويم مبق�ولیة  العمويم 
ري جمدي وقد ا�ي اعتربه املشرتي 56/2014العروض 

أ_مثان املقرتOة و#دم ٕاماكنیة احلصول #ىل عروض مالیة Dٔفضل يف Oال مت رفض امللف ٕاال Dٔن 

Dٔن الفرتة الزم�یة الفاصz بني إال#النني ال تتÔاوز  اxلجنة اجلهویة ملراق�ة الصفقات Dٔكدت #ىل

رضورة  املشرتي العمويم من نتاجئ ٕا#الن املنافسة ودعت ٕاىل موقف مما ال یّربر تغیري Dٔشهر  4

اللكفة اجلدیدة وتربFرها �ملقارنة مع نتاجئ طلب العروض السابق  ملق�ولّیةتضمني حتلیل معمق 

رفضت اxلجنة املصادقة #ىل إالس�ناد  فقد الفوارق وح
ث مل Fمتكن املشرتي العمويم من تعلیل

ٕا#الن  فقد متّ . العروض 
ري جمدي xلشطط يف أ_سعار بار طلبدعت املشرتي العمويم ٕاىل اعت و 

 /Dٔد 1.169:  01قسط( :  Dٔفىض ٕاىل ٕاس�ناد الصفقة #ىل النحو التايل xلغرض طلب عروض Õلث

 .Dٔد Dٔ527ي �ق]صاد یناهز ) Dٔد 03:1.180قسط/Dٔد02:669.549قسط

الرضر الناجت jٔو اèي اكن سLی'¥ج عن 

إالIالل
 د 527000

éل امللف   بعد إال#الن عن طلب العروض xلمرة الثالثةمتت املوافقة #ىل إالس�ناد م©
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 :  حتمیل الصفقات للكفة مالیة اضافة دون و�ه حق - 7

  :  1م�ال �دد  �

مك#ب مراق�ة املصاریف العموم�ة ٕ��دى اجلهات
املك�ب 

 موضوع إال$الل  متكني املقاو0 من ٔ.موال ٕاضاف�ة دون و)ه حق

دینار354815.702  الكشف ا-هنايئ *لصفقة

ٕا�دى الب<=ت الهیلك العمويم ا3ي ار0كب إال$الل

تبني ٔ.ن الب<یة قامت خبالص املقاو0 يف  ج�دويف ٕاطار اخلمت اJهنايئ Gلصفقة املتعلقة بABاء قا�ة 

ما مت  دون الق�ام مبعاینة 4المكیات املنجزة من ق�ل املقاو0 واحملددة Zكشف احلساب الوقيت �دد 

ٔ.ن المكیات اليت مت nالصها  5اجنازه فعلیا ح�ث اتضح عند ٕا�داد eشف احلساب الوقيت �دد 

خمتلفة متاما عن المكیات اليت وفرهتا املقاو0 فعلیا مما نتج عنه متكني  Z4كشف احلساب �دد 

املقاو0 من ٔ.موال ٕاضاف�ة دون مقابل

  

 وصف مفصل لٕال$الل

الرضر الناجت Aٔو ا3ي اكن س=ی>�ج عن  ضاف�ة دون مقابلمتكني املقاو0 من ٔ.موال إ 

إال$الل

  �دم املوافقة

  اGلجنة اجلهویة ملراق�ة الصفقات العموم�ة

 2015جویلیة30بتارخي18)لسة �دد

  

  موقف مراقب املصاریف 

    �دم املوافقة �ىل ملف اخلمت اJهنايئ مع اwعوة اىل ف#ح تدق�ق ٔ.و تفقد يف املوضوع

Hل امل Iلفم

رضورة ٕاجراء املعاینات الالزمة واملتابعة الفعا0 الجناز أ{شغال وٕاجراء معلیات تفقد Gلمشاریع يف 

  طور �جناز وردع ا�الفات والتقصري املر�ك�ة من ق�ل امللكفني مبتابعة ومراق�ة املشاریع

  

مقرتNات لتفادي 0كرر مLل هذا 

إال$الل
  

  اخلامتة

ة املصاریف من nالل دراسة إالnالالت و عرض بعضها اىل العمل �ىل اصالح مAظومة الترصف من �سعى الهیئة العامة ملراق�

والتصورات املمكAة ل�سویة الوضعیات املت�ٔكّدة قصد �دم تعطیل السري العادي Gلعمل عند تنف�ذ املزيانیة، مع اwّعوة ٕاىل اّختاذ nالل �قرتا�ات 

  .ة العموم�ّة �لتّ¢س¡یق مع اكفة الهیالك املتدا�n حلومكة إالنفاق العمويمق �ملالیّ  تتعلّ ریّة يف العدید من املسائل اليتذ�لول )

ف اليت ٔ.فرزت العدید رصّ م ٕا�دى جماالت التّ طار �رت¥يب ینظّ إ ة ا�داد ة ملراق�ة املصاریف العموم�ّ  الهیئة العامّ يف هذا �طار س�#وّىل 

   .ةفقات العموم�ّ طار الّص إ اء العمويم nارج nالالت و هو الّرش من االٕ 



 ع�زء الرابــــاجل

  فرّ ـــاالت التص�یمي بعض جم� تق 
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  2015ت بعنوان س�نة ة �ى الب��ّ املدیونیّ :  لاحملور أ�وّ 

ّ  تعدّ  لبEãت Dٔمهیة والیة و>ك¡يس م]ابعة املدیونیة x  24موز#ة #ىل  	اضعة ملراق�ة املصاریف العموم
ّة بãیة 264ة وJس�یّ ة التّ امجلهوری


ة من كربى من ح
ث ٕاعتبار امجلا#ات احمللیة من Dٔكرث الهیالك العموم
ة ٕان¡شارا ومالمسة xلمرافق العموم
ة وٕالتصاقا حباج
ات املواطن الیوم

  .نظافة وتنوFر وOا, مدنیة و
ريها من اخلدمات احلیویة

سات واملÏش�ٓت العموم
ة وجتاه اخلواص اليشء ا�ي یطرح بعض سّ كام تعترب البEãت من Dٔكرب الهیالك العموم
ة تداینا جتاه املؤ 

وم
ة ال¡ساؤالت حول إالس�تقاللیة املالیة والقدرة #ىل Dٔ	ذ القرارات من pة ومدى ٕاOرتام قوا#د حسن الترصف يف املوارد وقوا#د املالیة العم

  .واحلومكة الرش�یدة من pة Dٔخرى

  :  دیونیة +ى البEãت وذW من 	الل التطرق ٕاىل النقاط التالیةویتعلق هذا احملور من التقرFر بتق
مي امل

  .إالطار الرتت�يب +یون البEãت -

éشخیص لوضعیة ا+یون العموم
ة +ى البEãت من ح
ث احلجم إالجاميل والÏس�بة �ملقارنة مع العنوان أ_ول دون اO¡ساب  -

 .القسم أ_ول املتعلق uك]z أ_جور

ب جحم ا+یون وتوزیع ا+یون املذ�ورة #ىل املؤسسات العموم
ة ودراسة جحمها و�یف
ة >ركزيها +ى Dٔمه >رت�ب البEãت حس  -

  .املؤسسات العموم
ة ا+ائنة وطرح إالشاكلیات اليت تفرزها هذه الوضعیة

شاكلیات اليت éشخیص لوضعیة ا+یون +ى اخلواص والتطرق لقميهتا امجللیة و>رت�ب البEãت حسب Dٔمهیة ا+یون وطرح االٕ  -

  .تفرزها هذه الوضعیة

 .املقرتOات والتوصیات -

 إالطار الرتت�يب fلمدیونیة �ى الب��ت  -  1

 :  تعریف املدیونیة 1- 1

ف الق
ام بعقد نفقة مل Fرد مضن النصوص املنظمة xلاملیة العموم
ة واحملاس�بة تعریف دق
ق Fãxن بل ٕاكتفت �لتحÔري #ىل Dٓمري الّرص 

كام تعرضت الرتات�ب لسقوط ا+Fن Dٔو تعلیقه Dٔو التنازل عنه وٕاعتربت ٕاصدار Dٔذون >زود یدیویة دون  ٕاقرارها مبزيانیة املصاریف Dٔو رصفها بدون

  .>رخ
ص خط�ٔ ترصف یوجب الت¡�عات اجلزائیة
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املتعلق بضبط  2013نومفرب 25
ري Dٔنه ميكن إالس�ت�Eاس �لتعریف الوارد �لفصل أ_ول من قرار الس�ید رئ�س احلكومة املؤرخ يف 

داف ٕاجراءات الربجمة الس�نویة xلنفقات والت�ٔشري #لهيا �لÏس�بة xلوزارات املعنیة �لتÔارب اúمنوذج
ة لنظام الترصف يف املزيانیة حسب أ_ه

ى هذه النفقات دیو0 وتبق .املصاریف اليت مت مبق]ضاها معل م�جز 	الل الس�نة دون Dٔن یمت ت�ٔدFهتا ٕاىل صاحب العمل املنجز" :  وا�ي یعتربها

 ãّÍ[ة املعنیةم
  ."ة بذمة الهیالك العموم

  :  تÏ]ج عن نو#ني من النفقات ا+یونوجتدر إالشارة Dٔن 

Üلیة يف ش�ٔهنا مل éسدد يف  • D ذون >زودDٔ و تعهدات #ادیة من مزيانیة الترصف مت ٕاس�تصدارDٔ نفقات م]عهد هبا يف ٕاطار صفقات

, الالزمة ومل یقع 	الصها يف س�نة الترصف السابقة لعدم حتق
ق املداخ
ل املقدرة عند إال�ن بعد ٕاجنازها لعدم توفر الس�یو

 .ٕا#داد املزيانیة وذW لنقص يف إالس�تÍالصات

ّ رصفها �س�تعامل Dٔذون >زوّ  نفقات متّ  •  .زمةر إالع�دات الّال ة لعدم توفّ د یدوی

  :  بعض القوا�د وإالجراءات املتعلقة �لترصف يف ا	یون 2- 1

  :  الیةصوص التّ یون مضن النّ ف يف ا+ّ رصّ قة �لتّ نصیص #ىل بعض القوا#د وإالجراءات املتعلّ التّ  متّ 

-   ّKبة العموم3ّ جمLة واملمتمة لهاصوص املنقّ والنّ  1973د©سمرب  31خ يف املؤرّ  1973لس�نة  81ادرة مبق]ىض القانون #دد الّص  ة احملاس�  : 

�لتعرض لسقوط ا+یون �لتقادم وقطع مدة  51ٕاىل  46دق
قا xلمدیونیة واكتفت يف الفصول من  مل تعط جمz احملاس�بة العموم
ة تعریفا

 . التقادم وتعلیقه

éسقط �لتقادم و>رجع هنائیا لفائدة ا+و, Dٔو املؤسسات العامة إالداریة Dٔو امجلا#ات :  من ا�z املذ�ورة #ىل ما یيل 46ونص الفصل 

ون اليت مل یقع éسدیدها يف غضون أ_ربع س�نوات املوالیة xلس�نة املالیة العائدة ٕاúهيا ت� ا+یون ٕان اكن Dٔحصاب احلق العموم
ة احمللیة مجیع ا+ی

یقطنون بتوJس ويف غضون مخسة س�نوات ٕان اكنوا یقطنون �خلارج وذW ٕ�س�ت&�اء ا+Fن العمويم واجلراEت اليت مينحها الصندوق القويم 

  .اليت لها Dٓ£ال 	اصة xلتقا#د و
ريها من ا+یون

جيوز يف ظروف ؤ_س�باب 	اصة التنازل عنه :  Fن Dٔنهة تنازل السلط إالداریة جزئیا عن ا+ّ صوص ٕاماكنیّ خب 50الفصل  نّص كام 

  .جزئیا Dٔو لكیا لفائدة صاحب ا+Fن بقرار من وزFر املالیة ٕان اكن ا+Fن بذمة ا+و, Dٔو ٕاOدى املؤسسات العامة إالداریة

ّ  84ل الفص نّص و    ".ال جيوز عقد Dٔیة نفقة Dٔو رصفها ما مل یقع تقرFرها مبزيانیة املصاریف" ه#ىل Dٔن

ص لها ما یقابلها من ٕاع�دات #دم جتاوز إالع�دات املرصودة �ملزيانیة وعقد نفقات £دیدة بدون Dٔن خيّص " بـ 85الفصل  ویلزم

  ".حسب الرشوط املقررة �لقانون أ_سايس xلمزيانیة

ّ فقات امل�ٔمور برصفها ٕاذا مل تتوفّ #ىل احملاسب Dٔن ميتنع من ت�ٔدیة النّ " 272لفصل ا وDٔضاف   ".ة اكف
ة ل¡سدیدهار +یه Dٔموال بãی
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 .سايس ملزيانیة امجلا#ات احمللیةاملتعلق �لقانون ا_ٔ  1975ماي  14مؤرخ يف  1975لسLنة  35القانون <دد  -

خمالفة  وتعدّ . هد هبا 	الل الس�نة �لعنوان أ_ول م�لغ املقابیض احلاصz فعلیا#ىل حتÔري جتاوز مجz النفقات املتع  30نص الفصل 

 أ_حاكم املنصوص #لهيا �لفقرة أ_وىل من هذا الفصل خط�ٔ ترصف یعرض من یتوىل ٕار>اكبه من بني Dٓمري رصف مزيانیات امجلا#ات احمللیة Dٔو

  .ة املسؤولیة املدنیّ من یفوض هلم من 
ري Dٔعوان هذه امجلا#ات يف عقد النفقات ٕاىل

  .ةعوى املدنیّ +ّ الق
ام �ویتوىل وزFر ا+ا	لیة، عند إالق]ضاء رفع تقرFر يف الغرض ٕاىل الوزFر أ_ول و 

ّ  31الفصل  نّص و  ة ا�هزة �ملنظومة املعلوماتیة ا±صصة یّ ات امجلا#ات احمللّ ر #ىل Dٓمري رصف مزيانیّ ه حيجّ من نفس القانون #ىل Dٔن

  .لنفقات عند تنف
ذ املزيانیة ٕاس�تعامل Dٔذون >زود یدویةرصف يف اxلتّ 

فقد نص #ىل Dٔن القرار املتعلق بغلق مزيانیة امجلا#ة احمللیة یث�ت املبلغ اúهنايئ xلموارد املس�تÍلصة والنفقات  Dٔ34ما الفصل   

نة ٕاىل احلسابني املف]وOني �لعملیات اخلار£ة عن امل�ٔذون بدفعها 	الل الس�نة ویلغي إالع�دات الباق
ة دون ٕاس�تعامل وFرخص يف نقل ن¡
Ôة الس� 

نتقايل �لÏس�بة xلجزء املزيانیة xلجام#ة احمللیة حتت عنوان املال إالح]یاطي �لÏس�بة xلعنوان أ_ول واجلزئني الثالث والرابع من العنوان الثاين واملال االٕ 

  .اخلامس من العنوان الثاين

ل النفقات املبوبة �جلزئني الثالث والرابع من العنوان الثاين كام ميكن ٕاس�تعامل هذا املال وميكن ٕاس�تعامل املال إالح]یاطي úمتوی  

 عند إالق]ضاء ل¡سویة العجز احلاصل 	الل س�نة Dٔو خلالص دیون محمو, #ىل العنوان أ_ول وذW يف Oدود الفوائض 
ري املت�ٔتیة من املوارد

  .املوظفة

  .املال إالنتقايل úمتویل النفقات املدر£ة �جلزء اخلامس من العنوان الثاين وفق تبوFهبا أ_صيل ویمت ٕاس�تعامل الفوائض املود#ة حبساب

ویعرض القرار املشار ٕالیه �لفقرة أ_وىل من هذا الفصل #ىل مصادقة سلطة إالرشاف ا±تصة �ملصادقة #ىل املزيانیة مرفوقا بÏسÍة 

  .من احلساب املايل

املتعلق �لتوزیع فصال فصال لٕالع�دات املف]وOة مبق]ىض القانون  1994دÜسمرب  26املؤرخ يف  1994لسLنة  2617أ�مر <دد  -

  .و	اصة بضبط طرق 	الص نفقات الترصف 1995واملتعلق بقانون املالیة لس�نة  1994د©سمرب  26املؤرخ يف  1994لس�نة  127#دد 

�Fن یعمتدون نظام إال#الم
ة يف تنف
ذ املزيانیة ٕاس�تعامل Dٔذون توزد یتعني #ىل Dٓمري الرصف ا:  نص الفصل الثالث من أ_مر املذ�ور

Üلیة D.  

  .وال éس�تعمل Dٔذون الزتوید الیدویة ٕاال يف احلاالت إالس�ت&�ائیة املرخص فهيا من طرف وزFر املالیة

>رش�ید  حول n5200انفي  19بتارخي  06وم'شور الوزmر أ�ول <دد  n2005انفي  19املؤرخ يف  2005لسLنة  11أ�مر <دد  -

  .نفقات احملروقات واس�تعامل الس�یارات إالداریة
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حول >رش�ید ٕاس�هتالك الطاقة يف إالدارة واملؤسسات  j2012ٔفریل  17املؤرخ يف  2012لسLنة  22م'شور رئ�س احلكومة <دد  -

 .واملÏش�ٓت العموم
ة

 .دارة واملؤسسات واملÏش�ٓت العموم
ةحول >رش�ید ٕاس�هتالك املاء يف االٕ  2007ماي  23بتارخي  22م'شور الوزmر أ�ول <دد  -

  .حول >رش�ید ٕاس�هتالك الطاقة يف إالدارة واملؤسسات واملÏش�ٓت العموم
ة jٔ2007كتوÑر  22بتارخي  38م'شور الوزmر أ�ول <دد  -

تدف>ة حول التق
د �لرز0مة املتعلقة بت�دید فرتات éشغیل Dٔنظمة ال  2006نومفرب  15املؤرخ يف  37م'شور الوزmر أ�ول <دد  -

  .والتك
یف

 .دهياات إالدارة جتاه مزوّ ت�س�یط ٕاجراءات éسدید م]jٔ2013  ãّÍوت  21مؤرخ يف  2207م'شور وزmر املالیة <دد  -

  .خ
ص املس�بق xلس�ید وزFر املالیة ٔ_مري الرصف ٕاصدار Dٔذون >زود یدویة يف احلاالت إالس�ت&�ائیةDٔلغى هذا املÏشور الرتّ 

 .حول معاجلة ظاهرة املدیونیة 1999اوت  27ارخي بت 45م'شور وزmر ا7اIلیة <دد  -

حول م]ابعة ٕاس�تÍالص  n2003انفي  06ة لتوزیع البرتول بتارخي كة الوطنیّ ئ�س املدmر العام �لّرش ة ٕاىل الرّ رة وزmر املالیّ مذكّ  -

 .ةسات العموم
ّ و, واملؤسّ كة +ى ا+ّ ات الّرش مس�تحقّ 

  ب��ت�شخیص مدقق لوضعیة املدیونیة امجللیة fل  -  2
ة وضبط قمية ة واخلاصّ یون العموم
ّ ت من ح
ث توزیعها بني ا+ّ ة +ى البEãّ ق لٔ�جحام الكربى xلمدیونیّ طرّ يف هذا اجلزء التّ  س�متّ 

  .یون �ملقارنة مع ا�موع العامة مجz ا+ّ یّ و>رت�هبا حسب Dٔمهّ  )1(ات املتقاربة جغراف
ّ یون حسب مجموع البEãّ ا+ّ 

ّ  264 ـz بة املسÔّ ة واخلاصّ یون العموم
ّ بلغت مجz ا+ّ    : ايلع اكلتّ ملیون دینار وتتوزّ  119.253م�لغا قدره  2015ة يف هنایة س�نة بãی

- 108.242  ّ
 .یونمن مجz ا+ّ % 90.76ة بÏس�بة ملیون دینار دیون معوم

 .من مجz ا+یون%  9.24ملیون دینار دیون جتاه اخلواص بÏس�بة  11.011 -

  

  

                                                            

ف&ضم ب��ت وال�ت  ل الغريبالشامف&ضم ب��ت وال�ت %بل وبزنرت وزغوان، ٔ�ما  الّشامل الّرشيقب��ت وال�ت تو�س ؤ�ر�نة و�ن عروس وم�وبة، ٔ�ّما :  تو	س الكربىتضم ب��ت  )1(

الوسط ف<ضم ب��ت وال�ت س1یدي بوزید والقريوان وصفاقس، ویضم  الوسط الرشيقیضم ب��ت وال�ت سوسة واملهدیة وامل3س1تري، ٔ�ما ب��ت  والسا�ل.-ة وج�دوبة والاكف، 
 ب��ت وال�ت قفصة وتوزر وقHيل  اجلنوب الغريبت قاFس ومدنني وتطاو@ن وC�ٔريا یضم ف&ضم ب��ت وال� اجلنوب الرشيقب��ت والیيت القرص@ن وسلیانة، ٔ�ما  الغريب
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 دینارف #ٔل:  الو�دة

 الب��ت

دون  مزيانیة العنوان أ�ول
-لأ�و طرح القسم-ت�ٔ�ري

 مج& ا%یون اخلاصةمج& ا%یون العموم"ة

مجل ا%یون العموم"ة 
 واخلاصة

  ال-س,بة
 من ا0موع العام

  تو8س الكربى وال�ت ب��ت

)م?وبة  - <ن عروس   - ;ٔر�نة -تو8س(
102 280 26 840 2 014 28 854 24,20% 

  اجلنوب الغريب وال�ت ب��ت

 )قJيل- توزر-قفصة(

13 467 21 777 494 22 271 18,68% 

  اجلنوب الرشيقوال�ت  ب��ت

 )تطاوPن  مدنني -قاMس(

25 650 17 133 1 969 19 101 16,02% 

  الشامل الغريب وال�ت ب��ت

 )الاكف  - ج?دوبة  - �Tة(

14 766 12 980 338 13 318 11,17% 

  الساXل وال�ت �تب�

 )الاكف  -املهدیة   -سوسة (

58 309 8 890 2 010 10 900 9,14% 

  الوسط الغريبوال�ت  ب��ت

 )سلیانة  -القرصPن (

19 944 8 980 1 405 10 385 8,71% 

  الوسط الرشيقوال�ت  ب��ت

)صفاقس  - القريوان   - س,یدي بوزید (
46 523 6 818 2 496 9 314 7,81% 

  الشامل الرشيقوال�ت  تب��

 )زغوان  - بزنرت   - `بل(

47 315 4 825 284 5 109 4,28% 

 %100,00 253 119 011 24211 254108 328 ا0موع

 تصارحي #ٓمري الرصف /لب-,ت:  املصدر

اجلنوب الغريب بقمية والEت ت Eّ توJس الكربى وبã والEت تز يف بEãّ ت ترتكّ ة xلبEãّ یون امجللیّ ضح من هذا اجلدول Dٔن ا+ّ ویتّ 

  .ملیون دینار 119.253ة اليت بلغت ة واخلاصّ یون العموم
ّ من القمية امجللیة ãxّ %  42.87لملیون دینار وهو ما ميثّ  51.125
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	� ا����ن  :
 ����� د��ر


	� ا����ن  :

د��� ر�����
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قارنة مع العنوان أ_ول بعد ویوحض اجلدول التايل >رت�ب البEãت املتقاربة جغراف
ا من ح
ث Dٔمهیة Jس�بة ا+یون العموم
ة واخلاصة �مل

  :  طرح القسم أ_ول املتعلق �لت�ٔ£ري

  #ٔلف ا6ینار:  الو�دة

 الب��ت
دون  مزيانیة العنوان أ�ول

 - أ�ول طرح القسم–ت�ٔ�ري 

 مج' ا&یون العموم#ة واخلاصة مج' ا&یون اخلاصة مج' ا&یون العموم#ة

 القمية ال.س-بة القمية ال.س-بة القمية
2ملقارنة مع العنوان أ�ول دون  ال.س-بة

 ا56ساب الت�ٔ�ري

 %165,37  271 22 %3,67 494%161,70 777 21  467 13 اجلنوب الغريبوال�ت ب��ت 

 %90,20  318 13 %2,29 338%87,90 980 12  766 14 الشامل الغريبوال�ت ب��ت 

 %74,47  101 19 %7,68 969 1%66,80 133 17  650 25 اجلنوب الرشيقوال�ت ب��ت 

 %52,07  385 10 %7,05 405 1%45,03 980 8  944 19 الوسط الغريبوال�ت ب��ت 

 %28,21  854 28 %1,97 014 2%26,24 840 26  280 102 توFس الكربىوال�ت ب��ت 

 %20,02  314 9 %5,37 496 2%14,65 818 6  523 46 الوسط الرشيق وال�ت ب��ت

 %18,69  900 10 %3,45 010 2%15,25 890 8  309 58 السا6ل وال�ت ب��ت

 %10,80  109 5 %0,60 284%10,20 825 4  315 47 الشامل الرشيقوال�ت ب��ت 

 %36,33  253 119 %3,35 011 11%32,98 242 108  254 328 اJموع العام

  :  دول ما یيلونت�ني من املعطیات املضمنة �جل

Dٔمهیة جحم ا+یون العموم
ة واخلاصة �ملقارنة مع احلجم إالجاميل xلعنوان أ_ول بعد طرح ٕاع�دات الت�ٔ£ري ح
ث بلغت Jس�هتا  -

لك البEãت التوJس�یة دیو0 تثقل اكهل مزيانیاهتا حبجم یصل ٕاىل Dٔكرث  –وبÏسب م]فاوتة  - وهو ما یف
د éسجیل %  36.33

  .من الثلث

مقابل %  32.98ة Jس�بة ا+یون العموم
ة �ملقارنة مع احلجم إالجاميل xلعنوان أ_ول بعد طرح الت�ٔ£ري ح
ث بلغت Jس�هتا Dٔمهی -

 .Jس�بة ا+یون اخلاصة%  3.35

ٔ÷دىن Oد مت éسجی] ببEãت الشامل الرشيق % é10سجیل لك البEãت لÏسب مرتفعة من التداFن إالجاميل >راوحت بني  -

 .قىص Oد مت éسجی] ببEãت اجلنوب الغريب÷ٔ %  165.37و

بãیة أ_وىل أ_شد تداینا من ح
ث Dٔمهیة Jس�بة ا+یون العموم
ة واخلاصة �ملقارنة مع العنوان أ_ول بعد  20ویوحض اجلدول التايل الـ

  :  طرح القسم أ_ول املتعلق �لت�ٔ£ري
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  �ٔلف دینار:  الو�دة

العدد 
 الرتيب

 الب�یة

دون  أ�ول مزيانیة العنوان
  ت�ٔ�ري

 - أ�ول طرح القسم - 

 مج' ا&یون العموم#ة واخلاصة مج' ا&یون اخلاصة مج' ا&یون العموم#ة

 القمية ال.س-بة القمية ال.س-بة القمية
2ملقارنة مع العنوان  ال.س-بة

 أ�ول دون ا56ساب الت�ٔ�ري

 %732,28 405 %0,00 0%732,28 405  55 مطامطة القدمية 1

 %655,80 154 3 %4,16 20%651,65 134 3  481 نفطة 2

 %650,65 020 1 %32,00 50%618,65 970  157 ق�الط 3

 %572,48 235 2 %7,23 28%565,26 207 2  390 سوق ��د 4

 %503,20 510 1 %24,26 73%478,94 437 1  300 دقاش 5

 %467,00 770 %222,06 366%244,94 404  165 ح�درة 6

 %460,02 284 3 %4,67 33%455,35 251 3  714 ق�يل 7

 %448,84 578 %0,00 0%448,84 578  129 متغزة 8

 %441,22 385 1 %7,29 23%433,93 363 1  314 مارث 9

 %427,29 635 6 %1,12 17%426,17 617 6  553 1 قرطاج 10

 %367,48 905 %2,78 7%364,70 898  246 &رقو 11

 %312,37 776 3 %48,20 583%264,17 193 3  209 1 حامم �نف 12

 %293,48 465 %0,29 0%293,19 465  159 واد ا,لیل 13

 %273,06 631 %3,12 7%269,93 623  231 �امة اجلرید  14

 %268,59 651 %7,84 19%260,75 632  242 تالبت 15

 %266,48 958 %6,78 24%259,71 933  359 6س4تور 16

 %255,16 883 1 %0,01 0%255,15 883 1  738 طرببة 17

 %251,50 115 2 %2,98 25%248,53 090 2  841 طربقة 18

 %248,71 792 3 %14,27 218%234,44 574 3  525 1 بنقردان 19

 %236,15 408 2 %0,68 7%235,47 401 2  020 1 س4یدي بوسعید 20

 %356,14 561 38 %13,86 501 1%342,27 060 37  828 10 ب�یة20مجموع ال

 %36,33 253 119 %3,35 011 11%32,98 242 108 254 328 اJموع العام للك الب��ت

   
  

  :  ول بعد طرح الت�ٔ£ريویوحض اجلدول التايل توزیع البEãت حسب Jسب ا+یون مقارنة �ٔ_جحام امجللیة xلعنوان ا_ٔ 
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 &دد الب#"ت س�بة ا�یون مقارنة �لعنوان أ�ول �قص الت�ٔ�ري

 77 % 5ٕاىل  0من 

 23 % 10ٕاىل  5,1من 

 35 % 20ٕاىل  10,1من 

 36 % 50ٕاىل  20,1من 

 35 % 100ٕاىل  50,1من 

 30 % 200ٕاىل  100,1من 

 28 % 735ٕاىل  200,1من 

 264 ا(موع

  

 
  

  :  ن 	الل املعطیات السالفة ا��ر مایيلونت�ني م

بãیة من الضعف  é28سجیل البEãت Jسب �برية ãxیون مقارنة �ٔ_جحام امجللیة xلعنوان أ_ول بعد طرح الت�ٔ£ري بلغت +ى  -

 %. 732.28ٕاىل س�بعة Dٔضعاف ح
ث بلغت +ى بãیة مطامطة القدمية 

 .قارنة مع العنوان أ_ول بعد طرح ت�ٔ£ري�مل%  200و%  100بãیة Jسب دیون بني  é65سجیل   -

  :  ویوحض اجلدول التايل >رت�ب البEãت من ح
ث احلجم امجليل ãxیون العموم
ة وجتاه اخلواص
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 ٔ�لف ا�ینار:  الو�دة

 الب�یة

دونمزيانیة العنوان أ�ول
  ت�ٔ�ري

 - أ�ول طرح القسم - 

 ني اخلواصSدد ا&ائن مج' ا&یون اخلاصة مج' ا&یون العموم#ة
مجموع ا&یون العموم#ة 

 واخلاصة

ال.س-بة من اJموع 
 العام

 %5,57  646 6 246  216 2  430 4  002 14 صفاقس1

 %5,56  635 6 10  17  617 6  553 1 قرطاج2

 K 3 051  5 444  117  132 5 561  4,66%ردو3

 %3,18  792 3 103  218  574 3  525 1 بنقردان4

 %3,17  776 3 100  583  193 3  209 1 نفحامم �5

 %2,97  546 3 10  616  930 2  172 3 مدنني6

 %2,75  284 3 46  33  251 3  714 ق�يل7

 %2,65  154 3 5  20  134 3  481 نفطة 8

 %2,17  592 2 51  301  292 2  596 3 القرصNن9

 %2,16  578 2 79  728  850 1  698 4 قاPس10

 %2,02  408 2 5  7  401 2  020 1 س4یدي بوسعید11

 %1,87  235 2 5  28  207 2  390 سوق ��د12

 Sٔ 7 935  1 540  644  103 2 184  1,83%رQنة13

 %1,77  115 2 12  25  090 2  841 طربقة14

 %1,60  903 1 10  130  773 1  226 1 توزر 15

 %1,58  883 1 28  0  883 1  738 طرببة 16

 %1,46  741 1 11  10  731 1  324 1 الاكف  17

 %1,43  708 1 20  62  646 1  758 5 بزنرت18

 %1,43  701 1 0  0  701 1  004 1 الردیف19

 %1,27  510 1 17  73  437 1  300 دقاش 20

 %51,11 953 60 993 827 5 125 55  536 54 ب�یة 20مجموع 

 %100,00 253 119 2327 011 11 242 108  254 328 عام للك الب��تاJموع ال

  

ملیون  60.952بãیة بقمية  20من مجموع ا+یون العموم
ة واخلاصة xلبEãت ترتكز +ى %  51.11 من هذا اجلدول Dٔن ونت�ّني 

  .ملیون دینار 119.253+یون البالغ من مجموع ا%  22.15ملیون دینار وبÏس�بة  26.409بEãت بقمية  05دینار و	اصة +ى 
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3 -   ّ  :  شخیص املدقق لوضعیة مدیونیة الب��ت جتاه امل�ش�ٓت العموم
ةال�

+ى Dٔمه املؤسسات العموم
ة املتعامz مع امجلا#ات احمللیة ويه الرشكة  2015بلغت مجz ا+یون العموم
ة xلبEãت يف هنایة س�نة 

الوطنیة ٕالس�تغالل وتوزیع املیاه ورشكة ٕاتصاالت توJس وصندوق القروض والواك, الوطنیة لترصف يف التوJس�یة xلكهر�ء والغاز والرشكة 

  .ملیون دینار 108.242النفاEت واملطبعة الرمسیة 

  :  وتتوزع هذه ا+یون #ىل البEãت اكلتايل

  Sٔلف اZینار:  الو�دة

 ال.س-بة من اJموع العام مج' ا&یون العموم#ة - لأ�و  طرح القسم–دون ت�ٔ�ري  مزيانیة العنوان أ�ول الب��ت

 %24,80  840 26  280 102 تو_س الكربىوالQت ب]Qت 

 %20,12  777 21  467 13 اجلنوب الغريب والQت ب]Qت

 %15,83  133 17  650 25 اجلنوب الرشيق والQت ب]Qت

 %11,99  980 12  766 14 الشامل الغريب والQت ب]Qت

 %8,30  980 8  944 19 الوسط الغريب والQت ب]Qت

 %8,21  890 8  309 58 السا�ل والQت ب]Qت

 %6,30  818 6  523 46 الوسط الرشيق والQت ب]Qت

 %4,46  825 4  315 47 الشامل الرشيق والQت ب]Qت

 %100,00  242 108 254 328 اJموع
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 48.616ن العموم
ة xلبEãت ترتكز يف بEãت توJس الكربى وبEãت اجلنوب الرشيق بقمية ویتضح من هذا اجلدول Dٔن ا+یو

  :  من القمية امجللیة ãxیون املعنیة وميكن تفصیل هذه ا+یون اكلتايل%  44.92ملیون دینار وهو ما ميثل 
    

ون دینار وتعترب بEãت والیة توJس ا_ٔكرث ملی 26.839بلغت ا+یون العموم
ة لبEãت توJس الكربى :  بEãت توJس الكربى -

ملیون دینار وبãیة �ردو بقمية  6.617ملیون دینار و	اصة بãیة قرطاج بقمية  16.604تداینا حبجم ٕاجاميل ãxیون العموم
ة بلغ 

 .ملیون دینار 5.443

-  

ون دینار وتعترب بEãت والیة توزر Dٔمه ملی 21.777بلغت ا+یون العموم
ة لبEãت اجلنوب الرشيق :  بEãت اجلنوب الغريب -

 .ملیون دینار 3.134ملیون دینار و	اصة بãیة uن نفطة بقمية  7.545البEãت من ح
ث جحم ا+یون العموم
ة بقمية 

 

ل بعد طرح تداینا من ح
ث Dٔمهیة Jس�بة ا+یون العموم
ة �ملقارنة مع العنوان أ_و  كرثبãیة أ_وىل ا_ٔ  20ویوحض اجلدول التايل الـ

  :  القسم أ_ول املتعلق �لت�ٔ£ري

  Sٔلف اZینار:  الو�دة

العدد 
 الرتيب

 - أ�ول طرح القسم–دون ت�ٔ�ري  مزيانیة العنوان أ�ول الب�یة

 مج' ا&یون العموم#ة

 ال.س-بة القمية

 %732,28  405 55 مطامطة القدمية 1

 %651,65  134 3 481 نفطة  2

 %618,65  970 157 ق�الط  3

 %565,26  207 2 390 سوق ��د 4

 %478,94  437 1 300 دقاش  5

 %455,35  251 3 714 ق�يل 6

 %448,84  578 129 متغزة  7

 %433,93  363 1 314 مارث 8

 %426,17  617 6 553 1 قرطاج 9

 %364,70  898 246 &رقو 10

 %293,19  465 159 واد ا,لیل  11

 %269,93  623 231 اجلرید�امة   12

 %264,17  193 3 209 1 حامم �نف 13

 %260,75  632 242 تالبت 14
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 %259,71  933 359 6س4تور  15

 %255,15  883 1 738 طرببة  16

 %248,53  090 2 841 طربقة 17

 %244,94  404 165 ح�درة 18

 %235,47  401 2 020 1 س4یدي بوسعید 19

 %234,44  574 3 525 1 نبنقردا 20

 %342,27 060 82837 10 ب�یة 20مجموع ال

 %32,98 242 253108 328 اJموع

  

  

  :  وتتوزع البEãت حسب Jسب ا+یون العموم
ة من العنوان أ_ول بعد طرح الت�ٔ£ري اكلتايل

 Sدد الب��ت Fس-بة ا&یون العموم#ة مقارنة 2لعنوان أ�ول Yقص الت�ٔ�ري

 84 % 5ٕاىل  0من 

 21 % 10 ٕاىل 5,1من 

 38 % 20ٕاىل  10,1من 

 36 % 50ٕاىل  20,1من 

 30 % 100ٕاىل  50,1من 

 28 % 200ٕاىل  100,1من 

 27 % 735ٕاىل  200,1من 

 264 اJموع
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  :  ونت�ني من 	الل هذا اجلدول مایيل

بãیة  27لیة xلعنوان أ_ول بعد طرح الت�ٔ£ري بلغت +ى éسجیل البEãت Jسب �برية ãxیون العموم
ة مقارنة �ٔ_جحام امجل  -

 %. 732.28من الضعف ٕاىل س�بعة Dٔضعاف و	اصة بãیة مطامطة القدمية بÏس�بة 

 .�ملقارنة مع العنوان أ_ول بدون ٕاO¡ساب الت�ٔ£ري%  200و%  100بãیة Jسب دیون بني  é65سجیل  -

 :  العموم
ة اكلتايل وتتوزع ا+یون العموم
ة بذمة البEãت بني املÏش�ٓت -

 

  �ٔلف دینار:  الو�دة   

 ال.س-بة من اJموع العام مجموع ا&]ن امل.ش�ٔة العموم#ة ا&ائنة

 %48,38 372 52 صندوق القروض

 %24,91 967 26 الرشكة التو_س4یة ,لكهرKء والغاز

 %6,20 707 6 رشكة ٕاتصاالت تو_س

 %8,88 610 9  مqشpٓت معوم�ة Sٔخرى 

 %6,11 619 6 لوطنیة ٕالس4تغالل وتوزیع املیاهالرشكة ا

 %5,11 528 5 الواكv الوطنیة ,لترصف يف النفاQت

 %0,41 440 املطبعة الرمسیة ,لبالد التو_س4یة

 %100,00 242 108 اJموع العام
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سا +ى صندوق القروض والرشكة ونت�ني من املعطیات املضمنة يف هذا اجلدول Dٔن دیون املÏش�ٓت العموم
ة xلبEãت ترتكز Dٔسا

  .من القمية امجللیة +یون البEãت جتاه املÏش�ٓت العموم
ة%  73.30ملیون دینار وبÏس�بة  79.338التوJس�یة xلكهر�ء والغاز بقمية مجلیة بلغت 

  :  وميكن تفصیل املبلغ املذ�ور كامیيل

ملیون دینار  52.371ما Fزید عن  2015هنایة س�نة  بلغت مجz دیون البEãت جتاه صندوق القروض يف:  صندوق القروض -

ملیون دینار وبãیة حامم أ_نف بقمية  4.018ملیون دینار وبãیة �ردو بقمية  4.238ترتكز 	اصة +ى بãیة قرطاج بقمية 

 .ملیون دینار 1.915ملیون دینار وق�يل بقمية  2ملیون دینار وطربقة بقمية  2.177

طیات املتعلقة بدیون البEãت +ى صندوق القروض مت Ùع�د #ىل مجz أ_قساط اليت Oل Dٔ£لها ومل #لام وDٔنه عند مجع املع  -

  .éسدد

ما  2015بلغت مجz دیون البEãت جتاه الرشكة التوJس�یة xلكهر�ء والغاز يف هنایة س�نة :  الرشكة التوJس�یة xلكهر�ء والغاز -

ملیون دینار  1.190ملیون دینار ونفطة بقمية  1.990بãیة القرصFن بقمية  ملیون دینار ترتكز 	اصة +ى F26.966زید عن 

 .ملیون دینار 0.974ملیون دینار وبãیة القرص بقمية  1.176ملیون دینار والاكف بقمية  1.185وق�يل بقمية 

 Jت اليت تعجز عن سداد دیوهنا جتاه الرشكة التوEãال #ىل اكهل الب
س�یة xلكهر�ء والغاز رمغ £دو, وميثل هذا املبلغ عبئا ثق

  .ا+یون #ىل س�نوات م]عددة

و كام Dٔن éسجیل البEãت +یون جتاه املÏش�ٔة العموم
ة املعنیة یعترب م�اقضا ملا £اءت به املناشري املنظمة xلتحمك يف الطاقة اليت تدع

  .واء حسب الت�ٔشري الطايقالبEãت لرتش�ید اس�هتالك الطاقة و>ركزي الفوان�س املق]صدة واق]ناء مك
فات اله

 Dٔما �لÏس�بة xلرشكة الوطنیة لتوزیع البرتول فٕان #دم uروزها يف قامئة �بار املÏش�ٓت العموم
ة ا+ائنة xلبEãت مرده س�یاسة الرشكة يف

لوقود وجتمید املبلغ امجليل التقلیص من ا+یون ٕ�ع�د Dٔذون الزتود ا_Üلیة وٕاشرتاط صفقات 	اصة uلك بãیة يف ٕاطار الصفقة العامة xلزتود �

  .xلصفقة و#دم متكني البãیة من مق]طعات الوقود يف صورة #دم 	الص تعهدات الس�نة املنقضیة
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  :  ویوحض اجلدول >رت�ب البEãت من ح
ث احلجم امجليل ãxیون العموم
ة املتãÍة بذمهتا جتاه خمتلف املÏش�ٓت العموم
ة

 �ٔلف ا�ینار:  الو�دة  

 الب�یة العدد الرتيب
  دون ت�ٔ\ مزيانیة العنوان أ�ول

 - أ�ول طرح القسم - 
 ال.س-بة من اJموع العام مج' ا&یون العموم#ة

 %6,11 617 6 553 1 قرطاج 1

 K 3 051 5 444 5,03%ردو 2

 %4,09 430 4 002 14 صفاقس 3

 %3,30 574 3 525 1 بنقردان 4

 %3,00 251 3 713 ق�يل 5

 %2,95 193 3 209 1 م �نفحام 6

 %2,90 134 3 481 نفطة 7

 %2,71 930 2 172 3 مدنني 8

 %2,22 401 2 020 1 س4یدي بوسعید 9

 %2,12 292 2 596 3 القرصNن 10

 %2,04 207 2 390 سوق ��د 11

 %1,93 090 2 841 طربقة 12

 %1,74 883 1 738 طرببة 13

 %1,71 850 1 698 4 قاPس 14

 %1,64 773 1 226 1 توزر 15

 %1,60 731 1 324 1 الاكف  16

 %1,57 701 1 004 1 الردیف 17

 %1,52 646 1 758 5 بزنرت 18

 Sٔ 7 935 1 540 1,42%رQنة 19

 Sٔ 934 1 485 1,37%م العراzس 20

 ب�یة 20ـ مجموع ال

54 528 55 174 50,97% 

 %100,00 242 108 253 328  الب��تاJموع العام للك
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 05ملیون دینار و	اصة  55.173بãیة بقمية  20من ا+یون العموم
ة xلبEãت ترتكز +ى %  50.97ونت�ني من هذا اجلدول Dٔن 

ملیون  4.430بقمية وصفاقس %  5.03ملیون دینار وبÏس�بة  5.444و�ردو بقمية %  6.11ملیون دینار بÏس�بة  6.617قرطاج بقمية :  بEãت

  .من مجz ا+یون العموم
ة للك البEãت%  3.30 ملیون دینار وبÏس�بة 3.574وuن قردان بقمية %  4.09دینار وبÏس�بة 

  :  ال�شخیص املدقق لوضعیة مدیونیة الب��ت جتاه اخلواص  - 4
دائنا وتتوزع  2327بلغ #دد ا+ائنني اخلواص و  2015ملیون دینار يف هنایة س�نة  11.011بلغت مجz دیون البEãت جتاه اخلواص 

  :  هذه املعطیات بني البEãت املتقاربة جغراف
ا اكلتايل

  Sٔلف اZینار:  الو�دة

 الب��ت
 دون ت�ٔ\مزيانیة العنوان [ول

 - أ�ول رح القسمط - 
 Sدد ا&ائنني ال.س-بة من اJموع العام مج' ا&یون اخلاصة

 147 %22,67 496 2  523 46 ب]Qت الوسط الرشيق

 202 %18,29 014 2  280 102 ب]Qت تو_س الكربى

 343 %18,26 010 2  309 58 ب]Qت السا�ل

 275 %17,88 969 1  650 25 ب]Qت اجلنوب الرشيق

 653 %12,76 405 1  944 19 ب]Qت الوسط الغريب

 131 %4,49 494  467 13 ب]Qت اجلنوب الغريب

 Q 14 766  338 3,07% 276ت الشامل الغريبب]

 300 %2,58 284  315 47 ب]Qت الشامل الرشيق

 2327 %100,00 011 11  253 328 اJموع

  

 والEت اجلنوب الرشيق وبEãت والEت ویتضح من 	الل هذا اجلدول Dٔن ا+یون اخلاصة +ى البEãت ترتكز Dٔساسا يف بEãت

ãس الكربى وبJتتوE تEل بقمية  والOس�بة  6.521الساJ دیون اخلواص%  59.22ملیون دینار وهو ما ميثل zمن مج.  

  :  وميكن تفصیل هذه املعطیات اكلتايل

ملیون دینار  2.496لوسط الرشيق جتاه اخلواصوالEت ابلغت قمية دیون البEãت املنمتیة ل : الوسط الرشيق والEت بEãت -

 .من مجz دیون اخلواص%  22.67وهو ما ميثل Jس�بة 

  .ملیون دینار 2.216 البEãت مدیونیة جتاه اخلواص بقمية كرثصفاقس من Dٔ  ةوتعترب بãی -
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ملیون دینار وهو ما  2.014بلغت قمية دیون البEãت املنمتیة لتوJس الكربى جتاه اخلواص :  توJس الكربى والEت بEãت -

 .من مجz دیون اخلواص%  18.29ميثل Jس�بة 

ملیون دینار  0.644حامم أ_نف وسكرة و�ردو من Dٔكرب البEãت مدیونیة جتاه اخلواص بقمية #ىل التوايل وتعترب بEãت DٔرEنة و  -

  . ملیون دینار 0.116ملیون دینار  0.163ملیون دینار و 0.583و 

  

  

  

  


	� ا����ن  :
 ����� د��ر
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ãÍیون اخلاصة املتãx ث احلجم امجليل
  :  ة بذمهتاویوحض اجلدول >رت�ب البEãت من ح
  ̀ٔلف ا&ینار:  الو6دة

 الب�یة العدد الرتيب
دون ت�ٔ�ريمزيانیة العنوان أ�ول

 -  أ�ول طرح القسم  –
 Sدد ا&ائنني ال.س-بة من اJموع العام مج' ا&یون اخلاصة

 246 %20,13 2216 14002 صفاقس 1

 43 %7,49 825 3632 املهدیة 2

 79 %46987286,61 قاPس 3

4 QرSٔ103 %5,85 644 7935 نة 

 10 %5,59 616 3172 مدنني 5

 100 %5,29 583 1209 حامم أ|نف 6

 7 %1653663,33 ح�درة 7

 51 %7593022,73 س~�ط{ 8

 51 %3012,73 3596 القرصNن 9

 103 %1,98 218 1525 بنقردان 10

 2 %4511891,72 مزنل النور 11

 9 %1,61 177 3170 حومة السوق 12

 8 %1651,50 952 بوف�شة 13

 7 %1,48 163 2788 سكرة 14

 10 %1,18 130 1226 توزر 15

 18 %1,07 117 977 القرص 16

 K 3051 117 1,06% 132ردو 17

 S 648 107 0,97% 9ٓجمي 18

 2 %6171010,92 الوردانني 19

 12 %0,85 94 861 قرق�ة 20

 1002 %74,09 8158 55433 ب�یة 20ـ مجموع ال

 2327 %32825311011100,00 اJموع العام للك الب��ت
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بEãت  05ملیون دینار و	اصة +ى  8.158بãیة بقمية  20من دیون اخلواص ترتكز +ى %  74.09ونت�ني من هذا اجلدول Dٔن 

  .ملیون دینار 11.011غة من القمية امجللیة +یون اخلواص البال% 45.68ملیون دینار وهو ما ميثل Jس�بة  5.029بقمية 

  .من املبلغ امجليل املذ�ور%  20.13ملیون دینار وهو ما ميثل  2.216وبلغت دیون بãیة صفاقس كام یب��ه اجلدول 

  :  هذا ویبني اجلدول التايل توزیع البEãت من ح
ث Jسب ا+یون اخلاصة �ملقارنة مع جحم العنوان أ_ول بعد طرح الت�ٔ£ري

 (دد الب'&ت اصة مقارنة �لعنوان أ�ول بعد طرح الت�ٔ�ريس�بة ا�یون اخل

 215 5ٕاىل 0من 

 23 10ٕاىل 5,1من 

 8 15ٕاىل 10,1من 

 9 20ٕاىل 15,1من 

 4 30ٕاىل 20,1من 

 4 50ٕاىل 30,1من 

 1 200ٔ�كرث من

 264 ا,موع

 

  

  

  :  ضح من 	الل هذه املعطیات Dٔنّ ویتّ 

- 215  ّ   .�ٔ£ريل 0قص التّ من عنواهنا أ_وّ % 5اص تÔاوز دیوهنا جتاه اخلوّ مل ت  264ة من مجz بãی
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- 49  ّ   .%10فاق تداFهنا اخلاص ة بãی

-  ّ   %.Dٔ200كرث من جتاوز تداFهنا ة ح
درة Oا, وح
دة ويه بãی

  :  �ٔ£ريالتّ  دونل اص مقارنة �لعنوان أ_وّ ت حسب Jس�بة دیون اخلوّ ايل >رت�ب البEãّ  اجلدول التّ ویوّحض 

  ̀ٔلف ا&ینار:  الو6دة

 الب�یة العدد الرتيب
دونالعنوان أ ولمزيانیة
 - أ ول طرح القسم - ت$ٔ#ري 

 مج- ا�یون اخلاصة
ال3س2بة 1ملقارنة مع العنوان أ ول 

 الت$ٔ#ري دون
 7دد ا�ائنني

 7 %222,06 366 165 ح�درة1

 100 %48,20 583 209 1 حامم �نف2

 2 %42,04 189 451 مزنل النور3

4� 51 %39,64 301 759 س��ط

 14 %32,00 50 157 ق$الط 5

 4 %31,36 16 50 بين مطري6

 2 %28,63 94 328 قعفور 7

 10 %27,96 25 89 قلعة اخلصبة  8

 43 %22,71 825 632 3 املهدیة9

 10 %19,42 616 172 3 مدنني10

 8 %17,33 165 952 بوف6شة11

 10 %17,25 49 281 س>یدي 9بت12

 A 648 107 16,51% 9ٓجمي13

 2 %16,37 101 617 الوردانني14

 18 %16,09 40 247 الرشاردة 15

 246 %15,83 216 2 002 14 صفاقس16

 79 %15,50 728 698 4 قاGس17

 30 %15,23 53 348 فوسانة 18

 17 %15,13 73 481 نفطة 19

 13 %15,04 79 524 قصیبة املدیوين 20

 675 %20,34 675 6 810 32 ب�یة 20ـ مجموع ال

 2327 %3,35 011 11 253 328 اJموع العام للك الب�Fت
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 ویتضح من 	الل هذا اجلدول وا�ي یتعلق برتت�ب البEãت من ح
ث Jس�بة ا+یون اخلاصة �ملقارنة مع مجموع العنوان أ_ول 0قص

  .�ملقارنة مع ا�موع العام xلعنوان أ_ول بعد طرح الت�ٔ£ري%  3.35القسم أ_ول املتعلق �لت�ٔ£ري Dٔن Jس�بة ا+یون اخلاصة لاكفة البEãت بلغت 

 إالقرتا,ات والتوصیات  - 5

  :  �ر نالحظ ما یيل�لرجوع xلمعطیات سالفة ا�ّ 

 .نارملیون دی  119.253بãیة +یون هامة بلغت  é264سجیل  -

 .éسجیل لك البEãت التوJس�یة +یون سواء اكنت معوم
ة Dٔو 	اصة -

 .éسجیل البEãت لÏسب هامة من املدیونیة �ملقارنة مع العنوان أ_ول بعد طرح الت�ٔ£ري بلغت Dٔح
ا0 س�بعة Dٔضعاف -

 عباءا_ٔ عفت كتz أ_جور و نوات أ_	رية ح
ث تضاة يف الس�ّ ت من ظروف 	اصّ یون مبا #اش�ته البEãّ ا+ّ تطّور وميكن تفسري 

ّ فني يف الشّ ر يف املقابیض مما Dٔ£رب املترصّ دون Dٔن ی¡�عها تطوّ  ةإالج�عیّ  ر من مقابیض والق
ام ة #ىل تغطیة نفقات أ_جور مبا یتوفّ ؤون البãی

  .ة واخلواصیون جتاه الهیالك العموم
ّ ب ٕارتفا#ا يف ا+ّ ة مما س�ّ دات فاقت إالس�تÍالصات احلق
ق
ّ بتعهّ

 ّãx ر هذا احلجم الهامFل عند ٕا#داد املزيانیّ  یونكام ميكن ترب
ّ بتضخمي املداخ ة دون Dٔن تقابلها عند إالجناز املقابیض الاكف
ة ات التقدFری

  .لٕالیفاء �ٕاللزتامات جتاه املزودFن العموم
ني Dٔو اخلواص

  :  وبغرض ٕاجياد Oلول لهذه املدیونیة الهیلكیة فاملقرتح ما یيل

اقيب املصاریف من إالطالع دورE #ىل التقدم احلق
قي لعملیة إالس�تÍالص عند الت�ٔشري #ىل التعهدات �لنفقات جتنبا متكني مر  -

  .للك جتاوز xلمداخ
ل و�لتايل éسجیل دیون

یة #ىل العمل #ىل ٕا#ادة النظر يف �یف
ة ٕا#داد مزيانیات البEãت �شلك یضمن ٕایفاء البEãت ٕ�لزتاماهتا حسب قدرهتا الواقع  -

ص وجتاوز ٕاشاكلیات >رامك ا+یون، واحلرص #ىل Ùع�د #ىل معّدل املداخ
ل احملقّقة فعلیا 	الل الثالثة س�نوات إالس�تÍال

 .أ_	رية 

دعوة Dٓمري الرصف �لبEãت ٕاىل مزید ٕاحاكم الترصف و>رش�ید النفقات و	اصة املتعلقة مهنا �س�هتالك املاء، الكهر�ء،   -

ذW #رب السعي ٕالرساء Dٔنظمة م]ابعة دا	لیة xلوقوف #ىل Dٔي شطط يف إال�ن لتفادیه والق
ام �لصیانة ا+وریة الوقود، الهاتف و 

Wتبعا �لّرتات�ب اجلاري هبا العمل لكام اس�تدعت الرضورة ذ. 
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ندوق القروض ومسا#دة ة لص فقات م�ذ احلصول #ىل املوافقة اúهنائیّ ة xلّص ة خبصوص املبالغ امجللیّ دات ٕاجاملیّ Ùلزتام بتعهّ  -

ّ ة خبصوص التّ یّ امجلا#ات احمللّ  Ïلمشاریع املموّ مویل �لx و جزئیّ یّ , لكّ س�بةDٔ ةیّ ا من طرف صندوق القروض ومسا#دة امجلا#ات احمللّ ا.  

 .العمل #ىل الرتف
ع يف Jس�بة الت�ٔطري �لبEãت وتعزFزها uكفاءات يف جمال الترصف املايل واحلومكة الرش�یدة -

 .Ïس�یق مع هیالك مراق�ة املصاریف العموم
ةت �لتّ �لبx  ّEãلمزيانیّة ة >ركزي Dٔنظمة رقابة دا	لیّ العمل #ىل -

ة ٕاO¡ساب املناب من املال املشرتك وتوزیعه بني البEãت حنو مزید éشجیع البEãت اليت حتقق نتاجئ ٕا#ادة النظر يف مهنجیّ  -

 .طیبة يف إالس�تÍالصات وتنف
ذ مزيانیات التمنیة

عوة مجیع البEãت لتحرFر حمارض م]ضادة وبصفة دوریة مع اكفة املزودFن العموم
ني ا+ائنني لها وذW بغرض تاليف تضارب د -

املبالغ املسzÔ +ى لك طرف #ىل Oدة و احلد من تفامق ا+یون والق
ام جبدو, 	الصها مع أ_	ذ بعني إالعتبار لٕالماكنیات 

  .احلق
ق
ة لٕالس�تÍالصات

uر0مج تطهري ãxیون املثقz لاكهل البEãت تتكفل به مزيانیة ا+و, اليت تتوىل 	الص ا+یون #ىل فرتة   ٕاماكنّیة وضعالنّظر يف -

ر البãیة احلد أ_دىن من النÔا#ة يف الترصف العمويم یون Dٔن توفّ و, يف طرح ا+ّ متع مبسامهة ا+ّ و©شرتط يف التّ  .عرشة س�نوات


 . ةس�یري وٕاج]ناب التعهدات اليت تفوق إالس�تÍالصات احلق
ق
ّ ق دا	يل والتق
د بقوا#د حسن ال¡ّ من 	الل >ركزي نظام تدق
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  بقا &ع$دات مبزيانیات املؤسسات العموم�ة وا�الس اجلهویة والب�ت:  احملور الثاين

 2015يف هنایة س*نة 


  د2مته

 ّÔسé ّل مزيانی ّ ات يف �ر 
لق املزيانیّ إ ة  بقاE اع�دات 
ري مس�تعمz هامّ ة س�نوEّ العموم
ّ سات ت واملؤسّ ة والبEãّ ات ا�الس اجلهوی

ّ  ة، وهو ما من ش�ٔنه Dٔن حيدّ هنایة لك س�نة مالیّ  ّ من Jسق ٕاجناز املشاریع اجلهوی ة #الوة #ىل فقدان هذه Ùع�دات لقميهتا ة وuرامج Ùس¡mر اجلهوی

 .ر تنف
ذهلطلب العمويم عند ت�ٔخّ م املايل وارتفاع لكفة االتضخّ  ة بفعلاملالیّ 

 �لعنوان الثاين من مزيانیات الهیالك الالمركزیة اي 2015اع�دات التعهد املتبق
ة يف هنایة س�نة  ويف هذا الس�یاق Jشري اىل ان

ملیون دینار  1319د يف Oني ان اع�دات ا+فع اكنت يف Oدو  ملیون دینار 2262 بلغتا�الس اجلهویة و البEãت و املؤسسات العموم
ة 

zة الغري مس�تعم
  .وذW دون اعتبار م�الغ البقاE �ملؤسسات العموم
ة الغري مدر£ة بنظام ادب و م�الغ اúمتویالت اخلارج

 Eسف] م�الغ بقاDٔ ة  ع�داتاالٕ ویلخص الرمسني البیانیني
#ىل مس�توى ا+فع والتعهد املسzÔ مبزيانیات خمتلف هذه الهیالك العموم

  .2015ليت قاربت جحم املبالغ امجللیة لالس¡mرات املبارشة املرصودة بقانون املالیة لس�نة وا

  1مللیون دینار

    
  مLظومة ادب :  املصدر

د، ومتثل بقاÙ Eع�دات الفارق بني Ùع�دات املف]وOة املرخص فهيا بوثیقة املزيانیة و املصاریف اليت اجنزت يف اطارها هذه املوار  

 :  و تمت معاینة هذه البقاE اما Dٔثناء الس�نة املالیة او يف هناFهتا، و خيتلف الترصف يف بقاÙ Eع�دات حسب

 عنوان اول او عنوان Õين :  عنوان املزيانیة .1

  ذاتیة اع�دات حما, او موارد:  مصدر Ùع�دات املف]وOة او املرصودة .2

 اع�دات دفع اع�دات تعهد او :  طبیعة Ùع�دات  .3

4. Eهتا :  زمن معاینة البقاFالل الس�نة املالیة او يف هنا	 
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  :  وتنظم النصوص التالیة امه معلیات الترصف يف بقاÙ Eع�دات

 من جمz احملاس�بة العموم
ة  مكرر 87الفصل  -

 امتامه،كام مت تنق
�ه و  1975لس�نة  35دد القانون # –£دید من القانون Ùسايس ملزيانیات امجلا#ات احمللیة  34الفصل  -

 .2007لس�نة  65و	اصة القانون أ_سايس #دد 

  .من القانون Ùسايس ملزيانیات امجلا#ات احمللیة 28و  27و 	اصة الفصول  الرتات�ب املنظمة لتحویل �ع�دات -

 .2002مارس  10املتعلق �لترصف يف فواضل Ùع�دات و املؤرخ يف  2002لس-نة  10م(شور الوز%ر أ#ول �دد  -

اضعة �z احملاس�بة العموم
ة حول مزيانیات املؤسسات العموم
ة اخل 72002انفي  08بتارخي  25م(شور وز%ر املالیة �دد  -

 .وتبوFهبا

واملتعلقة  2008£انفي  18و املؤر	ة يف  الصادرة عن �دارة العامة Aلم?اس-بة العموم>ة بوزارة املالیة 10املذ:رة العامة �دد * -

 .ءات الترصف يف املال Ùح]یاطي و املال Ùنتقايل مبزيانیات امجلا#ات احمللیة ٕ�جرا

  :  الترصف يف هذه البقاE #ىل النحو التايل ویقع 

 ٔC  -   ٕلمؤسسات العموم>ةاA ل(س-بةG ع�دات� Hجراءات الترصف يف بقا  :  

ینقل فائض املوارد "...:  2004ماي  13املؤرخ يف  2004ة لس�ن 42من القانون أ_سايس xلمزيانیة #دد  18تبعا ملق]ضیات الفصل 

  ..."املسÔل عند خمت الس�نة ٕاىل مزيانیة املؤسسة xلس�نة املوالیة و©س�تعمل حسب نفس إالجراءات املتعلقة بتوزیع مزيانیة املؤسسة

  :  بقاH اع�دات العنوان أ#ول *

وتنقل فواضل  .ةملوارد املرمسة �ملزيانیة والنفقات اليت مت رصفها يف الس�نة املعنیّ متثل بقاE اع�دات العنوان Ùول الفارق بني مجz ا

x س�بةÏل� Wلس�نة املعنیة وذx ة املنتفعة مبن�ة، املزيانیات السابقة و>رمس وجو� مضن مزيانیة الترصف
يف Oني ميكن لمؤسسات العموم

نفقات التجهزي #الوة #ىل نفقات الترصف وذW تبعا ملق]ضیات مÏشور وزFر املالیة  سات الغري م�تفعة مبن�ة توظیف هذه البقاú Eمتویلxلمؤسّ 

 .2012£انفي  08بتارخي  25#دد 

  :  بقاH اع�دات العنوان الثاين *

يف و. Ùجزاء امخلسة لهذا العنوان حسب لك جزء من بقاE ٕاع�دات العنوان الثاين رصف يفجراءات التّ إ م املÏشور املشار الیه ینظّ 

E یعاد توزیعها هذا ا�ال یمت نقل بقاÙ Eع�دات س�نوE وفق تبوFهبا أ_صيل يف Ùجزاء املذ�ورة ويف Oا, التصف
ة اúهنائیة xلمشاریع فان البقا

  . و یعاد اس�تعاملها يف نفس التبویبDٔ  مبق]ىض قرار تنق
حي xلمزيانیة
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 بة Aلجام�ات احمللیة اجراءات الترصف يف بقاH �ع�دات Gل(س-   -  ب

نیة امجلا#ة احمللیة یث�ت ار املتعلق بغلق مزي االقر £دید من القانون Ùسايس ملزيانیة امجلا#ات احمللیة فان  34طبقا ملق]ضیات الفصل 

ص يف نقل ن¡
Ôة الس�نة ٕاىل املبلغ اúهنايئ xلموارد املس�تÍلصة وxلنفقات امل�ٔذون بدفعها 	الل الس�نة ویلغي Ùع�دات الباق
ة دون اس�تعامل وFرخ

بع انیة xلجام#ة احمللیة حتت عنوان املال Ùح]یاطي �لÏس�بة xلعنوان أ_ول و اجلزئني الثالث و الر ااحلسابني املف]وOني �لعملیات اخلار£ة عن املزي 

  .من العنوان الثاين واملال Ùنتقايل �لÏس�بة xلجزء اخلامس من العنوان الثاين

و يف هناFهتا یمت ا#ادة توظیفها وفق Ùجراءات الواردة Dٔ  ان البقاE الناجتة عن تصف
ة املشاریع العموم
ة اثناء الس�نة وجتدر Ùشارة اىل

ما ٕ�#ادة إ ویمت الترصف يف بقاE اع�دات العنوان الثاين  2002لس�نة  10ومÏشور الوزFر Ùول #دد  من جمz احملاس�بة العموم
ة 87الفصل  يف

 28و 27ايل موضوع £دید ویمت ذW طبقا ملق]ضیات الفصول اىل تزنیل £دید و�لتّ  املتبقّ
ةنفس التزنیل او بتحویل Ùع�دات  التوظیف #ىل

 .من القانون Ùسايس ملزيانیات امجلا#ات احمللیة 

تتعلق اساسا ب�ٔعامل ا#ادة توزیع  جراءات التعامل مع بقاE اع�دات ا+فع �لعنوان الثاين من هذه املزيانیاتإ ومن pة اخرى فان  

Ù لجزء اخلامس من العنوان الثاين ا±صص لالع�دات احملا, و �لتايل ال ميكن خمالفة التوزیعx س�بةÏصيل �لÙ رتام التوزیعOصيل لهذه مع ا

  .Ùع�دات عند نقلها من س�نة ٕاىل Dٔخرى

 Ù الل ما س�بق بیانه احلجم الك�ري ملبالغ	ة وملزید التعمق يف دراسة هذه املسا, سوف یمت الرتكزي #ىل ویتضح من 
ع�دات املتبق

و	ارطة توزعها #ىل اكمل  2015جرد احصايئ xلوقوف #ىل احلجم احلق
قي لفواضل وبقاÙ Eع�دات املسzÔ اىل Oدود هنایة الس�نة املالیة 

Ù امه zر املبارش >راب امجلهوریة يف جزء اول وخنصص اجلزء الثاين حلوص�Ù واليت اكن لها Eسجیل هذه الفواضل والبقاé شاكالت امل¡س��ة يف

  .سط املقرتOات الكف
z ملعاجلهتا#ىل حسن تنف
ذ املشاریع العموم
ة و� 

  Oیف
ة توزیعهاو  2015املالیة وIسب اس@هتالDها اىل هنایة الس@نة  ٕاحصائیات جحم بقا� 7ع5دات - 1

  :  تقدمي

سات ات املؤسّ ل من مزيانیّ وّ فع املسzÔ �لعنوان ا_ٔ بلغ جحم بقاE اع�دات ا+ّ  ،2015ة نة املالیّ الس�ّ  فاملسzÔ يف هنایة ترصّ تاجئ تبعا xلنّ 

 ّ
ملیون دینار م]بق
ة مبزيانیات املؤسسات  240ملیون دینار، مهنا  327م�لغ  ''دبDٔ ''م�ظومة ة املدر£ة #ىل یّ ة وامجلا#ات احمللّ العموم

  . 2016وهو املبلغ الفعيل ا�ي س�مت نق] اىل الس�نة املالیة . العموم
ة
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 ٔD ّاع�دات التعهد �لعنوان الثاين فٕاهنا بلغت م Eس�بة لبقاÏة و 473ا �ل
يف مزيانیات ملیون دینار  906ملیون دینار يف املؤسسات العموم

  .يف مزيانیات البEãت ینارد لیونم  883ا�الس اجلهویة �ٕالضافة ل 

ملیار دینار اع�دات دفع م]وفرة، وهو ما تب��ه  1.65ملیار دینار،مقابل  2.5حوايل  2015یبلغ مجموع بقاE اع�دات التعهد يف هنایة س�نة و  

  .�جلدول املوايل الواردة" ادب"املعطیات املس�تخر£ة من تطبیقة 

واليت (نقل الفارق بني مجÙ zع�دات املف]وOة Dٔول الس�نة العنوان Ùول xلجام#ات احمللیة فانه یمت  وجتدر Ùشارة، انه خبصوص 

تلغى الیا يف هنایة  فواضل Ùع�دات املف]وOة والغري مس�هتلكة #لام Dٔن .واملقابیض الفعلیة احملققة بعد ا¿هتاء الس�نة املالیة) >ك¡يس صبغة تقدFریة

  .2015دات اىل موىف الس�نة املالیة ویبني اجلدول التايل احلجم امجليل لبقاÙ Eع�. الس�نة املالیة

  م�الغ بقا� �ع�دات املف�و
ة و�س�هبا 
 Nمللیون دینار

� العنوان �ول العنوان الثاين امجل

 عناو�ن املزيانیات / الهیالك 

  التعهد  ا&فع  التعهد  ا&فع  التعهد  ا&فع

 املؤسسات العموم�ة 159 240 473 303 632 543

 الب'&ت 57 79 883 384 940 463

640 912 632 906 8 6  ا,الس اجلهویة

1646 2484 1319 2262  327 222 � امجل

    املصدر نظام ادب

 الو�دة ملیون دینار 

  الو�دة ملیون دینار 

ا مت التعهد به من نفقات ،ومتثل بقاF اعPدات ا�فع الفارق بني RعPدات املتوفرة 1ل3س2بة Yلعنوان أ ول متثل بقاR FعPدت التعهد الفارق بني RعPدات املتوفرة 1ملزيانیة وم:  مالحظة*
  .1ملزيانیة وما مت إالذن برصفه ويه الفواضل ا`هنائیة اليت یقع نقلها Yلس2نة املوالیة
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یمت الرتكزي يف هذا  وxلغرض سوف. تق
مي اداء هیالك الترصف وتعترب م�الغ البقاE وJسب اس�هتالك Ùع�دات من مؤرشات 
�ملائة من مجz  �90عتبارها متثل حوايل (اخلصوص #ىل دراسة تطور بقاÙ Eع�دات املسzÔ �لعنوان الثاين من مزيانیات الهیالك احمللیة 

Eالل الفرتة )البقا	ة اخرى 
  .2015- 2006واملؤسسات العموم
ة ، �ٕالضافة ٕاىل تطور Jسب اس�هتالك Ùع�دات من 0ح

  :  اجلهویة جحم بقاH إالع�دات وbسب إالس-هتالك اخلاصة G]الس 1–1
 ٔC / لفرتةA لعنوان الثاين مبزيانیات ا]الس اجلهویةG ع�دات� H2015-  2006تطور بقا  :  

 906ما قدره  2015ٕاىل  2006	الل الفرتة املمتدة من  بلغت بقاÙ Eع�دات املسzÔ �لعنوان الثاين من مزيانیات ا�الس اجلهویة
  . 	ريةاE وتطورها 	الل العرش س�نوات ا_ٔ  توزیع هذه البقاكع�دات دفع وفá یيل £دول یبّني  ملیون دینار 632اكع�دات تعهد و ملیون دینار

   2015 - 2006تطور م�الغ بقا� اع�دات التعهد وا&فع 4لعنوان الثاين يف س�نوات 

 1مللیون دینار

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
ع - بقاF اعPدات التعهد 

الس�نوات/ �الس اجلهویة -2
  ر/ع

60,2 41 49,2 50,5 16,2 9,1 7,1 5,5 7,6 4 01 والیة توmس

26,2 19,1 20,4 25,2 13,5 10,2 6,1 5,7 4 3,1 02 والیة ارFنة

20,1 10 12,5 33 8 5,6 12,7 4,3 2 2,99 03 والیة �ن عروس

34 35 34 45,4 19,2 10 8,4 7,2 6,4 11,2 04 والیة بزنرت

49,6 22 29,1 49,5 20,7 12,1 12 9,2 5 5,5 05 والیة oبل

36,5 40,2 37,2 45,5 26,7 11 7,5 4,5 2,7 2,4 06 والیة 1#ة

31,4 46 35,5 40,3 20 7,5 7 8 5,1 5,1 07 والیة الاكف

18 21 22 38 16,6 5,4 6,1 5,1 6,5 2,7 08 والیة سلیانة

56,9 43 35 39 23,1 17,5 12,5 9,1 8 8 09 والیة جsدوبة

12,1 7 17 24,2 7,5 4,6 5,5 3,4 3,1 3,08 10 والیة زغوان

6,2 11 21,4 30,7 7,7 4,1 4,2 1,6 0,7 1 11 والیة سوسة

37,3 30 31 29,4 6,6 7,2 1 1,1 1 4,0 12 والیة امل3س2تري

25,3 21,9 39 36 5,5 4,4 3,3 3,5 3,5 3,04 13 والیة املهدیة

43 47 46 57,7 39 18 14,3 8 9,2 7 14 والیة القريوان

110 85 69,3 80,5 36 21 10 8,4 5,6 4,3 15 والیة القرص]ن

61,7 62 61,1 72,2 38,5 14 11 12,1 9,6 9,6 16 والیة س�یدي بوزید

43,1 31 30,3 55,5 17 11,1 9,7 8,3 7,2 5,2 17 والیة صفاقس

43,6 50,4 61,5 58 51,4 12 13,2 10,7 6 4 18 والیة قفصة

26,6 18,1 23,6 25,7 12 4 4,4 4,1 4,2 5 19 والیة توزر

51,9 36 31 46,7 17,2 10,1 8,6 4,5 5 6 20 والیة قاyس

41,1 44,1 42,4 52 25,7 10,7 7,6 5,7 7 4 21 والیة مدنني

32,1 24,4 20 31 21,1 6 4,5 2,6 1,5 1,4 22 والیة تطاوzن

25,6 27,4 24,2 29,3 13,3 3,2 3,6 1,5 1,4 2,1 23 والیة ق{يل
13,2 15 18 25 7,2 2,6 1 1,5 2,3 2.8 24 والیة م.وبة

906,6 786,7 810,7 1021 470 221,2 182 136,6 115,4 103,7 
 2ع مجموع بقاF اعPدات التعهد

J1 الس اجلهویة 

 2ع مجموع بقاF اعPدات ا�فع  162  185  188  198  273  420 715  891  735  632
  J1الس اجلهویة

 الوال�ت ال�نیة أ�وائل يف ٔ�قل م�لغ بقا� اع�دات 

 الوال�ت ال�نیة يف وسط الرتت ب يف ٔ�قل م�لغ بقا� اع�دات 

ا� اع�داتالوال�ت ال�نیة ا�ٔكرث م�الغ بق 
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 2011و 2006ویتضح من 	الل اجلدول والرمس البیاين Dٔ#اله Dٔن Jسق تطور بقاÙ Eع�دات 	الل الفرتة املرتاوOة بني س�نة 

يف Oني شهد هذا الÏسق ارتفا#ا ملحوظا 	الل  ملیون دینار، 205معدل بقاE اع�دات التعهد xلفرتة املعنیة  ح
ث مل یتÔاوز جسل اس�تقرار،

ویفرس ذW  ،2011- 2006وتضاعف Dٔربع مرات مقارنة �لفرتة  ملیون دینار، 881ٕاذ بلغ معدل البقاE  2016و 2012لفرتة املرتاوOة بني س�نة ا

  .الصعو�ت املسzÔ يف اس�ت�Eاف تنف
ذ املشاریع العموم
ةو بغیاب Ùس�تقرار Ùج�عي وÙق]صادي xلفرتة ما بعد الثورة 

مبزيانیات ا�الس اجلهویة للك من والEت القرصFن وس�یدي بوزید  �2015الغ xلبقاE >ركزت يف س�نة كام نالحظ ان اكرب م 

  :  �ه الرمس البیاين التايلوصفاقس وقفصة وقا�س و0بل وج�دوبة وتوJس مôلام یب�ّ 
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   توزیع بقاH �ع�دات وتطورها حسب مصدرها/ ب

ملیون دینار بعنوان Ùع�دات احملا,  386موز#ة اك_ٓيت  ملیون دینار 906حوايل  2015بلغت مجz بقاE اع�دات التعهد لس�نة 

ملیون دینار م]�ٔتیة من بقاÙ Eع�دات ا�اتیة xلمÔالس  72ملیون دینار بعنوان Ùع�دات احملا, لربامج التمنیة اجلهویة و 448من الوزارات و

  .امج خمتلفة Dٔمهها uر0مج التمنیة املندجمة ا�ي متو  املندوبیة العامة xلتمنیة اجلهویةاجلهویة �ٕالضافة ٕاىل بقاE اع�دات uر 
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� oع�دات احملا�  :  
ما قدره  2015بلغت مجÙ zع�دات احملا, من طرف الوزارات واملرمسة يف �جلزء اخلامس من مزيانیات ا�الس اجلهویة لس�نة 

  :  يتموز#ة اك_ٓ  ملیون دینار، 921

 .2015ملیون دینار بعنوان Ùع�دات احملا, س�نة  467 -

  .2014ملیون دینار فواضل اع�دات م�قو, من س�نة  454 -

و#الوة #ىل Ùع�دات احملا, من طرف الوزارات، تتوىل وزارة التمنیة Ùق]صادیة س�نوE اOا, اع�دات xلمÔالس اجلهویة يف اطار 

احل xلرشاب وتوفري موارد ّص لاملساW والتنوFر والربط �ملاء ات خمتلفة تتعلق اساسا �لطرقات و ا�ي یتضمن تد	ال الرب0مج اجلهوي xلتمنیة

 690 حوايل 2015مبزيانیات ا�الس اجلهویة س�نة  م الفرعي الثاين من اجلزء الثالثوبلغت مجz هذه Ùع�دات املرمسة �لقس. 
ري ذWالرزق و 

  . 2014س�نة  ملیون دینار بعنوان فواضل 259و 2015بعنوان Ùع�دات احملا, لس�نة  ملیون دینارا 431:  امهن ملیون دینارا،

را ملیون دینا 921 ملیون دینارا مهنا 1826حوايل  تعهد �لعنوان الثاين xلمÔالس اجلهویة- و#لیه بلغت مجz إالع�دات احملا,  

ويف ما یيل £دول یبني تطور Ùع�دات احملا, .دینار اع�دات حما, يف اطار الرب0مج اجلهوي xلتمنیةملیون  690اع�دات حما, من الوزارات و

مبا ©سمح بفهم امه مكو0ت بقاÙ Eع�دات مبزيانیات ا�الس  2015اىل س�نة  2010من الوزارات او يف اطار الرب0مج اجلهوي xلتمنیة من س�نة 

  .اجلهویة من ح
ث مصادرها
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  ور بقاH �ع�دات احملاo من قpل الوزاراتتط �

  . 2015 - 42010لعنوان الثاين HلمEالس اجلهویة س�نوات ع�دات احملا@ من طرف الوزارات تعهدا ودفعا تطور بقا� �
   دینار1مللیون     

2015 2014 2013 2012 الس2نوات/یةJ1الس اجلهو -تعهد–5ج2بقاR FعPدات احملا� ع 2010 2011   ر/ع

43,7 29,5 31,3 19,3 والیة توmس 6,7 9,4 01 

7,6 7,3 9,1 9,7 والیة ارFنة 5,5 6,3 02 

17,1 7,7 10,1 17,2 والیة �ن عروس 5 6 03 

19,5 18 21 17,9 والیة بزنرت 7,4 14,3 04 

17,7 13 16,2 17,6 والیة oبل 9,6 12,5 05 

19,7 22,3 25 23,6 یة 1#ةوال 9,4 17,3 06 

22 32,1 25,6 20,6 والیة الاكف 3,5 9 07 

11,4 12,1 16,3 18 والیة سلیانة 3 6,7 08 

28,5 29,5 26 20 والیة جsدوبة 12,5 13,2 09 

5,2 4 8,4 13 والیة زغوان 3,2 4 10 

4,7 6,4 13,7 11,6 والیة سوسة 3,2 5,4 11 

16 15,4 17 9,6 والیة امل3س2تري 6,1 2 12 

11,5 13,3 18,3 11,5 والیة املهدیة 3 3,7 13 

17 19,5 24,3 23,7 والیة القريوان 12 19 14 

47,1 35,3 32,6 30,6 والیة القرصzن 14,3 12,5 15 

22 35,2 45,3 39 والیة س2یدي بوزید 8 13,6 16 

16,1 20,6 19,1 25,4 والیة صفاقس 9,2 11,3 17 

28 39 44,5 26,7 والیة قفصة 10 23,5 18 

20,7 14,6 18,3 16,8 والیة توزر 3 9,2 19 

23,7 22,6 23 26 والیة قاyس 7,2 9,4 20 

11,6 17,6 28,6 21,7 والیة مدنني 7,2 9 21 

11,4 12,7 11,4 15,1 والیة تطاوzن 3,7 7,4 22 

18 17,7 15,5 14,7 والیة ق{يل 3 5 23 

7 8,3 12 6,5 والیة مsوبة 2 5 24 

448,2 454,4 513 456,5 J1الس اجلهویة-تعهد–5ج2مجموع بقاR FعPدات احملا� ع 158,3 235

 J1الس اجلهویة-دفع–5ج–2عمجموع بقاR FعPدات احملا�  187  214 295  391  385  380

  
 الوال�ت ال�نیة أ�وائل يف ٔ�قل م�لغ بقا� اع�دات 

 ب يف ٔ�قل م�لغ بقا� اع�داتالوال�ت ال�نیة يف وسط الرتت  

الوال�ت ال�نیة ا�ٔكرث م�الغ بقا� اع�دات 

  
  . 2012بدایة من س�نة  الرمس البیاين املوايل م�حى هذا التطور ح
ث نالحظ تضاعف املبالغ احملا, املتبق
ة ویوحض
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  :  ار الربxمج اجلهوي Aلتمنیةتطور بقاH �ع�دات احملاo من قpل وزارة التمنیة إالقtصادیة يف اط �
ومن pة اخرى فان بقاÙ Eع�دات احملا, يف اطار الرب0مج اجلهوي xلتمنیة من طرف وزارة التمنیة Ùق]صادیة تضاعفت #ىل  

zOل يف املرÔري املس	لت�ٔx ع�دات �ٕالضافةÙ ري ف]ح	يف جزء اىل ت�ٔ Wرجمة  التحضريیة مس�توى التعهد وا+فع و یعود ذu لمشاریع منx
  .اجناز املشاریع دراسات و حتدید xل�اج
ات وهو ما Dٔدى ٕاىل ت�ٔخرو 

   2015اىل س�نة  2010وفá یيل £دول یبني تطور اع�دات الرب0مج اجلهوي xلتمنیة من س�نة   

  4مللیون دینار H2006 - 2015لمEالس اجلهویة س�نوات  43لعنوان الثاين جتعهدا بقا� اع�دات الربNمج اجلهوي Hلتمنیة  تطور

الس2نوات/Yلم�الس اجلهویة3ج-2عتعهدابقاF اعPدات الربoمج اجلهوي Yلتمنیة 2010 2011 2012 2013 2014 2015   ر/ع

 01 والیة توmس 0.5 5.4 28.4 15.6 8 14.3

 02 والیة ارFنة 1.7 4.1 12.7 8.8 9 16

والیة �ن عروس 0.2 1.11 14.3 1.5 0.8 1 03 

 04 والیة بزنرت 1.5 3 24.3 11 14.7 13.2

30 8 9.3 30  05 والیة oبل 1.4 7

 06 والیة 1#ة 0.5 7.1 19.5 9.7 15 14.5

 07 والیة الاكف 2.3 8.8 16.5 7.4 8 7.3

4 5.6 2.6 15  08 والیة سلیانة 0.4 5.1

 09 والیة جsدوبة 2.3 6.6 13.2 4.6 9 23.8

5.8 1.3 7 9.4  10 یة زغوانوال 0.6 3

 11 والیة سوسة 0.3 1.5 17.5 7.3 3.3 0.55

 12 والیة امل3س2تري 0.4 3.5 18.2 11.7 13.2 20.2

 13 والیة املهدیة 0.5 0.77 19.3 16.8 4.4 8.7

 14 والیة القريوان 3.5 16.3 26.7 15.2 19.7 18.2

 15 والیة القرصzن 3.8 16.4 43.5 31.8 43 50.8

32.6 21 10.4 28 والیة س2یدي بوزید 3 19 16 

 17 والیة صفاقس 0.6 3.5 28.5 8.6 5.7 26

13.4 8.2 14 25  18 والیة قفصة 0.5 23.4
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4.6 2.7 4.6 7.2  19 والیة توزر 0.1 1.8

25.4 11 6.4 19  20 والیة قاyس 2.2 6.2

27.6 24.5 11.7 28  21 والیة مدنني 2.2 10.5

 22 طاوzنوالیة ت 0.8 9.7 14.3 7.2 10 18.8

 23 والیة ق{يل 0.06 5.8 11.6 6 6.7 4.4

4.6 5.6 5 17  24 والیة مsوبة 0.2 1.2

386.5 259.3 235.5 488 J1الس اجلهویة3ج-2عتعهدابقاF اعPدات الربoمج اجلهوي Yلتمنیةمجموع  30.3 171.6

 J1الس اجلهویة3ج-2عدفعامج اجلهوي YلتمنیةبقاF اعPدات الربoمجموع  44.1 150.7 368.6 440.2 282.3 175.1

  

 الوال�ت ال�نیة أ�وائل يف ٔ�قل م�لغ بقا� اع�دات 

 الوال�ت ال�نیة يف وسط الرتت ب يف ٔ�قل م�لغ بقا� اع�دات 

الوال�ت ال�نیة ا�ٔكرث م�الغ بقا� اع�دات 
 

 

  

  
 % J50س�بة  ة بقاE اع�دات التعهد واع�دات ا+فع متثل #ىل التوايلDٔ5#اله یت�ني Dٔن مجلالل Ùحصائیات املقدمة ـــــومن خ

و یعين ذW ان نصف املزيانیات املرصودة xلتمنیة عن طریق ا�الس اجلهویة .من Ùع�دات املرصودة �لعنوان الثاين xلمÔالس اجلهویة  % 55و

   .2015بقي دون اس�هتالك يف هنایة س�نة 

  2015-  2006 تطور bسب اس-هتالك �ع�دات املرمسة مبزيانیات العنوان الثاين Aلم}الس اجلهویة Aلفرتة  -  ج

وفá  جحم م�الغ البقاE لوOده 
ري اكف لتق
مي Dٔداء هیالك الترصف �W ال بد من ان Fرفق مبعطى Jس�بة اس�هتالك Ùع�دات، نّ إ 

  .س�نوات Ù	رية سواء #ىل مس�توى اع�دات التعهد او اع�دات ا+فع یيل £دول یبني هذه الÏس�بة #ىل مدى العرش
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  )%(H2006 - 2015لس�نوات  تطور �سب اس�هتالك اع�دات التعهد و ا&فع 4لعنوان الثاين

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

mس2بة اس2هتالك اعPدات 
/ التعهد J1الس اجلهویة 

 الس2نوات

  ر/ع

39 45 52 30 56 78 79 90 75 86 01 والیة توmس

51 43 48 40 43 52 71 80 76 75 02 والیة ارFنة

63 75 80 38 75 82 54 77 85 78 03 والیة �ن عروس

55 84 59 29 42 62 68 80 76 62 04 والیة بزنرت

30 64 63 23 36 61 58 74 74 74 05 والیة oبل

25 39 49 32 47 64 69 87 85 88 06 والیة 1#ة

67 41 53 40 65 72 77 78 76 80 07 والیة الاكف

76 57 69 38 57 81 74 83 69 85 08 والیة سلیانة

43 50 63 57 62 65 65 82 73 74 09 والیة جsدوبة

61 83 67 43 69 77 74 85 80 76 10 والیة زغوان

82 76 67 37 67 90 80 96 97 95 11 والیة سوسة

38 44 51 46 74 75 95 96 95 96 12 والیة امل3س2تري

55 68 54 32 75 77 78 87 73,9 82 13 والیة املهدیة

60 48 56 41 33 64 61 78 64 78 14 والیة القريوان

33 31 52 32 60 58 76 83 79 86 15 والیة القرصzن

52 48 55 42 48 55 66 66 61 59 16 والیة س2یدي بوزید

50 61 76 34 58 67 75 84 77 80 17 والیة صفاقس

56 49 35 47 33 69 73 76 74 83 18 والیة قفصة

46 59 47 46 55 80 47 82 78 62 19 والیة توزر

37 43 61 39 61 72 71 87 76 68 20 والیة قاyس

51 38 57 31 45 82 73 83 70 71 21 والیة مدنني

44 47 63 41 43 73 75 84 88 84 22 والیة تطاوzن

47 35 54 36 51 80 74 91 88 82 23 والیة ق{يل

65 61 65 38 69 86 95 94 87 80 24 والیة مsوبة

50% 50% %58 38% 53% 71% 72% 83% 77% 78% 
ال3س2بة العامة الس2هتالك اعPدات التعهد 

 J1الس اجلهویة

عPدات ا�فع ال3س2بة العامة الس2هتالك ا  %69  %67  %68  %69  %64  %54  %42  %41  %52  %55
  J1الس اجلهویة

 الوال�ت ال�نیة أ�وائل يف -سب اس+هتالك 'ع�دات 

 الوال�ت ال�نیة يف وسط الرتت ب يف -سب اس+هتالك 'ع�دات 

الوال�ت ال�نیة أ�قل اس+هتالاك لالع�دات 

�الس اجلهویة للك من والEت القرصFن وقفصة وس�یدي بوزید ة الواردة �جلداول ا#اله Dٔن ا من 	الل املعطیات Ùحصائیّ یت�ّني 
Ù Eث جحم وم�الغ بقا
 ع�دات Dٔو من ح
ث Jس�بة اس�هتالكوصفاقس والقريوان و0بل حتتل بصفة ش�به دامئة املراتب Ù	رية سواء من ح

Ïس�تري وسوسة وزغوان واملهدیة حتتل دامئا املراتب Ùع�دات هذا من pة ومن pة اخرى یتضح ان بعض ا�الس اجلهویة للك من والEت امل 
و, Dٔو �رتفاع Dٔداء مب�دودیة مزيانیاهتا �لعنوان الثاين مما ميكن من الترصف فهيا �سه وميكن تربFر ذاك اما. Ùوىل من ح
ث اس�هتالك Ùع�دات

 ٔDدارات املعنیة املرافقةمصاحلها وÙ داء.  
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قل اس�هتالاك الع�داهتا من ح
ث م�الغ بقاÙ Eع�دات وJسب Ùس�هتالك  اس�هتالاك والوالEت ا_ٔ وفá یيل >رت�ب الوالEت Ùكرث
  .املتعلقة هبا

   و ال�نیة أ#�رية ال�نیة أ#وىل {رت�ب ا]الس اجلهویة
  يف العرش س-نوات ��رية  - العنوان الثاين – املبالغ املتبق>ة تعهدا G]الس اجلهویة حسب

  

XرتY السZ4 رية حسب اكرث املبالغ املتبق]ةb� نیةdالس اجلهویة الZب ا
 العنوان الثاين  – اجلهویة

املبالغ املتبق]ة Z4الس اجلهویة الdنیة �وىل حسب اقل YرتXب اZالس اجلهویة
  العنوان الثاين

  
/ الس�نوات
 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24  الرتبة

 تبزنر

س�یدي 

 بوزید

 سوسة تطاو7ن ق6يل 4ة سلیانة م وبة 0ن عروس الاكف صفاقس )بل قا%س القريوان ج دوبة

 2006 امل�س�تري

س�یدي 

 بوزید

 2007 سوسة امل=س�تري ق6يل تطاو7ن 0ن عروس م وبة 4ة زغوان بزنرت سلیانة مدنني صفاقس تو9س ج دوبة القريوان

س�یدي 

 بوزید

 2008 امل=س�تري م وبة ق6يل سوسة تطاو7ن زغوان املهدیة توزر القريوان الاكف  صفاقس 7نالقرص  ج دوبة )بل قفصة

 �بل ج�دوبة �ن عروس  قفصة القريوان

س�یدي 

 بوزید

 2009  م وبة امل=س�تري املهدیة ق6يل سوسة توزر تطاو7ن زغوان صفاقس قرص7ن

س�یدي بوزید ج�دوبة القريوان القرص�ن 2010 م وبة ق6يل توزر سوسة املهدیة زغوان سلیانة روس0ن ع 4ة صفاقس قفصة �بل
س�یدي بوزید القريوان قفصة 2011 املهدیة امل=س�تري م وبة زغوان سوسة 0ن عروس توزر ق6يل تطاو7ن ج دوبة مدنني "!ة القرص�ن

 القرص�ن

س�یدي 

 بوزید

 2012 زغوان م وبة Aنةار توزر ق6يل امل=س�تري سوسة تطاو7ن )بل تو9س مدنني صفاقس القريوان قفصة

س�یدي بوزید قفصة القرص�ن 2013 0ن عروس زغوان م وبة تطاو7ن ارAنة سوسة سلیانة توزر 4ة املهدیة مدنني القريوان تو&س

 القرص�ن

س�یدي 

 بوزید

 2014 زغوان 0ن عروس سوسة م وبة توزر ارAنة سلیانة املهدیة تو9س ج دوبة مدنني الاكف القريوان قفصة

 �نالقرص 

س�یدي 

 بوزید

 تو&س

  ج�دوبة

 

 2015 سوسة زغوان م وبة سلیانة 0ن عروس املهدیة ق6يل ارAنة صفاقس قفصة )بل قا*س

  

    
  Gلعنوان الثاين bسب اس-هتالك اع�دات التعهد حسب ��ريةو ال�نیة  ال�نیة �وىل {رت�ب ا]الس اجلهویة

  ��ريةمبزيانیات ا]الس اجلهویة يف العرش س-نوات 

  %رت"ب ا�الس اجلهویة ال!نیة ��رية يف �سب اس�هتالك �ع�دات �الس اجلهویة

 العنوان الثاين

  ال!نیة �فضل يف �سب اس�هتالك �ع�دات �الس اجلهویة %رت"ب ا�الس اجلهویة

  العنوان الثاين
  

 الرتبة/ الس�نوات

  

24 23 22 21 20 19 18 17 8 7 6 5 4 3 2 1 

 2006  امل-س
تري سوسة #"ة تو(س الفرص&ن سلیانة #"ة قفصة زغوان ج�دوبة �بل مدنني قا�س بزنرت توزر س
یدي بوزید

 2007 سوسة امل-س
تري تطاو&ن ق9يل م�وبة 7ن عروس #"ة زغوان قفصة املهدیة 2بل ج�دوبة مدنني الاكفة القريوان س
یدي بوزید

7ن عروس قفصة 2بل س
یدي بوزید  2008 سوسة امل-س
تري م�وبة ق9يل م�وبة قا�س #"ة املهدیة بزنرت ار>نة لقريوان الاكف

  2009  م�وبة  امل-س
تري سوسة تو(س املهدیة الاكف قرص&ن صفاقس  قا�س  #"ة  بزنرت س
یدي بوزید  ج�دوبة  القريوان  �بل  7ن عروس

س
یدي بوزید ار>نة  2010 سوسة م�وبة مدنني 7ن عروس سلیانة توزر ق9يل ستو( ج�دوبة القريوان #"ة بزنرت �بل القرص&ن

م-س
تري زغوان م�وبة سوسة الاكف ج�دوبة القريوان قفصة �بل بزنرت تطاو&ن ار>نة مدنني #"ة 7ن عروس  2011 املهدیة

 تطاو&ن القريوان �بل بزنرت تو(س مدنني لقرص&ن املهدیة صفاقس سوسة

س
یدي

 بوزید

امل-س
تري توزر زغوان  2012 ج�دوبة صةقف

7ن عروس صفاقس سلیانة سوسة زغوان م�وبة �بل ج�دوبة الاكف القرص&ن تو(س امل-س
تري ار>نة #"ة توزر قفصة 2013 

 املهدیة �بل صفاقس م�وبة توزر امل-س
تري قا�س ار>نة الاكف #"ة مدنني ق9يل القرص&ن

7ن 
 عروس

 2014 زغوان سوسة

7ن عروس زغوان القريوان قفصة توزر تطاو&ن ج�دوبة و(ست امل-س
تري قا�س القرص&ن �بل  2015 سوسة سلیانة الاكف م�وبة
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#دم Ùس�تقرار ا�ي éشهده يف الس�نوات امخلسة Ù	رية �س�ب نالحظ ان الÏس�بة العامة الس�هتالك Ùع�دات >راجعت  كام
Wالبالد يف #دة جماالت و یربز الرمس البیاين املوايل ذ.  

 

  :  بقاH إالع�دات وbسب إالس-هتالك اخلاصة Gملؤسسات العموم>ةم جح  2-1

 ٔC  -  لعنوان الثاين من مزيانیات املؤسسات العموم>ةG ع�دات� Hتطور جحم بقا  :  
عا دف ملیون دینار 302ملیون دینار تعهدا و �473لعنوان الثاين xلمؤسسات العموم
ة  2015بلغ جحم بقاÙ Eع�دات يف هنایة س�نة 

 ملیون دینار 152 ـومؤسسات وزارة الفالOة بملیون دینار  174 ـو تتوزع بقاE اع�دات التعهد �ٔ_ساس #ىل مؤسسات التعلمي العايل ب
  . مبؤسسات وزارة الرتبیة و يف ما یيل £دول حيوصل امه ما مت éسجی] من بقاE +ى بعض املؤسسات العموم
ةملیون دینار  77 ـ�ٕالضافة ل

  املؤسسة  لك �رشافهیا
مpلغ البقاG Hمللیون 

  دینار

  وزارة التعلمي العايل

  14  7امعة توbس املنار
  11  اجلامعة �فرتاضیة

  11  7امعة م�وبة
  10  7امعة قرطاج

  9.6  لكیة العلوم الرHضیة و الفزيHء
  8.2  7امعة قا�س

  8  7امعة امل(س-تري
  7.7  7امعة القريوان
  7  ة7امعة ج�دوب
  6.4  7امعة قفصة

  4.9  7امعة صفاقس
  4.2  املدرسة الوطنیة Aلمهندسني بتوbس
  4  ملدرسة الوطنیة Aلمهندسني بصفاقس

  3.5  7امعة سوسة
  3  لكیة العلوم �ساس-یة و �ج�عیة بتوbس

  م د 3و1مpالغ بني   مؤسسة اخرى 21
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 رشافوزارة � املؤسسة العموم>ة املبلغ Gمللیون دینار

 م�دوبیة الفال�ة جبندوبة 16.8

 وزارة الفال�ة و املوارد املائیة

 م�دوبیة الفال�ة Gلقرص%ن 15.1

 م�دوبیة الفال�ة س-یدي بوزید 14.1

 م�دوبیة الفال�ة Gلقريوان 10.2

 م�دوبیة الفال�ة ببا7ة 8.6

 م�دوبیة الفال�ة بتوزر 8.6

 م�دوبیة الفال�ة مبنوبة 7.3

 مؤسسة 12 م د 6 و3

 مؤسسات 9 م د 3و  1

 م�دوبیة الاكف 6.6

 وزارة الرتبیة

 م�دوبیة بزنرت 5.4

 م�دوبیة ارHنة 5.3

 م�دوبیة م�وبة 5.2

 5و  3مببالغ ترتاوح بني 
 ملیون دینار

و �ن عروس و 7Gة و ج�دوبة وسوسة وقفصة  2م�دوبیات توbس
 ولیةوس-یدي بوزید وقا�س و مدرسة توbس ا�

 وزارة الثقافة املعهد الوطين Aلرتاث م د 15.7

 وزارة {ك�ولوج>ا االتصال الواكo الف�یة لالتصاالت 10

 وزارة العدل مؤسسات السجون و �صالح م د 9.7

  

  ویوحض الرمس البیاين التايل توزع البقاE مبزيانیات املؤسسات العموم
ة حسب وزارة Ùرشاف
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   2015- 2010الك اع�دات Gلعنوان الثاين Gملؤسسات العموم>ة Aلفرتة تطور bسب اس-هت/ ب
 - الو�دة ملیون دینار  -    

مج� م�الغ البقا� �سب   الس�نوات/الهیالك الوزاریة املرشفة   ر/ع
  2015  2014  2013  2012  2011  2010 �س�هتالك

  وزارة التعلمي   01
  - البحث العلمي - 

  0.46  0.48 0.5  0.99 1.1 5.3م�الغ البقا�
  m37% 14%  16%  4%  2%  4%س2بة Rس2هتالك

  وزارة العدل و حقوق إال�سان  02
  9.81  6.67 8.2  6.4 2.5 1.6م�الغ البقا�

  m%66 51%  27%  34%  46%  66%س2بة Rس2هتالك

  وزارة ا&فاع الوطين  03
  0.15  0.18 0.13  0.07  0.07 0.07م�الغ البقا�

  m0% %0%0 %046%  %16س2بة Rس2هتالك

  وزارة املالیة  04
  0.24  0.051 0.08  0.03  0.04 0.2م�الغ البقا�

  m39% 83%  25%  0%  7%  51%س2بة Rس2هتالك

  وزارة wٔمالك ا&و@   05
  14.85  24.8 25.3  22.1  19.5 12.8م�الغ البقا�

  m4% 7% 4%  1%  79%  49%س2بة Rس2هتالك

  ملوارد وزارة الفال
ة و ا  06
  152.45  176 230.9  329  246.5 166.4م�الغ البقا�

  m57% 51%  52%  61%  60%  69%س2بة Rس2هتالك

  وزارة التجهزي و إالساكن   07
  1.94  1.25 0.99  737  0.78 0.82م�الغ البقا�

  m34% 33%  %20  18%  32%  12%س2بة Rس2هتالك

  وزارة Yك{ولوج]ات االتصال  08
  11.67  2 1.7  1.57 1.4 1.6م�الغ البقا�

  m25% %21  19%  32%  21%  7%س2بة Rس2هتالك

  وزارة الثقافة   09
  15.75  17.6 20.1  19.5  13.6 11.4م�الغ البقا�

  m45% 26%  18%  21%  23%  20%س2بة Rس2هتالك

  وزارة الش�باب و الر�ضة   10
  0.54  0.46 0.37  0.43  0.34 0.43م�الغ البقا�

  %4  %0.5  %31  3%  29% %14بة Rس2هتالكmس2 

  وزارة الص�ة العموم]ة  11
  14.10  12.1 9.5  10.6  9.91 8.91م�الغ البقا�

  m13% 14%  30%  36%  20%  32%س2بة Rس2هتالك

  وزارة الشؤون �ج�عیة  12
  0.10  0.06 0.02  0.025  0.04 0.02م�الغ البقا�

  m28% 4% 61%  56%  36%  26%س2بة Rس2هتالك
13

 وزارة الرتبیة 
  77.15  133.2 169.2  150.8 0.00962.5م�الغ البقا�

  m84% 39%  41%  54%  24%  79%س2بة Rس2هتالك 

  وزارة التعلمي العايل   14
  - التعلمي العايل - 

  174.19  165.4 156.7  130.3  124.5 127.8م�الغ البقا�
  m27% %27  23%  21%  22%  26%س2بة Rس2هتالك

  وزارة املرwٔة و أ�رسة و الطفو@  15
  0.03  0.034 -  - - -م�الغ البقا�

  m- - -  -  0%  21%س2بة Rس2هتالك

 - تعهد  - مجموع بقا� اع�دات العنوان الثاين 
  4ملؤسسات العموم]ة

  473.5  540.6  624.1  672.8 483 337.6م�الغ البقا�
  m46% 43%  43%  50%  50%  61%س2بة Rس2هتالك

 - مجموع بقا� اع�دات العنوان الثاين دفع 
  4ملؤسسات العموم]ة

  302.7  446.8  551.5  514.7  299.7 234.4م�الغ البقا�
  % m52% 51%  42%  47%  53%   66س2بة Rس2هتالك
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افظ #ىل نفس Jسق Ùس�هتالك من 	الل هذا اجلدول یت�ني ان الوزارات ذات العدد الهام من املؤسسات واحلجم املرتفع xلبقاE حت

س�نة  م�ذ س�نوات ما #دى مؤسسات وزارة الرتبیة ح
ث بدDٔت املندوبیات اجلهویة xلرتبیة بتلقي Ùع�دات احملا, �لعنوان الثاين بدایة من

�لس�نوات السابقة مقارنة  2015وقد عرفت هذه املؤسسات تطورا هاما يف Jسب اس�هتالîها س�نة . وما یلهيا 2013لتتضاعف يف س�نة  2012

ف يف جحم هام من املشاریع رمغ حمدودیة #دد Ùعوان والوسائل املادیة رصّ د #ىل التّ ، وهو ما یؤكد مصاحلها الف�یة من التعوّ 2014و	اصة س�نة 


لب املندوبیاتDٔ يف .  

 �ملائة و یعود ذW �ٔ_ساس 27ـكام نالحظ ضعف Jس�بة Ùس�هتالك مبؤسسات وزارة التعلمي العايل اليت مل تتÔاوز م�ذ س�نوات ال

Ü غیاب لرتامك بقاE اع�دات خماuر البحث و جتمد #دد هام مهنا و  D دات وOر البحث مع الیات م]ابعة لوuشارة اىل الٕ خما ٔD ن ٔDذه مه النفقات يف ه

  .املهامت �خلارج الوOدات وا±اuر يه رشاء املعدات و 

حمدودیة Ùطار ال�رشي جيعل هذه املعنیني بتق�یات هذه الرشاءات و رایة نفص دد معلیات رشاء املعدات العلمیة و كام ان تعق

 الرشاءات éشهد ت�ٔ	ريا هاما Fزید من >رامك البقاE وهو ما یق]يض مراجعة نظام الترصف يف هذه Ùع�دات واxلجوء عند Ùق]ضاء ٕاللغاء

  .ر£اعها ملزيانیة ا+و, إ Ùع�دات املس�ندة و 

 ٔD ّس�بة ملؤس مÏت مس�تقرّ ا �ل
ة سات وزارة الفالOة ويه �ٔ_ساس املندوبیات اجلهویة xلتمنیة الفالح
ة فان Jس�بة اس�هتالك اع�داهتا بق

  .فها يف هذا احلد�ملائة م�ذ #دة س�نوات وهو ما یعكس اس�تقرار قدرات ترصّ  60ـ يف Oدود ال

  :  9 من مزيانیاهتاوفá یيل >رت�ب الوزارات حسب Jس�بة اس�هتالك مؤسساهتا �لعنوان الثاين
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وكام س�بق مالحظته فان مؤسسات وزارة الرتبیة تتصدر "رت�ب �سب �س�هتالك يف �ني ان مؤسسات وزارة التعلمي العايل 

 .ب و الر9ضة تق6ع يف 4ٓخر الرتت�بووزارة الش�با

  لب��تجحم بقا� إالع�دات اخلاصة � 3- 1

ملیون دینار  384ملیون دینار اع<دات تعهد و 882 حوايل 2015ة يف هنایة س�نة بFی 264لقد بلغت بقا9 �ع<دات ل  

  :  وفY یيل تفصیل هذه البقا9 حسب مجموع ب9Fت الوال9ت. دفع  اع<دات

مللیون دینار  

وال�تال ب��ت �دد الب��ت  م�لغ بقا� اع	دات التعهد   م�لغ بقا� اع	دات ا�فع  ر/ع
ب��ت والیة تو)س 08  69.833  49.388 01
ب��ت والیة 3ٔر�نة 06  39.320  45.507 02
ب��ت والیة 7ن عروس 11  74.038  37.310 03
ب��ت والیة بزنرت 13  12.351  16.527 04
ب��ت والیة :بل 24  28.190  34.405 05
ب��ت والیة >;ة 08  4.565  5.385 06
والیة الاكفب��ت  12  25.657  7.580 07
ب��ت والیة سلیانة 10  8.841  7.919 08

 ا������ ا�	���� ا����� و ا�
	�ب وزارة و
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ب��ت والیة ج{دوبة 08  263.901  6.718 09
ب��ت والیة زغوان 06  25.382  10.791 10
ب��ت والیة سوسة 16  48.578  25.047 11
ب��ت والیة امل�س�تري 31  57.925  25.560 12
ب��ت والیة املهدیة 14  31.066  8.908 13
ب��ت والیة القريوان 12  11.278  10.345 14
ب��ت والیة القرص�ن 10  19.949  9.893 15
ب��ت والیة س�یدي بوزید 10  13.613  7.828 16
ب��ت والیة صفاقس 16  32.101  28.782 17
ب��ت والیة قفصة 08  5.331  6.084 18
ب��ت والیة توزر 05  27.791  2.170 19
ب��ت والیة قا�س 10  7.066  8.992 20
ب��ت والیة مدنني 07  41.520  10.238 21
ب��ت والیة تطاو�ن 05  2.205  3.363 22
ب��ت والیة ق�يل 05  14.794  4.940 23
ب��ت والیة م{وبة 09  12.303  10.216 24
 امجل  264 883 384

   

ت والیة ج�دوبة يف مجموع بعض البEãت من ذW بEã اع�دات ا+فعارق الهام بني اع�دات التعهد و جتدر Ùشارة اىل ان الف

القرصFن یفرس �ٔ_ساس بعدم حرص البEãت #ىل الغاء اع�دات التعهد اليت رخص فهيا ومل >متكن البEãت من و  املهدیةو  الاكفوق�يل وتوزر و 

  .ت 	اصة +ى بEãت والیة ج�دوبةEãو یظهر ذW £لیا +ى ب -اع�دات دفع –توفري اúمتویل الفعيل لها 

�لتايل فان اع�دات ا+فع معنیة م�ارشة وضعیة املالیة الصحی�ة xلبãیة وفان م�الغ ا+فع يه اليت تعكس ال و�لÏس�بة xلبEãت

  .éرسیع اجراءات Ùنفاق بوجوب

  .ات ملعاجلهتااملقرت  مهّ (ة يف &زاید جحم البقا� وعرض �ٔ شاكالت امل�س�ّ مه االٕ 
ٔ حوص�  - 2
ّ Dٔ مه Dٔ م يف هذا اجلزء نقدّ  ّ :  واليت ميكن حرصها يف صنفني ة أ_	ريةس�باب >زاید بقاÙ Eع�دات يف العرشی ل ق بتعطّ صنف Dٔول یتعل

 ّ
املقرتOات  �ٕالضافة ٕاىل #ادة توظیف بقاÙ Eع�دات،إ جراءات إ ق بتعقد ة موضوع البقاE ٔ_س�باب خمتلفة وصنف Õين یتعلّ املشاریع العموم

  .اتملعاجلة هذه إالشاكلیّ 

2 -1  ٔC ّ£مه �شاكالت امل¤س ّ   ة واحللول املقرت�ةاملشاریع العموم>ّ ل يت لها �القة بتعطّ pة يف {زاید جحم بقاH �ع�دات وال

 ٔC -  ٕاتشاكلیّ اال  : 

  :  ق>ق Aل?اج>ات?دید ªري ا�ّ التّ  *

ّ  ط،ر مس�تق�يل #ىل املدى املتوسّ طار تصوّ إ ن یندرج يف Dٔ در يل Fكون وفق احلاج
ات الفوریة وین�دید Ùوّ ٕان التّ  ة و#ادة ما Fرتبط مب�دودی

ّ إ ايل فع�دات و�لتّ االٕ   وuرزت Oاج
ات £دیدة تق]يض مراجعة ا+راسات مع ما یعنیه ذW من ّال إ شهر Dٔ ح
ا0 بضعة Dٔ ن متر س�نة و Dٔ د ه مبجرّ ن

 .ر يف حتق
ق املرشوعمزید الت�ٔخّ 
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ّ مني والتّ املصمّ  تقادم نظام تعیني * جناز املشاریع إ قات مه مع الواقع احلايل مبا جيع من معوّ ؤ س-بة ملشاریع البناHت املدنیة و�دم تالعامل معهم Gل(

  :  ة Gلرس�ة املطلوبةالعموم>ّ 

بات یعد مالمئا ملتطلّ  مني وصیغ 	الصهم ملة وتعیني املصمّ جتدر إالشارة ٕاىل Dٔن إالطار القانوين املنّظم +راسات البناEت املدنیّ 

مني م�ذ �رخي صدور قرار عیني املبارش xلمصمّ يف التّ ) Dٔلف دینار 800( قف املعمتدٕاذ مل یقع حتیني السّ  ة،Ôا#ة ورس#ة تنف
ذ املشاریع العموم
ّ النّ 

 .ة #ىل املس�توى اجلهويت 	اصّ راسا	الفا xلواقع إالق]صادي احلايل، ومن ش�ٔن ذW #دم اخ]صار Dٓ£ال ٕاجناز ا+ّ  1991جهزي س�نة وزFر التّ 

ارخي بصورة تضمن حسن تنف
ذ ا+راسات �لرس#ة واجلودة مني م�ذ ذW التّ نتقاء املبارش xلمصمّ ٕاضافة ٕاىل ذW فٕان #دم مراجعة معایري االٕ 

من شانه Dٔن ) 1978لس�نة  71مر ا_ٔ (كام ان إالبقاء #ىل ت�ٔ£ري املصممني حسب الرتات�ب الصادرة  .املطلوبة قد ی¡س�ب يف تعطیل اجناز املشاریع

  .یؤ�ر #ىل لكفة هذه املشاریع وحسن ٕاجنازها

  :  ضعف الت(س-یق بني خمتلف �طراف *

ماكتب  üندسني مس¡شارFن،(ح
ث تعاين ا+راسات املتعلقة 	اصة �لبناEت املدنیة و اليت یتد	ل فهيا العدید من املصممني 

بني اكفة هذه أ_طراف 	اصة #ىل الصعید اجلهوي �لنظر ٕاىل النقص الفادح ا�ي تعانیه  من ضعف التÏس�یق...) دراسات هندسة معامریة

  .يف الوسائل ال�رشیة إالدارات والهیالك اجلهویة املعنیة

 :  اخ>ص و املصادقاتاحلصول �ىل الرتّ  *

و#دم éسویة الوضعیات النزتاع و الق
ام �Dٔ مهها حتدید ملك
ة Ùرض واحلصول #ىل التخصیص الالزم Dٔ یتعلق ذW بعدة جوانب 

 ّ   .و املصادقاتDٔ جراء احلصول #ىل الرخص إ و
ري ذW من . ةالعقاری

شهر xلق
ام  –عیني شهر xلتّ ( شهرDٔ  06تقدر الفرتة الالزمة الس�تكامل املرzO التحضريیة ٕالجناز املشاریع العموم
ة مبدة ترتاوح يف املتوسط بني و 

شهر ãxراسات بني ا#داد ا+راسة Ùولیة ا±ترصة والثانیة املعمقة Dٔ  03 - عامل الرفع الطبوغرايف Dٔ  بدراسات السرب اجلیولو# واس�تكامل

ص xلعقارات یهذا ومل یمت اعتبار ا£ال Ùنزتاع والتخص . ص واملصادفات
شهر xلحصول #ىل الرتاخ  نمدة ال تقل ع –وéسلمي وÕئق املنافسة 

 نّ إ ايل فراسات و#دد العراق
ل املمكن uروزها و�لتّ مهیة املرشوع وتعقد ا+ّ Dٔ وختتلف الفرتة حسب  Dٔكرث س�ن¡ني Dٔوو  )اليت س�تقوم #لهيا املشاریع

هتا يف بعض املشاریع الكربى اىل #دة س�نوات مع ما یعنیه ذW ة ح
ث تصل مدّ جناز املشاریع العموم
ّ إ مه ماكمن تعطیل Dٔ هذه املرzO تعترب 

 ّ
  .ةمن تضاعف للكفة املشاریع العموم
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  :  الت¸ٔ�ري يف انطالق أ#شغال Cٔو التنف>ذ *

ر Dٔح
ا0 أ_مzô الهندس�یة الالزمة فقة ومهنا ما یعود xلمشرتى العمويم ا�ي ال یوفّ ة Dٔس�باب مهنا ما یعود لصاحب الّص ویعود ذW لعدّ 

راسات فٕان ة طویz #ىل ا+ّ قائص Dٔو مبرور مدّ بعض النّ ن املصل�ة املس�تف
دة ل نف
ذ بعد Dٔن تتفطّ  الق
ام بتحی��ات وتعدیالت عند التّ Dٔو یتوّىل 

 .بعض اجلوانب تفرض املراجعة والتحیني

    :  ضعف القدرة �ىل مtابعة التنف>ذ *

  ٔD ث
�ٕالضافة املنمتني لٕالدارات العموم
ة اOر ضاحل مراقيبم
دان أ_شغال یعرف نقصا يف  نّ لغیاب إالماكنیات ال�رشیة واملادیة ح

Fن املصاحل الف�ّ لغیاب التكوDٔ هنم من التنقالت الالزمةن يف ا�ال كام
  . یة ال یتوفر لها الس�یارات والسواق الالزمني úمتك

  :  �ىل الصعید%ن املركزي واجلهوي نف>ذة «سمح مبتابعة التّ غیاب م�ظومة معلوماتیّ  *

ّ إالدارات واملصاحل املعنیّ بعض ع�د إ #دم  ن ة تضمن التفطّ ة xلمصاحل املعنیّ ارج
ّ اخلتابعة امل  يفل احلاصنقص ال ة و ة #ىل £داول ق
ادی

  .للك تقصري يف إالرشاف #ىل مشاریع وتنف
ذ الصفقات

  :  تعدد املتد�لني يف لك مرشوع *

ّ من ذDٔ Wن مرشوع من Dٔنظار ا�لس اجلهوي یتد	ّ   جهزي واملصل�ة املس�تف
دة �ٕالضافة xلمصاحل ة xلتّ ل ف
ه ا�لس وإالدارة اجلهوی


لب أ_ح
ان ملركزیة Dٔح
ا0 دون اعتبار تد	ل املصمّ اDٔ ري م]وفرة يف
مني كذW مع ما یتطلب ذW من قدرات تÏس�یق
ة يف مس�توEت م]عددة 

 .زمة وتعطیل املشاریعشدید يف Dٔ	ذ القرارات الّال  ءمما ینجر عنه بط

  :  اء وتعقد الرتات�بتفاق>ات الّرش إ و Cٔ صعوGت فسخ الصفقات العموم>ة  *

تقصريه وذW تفادE ٕالجراءات ا#ادة لصفقات �س�ب هتاون صاحب الصفقة و تعرف #دید الصفقات عزوف Ùدارة عن فسخ ا 

و غیابه يف >كر©س هذه املامرسات وینجر Dٔ و©سامه ضعف نظام املتابعة  املنافسة الس�تكامل الصفقة ووجود اماكنیة ارتفاع اللكفة عند الت�ٔ	ري الهام

  .	ري يف اجناز املشاریع العموم
ةذW >رامك الت�ٔ  نع

مع قدراهتم يف uروز اشاكلیات  و©سامه غیاب م�ظومة معلومات متكن من معرفة جحم الزتامات لك احصاب الصفقات و تناس�هبا

  .تعطیل يف اجناز #دید املشاریع العموم
ة 

OزFن �لطلب العمويم دون اماكنیة معاق�هتم او ومن pة اخرى فان الرشاء 	ارج اطار الصفقة یعاين #دة صعو�ت تتعلق بتÍيل الفا

نظم حتمیلهم مسؤولیة ما س��جر من لكفة لٕالدارة �عتبار #دم اشرتاط ضام0ت يف املشاركة و إالجناز ٕاىل £انب #دم توفر إالطار القانوين امل 

  . لهذه الرشاءات

  :  الت¸ٔ�ري الكpري يف خمت الصفقات العموم>ة واس-تعامل بقاH �ع�دات *

بعد ا¿هتاء التنف
ذ من املفروض ٕاخضاع املشاریع والصفقات العموم
ة ٕاىل معلیة اخلمت وما یعنیه ذW من تق
مي حلسن إالجناز والتث�ت 

 zOع�دات وهذه املرÙ من ٕا#ادة اس�تعامل فواضل Wاصة ا_ٓ£ال كام ميكن ذ	لبنود التعاقدیة وx رتامهOالص صاحب الصفقة ومدى ا	من 

üمz ح
ث Dٔن الصفقات ال ختمت يف إال�ن مما ینجر عنه بقاء اع�دات هامة دون اس�تعامل مع ما یعنیه ذW من فقدان قدرهتا الرشائیة تعترب 

  .بفعل التضخم وذW مبرور الوقت

ي و>راخ
ص هو #ىل غرار ٕاجراءات مصادقة ا�لس اجلّ (جراءات يف تعطیل ٕا#ادة توظیف الفواضل االٕ ومن pة اخرى ©سامه تعق
د 

   .Dٔضفى املرونة #ىل ٕا#ادة اس�تعامل فواضل املشاریع 2002لس�نة  10الوزFر Ùول #دد  �لرمغ من Dٔن مÏشور...) إالدارات املعنیة
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  :  مه املقرت�اتعرض #ٔ  - ب

م
ة ميكن حوصلهتا املقرتOات Ùساس�یة xل�د من تطور بقاÙ Eع�دات ولتفادي تعطل املشاریع العمو  نّ إ وتبعا لهذه Ùشاكلیات ف

  :  يف

 .ارساء نظام م]ابعة فعال یضمن اطالع لك Ùطراف املعنیة يف �Ùن #ىل مسار املرشوع العمويم مبراO] أ_ربعة  *

تعزFز 	الE مراق�ة الترصف �لوالEت والبEãت �ٕالطارات قصد م]ابعة ٕاجناز املشاریع و ا#الم Dٔحصاب القرار �ٕالشاكلیات يف  *

 .وتفادي >لكیفها ب�ٔعامل Dٔخرى 	ار£ة عن ٕاطار رقابة الترصف يف املشاریع العموم
ة ن،إال�

بطریقة تضمن وضوح املسؤولیات و حسن التقدFر و الت�دید الاكيف مس�بقا مبا يف ذW  مراجعة نظام حتدید احلاج
ات و املشاریع *

 .ارساء تصور اكمل للك مرشوع و اقساطه حسب فرتات Ùجناز 

	اصة طرق تعیني و تق
مي املصممني و التÍيل كذW عن نظام اخلالص حسب Jس�بة من عة الرتات�ب املنظمة ãxراسات و مراج *

 .لكفة املرشوع

 74دراج الت�ٔ	ري يف اجناز املشاریع العموم
ة من طرف Dٓمري الرصف مضن قامئة Dٔخطاء الترصف املنصوص #لهيا �لقانون #دد إ  *

 . 1985ویلیة ج 20املؤرخ يف  1985لس�نة 

  .طار الصفقة یضمن املنافسة والشفاف
ة واملساواة وجنا#ة الطلب العمويمإ صدار اطار >رت�يب xلرشاء 	ارج إ  *

 2014-1039اس�تكامل الرتات�ب املنظمة xلصفقات العموم
ة الواردة �ٔ_مر  *

  .لغاء Ùع�دات الغري مس�تعمz بعد ثالث س�نوات من �رخي حتق
قهاإ  *

ّ  ر نصوص >رتی�
ةصداإ  *   .ة ومرzO تنف
ذ املشاریعتعىن �ملرzO التحضريی

مكرر من جمz احملاس�بة العموم
ة مبا ©سمح O�ٕا, Ùع�دات م�ارشة  87تنق
ح الفصل مراجعة نظام ٕاOا, Ùع�دات و  *

  .xلمؤسسات والبEãت دون املرور ��لس اجلهوي

 قد اجراءاته واحللول املقرت�ة تعطل ا�ادة توظیف �ع�دات وتع 2- 2

  إالشاكلیات - �ٔ 

  :  یعرف توظیف بقاÙ Eع�دات #دة اشاكلیات امهها

خرى Dٔ من pة و . طار الصفقةإ لیات الرشاء 	ارج مع ابعة والت�ٔ	ري يف خمت الصفقات و �ن لضعف املتالٕ صعوبة معاینة البقاE يف ا *

ّ مصاحل ا�ا اجلهویة ال ميكهنا Ùطالع #ىل هذه Ùع�دات والبقاE اذا مل تتولّ  ع�داهتا اىل ا�السإ الهیالك اليت حتال  نّ فإ  #الüا إ  ةلس اجلهوی

Wكام  ،بذ ٔD ّهتا الوزارات ال ميكهنا املتابعة  نúاOدب''م�ظومة #ىل اع�دات اليت ٕاDٔ''. 

ع بجلهویة >رتبط مبوافقة ا�لس ا�ي جيمتع Dٔر جراءات حتویل Ùع�دات من ذW ان التحویالت يف مزيانیات ا�الس اإ  éشّعب*

ّ Dٔ كام  .ات يف الس�نةمرّ   .ب موافقة وزارة املالیة �ٕالضافة لوزارة Ùرشافن بعض التحویالت �لعنوان الثاين xلمؤسسات العموم
ة تتطل

 :  املقرت�ات -  ب

 غرض مراجعة نظام حتویل Ùع�دات و اس�تعامل البقاE و اصدار دلیل م�سط يف ال *

و الثالثة مبا يف ذW املرمسة Dٔ £ل معني ال یتÔاوز الس�ن¡ني Dٔ لغاء لك اع�دات التعهد و ا+فع املتبق
ة والغري مس�تعمz يف إ قرار إ  *

  .�لعملیات 	ارج املزيانیة مع ار£اع اع�دات ا+فع ملزيانیة ا+و,
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  فو�اترصف يف واكالت ا�ّ م�ابعة التّ :  الثاحملور الثّ 

  د�مته�

ن املبدDٔ يف مجیع النفقات العموم
ة هو خضوعها xلت�ٔشرية املس�بقة ملراق�ة Dٔ من جمz احملاس�بة العموم
ة #ىل  88الفصل  لقد نّص 

ني ¡تني اثن املصاریف العموم
ة مع ضبط بعض Ùس�ت&�اءات اليت نذ�ر من ب�هنا ما یعرف �ملصاریف الطف
فة، وهذا النوع من النفقات Fمتزي خباصّ 

جناز إ ف من الّرص  يع Dٓمر ن املّرش س�باب مكّ لها، ولهذه ا_ٔ  ةس�تعÔالیّ بغة االٕ انیة بصیغة الت�ٔكّد والّص ق الثّ فقة وتتعلّ وىل يف ضعف م�لغ النّ ا_ٔ ل >متثّ 

  .مôل هذه النفقات يف ٕاطار واكالت ا+فو#ات

مى و�یل ا+فو#ات من ت�ٔدیة بعض س�ت&�ايئ لٕالنفاق ميكن العون العمويم ا�ي ©سإ جراء إ هنا �ٔ وميكن تعریف واك, ا+فو#ات ب

ما إ مر سابق برصفها، و>كون واك, ا+فو#ات ب�ٔ دFهتا �ٔ و تعذر تDٔ ذا اكنت هذه املصاریف طف
فة إ املصاریف العموم
ة حتت سلطة حماسب معويم 

  ).ظرف
ة(و وق]یة Dٔ بصفة دامئة 

  :  ال بتوفر الوÕئق التالیةإ وتتكون  �ٔ ن تÏشDٔ وال ميكن لواك, ا+فو#ات 

  �داث الواك�إ ار قر  •

  قرار تعیني الو�یل  •

  موال مطلب يف �س�بقة ا�ٔ  •

  ٔD ٕخيص اال áداث فما فO ٕن واك, ا+فو#ات حتدث مبق]ىض قرار یعده ا ٓ D دارة(مر الرصفÙ ر املالیة مي) رئ�سFىض من طرف وز ٔD و

 ٔD داث واك, ا+فو#ات نوعها إ مني املال اجلهوي، ویضبط قرارO)و دامئةDٔ هتا حسب التحمیل #ىل بنود �ٔ صاریف الواجب تنوع املو ) وق]یةFد

ّ ) العنوان واجلزء والفصل والفقرة والفقرة الفرعیة(ة املزيانیّ  ن ال تتÔاوز هذه Dٔ فو#ات #ىل ة الواجب م�حها لو�یل ا+ّ صلیّ س�بقات ا_ٔ وكذW م�الغ ال¡

  .للك بند من بنود املزيانیة صةمن إالع�دات ا±ّص  %25ال¡س�بقات Jس�بة 

 ٔD ّ2010نومفرب  10بتارخي  121رة العامة الصادرة عن وزارة املالیة #دد املذكّ  نّ إ يف خصوص تعیني الو�یل فا م  ٔD ّن یعني و�یل �ٔ ت بقر

  . 3 ا�Fن ال تقل رت�هتم #ىل الصنف الفرعي Dٔ ا+فو#ات من بني أ_عوان املبارشFن �ٕالدارة واملرمسني ٕ�طارمه إالداري Dٔو الفّين 

یعد مطلب ال¡س�بقة وFرفقه مبشاریع القرارات احملدثة لواك, ) فDٓمر الّرص (دارة املعنیة ب ال¡س�بقة فان رئ�س االٕ یتعلق مبطلويف ما  

 ا+فو#ات وتعیني الو�یل ویؤرش #ىل مطلب ال¡ّس�بقة من طرف مصاحل مراق�ة املصاریف العموم
ة مث یقع تقدمي اكفة الوÕئق اخلاصة �لواك,

�ٔدFهتا من رة تصة xلمصاریف املقرّ ع�دات ا±ّص ة یمت جتمید االٕ مني املال اجلهوي، ويف مف]تح لك س�نة مالیّ Dٔ و Dٔ لیة وزFر املا هئا من طرفٕالمضا

من جم  احملاس-بة  155الفصل ( قدار ال¡ّس�بقة املدفو#ة من طرف مصل�ة مراق�ة املصاریف العموم
ّة واحملاسب ا±تّص طرف و�یل ا+فو#ات مب
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ع�دات الفصول إ لك س�نة مالّیة یتوىل احملاسب ا±تص رفع التّجمید عن واك, اّ+فو#ات وجيمد املبالغ املساویة xل¡ّس�بقة من ويف موّىف  )العموم>ة

  ).من جمّ  احملاس-بة العموم>ّة 157الفصل (املوازیة ملزيانیّة العام اجلدید 

ٕا#داد مرشوع قرار خلمت الواك, يف Dٔ£ل Dٔقصاه بعد منوOة xلو�یل أ_موال امل  >رجعو قرار يف 
لقها  مبق]ىضفو#ات واك, ا+ّ ویمت ٕا
الق 

  :  مة لواك, ا+فو#اتة املنظّ تی�
ّ صوص الرتّ ة والنّ راجع القانونیّ امل مهّ Dٔ وفá یيل ) من جم  احملاس-بة العموم>ة 160الفصل ( .یوم 45

 14و 12(دد  و@اصة الفصول 1973د=سمرب  31رخ يف واملؤ  1973لس�نة  81العموم0ة الصادرة مبوجب القانون (دد  احملاس�بة جم# �

  .277 و 276و 275و 161ٕاىل  156و 154و 153و 152و 146و 143و 136و 130و 40و 22و21 و 20و 19و

 . املتعلق حبساب الضامن التعاوين -لم,اس�بني العموم'ني1990 جوان04 يف املؤرخ 1990لس�نة  904 �دد أ�مر �

املتعلق مبنح الترصف احملاس�يب ؤ<خطاء الصندوق واملسؤولیة املس�ندة -لم,اس�بني  2006 س7مترب 05 يف رخاملؤ  2006 لس�نة 2460 �دد أ�مر �

 العموم'ني ؤ<مLاء الصنادیق ووHء املقابیض ووHء اGفو�ات

  .مLه 16واملتعلق مبراقVة املصاریف العموم'ة وTاصة الفصل  2012نومفرب  19املؤرخ يف  2012لس�نة  2878أ�مر �دد  �

واملتعلق بضبط احلد أ�قىص ملبلغ النفقات الطف'فة اليت ميكن _سدیدها بصفة مVارشة  2004د\سمرب  28وزZر املالیة املؤرخ يف  قرار الس�ید �

  .بواسطة واكالت اGفو�ات

 .m1975انفي  30 يف املؤرTة 31 لوزارة املالیة �دد العامة الّتعلjت �

  .1996 نومفرب 05بتارخي  02 �دد العامة لوزارة املالیة الّتعلjت �

  . m 1999انفي 11 يف املؤرTة 01 لوزارة املالیة �دد العامة الّتعلjت �

 .1995د\سمرب  29بتارخي  127�دد  لوزZر املالیةاملذoرة العامة  �

 .2007مارس  01بتارخي  32 �دد لوزZر املالیةاملذoرة العامة  �

  .2007فري ف' 03 بتارخي 15 �دد لوزZر املالیةاملذoرة العامة  �

 .2007 جویلیة 11 بتارخي 82 �دد لوزZر املالیة املذoرة العامة �

 .2010 نومفرب 10 بتارخي 121 �دد لوزZر املالیة املذoرة العامة �

فو#ات �عتبارها 
ري 	اضعة xلت�ٔشرية املس�بقة xلمصاحل طار واكالت ا+إ د هبا يف س�ت&�ايئ xلنفقات اليت یمت التعهّونظرا xلطابع االٕ 

إالشاكلیات ن >كون حمل دراسة وم]ابعة حىت یمت الكشف عن Dٔ ن هذه النفقات من ش�ٔهنا إ راق�ة املصاریف العموم
ة فمل العاّمة هیئةل عة x التاب

  .املتعلقة هبا

حصائیات xل¡س�بقات املمنوOة لواكالت ا+فو#ات إ ول �لت�لیل معطیات و ذه ا+راسة #ىل م�حثني ی¡�اول ا_ٔ ع�د يف هولقد مت االٕ 

العامة ãxو, مع  مهیة جحم م�الغ ال¡س�بقات مقارنة �ملزيانیةDٔ ىل إ ع�دات ا±صصة لها ویتعرض املبحث الثاين س�هتالك االٕ إ ح
ث املبالغ وJسب  من

   .شاكالت والنقائص اليت تع�شها واكالت ا+فو#ات واحللول املقرتOة ملعاجلهتابیان خمتلف االٕ 
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  2015فو=ات >لس;نة املالیة حتلیل معطیات وٕاحصائیات واكالت ا0 - 1
مك مت ٕاحصاؤه من طرف السادة مراقيب املصاریف (واك,  899یبلغ العدد امجليل لواكالت ا+فو#ات #ىل الصعیدFن املركزي واجلهوي 

ة xل¡س�بقات املمنوOة �مل �لوزارات وإالدارات املركزیة، وبلغ جحم املبالغ امجللی �ملائة �28.70ملائة �جلهات و 71.30موز#ة بÏس�بة ) العموم
ة

  :  ملیون دینار موز#ة حسب ما یب��ه اجلدول املوايل 51259 ما قدره 2015واكالت ا+فو#ات بعنوان الس�نة املالیة 

 oالغ ال¤س-بقات حسب قرار الواكpملیون دینار:  الو�دة )طلب ال¤س-بقة(توزیع م  

 بة من ا�موعال�س� �دد الواكالتال�س�بة من ا�موعم�الغ الواكالت 

 %71.30 641%16.64532.47 الwس�بقات �ىل املس�توى اجلهوي

 %28.70 258%34.61467.53 الwس�بقات �ىل املس�توى املركزي

 %100.00 899%51.259100.00 امجل�

ن ا�موع العام م % 71ي بÏس�بة تفوق Dٔ واك,  641 ـاجلهوي ب املس�توىز #ىل ن Dٔكرب Jس�بة من واكالت ا+فو#ات ترتكّ Dٔ  یالحظ

ن الوضع ینعكس لترتكز إ #ىل مس�توى جحم م�الغ ال¡س�بقات ف ماDٔ �ملائة،  29واك, #ىل الصعید املركزي بÏس�بة تناهز  258لعدد الواكالت مقابل 

 ٔD ملیون دینار  34.614كرب املبالغ #ىل الصعید املركزي مبا جحمه ٔD س�بةÏوحتتل وزارة ا+فاع  من ا�موع العام ملبالغ ال¡س�بقات % 67 تفوقي ب

من م�الغ ال¡س�بقات #ىل املس�توى املركزي  % J56.42س�بة  ويه متثل دینارملیون  19املرتبة أ_وىل ح
ث تبلغ Jس�بة ال¡س�بقات هبا قرابة 

ملمنوOة لواكالت مهیة املبالغ امجللیة xل¡س�بقات اخمصصة يف £انب �بري مهنا لتحمل مصاریف نفقات امللحقني العسكریني �خلارج، واعتبارا _ٔ 

حصاء شامل �ٕ ول ا_ٔ یتعلق ول سوف >كون يف عنرصFن وع املبحث ا_ٔ حصائیات املتعلقة هبا موضن دراسة حتلیل املعطیات واالٕ إ ا+فو#ات ف

  .يف عنرص Õن سرت£اع م�الغ ال¡س�بقاتإ تابعة Jس�بة ومب طار واكالت ا+فو#ات، إ وم]عدد املقای�س xل¡س�بقات يف 

  عدد املقای�س Aل¤س-بقات املمنو�ة لواكالت ا�فو�اتحصاء شامل ومtإ  1- 1 

  ٔ�  :  صنف واك' ا&فو�ات حسبحصائیات إ  - 

Ü ختتلف واك, ا+فو#ات حبسب الصنف من واك, دفو#ات  D ّملنظومة(ة لی zلمزيانیات املس�تعمx س�بةÏدب'' �لDٔ'' ( ٕىل واك, دفو#ات ا

 ّ   .ةیدوی

Üلیة و 521 مهنا واك, 641 #ىل املس�توى اجلهويیبلغ #دد واكالت ا+فو#ات  D140  س�بقاهتا بیدویّةé ملیون  16.645 ـوتقدر م�الغ

فقط  Gملائة 22تقریبا من مجz املبالغ ا±صصة مقابل  Gملائة 78ي بÏس�بة Dٔ ملیون دینار  16.288الواكالت ا_Üلیة مبا قدره  �ر مهنا�ٔ دینار éس�ت

  :  xلواكالت الیدویة كام یب��ه الرمس البیاين التايل
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واك, فقط من  21يل ومن الصنف ا_Ü  237مهنا واك,  Dٔ258ما #ىل الصعید املركزي فٕان العدد امجليل لواكالت ا+فو#ات قد بلغ 

ن املبالغ Dٔ يف Oني  % 91.86ي بÏس�بة Dٔ ملیون دینار  34.520لیة ما قدره الغ ا±صصة لواكالت ا+فو#ات ا_Ü الصنف الیدوي ولقد بلغت املب

فقط من املبلغ امجليل وفá یيل رمس بیاين  % 8.14ي مبا Jس�]ه Dٔ دینار  Dٔلف 94 رها مبا یناهز م�لغFاكالت ا+فو#ات الیدویة قد مت تقدا±صصة لو

  .یبني توزیع واكالت ا+فو#ات #ىل الصعید املركزي حبسب صنف لك مهنا

  

357ا����� 
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  :  حصائیات من ح1ث حتمیل واك' ا&فو�اتإ   -  ب

عید اجلهوى بلغ جحم م�لغ ال¡س�بقات ل Dٔو العنوان الثاين، فعىل الّص وّ  ا+فو#ات حبسب حتمیلها #ىل العنوان ا_ٔ قد ختتلف كذW واك,

من املبالغ امجللیة xل¡س�بقات ویتوزع  % 74لیون دینار Dٔي بÏس�بة م  12,400 مz #ىل العنوان الثاين ما قدرهاملمنوOة لواكالت ا+فو#ات واحمل

ي بÏس�بة Dٔ ملیون دینار  4,244ول م�لغ z #ىل العنوان ا_ٔ  فقط يف Oني مل یتÔاوز م�لغ éس�بقات واكالت ا+فو#ات احملمّ واك, 31هذا املبلغ #ىل 

واك, دفو#ات ویبني الرمس البیاين التايل توزیع واكالت ا+فو#ات حسب التحمیل #ىل  610من املبالغ امجللیة xل¡س�بقات موز#ة #ىل  % 26

  . الصعید اجلهوي

  

یعود ارتفاع م�الغ éس�بقات العنوان الثاين #ىل الصعید اجلهوي ٕاىل #دم éسویة Jس�بة من املبالغ املرصوفة #ىل الواك, خلالص معz و  

 دینار ملیون 01وا�لس اجلهوي جبندوبة  دینارملیون  2.630 #ىل غرار ا�لس اجلهوي �س�یدي بوزید(احلضاOر اجلهویة ��الس اجلهویة 

صة خلالص معz احلضاOر �ملندوبیات اجلهویة xلتمنیة ، وكذW ٕاىل املبالغ ا±ّص 2012ق�ل س�نة ) ملیون دینار 2.352 هوي �لقرصFنوا�لس اجل 

من جمz احملاس�بة العموم
ة  152وهو ما یعترب خمالفا ملق]ضیات الفصل ) دینارملیون  1.082#ىل غرار م�دوبیة الفالOة �س�یدي بوزید (الفالح
ة 

لفائدة إالدارة �س�ب الصبغة الطارئة لها Dٔو ضعف م�لغها  النفقة و ٕاسداء اخلدمة الغایة من ٕاOداث واك, ا+فو#ات يه إالرساع ٕ�جناز ٕاذ Dٔن

قىص ملبلغ املتعلق بضبط احلد ا_ٔ  2004©سمرب د 28قرار وزFر املالیة املؤرخ يف حسب دینار  Dٔلفمصاریف طف
فة ال یتعدى م�لغها أ_قىص (

  . فقات اليت یتعذر ت�ٔدFهتا ب�ٔمر سابق لرصفهاDٔو خلالص النّ ) ت الطف
فة اليت ميكن éسدیدها بصفة م�ارشة بواسطة واكالت ا+فو#اتالنفقا

ملیون دینارا  Dٔ32.281ما #ىل الصعید املركزي فقد بلغ جحم ال¡س�بقات املمنوOة لواكالت ا+فو#ات #ىل العنوان الثاين م�لغا قدره 

ول م�لغ  #ىل مزيانیات العنوان ا_ٔ من مجz املبالغ ومل تتÔاوز قمية ال¡س�بقات املمنوOة لواكالت ا+فو#ات احملمDٔ 93 % zي ما یعادل Jس�بة

 الرمس البیاين املوايل توزیع واكالت من مجz املبالغ املمنوOة #ىل املس�توى املركزي ویبّني  % 7ملیون دینار و�لتايل مل متثل سوى  2.333

  .عید املركزيحمیل #ىل الّص التّ  فو#ات حسبا+ّ 

�ٔلف دینار: الو3دة  
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  حصائیات من ح1ث رتبة و7یل ا&فو�اتإ  - ج

�دد الواكالت Cٔكرث من �دد الوÅء #ٔن نفس الو:یل یقع «سمیته �ىل (و�یل  639یبلغ #دد و�ء ا+فو#ات #ىل املس�توى اجلهوي  

oكرث من واكCٔ ( رتبة #امل و 70مهنمu قل م 165و�یلDٔ رتبةu و�یل دفو#ات ٔD ضیات املذ:رة العامة الصادرة عن وزارة وهو ما یعترب خمالفا  3نtملق

اليت تنص #ىل Dٔن أ_عوان املؤهلني xل¡سمیة يف خطة و�یل دفو#ات جيب Dٔن Fكونوا من بني أ_عوان  2010نومفرب  10بتارخي  121املالیة �دد 


لبیة الو�ء ا�Fن تقل رت�هتم  وجتدر إالشارة Dٔن .3رت�هتم #ىل الصنف الفرعي Dٔ املبارشFن �ٕالدارة و املرمسني ٕ�طارمه إالداري Dٔو الفين وال تقل Dٔ

 ٔD سمیهتم #ىل واكالت ا+فو#ات الیدویة 3عنé تقع .  

  

�ٔلف دینار: الو3دة  
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  ٔD ن تقل رت�هتم عنFن #دد الو�ء ا�Dٔ یتعلق �لتوزیع املركزي لعدد الو�ء حسب الرتبة نالحظ áري من #ددمه  3وفôكu قلDٔ

  .د ارتفاع Jس�بة ت�ٔطري الو�ء �ٕالدارات املركزیة مقارنة �جلهاتوهو ما یؤكّ ) و�یل فقط 37(�جلهات 

  

ّ إ مtابعة  2.1   س-بقات املمنو�ة لواكالت ا�فو�اتسرت7اع bس-بة ال¤

ميثل Jس�بة ي ما Dٔ واك,  421#ىل الصعید اجلهوي  2015غ #دد الواكالت اليت مل éسرتجع م�الغ ال¡س�بقة 	الل الس�نة املالیة ـــــیبل

  . من العدد امجليل xلواكالت % 48 ي بÏس�بةDٔ واك,  Dٔ123ما #ىل املس�توى املركزي فقد بلغ #ددها . من #دد الواكالت % 66
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  .م�الغ éس�بقاهتا و#القهتا �+یون املسzÔ ویبني اجلدول املوايل #دد الواكالت اليت مل éسوّ 

  الو
دة دینار

)1(ا&یون بعنوان الواك'  ;س�بقاهتاسّو�دد الواكالت اليت مل ; القطاع
 

 44 الصCة
2 613

 47 الرتبیة
311 817

 45 الفال3ة
213 452

 75 امجلا�ات احمللیة
8 239 559 

 17 التIارة
349 

 19 التجهزي
1 758

 30 الشؤون QجOعیة
1 063

 58 التعلمي العايل
213 

 17 العدل
1 175

 19 ا&اWلیة
75 486

 52 ا&فاع
2 537 613 

 12 الثقافة
160 

 14 املرٔ�ة واZٔرسة
11 284

 28 الش�باب والر^ضة
227 

 477  ا�موع
11 396 768 

   

                                                            

 "ى احملاسب العمويم یقصد بذ� ال�س�بقات �ىل الواك� اليت مل �سوّ  )1(
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نالحظ من 	الل املعطیات املضمنة �جلدول Dٔن امجلا#ات احمللیة éس�ت�ٔ�ر ب�ٔكرب #دد من الواكالت اليت مل éسرتجع ال¡س�بقات املالیة  

تفوق م�لغ من جمz احملاس�بة العموم
ة ولها Dٔكرب م�لغ من ا+یون املسzÔ  157 ا ملق]ضیات الفصلـــــاملالیة 	الف ومل >رفع التجمید يف موىف الس�نة

  .ملیون دینار 8

  

  :  موز#ة كام یب��ه الرمس البیاين املوايل دینار 11.396.767تبلغ مجz النفقات 
ري املسّواة بواكالت ا+فو#ات 

  

مت التكفل خبالصهم من طرف  	الص معz احلضاOر ح
ثیف 
ري املسّواة واملسzÔ ��الس اجلهویة هتم املصار  Dٔنّ  جتدر إالشارة

ّ  ،Dٔ2012وت  01بدایة من  وزارة التمنیة جلهویة ه مل یمت تعدیل م�الغ ال¡س�بقات اخلاصة �لت�ٔ£ري واملرمسة مضن واكالت دفو#ات ا�الس 
ري Dٔن

  .الغ Dٔو خمت الواكالت املتعلقة هباسرت£اع هذه املبإ اجلهویة ومل یمت 
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جحم م(الغ ال�س;بقات مقارنة Oملزيانیة العامة >LوK وخمتلف Gشاكالت والنقائص اليت تعCشها واكالت ا0فو=ات  - 2

  .واحللول املقرت.ة ملعاجلهتا
دون  2015زيانیة ا+و, لس�نة مبمن املبلغ امجليل xلتعهدات  % 0.52ميثل اس�هتالك Ùع�دات يف ٕاطار واكالت ا+فو#ات 

مق]ضیات ات بواكالت ا+فو#ات �لنظر ٕاىل ل العمويم نظرا لعدم ٕاماكنیة ٕادراج éس�بقات بعنوان هذه النفقO¡ساب نفقات الت�ٔ£ري والتد	ّ إ 

  .واملتعلق مبراق�ة املصاریف العموم
ة 2012نومفرب  19املؤرخ يف  2012لس�نة  2878من أ_مر #دد  12و 5الفصلني 

طار واكالت ا+فو#ات مقارنة �ملزيانیة إ ىل دراسة جحم التعهدات املدر£ة يف إ ملزید éسلیط الضوء #ىل هذه املسا, سوف نتعرض و 

  .عاجلهتامبقرتاح احللول الكف
z إ شاكالت والنقائص و االٕ  نÍلص ٕاىل Dٔمهّ ل العامة 

1.2 G ات مقارنة�مهیة جحم التعهدات املدر7ة يف ٕاطار واكالت ا�فوCٔ ملزيانیة العامة  

�ه لك من اجلدول والرمس البیاين املوالیني وحتتل #ة كام یب�ّ تعهدا موزّ  27082ة يف ٕاطار واكالت ا+فو#اتدات إالجاملیّ بلغ #دد التعهّ

  .والبEãتدارات اجلهویة فا�الس اجلهویة مث االٕ  % 25من #دد التعهدات تلهيا مجموع الوزارات بÏس�بة  % 49املؤسسات العموم
ة Jس�بة 
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 دینارملیون :  الو
دة

 الهیالك
م�الغ التعهدات دون نفقات التcٔdري

 والتدWل العمويم
 م�الغ التعهدات يف ٕاطار واك' ا&فو�ات

 19917 1505686 املؤسسات العموم1ة

 44943 9667084 الوزارات

 4147 716006 إالدارات اجلهویة

 424 1005009 ا�الس اجلهویة

 542 552534 البm^ت

 13446319 امجل�
)1( 69975 

  

  

Cٔلف  767بعد طرح مpالغ إاللغاءات املقدرة بـ دینار ملیون  69.208ع�دات املس�هتلكة يف ٕاطار واكالت ا+فو#ات كام بلغت االٕ  

  :  ، موز#ة كام یب��ه الرمس البیاين املوايلتقریبا دینار
                                                            

 � قد یفوق م(لغ ال�س�بقةميكن =ل�س�بقة بقرار الواك� 5ٔن تدور مبعدل درتني 5ٔو 5ٔكرث يف الس�نة و.لتايل فٕاّن م(لغ التعهّدات بعنوان الواك )1(
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ع�دات يف ٕاطار واكالت ا+فو#ات بÏس�بة إ س�هتالك إ ن الوزارات éس�ت�ٔ�ر ب�ٔكرب Jس�بة Dٔ#اله Dٔ ح من 	الل الرمس البیاين ـــــضویتّ 

  .ة املس�هتلكةمن Ùع�دات امجللیّ  % 65

دینار تلهيا وزارة ا+فاع الوطين مببلغ ملیون  29.315فو#ات مببلغ س�تعامل واكالت ا+ّ إ علمي العايل املرتبة أ_وىل يف وحتتل وزارة التّ  

  .دینارملیون  5.603الرتبیة مببلغ یناهز تقریبا ووزارة دینارملیون  7.637

  :  شاكلیات والنقائص واحللول الكف>  ملعاجلهتااالٕ  2.2

 ٔ� شاكالت و النقائصاالٕ   -  

  :  يف النقاط التالیة>متثل Dٔمه إالشاكلیات والنقائص 

-  ّ س�بقة من بني واك, مل éسرتجع م�الغ ال¡ّ  458(لیة س�بقة من طرف الو�یل ٕاىل احملاسب يف هنایة لك س�نة ما#دم ٕار£اع م�الغ ال¡

 .)واك, 899

دینار ووزارة ا+فاع  8 239 559 مهنا ا+یون �مجلا#ات احمللیة( دینار 768 396 11 #ىل الواكالت تبلغ اةوّ وجود دیون 
ري مس -

صل نقص يف Dٔموال الو�یل Dٔو مل ٕاذا ح"  العموم>ة من جم  احملاس-بة 161الفصل وذW 	الفا ملق]ضیات ) دینار 2 537  613

یقدم جحÔا مôبتة لبعض مدفو#اته Dٔو مل Fرجع ما م�ح من éس�بقات یتÍذ وزFر املالیة قرارا يف تعمري ذم]ه، ویتوىل Dٔمني املال 

  .س�تÍالص ت� املبالغ بواسطة بطاقة ٕالزام إ ت¡�ع العام Dٔو احملاسب ا±تص 
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ندوبیات اجلهویة xلرتبیة اخلاصة خبالص العاملني مبراكز إالصالح وإالیداع والتجمیع #دم 
لق الواكالت الوق]یة احملدثة ب�ٔ
لب امل  -

	الفا  م�ح لفائدة بعض أ_عوان العموم
ني دون و£ه رشعينظرا خلالص و�ء ا+فو#ات  2014ٕام]�ان البااكلورE دورة  يف

امللكفني �ملشاركة يف  عوانبط نظام ت�ٔ£ري ا_ٔ املتعلق بض  2013جوان  3املؤرخ يف  2013لس�نة  2224مر #دد ملق]ضیات ا_ٔ 

 .م]�ا0ت واملناظرات املدرس�یة اليت تنظمها وزارة الرتبیةخمتلف االٕ 

ع�دات املرخص فهيا بعنوان لك بند من بنود الواك, وذW خبالص النفقات من م�الغ ال¡س�بقات ا±صصة لبنود جتاوز االٕ  -

 .Dٔخرى

 احملاس�بةمن جمz  155صوص جتمید املبالغ لفائدة الو�یل حسب مق]ضیات الفصل جراءات خبإ ال تتضمن " Dٔدب"م�ظومة  -

 .ع�دات اخلاصة �لواك,ىل جتاوز االٕ إ العموم
ة مبا یفيض 

 ).#ىل غرار و�یل دفو#ات وزارة النقل(ت�ٔدیة نفقات رمغ #دم تعدیل قرار ٕاOداث الواك, و#دم م�ح الو�یل éس�بقة بعنواهنا  -

عة #ىل واك, ا+فو#ات وميكن ت�ٔدFهتا ب�ٔمر سابق لرصفها #ىل غرار م�ح التنقل، م�ح العمل م]كررة وم]وقّ 	الص نفقات #ادیة  -

والق
ام بنفقات عن طریق واكالت ا+فو#ات رمغ وجود  ،)إالدارات اجلهویة xلتجهزي وإالساكن(، السا#ات إالضاف
ة اxلیيل

ق]ناء بطارEت إ :  #ىل غرار رئاسة احلكومة(زودFن ومسدي اخلدمات صفقات ٕاطاریة يف ش�ٔهنا وعقود مربمة يف الغرض مع امل

 ..).xلس�یارات إالداریة، لوازم ماكتب وخراط�ش

یوم ٕابتداء من �رخي ا+فع قصد احلصول #ىل جتدید  45#دم éسلمي و�یل ا+فو#ات أ_وراق املث�]ة ملدفو#اته يف Dٔ£ل Dٔقصاه  -

 . ة احملاس�بة العموم
ّ من جمz 156ال¡س�بقة 	الفا ملق]ضیات الفصل 

#ىل غرار املبالغ ا�مدة ��الس اجلهویة (جمید #ىل إالع�دات من طرف احملاسب العمويم يف هنایة لك س�نة مالیة #دم رفع التّ  -

 .)2012س�تعاملها م�ذ س�نة إ واليت مل یمت  خلالص احلضاOر اجلهویةدینار  8 239  559

 .قرات املف]وOة �لواك,Dٔخطاء #ىل مس�توى حتمیل النفقات #ىل الف -

ومل یقع تعمري ذمة يف ش�ٔهنا الو�ء طبقا ملا  مل یمت ٕامضاء مؤیداهتا من طرف Dٓمري الرصفوجود م�الغ 
ري مسواة #ىل الواك,  -


لهبم Dٔح
ل #ىل التقا#د من جمz احملاس�بة العموم
ة 161ورد �لفصل Dٔ نDٔ مع العمل. 

ع�دات اكف
ة من ق�ل وزارة إ مبس�تحقات معz احلضاOر اجلهویة و#دم ٕادراج  	الص نفقات من طرف و�یل ا+فو#ات تتعلق -

ّ  التمنیة اجلهویة دینار، ا�لس اجلهوي �س�یدي  883 100 #ىل غرار ا�لس اجلهوي ببا£ة(س�بقة املمنوOة xلو�یل ل¡سویة ال¡

 .)دینار 2 352  475 دینار، ا�لس اجلهوي �لقرصFن 2 630 000 بوزید
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	الفا xلمذ�رة العامة الصادرة عن وزارة  3لتعلميي لبعض و�ء ا+فو#ات 	اصة �جلهات Dٔقل من الصنف الفرعي Dٔ املس�توى ا -

  .)و�یل 639من مجz  3و�یل Dٔقل من الصنف الفرعي Dٔ  235( 2010نومفرب  10بتارخي  121املالیة #دد 

 شاكالت والنقائصاملقرت3ات لتفادي تu االٕ  -  ب

سرت£اع إ خضاع إ �لتنصیص #ىل رضورة  2012نومفرب  19املؤرخ يف  2012لس�نة  2878مر #دد _ٔ من ا 16مراجعة الفصل  -

 .لت�ٔشرية مراقيب املصاریف العموم
ة #ىل م�ظومة Dٔدب ال¡س�بقات وجتمیدها يف Dٔول لك س�نة مالیة

  .z احملاس�بة العموم
ةمن جم 19معال ب�ٔحاكم الفصل  والق
ام �لتحق
قات الالزمة ا+فو#ات د واكالتتفقّ >كôیف معلیات  -


ة لفائدة الو�ء #ىل املس�توى اجلهوي واحملّيل EDّٔ قرار إ  -Ïواملركزيم >كوی . 

ّ  عن 	الص Dٔجور أ_عوان العرضیني ببعض املندوبیّ Íّيل التّ  - دلیل ٕاجراءات "ة #ىل الواك, بعد مراجعة منیة الفالح
ّ ة xلتّ ات اجلهوی

 14النقطة ( 2011جوان  13بتارخي  89ادر عن وزارة املالیة مبق]ىض املذ�رة العامة #دد الص"ف يف واكالت ا+فو#ات رصّ التّ 

 ).ت�ٔدیة بعض النفقات اخلاصة بت�ٔ£ري العمz العرضیني"  10صف�ة 

Üلیّ  وصیة �ع�دالتّ  - D ّ+ة واكالت ا ّ Ïصوصّیة لبعض القطا#ات اليت تتطلّب املرونة والرس#ة يف ٕاجناز بعض النفقات اخل س�بةفو#ات �ل

 .#ىل غرار قطاع البحث العلمي

ّ احلسم يف رشط الرّ  - رة ض املذكّ ة تلغي وتعوّ رة #امّ ة و�یل دفو#ات وذW ٕ�صدار مذّك ة لٔ�عوان املمكن >لكیفهم خبطّ تبة إالداری

هبم عن الّصنف ر> Fن تقلّ فو#ات املبارشFن واّ� Dٔو تعویض و�ء ا+ّ  2010لس�نة  121ة #دد ادرة عن وزارة املالیّ ة الّص العامّ 

 ٔD 3الفرعي. 

ة خبصوص لك و�یل دفو#ات حصل   نقص يف واكلته Dٔو مل یقدم جحÔا مôبتة  احملاس�بة العموم
ّ من جمzّ  161تفعیل الفصل  -

 .لبعض مدفو#اته Dٔو مل Fرجع ما م�ح من éس�بقات
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ّ ا من 'الل ة حسب أ هدافف يف املزيانیّ رصّ م ٕارساء نظام التّ تقدّ :  احملور الرابع ة لربجمة الس,نوی

  فقات8ىل النّ  قابة املعد4فقات والرّ 0لنّ 

  تق�دی�م ع�ام

ماي  13خ يف املؤرّ  2004لس�نة  42ة مضن القانون أ_سايس #دد ل مرّ ة حسب أ_هداف ٔ_وّ ف يف املزيانیّ رصّ ٕاقرار نظام التّ  لقد متّ 

  .£دید 11وحتدیدا مضن الفصل  1967لس�نة  53ة #دد ق ب¡�ق
ح وٕامتام القانون أ_سايس xلمزيانیّ املتعلّ  2004

ّ وظیف أ_مôل لٕالماكنیّ ظام ٕاىل التّ وهيدف هذا النّ    . ف العمويمرصّ Ôا#ة يف التّ ة والنّ فاف
ّ و, #رب >كر©س الشّ ة ãxّ ة واملالیّ ات ال�رشی

  :  وبناء #ىل املبادئ اليت Fر>كز #لهيا هذا النظام واليت من Dٔمهها

  .ق]صادیة واملالیةالتواز0ت االٕ  م�دDٔ احملافظة #ىل -

-  ٔDدان املزيانیة نضباطاالٕ  م�د
 .يف م

-  ٔDم�د  ّ
 .واملساء, ةالشفاف

جياد ا_Üلیات الكف
z ٕالرسائه من ب�هنا تطوFر م�ظومة الرقابة املس�بقة املو�و, ملراقيب املصاریف العموم
ة إ فقد Dٔصبح من الرضوري 

Oرتام إ املزيانیة الناجتة 	اصة عن #دم  فقات العموم
ة بل متتد ٕاىل مراق�ة خماطر تنف
ذوذW ب�ٔن ال تق]رص هذه الرقابة #ىل رقابة املرشوعیة xلن

  :  و>متثل هذه ا_Üلیات يف. النفقات املنجزة xلرتاخ
ص املالیة

 الربجمة الس�نویة xلنفقات من ق�ل رؤساء الربامج العموم
ة ع�دإ  -

 یف العموم
ةخضاع هذه الربجمة وجو� xلت�ٔشرية املس�بقة ملراقب املصار إ  -

 حتیني الربجمة م]ابعة جودة تنف
ذها من 	الل الت�ٔشري #ىل النفقات حسب در£ة ا±اطر و#ىل معلیات -

Üلیة نویة xلنفقات یعّد رشطا مس�بقا لالٕ #الوة #ىل ذW فٕان الت�ٔشري #ىل الربجمة الس�  D ة إ خنراط يف نظام الرقابة املعّد, اليت متثل
ضاف

قرتاOات التعهد �لنفقات من الرقابة املس�بقة حسب إ عفاء جزء من إ یة طبقا xلمنظومة اجلدیدة xلاملیة العموم
ة وتق]يض لتطوFر تق�یات تنف
ذ املزيان 

  .ناتDٔسقف حتّدد �لÏس�بة للك وزارة #ىل Oدة #ىل Dٔن یقوم مراقب املصاریف العموم
ة خبصوص هذه النفقات uرقابة الحقة تعمتد #ىل تق�یة العیّ 

عرض بعض املفاهمي العامة ذات العالقة مبنظومة  مpحث Cٔولس�مت يف :  حملور ٕاىل لك النقاط املذ�ورة Dٓنفا كام یيلوسÏ]طرق يف هذا ا

مpحث س�مت التطرق يف  الترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف وبعض املفاهمي اخلاصة اليت تد	ل يف مشموالت مراقيب املصاریف العموم
ة مث
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املبحث  ٕاىل الربجمة الس�نویة xلنفقات وقد مت ختصیصاملبحث الثالث لترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف مث يف رساء م�ظومة اإ ٕاىل مهنجیة  Ìن

#رتضت إ س�مت عرض جتارب مراقيب املصاریف �لوزارات املعنیة مع ذ�ر الصعو�ت اليت  ٕاىل الرقابة املعد, ويف � املبحثني الثالث والرابع الرابع

س�تÍالص النتاجئ وتقدمي التوصیات خبصوص لك املسائل املتعلقة هباته املهام إ ترصفني #ىل Oّد السواء لیمت يف أ_	ري ّ� من املراق�ني وامل 

  .صالOات املدر£ة مبنظومة املالیة العموم
ةتوفري عوامل جناح االٕ يف  اجلدیدة مكسامهة من الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة

  تعریف بعض املفاهمي - 1

  :  صدرامل

  املتعلق zلقدرة �ىل اZٔداء  42امل�شور �دد   - 

  .املتعلق بظبط ٕاجراءات الربجمة الس�نویة �لنقات و التdٔشري �لهيا 2013نومفرب  25قرار رئ�س احلكومة بتارخي   - 

مراقيب املصاریف العموم1ة �ىل الوزارات  املتعلق بضبط رشوط و قوا�د الرقابة املعد' املامرسة من ق�ل 2014�ٔفریل  7بتارخي  رئ�س احلكومة قرار  - 

  .املعنیة zلتIارب ا�منوذج1ة

  املهمة

  .حتتوي املهمة #ىل مجمو#ة الربامج اليت éسامه يف حتق
ق س�یاسات معوم
ة حمددة

  .ميكن Dٔن تتطابق املهمة مع الوزارة، كام ميكن Dٔن éشمل الوزارة Dٔكرث من üمة

  .حتت ترصف لك رئ�س ٕادارة ع�دات املوضو#ةéشمل املهمة مجz االٕ 

  الربxمج

  )املهمة(ميثل الرب0مج >كر©سا لس�یاسة معوم
ٌة حمددة راجعة �لنظر ٕاىل نفس الوزارة 

  .©شمل الرب0مج مجمو#ة م]ÔاJسة من الربامج الفرعیٌة وأ_Jشطة اليت éسامه يف حتق
ق Dٔهداف الس�یاسة العموم
ة موضوع الرب0مج

ٕالجناز مجمو#ة JDٔشطة م]ناسقة مو�و, ٕاىل رئ�س الرب0مج قصد حتق
ق Dٔهداف حمددة ونتاجئ ميكن ع�دات إ ختصص للك uر0مج 

  .ع�دات و�لتايل جمال الترصف يف النفقاتخ]صاص لرصد االٕ إ عتبار الرب0مج �وOدة إ ویمت . تق
ميها
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  دميومة املزيانیة

قات الوجوبیة والنفقات احلمتیة xلس�نة املالیة املعنیة والس�ن¡ني الالحق]ني يه قدرة املزيانیة املرخص فهيا بقانون املالیة #ىل جماهبة النف

  .ع�دات املرصودةة 	الل الس�نة املالیة يف Oدود االٕ بصفة تبقي النفقات املنفّذ

   الوزارات اÏمنوذج>ة

  .ثالثة دفعاتٕاىل ها يه الوزارات املعنیة �لتجربة اúمنوذج
ة ملنظومة الترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف وقد مت تقس�مي 

  الربجمة الس-نویة Aلنفقات 

وéشمل الربجمة الس�نویة xلنفقات . يه خطة س�نویة لتنف
ذ النفقات يف ٕاطار أ_هداف إالسرتاتیجیة xلوزارة مبا یضمن دميومة املزيانیة

 . العنوان أ_ّول والعنوان الثاين وصنادیق اخلزینة

املزيانیة وذW ٕ�عطاء أ_ولویة خلالص النفقات الوجوبّیة ّمث ختصیص  اليت س�تغطهياویق]يض ٕا#داد هذه الوثیقة تقدFر النفقات 

  .إالع�دات الرضوریة �اهبة النفقات احلمتیة اليت بدوهنا یتعذر ت�ٔمني السري العادي xلمصاحل املتدّ	z يف تنف
ذ الربامج العموم
ة

  :  النفقات الوجوبیة

وتبقى هذه النفقات دیو0 . املنجز ىل صاحب العملإ م�جز 	الل الس�نة دون Dٔن تمت ت�ٔدFهتا  يه املصاریف اليت مت مبق]ضاها معل

  .م]ãÍة بذمة الهیالك العموم
ة املعنیة

  :  النفقات احلمتیة

، وبنفقات ال¡س�یري الیويم xلمصاحل سداء 	دمات ٕاىل Dٓخر ذWإ �راءات و تتعلّق 	اصة خبالص العقود اجلاریة من صفقات معوم
ة و 

ÙWٓخر ذD هر�ء وهاتف وحمروقات ٕاىلîداریة من ماء و.  

oالرقابة املعد 

یقصد �لرقابة املعد, ٕارساء نظام للك وزارة هيدف ٕاىل ختف
ف إالجراءات العملیة لرصف مزيانیاهتا وذW ٕ�عفاء التعهدات �لنفقات  

  .لعموم
ة، #ىل Dٔن تبقى هذه النفقات 	اضعة لرقابة الحقةااملصاریف  اليت یقل م�لغها عن Dٔسقف حمددة من الت�ٔشرية املس�بقة ملراقب
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  رساء املنظومة اجلدیدةإ  یةمهنج  - 2
#لام Dٔن وزارة الشؤون صالح املزيانیة #ىل متيش مرOيل یعمتد #ىل جتارب منوذج
ة توزعت #ىل ثالث دفعات إ Fر>كز مرشوع 


ة ووزارات الس�یادة من املنتظر Dٔن تنخرط مضن املنظومة بداÏ2017یة من س�نة ا+ی  :  

  خنراط يف نظام الترصف يف املزيانیة حسب اZٔهداف�رخي االٕ  اتــــــــــــــاملهم

  :  ا&فعة اZٔوىل من الوزارات ا�منوذج1ة

 - وزارة الص,ة - وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  -وزارة الفال}ة واملوارد املائیة 

 .والwشغیلوزارة التكوZن املهين -وزارة الرتبیة 

  2007نومفرب 

  :  ا&فعة الثانیة من الوزارات ا�منوذج1ة

 .وزارة الصنا�ة-وزارة التجهزي وإالساكن - وزارة النقل  -وزارة املالیة 
  2010جوان 

  *ا&فعة الثالثة من الوزارات ا�منوذج1ة

وزارة  - وزارة الب��ة والتمنیة املس�تدامة  - س�wر والتعاون اGويل وزارة التمنیة واالٕ 

 -وزارة الش�باب والر�ضة  - وزارة الثقافة  - وزارة شؤون املرٔ<ة وأ�رسة  - الس�یا}ة 

 .وزارة الت�ارة-وزارة ٔ<مالك اGو� والشؤون العقاریة - ج�عیةاالٕ وزارة الشؤون 

  2011ف'فري 

  .4دادها Hلمرشوع الس@نوي Hلقدرة 4ىل اFٔداء بعنوان هذه الس@نةإ وفق املنظور الرباجمي رمغ " 7ٔمد"ومة 4ىل م%ظ 2015مل یمت ا
,ساب وزارة 'ك%ولوج#ات االتصال �عتبارها مل تدرج مزيانیة * 

وزارة وهو ما یعين توفر مثانیة عرشة  18#دد  2015خنرط يف نظام الترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف ٕاىل Oدود موىف س�نة إ 

  .uر0جما) ü)73ّمة éش�متل #ىل ثالثة وس�بعون 

£دید من  11مبق]ىض Dٔمر وفقا ملق]ضیات الفصل  مت ضبط uرامج ا+فعة أ_وىل فقط 2015التذكري ب�ٔنه ٕاىل Oدود س�نة  كام جيدر

  . س�تÍالص النتاجئإ القانون أ_سايس xلمزيانیة و�لتايل فٕان uرامج ا+فعتني الثانیة والثالثة ال >زال يف طور التجربة و 

Dٔما وزارات ا+فعة الثانیة فقد اكن ذW  2014د الربجمة الس�نویة xلنفقات بدایة من س�نة ع�إ وقد رشعت وزارات ا+فعة أ_وىل يف 

  .2015بدایة من س�نة 

  الربجمة الس;نویة >لنفقات  -  3
  

املؤرخ يف  2012لس�نة  2878#دد من أ_مر  11س�ناد هذه املهمة اجلدیدة ملراقيب املصاریف العموم
ة مبق]ىض الفصل إ مت 

من القانون أ#سايس  11جيب �ىل مسؤويل الربامج �ىل معىن الفصل " تعلق مبراق�ة املصاریف العموم
ة ا�ي ینص #ىل Dٔنهامل  2012مفربو ن 19

ع�دات اÕصصة Aلربxمج يف تربز تطابق bCٔشطة املصاحل مع االٕ  Aلمزيانیة وGلتعاون مع رئ�س �رxمج الق>ادة واملساندة ٕا�داد �رجمة س-نویة Aلنفقات

ع�دها مكرجع معل لتنف>ذ املزيانیة إ وختضع هذه الربجمة ٕاىل الت¸ٔشرية املس-بقة ملراقب املصاریف العموم>ة ویمت . �رتام {رخ>ص املزيانیةإ  طار یضمنإ 
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ل �الل ویمت حتیني هذه الربجمة مرتني �ىل ا#ٔق، وفقا ٕالجراءات یمت ضبطها مبقtىض قرار من رئ�س احلكومة بعد Cٔ�ذ رCٔي الوز%ر امللكّف Gملالیة

   "الس-نة

جراءات الربجمة الس�نویة xلنفقات والت�ٔشري #لهيا �لÏس�بة xلوزارات إ لیضبط  2013نومفرب  25مث £اء قرار رئ�س احلكومة املؤرخ يف 

ت من التث� üمةهذا القرار ملراقب املصاریف العموم
ة  Dٔس�نداملعنیة �لتÔارب اúمنوذج
ة لنظام الترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف، ح
ث 

  . طریق الربجمة املعروضة #ىل Dٔنظارت�ٔمني دميومة املزيانیة عن 

وتمت دراسة مشاریع الربجمة الس�نویة xلنفقات حسب الربامج و�لتايل یمت الت�ٔشري #ىل لك uر0مج #ىل Oدة مع احلرص #ىل عرضها 

من قرار رئ�س احلكومة ،وجتدر  2لك س�نة طبقا xلفصل  £انفي من 20#ىل Dٔنظار مراقب املصاریف العموم
ة بصفة مجمّعة وذW يف Dٔ£ل Dٔقصاه 

 رؤیة شامz حول �یف
ة توزیع شارة ٕاىل Dٔن عرض لك الربامج بصفة مجمّعة #ىل Dٔنظار مراقب املصاریف من ش�ٔنه Dٔن یوفر لهذا أ_	رياالٕ 

ع�دات املرخص فهيا االٕ  املمنوOة xلمترصف لتوزیعاملرونة ع�دات �لهیلك العمويم مبا ©سا#ده #ىل تق
مي دميومة املزيانیة 	اصة يف ضوء االٕ 

   .ولوEت اليت Oّددها لتحق
ق Dٔهدافهحسب ا_ٔ 

كام یعمتد مراقب املصاریف العموم
ة عند مراق�ته xلربجمة الس�نویة xلنفقات #ىل حوار الترصف ب��ه وبني رئ�س uر0مج الق
ادة 

  :  	اصة يفاملمتثz املؤیدة و املؤیدات ق الوÕئو#ىل مجمو#ة من  ؤساء الربامجواملساندة وبق
ة ر 

 .ا±طط الزمين لتنف
ذ الصفقات العموم
ة  -

 .ا±طط الزمين لتنف
ذ الرب0مج الس�نوي لالنتدا�ت -

 .الرب0مج الس�نوي xلرشاءات اخلصوصیة والرشاءات اليت س¡�جز 	ارج ٕاطار الصفقات العموم
ة -

املتعلق بضبط ٕاجراءات الربجمة الس�نویة  2013نومفرب  25ئ�س احلكومة املؤرخ يف من قرار ر  11كام نصت الفقرة أ_	رية من الفصل

جمة xلنفقات والت�ٔشري #لهيا �لÏس�بة xلوزارات املعنیة �لتÔارب اúمنوذج
ة لنظام الترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف #ىل رضورة حتیني الرب 

  . رة لك سدايسالس�نویة xلنفقات مرتني #ىل أ_قل 	الل الس�نة Dٔي حبساب م
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  :  ویربز اجلدول التايل مدى تقّدم الت�ٔشري #ىل الربجمة الس�نویة xلنفقات �لوزارات املعنیة

  �دد الوزارات  ا&ف�ع�ة
  �دد الربامج

  )الربامج املؤرش �لهيا(

  19 5  اZٔوىل

  20 4  الثانیة

  34 9  * الثالثة

  73 18  ا�موع

  2016حصائیات هتم Pشاط إ  *

  2015متت معای(هتا عند مراقpة الربجمة الس-نویة Aلنفقات املتعلقة �س-نة  قائص اليتن �

  :  من 	الل معلیات الرقابة اليت قام هبا مراق�و املصاریف العموم
ة #ىل الربجمة الس�نویة xلنفقات متت معاینة النقائص التالیة

xلنفقات من طرف رؤساء الربامج ٕاىل مراقب £انفي كتارخي Dٔقىص لتقدمي مشاریع الربجمة الس�نویة  20#دم التق
د بتارخي  -

املصاریف العموم
ة xلت�ٔشري #لهيا وذW �لÏس�بة لاكفة وزارات ا+فعة أ_وىل والثانیة رمغ Dٔن تنف
ذ املزيانیة مرتبط هبذه الت�ٔشرية 

ل س�تعاما اخلصوص �ٕ نطالق تنف
ذ مزيانیة اّ+و, مقارنة �_ٓ£ال املس�توج�ة ویوىص يف هذإ وهذا قد ی¡س�ب يف الت�ٔ	ري يف 

تظار الت�ٔشري إ من جمz احملاس�بة العموم
ة يف  91ملزيانیة املعنیة طبقا xلفصل ع�دات املرصودة �éس�بقات اخلزینة يف Oدود ربع االٕ 

 .#ىل الربجمة الس�نویة مع احلرص #ىل عرض هذه الربجمة #ىل Dٔنظار مراقب املصاریف العموم
ة يف ا_ٓ£ال

لزام
هتا مبق]ىض النص ورمغ Dٔمهیهتا يف معلیة إ املؤیدات املرفقة جبداول الربجمة رمغ  طلوبة خبصوص تقدميیالء العنایة املإ #دم  -

املراق�ة وم�ح الت�ٔشرية من #دüا ح
ث Dٔهنا متثل الوس�یz الوح
دة اليت متكّن من التدق
ق يف حسن تقدFر مكّ ولكفة النفقات 

(l’estimation physico-financière) لب الوزارات معدت ٕاىل نقل املدر£ة جب
Dٔ نDٔ داول الربجمة، بل ٕان ما لوحظ هو

اء #ىل تقدFرات مس�بقة ت�ٔ	ذ يف دراج نفقاهتا بنإ ع�دات مف]وOة وDٔدرجهتا جبداول الربجمة عوض إ ما £اء بوÕئق املزيانیة من 

 l’investigation des أ_مثانس�تقصاء #ىلاالٕ ( اللكفة حسب معطیات موضوعیة عتبار حتیني احلاج
ات و�لتايل حتینياالٕ 

prixحتیني #دد املنتفعني و�لتايل اللكفة، حتیني النصوص القانونیة ، ...(. 

غیاب رز0مة تنف
ذ النفقات املربجمة يف كثري من أ_ح
ان رمغ ما لها من #القة بتحق
ق جودة تنف
ذ املزيانیة واليت تتجسم 	اصة  -

 الظروف العادیة لسري إالدارة عن طریق توفري لك املس�تلزمات يف ا_ٓ£ال احملددة يف احلّد من لكفة النفقات وكذW بت�ٔمني
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س�تالم الفواتري وت�ٔدیة مس�تحقات املزودFن إ وDٔیضا جتنّب éسجیل ا+یون �س�ب الت�ٔ	ري يف تنف
ذ النفقات و�لتايل الت�ٔ	ري يف 

 .املتعلقة هبا وهو ما من ش�ٔنه املساس بدميومة املزيانیة

س الوقت اهبة النفقات الوجوبیة یبني ما یعزتم الهیلك املترصف الق
ام به خلالص هذه النفقات من 0ح
ة ويف نفغیاب خمطط � -

 .الرضوریة �اهبة نفقاته احلمتیةع�دات ختصیص االٕ 

تعلق �لربجمة ربامج العنوان أ_ول رمغ Dٔن قرار رئ�س احلكومة امل xلنفقات لربجمة الس�نویة البعض الوزارات #ىل تقدمي ق]صار إ  -

 .لزام
ة الت�ٔشري #ىل الربجمة الس�نویة xلنفقات خبصوص اكمل Dٔقسام املزيانیةإ الس�نویة xلنفقات قد نص #ىل 

 :  معاینة إال	الالت التالیةو مبناس�بة مراق�ة حتیني الربجمة الس�نویة xلنفقات متت 

موضوعیة ومهنا ما Fرجع لسوء تقدFر xللكفة و#دم ا+قة يف  تغیري لكفة النفقات املدر£ة �لربجمة أ_ّولیة مهنا ما Fرجع ٔ_س�باب -

 .ضبط احلاج
ات

ت�ٔ	ري واحض يف تنف
ذ النفقات یمت مالحظته من 	الل الت�ٔ	ري يف عرض الربامج #ىل ت�ٔشرية مراقب املصاریف العموم
ة ومن  -

 .	الل الت�ٔ	ري يف التعهد �لنفقات وعرضها #ىل الت�ٔشرية

دات بني بنود املزيانیة مما یعين نقصا يف تقدFرات رؤساء الربامج حلاج
اهتم Dٔي نقصا يف معليت ع�تعدد معلیات حتویل االٕ  -

 .التخطیط والربجمة

خيلق فارقا بني ما مت تنف
ذه قد وهو ما  2015أ_قل 	الل س�نة مرتني #ىل عملیة حتیني الربجمة الس�نویة xلنفقات الق
ام ب  #دم -

الربجمة اليت مت  ق]صارإ لربجمة املؤرشة وهو ما یعیق معلیة تق
مي تنف
ذ املزيانیة مع �دراpا إ مت  من نفقات وبني النفقات اليت فعلیا

 .#ىل معلیات حتویل إالع�داتعرضها 

عند التق
مي Dٔنه قد مت الت�ٔشري #ىل اكفة الربامج املقرتOة ، فقد تبني ٕا	الالت  éسجی] من نقائص وا متو جتدر إالشارة Dٔنه �لرمغ مم

ىل لرمغ من ق
ام مصاحل مراق�ة املصاریف العموم
ة ٕ�دراج بعض التحفظات عند الت�ٔشري #ىل uرجمة بعض الربامج ویعزى ت�ٔشري اكفة الربامج إ �

ها ت املسzÔّ مفردّ حوار الترصف ا�ي ّمت بني مراقيب املصاریف العموم
ة ورؤساء الربامج و	اصة رئ�س uر0مج الق
ادة واملساندة Dٔما التحفظا

ملف]وOة �ملزيانیة مع ما مت uرجمته من ق�ل رؤساء الربامج Dٔو ارتفاع Jس�بة النفقات الوجوبیة مقارنة �الع�دات املف]وOة وهو اع�دات #دم تالؤم االٕ 

  .ما ©شّلك خطرا #ىل دميومة املزيانیة

معرفة وسائل العمل  من) امج اخلصوصیة	اصة رؤساء الرب (وقد مكّ�ت هذه الوظیفة اجلدیدة هیالك الّرقابة وهیالك الترصف  

  ).وزارة(هداف الس�یاسات العموم
ة املنوطة بعهدة لك üّمة Dٔ لتحق
ق ) ع�دات املرصودةاالٕ (املتوفرة 
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ويف ٕاطار ٕاضفاء مزید من النÔا#ة #ىل الربجمة الس�نویة xلنفقات مت ٕاOداث فریق معل مشرتك بني الوOدة املركزیة xلترصف يف 

أ_هداف والهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة و الهیئة العامة xلترصف يف مزيانیة ا+و, مع éرشیك م]رصفني عن الوزارات  املزيانیة حسب

 . 2016اليت بصدد الق
ام �لتجربة ٕال#داد دلیل ٕاجراءات حول الربجمة الس�نویة xلنفقات 	الل س�نة 

  الرقابة املعدK >لنفقات  -  4

 :  ملعد, xلنفقات مبق]ىض النصوص التالیةامت تنظمي الرقابة 

 #ىل Dٔنها�ي نص املصاریف العموم
ة  املتعلق مبراق�ة 2012نومفرب  19مؤرخ يف  2012لس�نة  2878من أ_مر #دد  2الفصل  -

القانون من  11ع�د الرقابة املعّد, �لÏس�بة xلوزارات اليت éس�تعمل مزيانیات مضبوطة حسب uرامج #ىل معىن الفصل إ ميكن "

 ".أ_سايس xلمزيانیة

املتعلق بضبط رشوط وقوا#د الرقابة املعد, املامرسة من ق�ل مراقيب املصاریف  Dٔ2014فریل  7ؤرخ يفاملرئ�س احلكومة قرار  -

 .العموم
ة #ىل الوزارات املعنیة �لتÔارب اúمنوذج
ة لنظام الترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف

  .من جمz احملاس�بة العموم
ة 88مق]ضیات الفصل ا�ي نقح  2014 قانون املالیة التمكیيل لس�نة -

�لنفقة اليت یقل م�لغها عن  قرتاOات التعهدإ وFكون ذW ٕ�عفاء  املزيانیةالرقابة املعّد, ٕاىل ختف
ف إالجراءات العملیة لرصف هتدف و 

 ا+راسات إالحصائیة اليت تنجزها مصاحل الهیئة العامة ملراق�ة بناء #ىل نتاجئ Dٔسقف حمّددة من ال5ت�ٔشرية املس�بقة ملراقب املصاریف العموم
ة

  .من قرار رئ�س احلكومة 4املصاریف العموم
ة طبقا xلفصل 

لغاء الرقابة #ىل املصاریف العموم
ة بل هيدف ٕاىل جعل إ ع�د الرقابة املعّد, xلنفقات ال یعين إ ٕاىل Dٔن  يف هذا إالطار وجتدر إالشارة

ضفاء مزید من املرونة #ىل تنف
ذ إ و  املرتبطة هبا ا±اطر و مس�توىا#ة وذW برتكزي الرقابة املس�بقة #ىل نفقات حمّددة �عتبار Dٔمهیهتا الرقابة Dٔكرث جن

  .نظام الرقابة ا+ا	لیةاملزيانیة مع تدعمي >ركزي 

	ارطة ا±اطر اليت یمت ضبطها بصفة مس�بقة ع�د #ىل س�ت&�اة من الرقابة املعّد, �الٕ �لتوازي مع أ_سقف یمت حتدید النفقات امل 

Üلیة  .وكذW تقدFر جودة نظام الرقابة ا+ا	لیة D ارطة ا±اطر	سلسلیا هتدف اىل ومتثل é حتدید ا±اطر الكربى مث عرضها بطریقة مجمّعة وم�ّظمة

Dٔما تقدFر جودة نظام الرقابة  .حلايل xلتحمك يف ا±اطرح�ل احلدوث و املس�توى اإ ویعمتد هذا ال¡سلسل #ىل ثالثة معایري ويه الت�ٔثري احملمتل، 

خ]بارات واملقار�ت الرضوریة #ىل قا#دة البیا0ت جراء االٕ إ ا+ا	لیة ف
مت من 	الل حفص وحتلیل بعض املساW واملسارات وكذW من 	الل 

  .جناز املزيانیةإ �ٔ_نظمة املعلوماتیة xلهیلك املترصف قصد م]ابعة 



230  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

من قرار رئ�س  2س�ت&ىن الفصل إ  ،&�اءات اليت یمت حتدیدها للك وزارة #ىل Oدة الرتباطها بدر£ة خماطر مرتفعةس�ت ٕاىل £انب االٕ 

رساء نظام رقابة دا	لیة xلمزيانیة حيقق إ نتظار إ طار الصفقات العموم
ة يف إ من جمال الرقابة املعّد, نفقات الت�ٔ£ري والنفقات املنجزة يف  احلكومة

خنراط خنراط يف م�ظومة الرقابة املعّد, #ىل عكس رشطي تقدمي مطلب االٕ دميومهتا ویعد ذW رشطا الحقا لالٕ یة ویؤّمن جودة تنف
ذ املزيان 

وميكّن نظام الرقابة ا+ا	لیة ، والت�ٔشري #ىل الربجمة الس�نویة xلس�نة املعنیة �لرقابة املعّد, اFoxن یعتربان رشطني سابقني لالخنراط يف هذا النظام

لكن لوحظ ضعف Jسق ٕارساء د#امئ الرقابة ا+ا	لیة �لوزارات . ص من >كر©س شفاف
ة إالجراءات وضبط ا±اطر وحتدید املسؤولیات�خلصو 

ابة اليت اخنرطت يف نظام الترصف يف املزيانیة حسب أ_هداف و	اصة وزارات ا+فعة أ_وىل �س�ت&�اء وزارة الفالOة اليت رشعت يف ٕارساء الرق

مس�توى قسم الت�ٔ£ري العمويم فقط وذW يف اطار رشاكة مع م�ظمة التعاون والتمنیة Ùق]صادیة وقد تعیق هذه الوضعیة تقدم ٕارساء  ا+ا	لیة يف

  .الرقابة املعد, وحتول دون الرفع يف Dٔسقف النفقات املعفاة من الرقابة املس�بقة

ة املس�بقة وكذÙ Wس�ت&�اءات مبقرر صادر عن رئ�س الهیئة العامة فقات املزمع ٕاعفاؤها من الت�ٔشري دات �لنّ حتدید Dٔسقف التعهّ یمتّ 

  . ملراق�ة املصاریف العموم
ة

  : تقدم ٕارساء الرقابة املعدo �ىل النفقات �

 ّ   . 2014الرشوع يف اع�د Dٔسلوب الرقابة املعد, �لÏس�بة لوزارات ا+فعة أ_وىل ابتداء من س�نة  ه متّ وجتدر إالشارة ٕاىل Dٔن

التعلمي العايل والبحث :  وزارات ويه #ىل التوايل) 6(#دد س�تة  2015يف م�ظومة الرقابة املعد, ٕاىل Oدود موّىف س�نة  وقد اخنرط

  .والفالOة و الص�ة والرتبیة والتكوFن املهين وال¡شغیل والنقل العلمي

Üالف دینار بقسم وسائل املصاحل D ة حتدید سقف مثانیةOل املثال بوزارة الفال
.  ومائة Dٔلف دینار بقسم التد	ل العمويمومت #ىل س�

Üالف دینار بقسم وسائل املصاحل ومائة Dٔلف دینار بقسم التد	ل العمويم وقد مت ضبط هذه أ_سقف  D ربعةDٔ وبوزارة الص�ة مت حتدید سقف

  .�لتÏس�یق مع رؤساء الربامج ورئ�س uر0مج الق
ادة واملساندة

  :  زة يف ٕاطار الرقابة املعدoالرقابة الالحقة القرتا�ات التعهد املنج �

 عن جزء من الرقابة املس�بقة ميارس مراق�و املصاریف العموم
ة رقابة الحقة #ىل عینات من التعهدات اليت مل ختضع مقابل التÍّيل 

  .xلت�ٔشرية املس�بقة

  .ل التدق
قوختضع اجراءات اخ]یار وحتلیل العینات ٕاىل الرشوط وÙجراءات املعمتدة �ملعایري ا+ولیة ٔ_عام

وهتدف معلیات الرقابة الالحقة #ىل العینات Dٔساسا ٕاىل معاینة النقائص املتعلقة ب¡�ف
ذ املزيانیة ومن 	الل ذW تقدFر جودة نظام 

Üلیات تنف
ذ املزيانیة D س�ت&�اءات مبا ميكّ�ه من حتسنيÙلیة +ى الهیلك املترصف ومن مث حتیني أ_سقف و	الرقابة ا+ا.  
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الص�ة والفالOة والنقل والتكوFن املهين وال¡شغیل :  م هبذه الرقابة الالحقة #ىل العینات يف بعض الوزارات ويه اك_ٓيتوقد مت الق
ا

  .طار ممارسة املهام اجلدیدة ملراقيب املصاریف العموم
ةإ  يفمتثل س�نة التجربة  2015وقد اق]رص اúمترFن #ىل بعض الوزارات �عتبار Dٔن س�نة 

  :  رقابة الالحقة ا�راة #ىل عینات يف بعض الوزارات عن معاینة مجمو#ة من إال	الالت مهناات الDٔسفرت معلیّ 

 .بوزارة الفالOة حمیل اخلاطئ لبعض النفقات و#دم اOرتام م�دDٔ املنافسة#دم ا+قة يف حتدید احلاج
ات والتّ  -

 .بوزارة النقل #دم التق
د �لرتات�ب املنظمة ٕالس�ناد املن�ة الیوم
ة xلتنقل -

بوزارة التكوFن املهين  اءات خبصوص قطع غیار وسائل النقل و#دم اOرتام املنافسة خبصوص صیانة هذه الوسائلجتزئة الّرش  -

 .وال¡شغیل

فقات �W ال ميكن تق
ميها بعمق 	اصة يف غیاب نظام رقابة , #ىل النّ بدایة التجربة الفعلیة xلرقابة املعدّ  2015ومعوما تعترب س�نة 

  .وزارات اليت تعمتد نظام الترصف يف املزيانیة حسب أ_هدافدا	لیة �ل

  التوصیات .5

ة من معوما جتدر Ùشارة ٕاىل Dٔنه رمغ الزام
ة Ùجراءات الواردة بقرار رئ�س احلكومة املتعلق �لرقابة املعد, فٕان ممارسة املهام اجلدید

عض التÔاوزات احلاصz سواء يف مس�توى تطبیق املق]ضیات الواردة بقرار ق�ل مراقيب املصاریف العموم
ة اكنت >ك¡يس مرونة يف التعامل مع ب

یدة رئ�س احلكومة Dٔو عند املامرسة وذW حماو, مهنم xلتفا#ل مع م]طلبات جنا#ة الترصف يف املال العام من 0ح
ة ويف اطار ارساء ثقافة £د

  .وعیة فقطوتقالید معل مضن هیالك الرقابة >ر>كز #ىل حتق
ق النتاجئ ال املرش 

  :  ومن Dٔ£ل ال¡رسیع يف ٕارساء نظام الرقابة املعد, #ىل النفقات العموم
ة، یقرتح 

 .ملنظم ملراق�ة املصاریف العموم
ةٕادراج املهام اجلدیدة ملراقب املصاریف العموم
ة مضن أ_مر ا -

لعموم
ني و>كوFهنم يف هذا �ٔطري املترصفني احث الوزارات #ىل >ركزي نظام الرقابة ا+ا	لیة طبقا xلمعایري ا+ولیة والعمل #ىل ت -

 .ا�ال

مضن أ_مر املنظم ملراق�ة îرشط مس�بق لالخنراط يف نظام الرقابة املعد, xلنفقات دراج ارساء نظام الرقابة دا	لیة xلمزيانیة إ   -

 .املصاریف العموم
ة
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Üلیات الرقابة املوازیة والالحقة ومن  - D ة من
Üلیات التدق
ق املايل ٕالضفاء النÔا#ة املرجّوة #ىل Dٔعام  متكني مراقب املصاریف العموم D

الرقابیة املرتبطة بتقدFر جودة Dٔنظمة الرقابة ا+ا	لیة والق
ام بعملیات تدق
ق لٔ�نظمة واملساW واملسارات عند ممارسة الرقابة 

 .الالحقة

Ù نهكام جتدرDٔ ة وموا�بة ٕارساء القانون أ_سايس يف اطار تطبیق رز0مة معل الهیئة العامة ملراق� شارة ٕاىل
ة املصاریف العموم

  :  xلق
ام بــ xلمزيانیة اجلدید و�لرشاكة مع Ùحتاد أ_ورويب مت ا#داد فرق معل

 7من قرار الرقابة املعّد, املؤرخ يف  4ٕا#داد دلیل مهنجي دا	يل م]علق �لرقابة املعّد, یصادق #لیه رئ�س احلكومة طبقا xلفصل -

    . Dٔ2014فریل 

  .حتیني دلیل Ùجراءات املتعلق مبراق�ة املصاریف العموم
ة  -

Üلیات الرقابة #ىل أ_جور بدلیل Ùجراءات املتعلق �لربجمة الس�نویة xلنفقات - D ادراج.  

ات تنق
ح أ_مر املتعلق مبراق�ة املصاریف العموم
ة وادراج مق]ضیات قراري رئ�س احلكومة املتعلقني �لربجمة الس�نویة xلنفق -

  .والرقابة املعّد, مضن مق]ضیات أ_مر

ا#داد مرشوع قرار یتعلق �لرشاءات 	ارج اطار الصفقات العموم
ة وذW ٕالضفاء اطار >رت�يب يف هذا ا�ال ©سامه يف ت�ٔس�س  -

  .و,نظام رقابة دا	لیة بعد التÍيل عن الرقابة املس�بقة xلمرشوعیة #ىل النفقات اليت ال éشلك خطورة #ىل مزيانیة ا+

ٕاuرام اتفاق
ة بني الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم
ة والهیئة العامة xلترصف يف مزيانیة ا+و, هتدف اىل حتدید جمال تد	ل  -

  .لك هیلك خبصوص مراق�ة دميومة املزيانیة يف مس�توى التواز0ت العامة واخلاصة uلك üمة
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  ا@متویل العمويم 0لجمعیات:  احملور اخلامس

  : مةقدّ امل

ّ وJيس حرّ س�تور التّ من ا+ّ  35الفصل  Dٔقرّ  ات من ح
ث نظاüا القانوين ٕاىل وختضع امجلعیّ . 1اتقا�ت وامجلعیّ حزاب والنّ ة >كوFن ا_ٔ ی

  .اتمعیّ ق ب¡�ظمي اجلّ املتعلّ  2011س�مترب  24املؤّرخ يف  88#دد Dٔحاكم املرسوم 

 2"رث یعملون مبق]ضاها وبصفة دامئة #ىل حتق
ق Dٔهداف �س�ت&�اء حتق
ق Dٔر�حتفاق
ة بني خشصني Dٔو Dٔكإ "ا ة #ىل Dٔهنّ وتعّرف امجلعیّ 

عبري والÏشاط �لÏس�بة xلمجمتع املدين فهFي تقوم مبهام ذات مصل�ة #امة من 	الل مشاركة ا+و, يف ٕاسداء وتعّد امجلعیة ODٔد Dّٔمه هیالك التّ 

  .	دمات xلعموم

زمة مضن املزيانیة ملسا#دة ودمع امجلعیات �ع�د معایري الكفاءة واملشاریع املبالغ الّال وقد Dٔوجب املرسوم املذ�ور #ىل ا+و, ختصیص 

اúمتویل العمويم وقد مت  واملتعلق �úمتویل العمويم xلجمعیات ٕاجراءات وصیغ 2013نومفرب  18خ يف املؤرّ  5183مر #دد ن ا_ٔ تضمّ و . 3والÏشاطات

  :  من 	اللتنق
ح أ_مر املذ�ور 

واملؤرخ يف  2013لس�نة  5183املتعلق ٕ�متام أ_مر #دد  2016ماي  17املؤرخ يف  2016لس�نة  568كويم #دد أ_مر احل �

  .املتعلق بضبط معایري وٕاجراءات ورشوط ٕاس�ناد اúمتویل العمويم xلجمعیات 2013نومفرب  18

ٕاجراءات ورشوط ٕاس�ناد ا+و, املتعلّق بضبط معایري و  2015جوان  9املؤّرخ يف  2015لس�نة  458أ_مر احلكويم #دد  �

والصنادیق إالج�عیة ملنح التكفّل بنفقات الت�ٔهیل والرتبیة ا±تّصة والر#ایة �لب�ت لٔ�شÍاص ذوي إال#اقة لفائدة مجعیات 

 .ر#ایة أ_شÍاص ذوي إال#اقة

دمع امجلعیات ومسا#دهتا #ىل ٕاجناز املشاریع ة ا±صصة مضن مزيانیات الهیالك العموم
ة هبدف املبالغ املالیّ  ،مویل العمويمویقصد �لتّ 

  . و تطوFر اJشطهتا #ىل اساس الكفاءة و£دوى املشاریع والÏّشاطات

 ّ
مویل العمويم س�مت التطرق مضن هذا التقرFر +راسة وتق
مي معلیة ة يف جلان التّ و�عتبار متثیل الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف العموم

ٕاحصاء وحتلیل اúمتویالت ا±صصة واملس�ندة من طرف الهیالك إالداریة اخلاضعة ملراق�ة املصاریف العموم
ة وذW اúمتویل العمويم من 	الل 

  .معلیة ٕاس�ناد اúمتویالت العموم
ة حلرص إالشاكلیات املن�ôقة عن

  :  احملاور التّالیة من 	اللوس�ّمت دراسة التّمویل العمويم 

                                                            

  .حریة �كو�ن �حزاب والنقا�ت وامجلعیات مضمونة )1(
  2016جوان  14وقرار رئ:س احلكومة مؤرخ يف  2016ماي  17بتارخي  �568مر !دد  -2015جوان  01بتارخي  �278مر !دد -  2014اكتو*ر  03بتارخي  �3607مر !دد  )2(

  ".وتضبط معایري اZمتویل العمويم بWٔمر.ص املبالغ املرمسة مضن املزيانیة ملسا!دة ودمع امجلعیات !ىل اساس الكفاءة واملشاریع والGشاطات !ىل اCوB ختصی"  36الفصل  )3(
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  .یة بدمج مجیع املوازFن املذ�ورةحتلیل املبالغ Ùجامل  -احملور أ#ول -

  .من ق�ل الوزارات واملؤسسات Ùداریة حتت Ùرشاف العموم
ة xلجمعیات املس�ندة اúمتویالت - احملور الثّاين -

ّ :  امجلا#ات احمللیة ة املس�ندة من ق�لالعموم
ّ  مویالتالتّ  - الثاحملور الثّ  -   .تة والبEãّ ا�الس اجلهوی

  .ّیات املتعلّقة �لتّمویل العمويمإالشاكل  – احملور الّرابع -

  مویل العمويمة >لتّ املبالغ امجللیّ   - 1

  توزیع اجاميل �لتّمویالت حسب الهیالك املاحنة - 1- 1

 85.8مهنا  م د 123.1لفائدة خمتلف امجلعیات الناشطة يف توJس حبوايل  2015املس�ندة 	الل  1رت مجموع اúمتویالت العموم
ةقدّ 

  .%30ل Jس�بة ة الهیالك وهو ما ميثّ #ىل بق
ّ م د  37.3و %70ات الوزارات بÏس�بة ىل مزيانیّ z #محمّ  ملیون دینار

  :  نة �جلدول املوايلة حسب طبیعة الهیالك املس�ندة طبقا xلمعطیات املضمّ مویالت العموم
ّ ة xلتّ ع القمية امجللیّ وتتوزّ 

  .اجاميل ا*متویالت حسب الهیالك املس)ندة توزیع - 1%دول "دد 

  )%(ال1س)بة )د(املبلغ ئات املاحنةالهی 
  22570 818 85   2ٕاجاميل الوزارات

  89813 546 15  اجاميل املؤسسات
  3743 039 4 اجاميل ا�الس اجلهویة

�ت�  48014 700 17  اجاميل الب
  977 104 123 ا5موع العام

  توزیع اجاميل ا*متویالت حسب الهیالك املاحنة - 1رمس بیاين "دد 

  

                                                            

  دون اijساب املبالغ احملمg !ىل مواز�ن املGشWٓت واملؤسسات العمومdة aري �داریة �عتبارها aري `اضعة لرقابة املصاریف )1(
 ب جملس نواب الشعب ورئاسة امجلهوریة�ijسا )2(
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  توزیع اجاميل ا*متویالت حسب قطاع @شاط امجلعیات املس)تف;دة - 2- 1

ملیون  68.8مهنا  % 57بÏس�بة ملیون دینار  70.5مببلغ  �جلانب أ_مه من اúمتویالت العموم
ة )01( ةامت الوطنیّ éس�ت�ٔ�ر املنظّ 

 850و) من وزارة املراةملیون دینار  9.3ن Ùج�عیة ومن وزارة الشؤو ملیون دینار 59.5(لفائدة Ùحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي دینار 

 من مجموع اúمتویالت مببلغ %25ودادEت Ùعوان Jس�بة  متثّلاد لفائدة Ùحتاد الوطين xلمراة التوJس�یة مت حتمیلها #ىل مزيانیة رئاسة احلكومة و 

  .%18م د بÏس�بة  21.3 ت جممتعةيف Oني مل تتÔاوز املبالغ املمنوOة لبق
ة امجلعیاملیون دینار  31.1 قدره

  .قطاع @شاط امجلعّیات حسب املؤسسات املس)ندة توزیع ٕاجاميل التّویالت العموم;ّة حسب - 2%دول "دد 

 قطاع ال1شاط 

  امجلعیات املس)تف;دة 

 )د(ا*متویلمGلغ
  )%( ال1س)بة

  ا5موع  البKLت  اجلهویة ا5الس  املؤسسات  الوزارات

  57 7000 052 7 500 195 000 100  0 000 658 69  املنظامت الوطنیة
  25 973 170 31 946 271 6 300 089 1 717 635 12 010 174 11  (عوان وداد�ت

  10 956 979 11 400 250 9 300 882 1 756 565 500 281  مجعیات ر�ضیة
  5 191 325 5 300 395 1 174 531 217 807 1 500 591 1  امجلعیات الثقاف.ة

  2 565 792 2 050 372 100 351 200 107 215 962 1  (ج3عیةامجلعیات
  1 292 309 1 284 215 500 85 008 431 500 577  اخرى
  100 977 104 123 480 700 17 374 039 4 898 546 15 725 244 85  ا5موع

    يم والتعهدات /النفاق املؤّرشةحمارض %لسات ا�ل#ان الف یة �لمتویل العموحسب تصارحي ماكتب مراقة املصاریف :  املصدر

  :  كام یيل -مت تصنیف امجلعیات حسب قطاع qشاط امجلعیة )1(

  ...)تعاونیات/مجعیات اعوان/ وداد�ت ( وyشمل مجیع امجلعیات امللكفة �لترصف يف املنافع �ج~عیة لفائدة �عوان {ام اكن شلكها او yسمیهتا :  وداد�ت �عوان* 

  .وتضم امجلعیات الناشطة يف القطاع الر�يض مبختلف �خ�صاصات سواء يف اطار البطوالت الوطنیة او امجلعیات الر�ضیة لالعوان :  �ضیةمجعیات ر* 

هویة وكذ� بعض ا�ل�ان الثقافdة او مجعیات الرتاث الوطنیة او اجل ,وyشمل لك امجلعیات الناشطة يف القطاع الثقايف مبا يف ذ� هیئات املهر�ا�ت مبختلف مس�تو�هتا اCولیة :  مجعیات ثقاف�ة* 
  .او الناشطة يف مdاد�ن املطالعة والك�اب وaريها من املسائل ذات العالقة �لقطاع الثقايف

  .ت مسا!دة املرىض او امجلعیات اخلريیة وaريهاوتضم امجلعیات املعنیة �لGشاط �ج~عي او الصحي من ذ� مجعیات مساندة ذوي �ح�یا�ات اخلصوصیة او مجعیا:  مجعیات اج#عیة* 

�حتاد الوطين �لمراة و الكشافة التوqس�یة وم§ظمة الغرفة الف�یة او  –وyشمل امجلعیات املصنفة مضن قامئة املنظامت الوطنیة طبقا �لرتات:ب اجلاري هبا العمل ويه اساسا :  م§ظامت وطنیة* 
qحتاد التو� Bمتویل العمويم يف  2016جوان  14طبقا لقرار رئ:س احلكومة املؤرخ يف  يس �لتضامن �ج~عياملنظمة الوطنیة �لطفوZوقد مت اعفاء هذه امجلعیات من اخلضوع الجراءات ا

  ا³ي اس�ند صفة املنظمة الوطنیة �لكشافة التوqس�یة - 1977فdفري  16بتارخي  82م²ال �مر !دد  -2016

بحث العلمي ليت ال ميكن تصنیفها حبمك اqشطهتا مضن قطاع معني بذاته وyشمل اساسا مجعیات احملافظة !ىل الب:´ة او امجلعیات الش�بابیة او مجعیات ال وتضم امجلعیات ا:  مجعیات اخرى* 
  ..وaريها

  توزیع اجاميل ا*متویالت حسب قطاع @شاط امجلعیات املس)تف;دة:  2رمس بیاين "دد 
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  غ التّمویلصیمویالت حسب جاميل التّ إ توزیع  - 3- 1

  مویل املبارش التّ  �

تعترب طریقة اúمتویل املبارش الطریقة ا_ٔكرث اس�تعامال من ح
ث العدد 	اصة فá یتعلق �ملنح املس�ندة xلودادEت وامجلعیات الرEضیة 

�ر ا_ٔلك Dٔو +مع Jشاط امجلعیات، تذا وéس�ند هذه إالع�دات يف الغالب ٕاّما لتغطیة نفقات مربجمة مس�بقا يف املزيانیة #ىل غرار... وإالج�عیة

  .و
البا ما >كون اúمتویالت يف هذا إالطار حمدودة من ح
ث املبالغ وذW حملدودیة إالع�دات املرمسة �ملزيانیة

  اتفاق;ات الرشاكة  �

وميكن تفسري  دینار ملیون 41 ّمت اس�تعامل هذه ا_Üلیة 	اصة من طرف وزارة الشؤون إالج�عیة #ىل املس�توى املركزي مببالغ تناهز

Üلیات التعامل بني الوزارة وامجلعیات الناشطة يف املیدان إالج�عي و	اصة مهنا إالحتاد التوJيس xلتضامن إالج�عىي ومجعی D بقدم Wات الرتبیة ذ

Eوp ماDٔ ،رامج  ا±تصةu ذ
  .ض الوالEتالتمنیة اجلهویة يف بعفقد ّمت اuرام اتفاق
ات �لÏس�بة xلمبالغ املتعلقة ب¡�ف

�  ّTعوة �لرتّحش ا   

وجود Jس�یج لٕارساء م�ظومة éشار�یة بني هیالك ا+و, وا�متع املدين   لتنف
ذ بعض الربامج يف ٕاطارّحش عوة xلّرت مل تعمتد صیغة ا+ّ 

  .+عوة xلرتحشمجعیايت یعمل يف املیدان إالج�عي وFك¡سب اخلربات والكفاءات لتنف
ذ مشاریع مشرتكة و©س�تجیب ملتطلبات ورشوط ا

  :  التالیة لتحق
ق Ùهدافس�نة إالنطالق يف ٕاع�د هذه الصیغة �لÏس�بة xلوزارة وذW  2015اعتربت س�نة  وقد

 .دمع الوقایة من صور ال¡شغیل القرسي لٔ�طفال -

 .ق]صاديتطوFر Jس�بة ٕاسرت£اع أ_طفال الفاقدFن xلس�ند العائيل من ق�ل üDٔاهتم من 	الل دمع ٕادماpن إالج�عي واالٕ  -

نمتني لعائالت معوزة üددFن امل تالم
ذ ال لفائدة ) 2016- 2015	الل الس�نة ا+راس�یة (ا+مع إالج�عي والرتبوي ا�اين  -

 .Dٔو إالنقطاع املدريس/�لرسوب و

 .إالدماج إالج�عي وإالق]صادي لٔ�شÍاص املّرسOني من السجون -

- Fر ودمع صیغة إالیداع العائيل لٔ�طفال الفاقدFلس�ند العائيلتطوx ن.  

  :  وتتوزع مج@ ا?متویالت حسب الصیغ كام یيل

  توزیع اجاميل ا*متویالت العموم;ة حسب صیغ ا*متویل:  4%دول "دد 

  )%(ال1س)بة )د(املبلغ  صیغة ا*متویل
  64 80258177  متویل مFارش

  34 41805000  اتفاق.ة رشاكة
  0.02 34000  دعوة Rامة Qلرتحش

  100 122097177  ا5موع
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یفرس Dٔساسا �حلریة اليت  بطلب من امجلعیات املس�تف
دةلصیغة اúمتویل املبارش سواء من الهیالك املس�ندة او  اxلجوء ش�به ا_Üيل ٕانّ 

مويم مع ل الع>متتع هبا امجلعیة يف اس�تعامل أ_موال املمنوOة لها وقد س�بق ملراقيب املصاریف ٕاÕرة هذه إالشاكلیات مبناس�بة النظر يف طلبات اúمتوی

  .التوصیة مبزید تنویع صیغ اúمتویل العمويم

  توزیع اجاميل ا*متوبالت املس)ندة حسب الصیغ:  3 رمس بیاين "دد

  

وقد مت حتویلها يف شلك متویل م�ارش يف  من مجz اúمتویالت % Dٔ65ن الÏس�بة أ_مه تقدر حبوايل  السابقةو©س�تÍلص من املعطیات 

ملیون  59.5بعض امجلعیات لتنف
ذ uرامج لفائدهتا مهنا  لكفت مبق]ضاها مت اع�د اتفاق
ات رشاكة +ى وزارة الشؤون Ùج�عیة فقط اليت Oني

به هذه  ٕاال بصفة 0درة £دا رمغ ما éسمح یمت اع�د صیغة ا+عوة العامة xلرتحش دینار اس�تفاد مهنا Ùحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي هذا و مل

  ا_Üلیة من ٕاماكنیات تعاون يف #دة جماالت 

  املس#ندة من الوزارات واملؤسسات حتت �رشاف ا�متویالت العموم�ة  -  2

  ا�متویالت العموم�ة املس�ندة من الوزارات 1- 2

 ٔV -  الوزارات املس[ندة/ توزیع ا?متویالت حسب (بواب  

	الل س�نة  مجیع Dٔصناف امجلعیات لفائدة )مزيانیات الوزارات(یة xلوزارات املركز بلغت القمية امجللیة xلمتویالت احملو, من املصاحل 

وÙرسة  م د مث وزارة املرDٔة 64وحتتل وزارة الشؤون Ùج�عیة املرتبة Ùوىل من ح
ث جحم اúمتویالت مبا یناهز  م د 85.8م�لغ  2015

úمتویالت احملمz #ىل مزيانیة ا+و, يف املقابل مل تتÔاوز اúمتویالت املمنوOة من بق
ة من مجموع ا % 87وهو ما ميثل Jس�بة  م د 10.7والطفو, مببلغ

  .م د فقط 11.1مببلغ  % 13الوزارات جممتعة 

من اúمتویالت احملو, لفائدة Ùحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي ٕالجناز الربامج Ùج�عیة ãxو, و#ىل هذا  أ_مهاجلانب  ویرصف

  .ال تعترب متویالت معوم
ة +مع امجلعیات �ملفهوم التقلیديÙساس ف
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  توزیع متویالت املصاحل املركزیة �لوزارات - 5%دول "دد 

  ال1س)بة  )د(مGلغ ا*متویل املؤسسات املركزیة
292 جملس النواب 0000,34 % 

129 رئاسة امجلهوریة 0000,15 % 

1 رئاسة احلكومة 842 5002,17 % 

1 یةوزارة اcاbل  644 0001,94 % 

672 وزارة العدل 5000,79 % 

316وزارة الشؤون اخلارج.ة 0000,37 % 

13 وزارة اcفاع الوطين 0000,02 % 

 % 0,00الش[i  وزارة الشؤون اcیh.ة

35 وزارة املالیة 0000,04 % 

324وزارة التمنیة والتعاون اcويل 0000,38 % 

124ؤون العقاریةوزارة Vٔمالك اcوm والش 0000,15 % 

622 وزارة الفالoة 5000,73 % 

310 وزارة الصناRة 0000,37 % 

20 وزارة التpارة  0000,02 % 

260وزارة rكqولوج.ات االتصال 0000,31 % 

46وزارة الس[یاoة والصناRات التقلیدیة 0000,05 % 

66وزارة التجهزي وإالساكن 0000,08 % 

vw 120ةوزارة الب  0000,14 % 

297 وزارة النقل 0000,35 % 

2وزارة الثقافة واحملافظة Rىل الرتاث 232 0002,63 % 

506وزارة الش[باب والر�ضة  0000,60 % 

m10وزارة املراة و(رسة والطفو 734 52512,66 % 

15 وزارة الص{ة 0000,02 % 

63وزارة الشؤون إالج3عیة 028 00074,35 % 

863 وزارة الرتبیة 4001,02 % 

130وزارة التعلمي العايل والبحث العلمى 0000,15 % 

130وزارة التكو�ن املهين وال�شغیل 0000,15 % 

84  ا�موع العام 772 425100 % 

  

    واملؤسسات اخلاضعة ٕالرشافهامجموع ا*متویالت الوزاریة  - ب

زارات واملؤسسات العموم
ة حتت Ùرشاف املنتصبة uاكمل pات امجلهوریة اكرث من مویالت املس�ندة من الو بلغت مجz التّ 

ووزارة  املرDٔة وÙرسةووزارة  الشؤون Ùج�عیةويه  وزارات واملؤسسات التابعة لها 04د ممنوOة من .م 86.433ملیون دینار مهنا 101.3

  .تمن مجموع اúمتویال %85ما ميثل  ، وهوالثقافةووزارة  الص�ة
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  توزیع اجاميل ا(متویالت املس%ندة من طرف الوزارات ���ساب املؤسسات حتت �رشاف:  �6دول �دد 

  املؤسسات
  )د(م�لغ اúمتویل

  الÏس�بة  ا�موع
  املؤسسات حتت Ùرشاف  املصاحل املركزیة

 % 0,29  292000  - 292000 جملس النواب

 % 0,13  129000  - 129000 رئاسة امجلهوریة

 % 2,04  2044800  202300 1842500 سة احلكومةرئا

 % 1,64  1644000  - 1644000 وزارة ا+ا	لیة

 % 0,67  672500  - 672500 وزارة العدل

 % 0,31  316000  - 316000 وزارة الشؤون اخلارج
ة

 % 0,01  13000  - 13000 وزارة ا+فاع الوطين


ةÏوزارة الشؤون ا+ی  sالش� -  s0,00  ال ش� % 

 % 0,04  39000  4000 35000 املالیة وزارة

 % 0,32  324000  - 324000 وزارة التمنیة والتعاون ا+ويل 

 % 1,49  1498000  1374000 124000 وزارة Dٔمالك ا+و, والشؤون العقاریة

 % 0,65  647700  25400 622500 وزارة الفالOة

 % 0,31  310000  - 310000 وزارة الصنا#ة

 % 0,02  20000  - 20000 وزارة التÔارة 

 % 0,28  278000  18000 260000 وزارة >ك�ولوج
ات االتصال

 % 0,07  66000  20000 46000 وزارة الس�یاOة والصنا#ات التقلیدیة

 % 0,10  100355  34355 66000 وزارة التجهزي وإالساكن

 % 0,16  155900  35900 120000 وزارة الب�>ة

 % 0,30  297000  - 297000 وزارة النقل

 % 4,94  4956483  2724483 2232000 وزارة الثقافة واحملافظة #ىل الرتاث

 % 1,23  1236741  730741 506000 وزارة الش�باب والرEضة 

 % 10,74  10775725  41200 10734525 وزارة املراة وÙرسة والطفو,

 % 6,62  6640991  6625991 15000 وزارة الص�ة

 % 62,83  63028000  - 63028000 وزارة الشؤون إالج�عیة

 % 0,93  931520  68120 863400 وزارة الرتبیة

 % 3,76  3772608  3642608 130000 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمى

 % 0,13  130000  - 130000 وزارة التكوFن املهين وال¡شغیل

 % 100  100319323  15546898 84772425 ا1موع
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ت املس�ندة من املؤسسات Ùداریة حتت Ùرشاف واملن¡رشة يف اكمل >راب امجلهوریة و	اصة #ىل ان اúمتویال وجتدر إالشارة

 �لÏس�بة xلمندوبیات اجلهویة xلثقافة واملندوبیات اجلهویة xلش�باب والرEضة وكذW املؤسسات التابعة لوزارة الص�ة م]�ٔتیة من مزيانیات

  .ا+و, بعنوان التد	ل العمويماملؤسسات وممو, يف ا
لهبا #ىل املنح املس�ندة من 

  توزیع ا(متویل العمويم املس%ند من قIل الوزارات حسب Eشاط امجلعیات املس%تف=دة - ج

  توزیع متویالت الوزارات حسب قطا�ات Eشاط امجلعیات املنتفعة:  �7دد 

  )%(الOس%بة  )د(املبلغ  قطاع الOشاط

 Ù  11174010 13عوان ودادEت

 0.3 281500  مجعیات رEضیة

 1.8 1591500  امجلعیات الثقاف
ة

 1.9 1962215  امجلعیات Ùج�عیة

 82 70231500  املنظامت الوطنیة

 1 577500  اخرى

  100 85818225  ا1موع

  

  توزیع ا(متویالت املس%ندة من الوزارات حسب قطاع الOشاط:  4رمس بیاين �دد 
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  ائدة �ّحتاد التّوEيس _لتّضامن إالجZعياملبالغ املس%ندة لف

ملیون دینار بعنوان متویالت وم�ح مت حتمیلها #ىل مزيانیة  70حبوايل  2015ج�عي 	الل ضامن االٕ وJيس xلتّ اد التّ اس�تفاد Ùحتّ  

بیة ة بعنوان uرامج الرتّ من الصنادیق Ùج�عیّ ملیون دینار مت متویلها  18فو, مع ٕاضافة رسة والطّ وزارة املرDٔة وا_ٔ وزارة الّشؤون إالج�عّیة و 


لبیّ  ا یفّرس ة وهو ما±تّص Dٔ نDٔ ّمویالت املس�ندة بعنوان التّ ة الت pّیاسات إالج�عیّ ة +مع الس�ّ مویل العمويم مو ّãx و,ة .  

  توزیع املبالغ املس)ندة لفائدة jحتاد التو@يس �لتضامن jجiعي:  3%دول "دد 

  صیغة ا�متویل  املبلغ مجالرب	  الوزارة

وزارة الشؤون 
   ج�عیة

 مج1 إالع�دات احملا. لٕالحتاد التو*يس )لتضامن إالج�عي
  متویل م;ارش إالع�دات احملو. بعنوان الت4ٔ6ري

  5.326.000 ت�ٔ�ري ٔ�عوان �حتاد التو�يس �لتضامن �ج�عي

  
  5.015.000 عيت�ٔ�ري ٔ�عوان ا�ل'ان اجلهویة �لتضامن �ج�

1.818.000 ت�ٔ�ري ٔ�عوان مركز ر3ایة املعوقني ا/هنیني مبنوبة
5.538.000 ت�ٔ�ري ٔ�عوان مراكز ٔ�طفال يف سن ما ق>ل ا:راسة

  )1( 17697000 مجH املبالغ املسDندة بعنوان �Aري
  اتفاقGات رشاكة  2015 ع�دات اخلاصة @متویل مشاریع إالحتاد التو*يس )لتضامن  ج�عي لس=نة

000 67 امللPس الوطين

  

000 500 مقاومة جWوب الفقر وبعث موارد الرزق
000 4 املغسل الوطين

000 405 ]سDیري مراكز اZٔطفال يف سن ما قWل ا:راسة
000 40 البنك اخلريي لٔ\دویة

000 276 1 ا�ل'ان احمللیة �لتضامن �ج�عي
000 950 قارة �لتضامناملوائد ال

000 200 1 ]سDیري وجتهزي إالحتاد التو�يس �لتضامن �ج�عي
000 560 ]سDیري مركز ر3ایة املعوقني ذهنیا مبنوبة

000 000 5 املسا3دات الظرفWة
000 002 10 مجH املبالغ املسDندة بعنوان مشاریع إالحتاد

  اتفاقGات رشاكة  2015طریق إالحتاد التو*يس )لتضامن  ج�عي بعنوان س=نةمشاریع الوزارة اليت مت تنفGذها عن
n14 000 000رmمج العودة املدرسDیة واجلامعیة

  

000 320 احلاالت �ج�عیة املوpة من طرف الوزارة
000 100 2 بعث موارد الرزق �لمعاقني
000 000 10 )3ىل العنوان اZٔول(مtح لفائدة مجعیات املعوقني

000 600 مtح لفائدة مجعیات ذات صبغة ٕاج�عیة
000 683 2 )احلساب الوطين �لتضامن �ج�عي(مtح لفائدة مجعیات املعوقني

wالت تعویضیة 000 100 2 ٕاقyناء �
000 803 31 مجH املبالغ املسDندة بعنوان مشاریع الوزارة

000 502 59 رة الشؤون  ج�عیةمن وزا مج1 املبالغ املس=ندة

  املرٔ�ة و�رسة
 000 090 9 مtح بعنوان �Aري مراكز ر3ایة املسDن}ني

  متویل م;ارش
 000 216 مtح بعنوان ]سDیري مراكز املسDنني

000 306 9 مج1 املبالغ املس=ندة من وزارة املراة و رسة
000 808 68 تضامن  ج�عيمجموع املبالغ املس=ندة لفائدة  حتاد التو*يس )ل 
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شاكلیات املتعلقة �ملبالغ اليت الٕ ا خبصوصة تقارFر Oالت #دّ Dٔ قد  العموم
ّة ىل ان الهیئة العامة ملراق�ة املصاریفإ شارة الٕ هذا وجتدر ا

ي واّ�  2015جوان  01 خ يفاملؤرّ  2015لس�نة  278مر #دد فىض اىل اصدار ا_ٔ Dٔ اس�تفاد مهنا Ùحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي وهو ما 

 ٔD ّحتÙ جور املس�ندة لفائدةÙمتویالت وúرب اس�ت&�اء املنح وا# Wة وذ
ج�عي من جمال تطبیق ضامن االٕ وJيس xلتّ اد التّ ضاف احاكم ظرف

  .2016مارس  31اجراءات اúمتویل العمويم اىل 
ایة 

مبق]ىض Ùمر  2018مارس  31ات متویل امجلعیات اىل 
ایة طار مت اúمتدید يف اس�ت&�اء املنظامت الوطنیة من اجراءالٕ ويف نفس ا

قامئة امجلعیات املعنیة هبذا Ùس�ت&�اء یتصدرها Ùحتاد التوJيس  2016جوان  14وضبط قرار رئ�س احلكومة املؤرخ يف  2016لس�نة  568#دد 

  .xلتضامن Ùج�عي وÙحتاد الوطين xلمراة التوJس�یة

  )1( م�ة واملندوبیات و#دارات اجلهویةمتویالت املؤسسات العمو  2- 2

>متتع املؤسسات العموم
ة �لشخصیة املعنویة وÙس�تقالل املايل ومتارس وظائفها حسب قوا#د Ùخ]صاص الفين ومن الناح
ة 

  .ردها ا�اتیةاملالیة فان مزيانیات هذه املؤسسات ملحقة >رتی�
ا مبزيانیة ا+و, و>متتع ا
لهبا مبنح من ا+و, اضافة اىل موا

  توزیع ا�متویالت حسب اجلهات  - \ٔ 

�ر �ٔ وéس�ت د.م 15.5تبلغ القمية امجللیة xلمتویالت املس�ندة #ىل مزيانیات املؤسسات العموم
ة واملندوبیات وÙدارات اجلهویة بـ 

ّ سات التّ املؤسّ  د يف املقابل مل تتÔاوز .م 1.1هة صفاقس مبجموع التّابعة جل سات د تلهيا املؤسّ .م 3.3كرب حوايل ة �ملبلغ ا_ٔ ابعة xلماكتب املركزی

  .د.Dٔ  140و زغوان Dٔ لوالیة املهدیة  املبالغ املس�ندة من املؤسسات التابعة

  ات وjدارات اجلهویة حسب اجلهاتسات واملندوبیّ املؤسّ  ات من قGلجاميل متویل امجلعیّ إ توزیع :  8%دول "دد 

  ال1س)بة  املؤسسات واملندوبیات  اجلهة

 % 21,84 3395267   )2( تو@س 

 % 3570302,30 ارKنة

 % 4997103,21 مrوبة

 % t 189 7901,22ن عروس

 % 9863356,34 بزنرت

 % v 9188745,91بل

 % 1415500,91 زغوان

 % 3785792,44 الاكف

 % 4354712,80 سلیانة 

 % 6624114,26 جrدوبة

 % 4243072,73 }%ة

 % 6895554,44 القرص|ن

 % 8696905,59 القريوان

                                                            

 و)شمل املؤسسات العموم�ة وكذ� �دارات اجلهویة احملدثة يف شلك م�دوبیات و�دارات اجلهویة املفوضة )1(

 3342071;:9ساب املؤسسات اخلاضعة 6لماكتب املركزیة ملراق/ة املصاریف مببلغ  )2(
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 % 5499303,54 سوسة

 % 5779453,72 امل1س)تري

 % 1174550,76 املهدیة

 % 11860907,63 صفاقس

 % 1599001,03س)یدي بوزید

 % 9116055,86 قفصة

 % 5671523,65 قا�س

 % 5542023,56 مدنني

 % 3075001,98 تطاو|ن

 % 3338502,15 قGيل

 % 3327002,14 توزر

 % 15546898100 ا5موع

  ا�ینار: الو�دة 

  توزیع ا*متویالت املس)ندة من املؤسسات حسب سلطة jرشاف -  ب

م د تلهيا  6.6ة املرتبة Ùوىل من ح
ث املبلغ حبوايل �ّ املؤسسات التابعة لوزارة الّص  مویالت املس�ندة من طرفحتتل التّ 

  .ملیون دینار 2.7م د وكذW املندوبیات التابعة لوزارة الثقافة مببلغ  3.6عايل مببلغ املؤسسات التابعة لوزارة التعلمي ال

عوان عن طریق Ùج�عیة ل�ٔ  املساهامتساسا لتغطیة Dٔ ة �ّ ابعة لوزارة الّص سات التّ مویالت املس�ندة من املؤسّ ق التّ وتتعلّ 

 ّ Ïالشان �ل Wت وكذEس�بة ملندوبیّ اما �. علمي العايلس�بة لوزارة التّ الودادÏمتویالت یتعلق بدمع مجعیات  نّ إ ات الثقافة فلúكرب من اÙ النص�ب

ّ ىل £انب هام من النّ إ املهر£ا0ت وخمتلف الهیالك الثقاف
ة وامجلعیات الناشطة يف املیدان اضافة  ات +مع لها املندوبیّ يت تتحمّ فقات املبارشة ال

  .ةقاف
ّ Jشطة الثّ املهر£ا0ت وا_ٔ 

  رشافسات حسب سلطة االٕ مویالت املس)ندة من املؤسّ جاميل التّ إ توزیع  : 9%دول "دد 

ّ   سات حتت �رشافاملؤسّ  الوزارة   سDبةال}
 % 1,30 202300 رئاسة احلكومة

 % 0,03 4000 وزارة املالیة

 % 8,84 1374000وزارة ٔ�مالك ا:و� والشؤون العقاریة

 % 0,16 25200 وزارة الفال�ة

 % 0,12 18000التصالوزارة �كtولوجWات ا

 % 0,13 20000وزارة السDیا�ة والصنا3ات التقلیدیة

 % 0,22 34355وزارة التجهزي وإالساكن

 % 0,23 35900 وزارة الب��ة

 % 17,53 2724483وزارة الثقافة واحملافظة 3ىل الرتاث

 % 4,70 730741وزارة الشDباب والر�ضة 

 % 0,27 41200وزارة املراة و�رسة والطفو�

 % 42,63 6625991 وزارة الص�ة

 % 0,44 68120 وزارة الرتبیة

 % 23,44 3642608وزارة التعلمي العايل والبحث العلمى

 % 100 15542898اcموع

  ا�ینار: الو�دة 



244  / ���� ����	�
�� ������� ������ �	���� �����2015 

 :  توزیع ا�متویالت العمومGة املس=ندة من املؤسسات حسب *شاط امجلعیات املنتفعة  -  ج


لب امجلعیات املمتتعة Dٔ  نّ إ املعمول هبا رضورة وجود #القة بني Jشاط امجلعیة وجمال Jشاط املؤسسة املاحنة و#لیه ف ات�بتق]يض الرتّ 

  .سة او یتقاطع Jشاطها مع اخ]صاصات الهیلك املاحنطار املؤسّ إ ات 0شطة يف uمتویل معويم من املؤسسات >كون #ادة مجعیّ 

تلهيا امجلعیات  % 81 ما ميثلوهو م د  12.6من اجاميل متویالت املؤسسات ب  ودادEت Ùعوان �لنص�ب Ùكربوéس�تحوذ 

  .م د 1.8ما یقابل ٔ�ي  %11.63الناشطة يف ا5ال الثقايف ب 

  توزیع متویالت املؤسسات حسب قطاع @شاط امجلعیات املس)تف;دة:  10 %دول "دد

  )%(ال1س)بة )د(املبلغ قطاع @شاط امجلعیات
 %1263571781.27 (عوان وداد�ت

 %5657563.64  مجعیات ر�ضیة

 11.63%1807217  امجلعیات الثقاف.ة

 %1072002.77 امجلعیات (ج3عیة

00  املنظامت الوطنیة
 %4310080.69  اخرى

  15546898100 ا5موع
   

  توزیع متویالت املؤسسات حسب قطاع *شاط امجلعیات املس=تفGدة:  5رمس بیاين iدد 

  

  اجاميل ا�متویالت العموم�ة املس�ندة من امجلا�ات احمللیة   -  3

  توزیع ا*متویل العمويم حسب الهیالك املاحنة يف املس)توى اجلهوي  - 1- 3

م د مهنا  37.2م�لغ  Ùداریة يف املس�توى اجلهوي املصاحلمبختلف  مجلعیاتا بلغت القمية امجللیة xلمتویالت العموم
ة املس�ندة لفائدة

 لعمل التمنوي �ملؤسسات الرتبویةسات واملندوبیات اجلهویة دون اO¡ساب املنح املس�ندة لفائدة مجعیات ام د مس�ندة من املؤسّ 15.5 حوايل

ف
ذ يف Oني مل تتÔاوز املبالغ املس�ندة من ا�الس اجلهویة لفائدة امجلعیات دون اعتبار املبالغ املتعلقة ب¡�  .ملیون دینار مس�ندة من البEãت 17.7و

  :  xلÔدول املوايل وتتوزع اúمتویالت العموم
ة حسب الهیالك يف املس�توى اجلهوي طبقا.ملیون دینار  4الرب0مج اجلهوي xلتمنیة الـ 
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  )01(مجموع ا*متویالت املس)ندة من الهیالك املاحنة يف املس)توى اجلهوي:  11%دول "دد 

  اجلهة
  امجلا"ات احمللیة

  ا5موع
�تالب� ا�لس اجلهوي  

 3497154 1826543314500  تو@س 

 1720000 5375031650000 ارKنة

 674360 91250583110 مrوبة

 t890001791260 1880260ن عروس

 770244 154470615774 بزنرت

 v 4545001998550 2453050بل

 462500 100500362000 زغوان

 179700 68000111700 الاكف

 274300 85500188800 سلیانة 

 437700 171000266700 جrدوبة

 293000 146500146500 }%ة

 1454700 642000812700 القرص|ن

 551600 338000213600 القريوان

 1139000 167500971500 سوسة

 1826000 1108001715200 امل1س)تري

 629200 210950418250 املهدیة

 1202286 288000914286 صفاقس

 415250 185500229750زیدس)یدي بو 

 156000 32500123500 قفصة

 405450 21000384450 قا�س

 786100 100000686100 مدنني

 18205056300238350 تطاو|ن

 7600071700147700 قGيل

 7170074250145950 توزر

 21739854 403937417700480 ا�موع

  ا�ینار: الو�دة                                                                اكتبمة من املة مقدّ حصائیّ إ ;عEد معطیات   )01(

  توزیع ا*متویالت اجلهویة حسب الهیالك املاحنة:  6رمس بیاين "دد 
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 Dٔواق
ات رشاكة جوء اىل اتفعمتدت مجیع الهیالك العموم
ة الناشطة #ىل املس�توى اجلهوي صیغة اúمتویل املبارش ح
ث مل یمت اxلّ إ  وقد

Jشطة Dٔ من Ùس�تفادة من  الهیالك العموم
ّةن متكّ  من ش�ٔهنا Dٔنن هذه الصیغ Dٔ ة رمغ س�ت&�ائیّ  يف بعض احلاالت االٕ الّ إ  ّحش ة xلّرت ىل دعوات #امّ إ 

  .�سط من ح
ث Ùجراءاتویمت اع�د صیغة اúمتویل املبارش �عتبارها الطریقة ا_ٔ  ،اتامجلعیّ 

  :  امجلعیات املنتفعة اجلهویة حسب قطاع @شاطتوزیع ا*متویالت  - 2- 3

من مجموع  % �53.61لÏس�بة Ùكرب يف Oدود  �ر لوOدها�ٔ س�تé رمغ تعدد اJشطة الÏس�یج امجلعیايت Ù ان ودادEت Ùعوان  

ما یعادل وهو  % 31.39بÏس�بة م د تلهيا يف املرتبة الثانیة املبالغ املس�ندة بعنوان متویل امجلعیات الرEضیة  �19.9كرث من  Dٔي اúمتویالت

م د خمصصة +مع امجلعیات الناشطة يف القطاع الثقايف مبا يف ذW مجعیات املهر£ا0ت واxلÔان الثقاف
ة و
ريها  3.7وقد خّصص م�لغ م د  11.69

  .م د 1.85م�لغ ...) ب�>ة/تÏش�یط ش�بايب/ حبث #لمي/ ةامت وطنیّ م�ظّ / ةج�عیّ إ (يف Oني مل تتÔاوز املبالغ املس�ندة لبق
ة امجلعیات 

  توزیع ا*متویالت اجلهویة حسب قطاع ال1شاط:  12"دد  %دول

  قطاع ال1شاط
 )د(ا*متویلمGلغ

  ال1س)بة
�تا�الس اجلهویة� ا�موعالب

 % 33,86 108930062719467361246  وداد�ت (عوان

 % 51,21 1882300925040011132700  امجلعیان الر�ضیة

 % 8,86 53117413953001926474  یات الثقاف.ةامجلع 

 % 3,33 351100372050723150 امجلعیات (ج3عیة

 % 1,36 100000195500295500  مqظامت وطنیة

 % 1,38 85500215284300784  اخرى

 % 100 40393741770048021739854  ا5موع

  

  قطا"ات ال1شاطتوزیع ا*متویالت اجلهویة حسب :  7رمس بیاين "دد 
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  :  ا�الس اجلهویة  -  �ٔ 

   العموم;ة املس)ندة من ا5الس اجلهویة حسب اجلهات توزیع ا*متویالت �

ملیون دینار وذW  4.039مل تتÔاوز القمية امجللیة xلمتویالت العموم
ة املس�ندة لفائدة امجلعیات واحملمz #ىل موازFن ا�الس اجلهویة 

حتسني  وDٔ الرزق  دموار  يف جمال لفائدة مجعیات العمل التمنوي يف اطار اتفاق
ات رشاكة لتنف
ذ الرب0مج اجلهوي xلتمنیة دون اعتبار املبالغ احملو,

   .)توزر/املÏس�تري/القرصFن/ ارEنة(والEت فقط  04ع�دها يف إ املسكن واليت مت 

ّ مویالت العموم
ّ  اجلدول املوايل توزیع التّ ویبّني  ا�لس اجلهوي بوالیة القرصFن املرتبة Ùوىل من  ة وحيتلة حسب ا�الس اجلهوی

الف دینار يف Oني مل تتÔاوز املبالغ املمنوOة  454.5یلیه ا�لس اجلهوي بوالیة 0بل مببلغ  الف دینار 642ح
ث جحم اúمتویالت املس�ندة مببلغ 

  .الف دینار 32.5ة قفصة الف دینار وكذW ا�لس اجلهوي بوالی 21من ا�لس اجلهوي بوالیة قا�س 

  العموم;ة �لجمعیات املس)ندة من قGل ا5الس اجلهویة دون ا��ساب مجعیات العمل التمنوي توزیع اجاميل ا*متویالت:  13%دول "دد 

  ال1س)بة )د(ا*متویالت املس)ندة ا5لس اجلهوي
 % 1826544,52 تو�س

 % 700001,73ار�نة

 % 912502,26مqوبة

 % �890002,20ن عروس

 % 1544703,82بزنرت

 % v45450011,25بل

 % 1005002,49زغوان

 % 680001,68الاكف

 % 855002,12سلیانة

 % 1710004,23جrدوبة

 % 1465003,63}%ة

 % 64200015,89القرص|ن

 % 3380008,37القريوان

 % 1675004,15سوسة

 % 1108002,74امل1س)تري

 % 2109505,22ةاملهدی

 % 2880007,13صفاقس

 % 1855004,59س)یدي بوزید

 % 325000,80قفصة

 % 210000,52قا�س

 % 1000002,48مدنني

 % 1820504,51تطاو|ن

 % 760001,88قGيل

 % 717001,78توزر

 % 4039374100 ا5موع
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  ات املس)ندة من قGل ا5الس اجلهویة دون اعتبار مجعیات العمل التمنوياجاميل ا*متویالت العموم;ة �لجمعی:  8رمس بیاين "دد 

  

  حسب قطاع @شاط امجلعیات املنتفعةتوزیع  �

الت املس�ندة من ا�الس اجلهویة لفائدة امجلعیات بدون اO¡ساب املبالغ ا±صصة xلجمعیات التمنویة حوايل یبلغت مجz اúمتو 

وادي الرEضیة الناشطة يف خمتلف و النّ Dٔ شطة يف املیدان الرEيض مبا يف ذW امجلعیات الرEضیة لالعوان éس�تا�ر امجلعیات الناملیون دینار و  4

وبذW ال  %26.96من مجموع اúمتویالت وكذW ودادEت Ùعوان بÏس�بة  %46.61البطوالت الوطنیة �لنص�ب Ùكرب من اúمتویالت بÏس�بة 

  .مقارنة بعدد هذه امجلعیات ويه Jس�بة ضئیz %26.78ت الناشطة يف بق
ة القطا#ات جممتعة تتÔاوز مجz اúمتویالت املس�ندة xلجمعیا

  توزیع اجاميل متویالت ا5الس اجلهویة حسب قطاع @شاط امجلعیات املنتفعة - 14%دول "دد 

  )%(ال1س)بة )د(املبلغ قطاع ال1شاط

  26.96 1089300 وداد�ت (عوان

  46.61 1882300 امجلعیات الر�ضیة

  13.15 531174 امجلعیات الثقاف.ة

  8.69 351100 مجعیات اج3عیة

  2.48 100000 مqظامت وطنیة

  2.11 85500  اخرى

  100 4039374 امجل�
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  توزیع ا*متویالت حسب @شاط امجلعیات املس)تف;دة:  9رمس بیاين "دد 

  

  

  :  الب��ت  -  ب

 ّ رتس�مي ب طار فهFي مطالبةاالٕ  ويف هذاة ابیّ اشط يف داOرهتا الرتّ النّ  )1(دمع ا�متع املدينب ةمنیط الوطين xلتّ يف نطاق ا±طّ ة éسامه البãی

   .�W زمةع�دات الّال االٕ 

 ت حسب اجلهات ة املس)ندة من البKLّ مویالت العموم;ّ توزیع التّ   �

 ّEãس املرتبة ا_ٔ ت التّ وحتتل البJث جحم التّ ابعة لوالیة تو
ّ  1.9م د مهنا  3.3بلغ مویالت مب وىل من ح ت ة توJس تلهيا بEãّ م د لبãی

رEنة Dٔ مویالت املس�ندة من بEãت والEت توJس و جحم التّ  نّ Dٔ ملیون دینار هذا مع éسجیل تفاوت �بري بني اجلهات ح
ث  1.9والیة 0بل مببلغ 

من جحم متویالت البEãت يف املقابل  % 73.28س�بة ل J م د وهو ما ميثّ  12.97وuن عروس و بزنرت و0بل واملÏس�تري وسوسة وصفاقس یبلغ 

 ّ   من مجموع اúمتویالت % 26.72م د بÏس�بة  4.72 والیة م�لغ 16ة املنتصبة يف مل تتÔاوز املبالغ املس�ندة من بق
ة بEãت امجلهوری

  

  

  

                                                            

)سامه البWیة يف نطاق اeطط الوطين 6لتمنیة يف ا`هنوض ;ملنطقة اق\صادV "...املتعلق ;لقانون �سايس 6لبVWت  1975ماي  14ؤرخ يف امل 33الفصل �ول من القانون �سايس Mدد )1(
  ."واجEعیا وثقاف�ا 
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 -ارEنة- يف والEت توJس  115ا مهن 2015بEãت 0شطة 	الل  264بãیة من مجz  213وقد بلغ العدد امجليل xلبEãت املاحنة 

قد  كام ان هذا التفاوت, والیة 16#ىل ) بãیة 98(صفاقس يف Oني توزعت بق
ة البEãت  -املÏس�تري –سوسة  - 0بل -بزنرت -uن عروس

مجعیة  473انتفع من اúمتویالت يف املقابل  % 73اس�تا�رت لوOدها ب  1134مجعیة من مجz  697مشل ایضا #دد امجلعیات املنتفعة ح
ث ان 

  :  xلÔدول املوايل والEت طبقاالحسب  وتتوزع اúمتویالت العموم
ة املس�ندة من البEãت.م د 4.7مببلغ 

  توزیع ا*متویالت املس)ندة من البKLت حسب اجلهات:  15%دول "دد 

  "دد البKLت  "دد امجلعیات املنتفعة  "دد البKLت املاحنة  )د( مGلغ ا*متویل  بKLت

  08 3314500828 و@ست
  06 1650000649ارKنة
  09 583110937مrوبة

  t 17912601097 11ن عروس
  13 6157741181بزنرت

  v199855021136 24بل
  06 362000631زغوان
  12 11170059الاكف
  10 188800920 سلیانة

  08 266700716 جrدوبة
  08 146500319}%ة

  10 812700844 |نالقرص 
  12 213600837 القريوان
  16 9715001675سوسة

  31 171520028135 امل1س)تري
  14 418250941املهدیة

  16 9142861596 صفاقس
  10 229750729 س)یدي بوزید

  08 123500621قفصة
  10 384450551قا�س
  07 686100627مدنني

  05 56300415 تطاو|ن
G05 71700314يلق  

  05 74250326توزر
  264 177004802131134  ا5موع

  ;عEد معطیات احصائیة مقدمة من املاكتب -  
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  توزیع "دد امجلعیات املس)تف;دة حسب البKLت:  10رمس بیاين "دد 

  

  توزیع متویالت البKLت حسب قطاع @شاط امجلعیات �

وضعیة العمل احمليل éس�تا�ر امجلعیات الرEضیة  دين و�عتبار نفس التقس�áت املعمتدة سابقا و�لنظر اىلرمغ تعدد قطا#ات Jشاط ا�متع امل

من مجموع اúمتویالت احمللیة  %52.27بÏس�بة  و	اصة الناشطة يف خمتلف البطوالت الوطنیة �لنص�ب Ùكرب من املنح املس�ندة من البEãت

 % 87.72ل اúمتویالت املس�ندة xلجمعیات الرEضیة وودادEت Ùعوان لوOدها حوايل متثّ  ٕاذ % 35.45تلهيا ودادEت Ùعوان بÏس�بة 

امت ة القطا#ات واملنظّ قايف وÙج�عي وبق
ّ اشطة يف القطاع الثّ ات النّ امجلعیّ  لكّ  يف املقابل مل تتÔاوز املنح املس�ندة لفائدةوم د  15.52ومببلغ 

  .فقط % J12.28س�بة م د اي  2.17 الوطنیة م�لغ

  توزیع متویالت البKLت حسب قطاع @شاط امجلعیات املس)تف;دة:  16%دول "دد 

  )%(ال1س)بة  )د(املبلغ قطاع ال1شاط

  35.45 6271946 وداد�ت (عوان

  52.27 9250400 امجلعیات الر�ضیة

  7.88 1395300  امجلعیات الثقاف.ة

  2.1 372050 مجعیات اج3عیة

  1.1 195500  مqظامت وطنیة

  1.2 215284  اخرى

  100  17700480  امجل�
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  توزیع متویالت البKLت حسب قطاع ال1شاط - 11رمس بیاين "دد 

  

  إالشاكلیات املتعلقة ��متویل العمويم  -  4

  تطبیق أ�مر املنظم �لمتویل العمويم - 1- 4

ریع معوم
ة وذu Wمتتیعها uمتویالت من 	الل اتباع ٕاجراءات Fمتزي أ_مر املنظم xلمتویل العمويم �سعیه +مع امجلعیات #ىل اجناز مشا

   .تدّ	] موOدة تقوم #ىل م�دDٔ الشفاف
ة واملسائz وذW هبدف املسامهة يف ارساء د#امئ حومكة ا�متع املدين يف جمال

عو�ت اليت والّص  إالشاكالتد وذW لوجود #دی يف الواقع طریقها xلتجس�ميمهنا دمع خمتلف امجلعیات  ةهذه أ_هداف و	اصّ مل تلق 

 لولاحل بلورةد طرvا واملسامهة يف صق ٔ_ّمههامراOل اúمتویل العمويم و�D Wٓ�ر0 التطرق من من رشوط إالس�ناد ٕاىل Dٓخر مرzO  تنطلق

   .لها املناس�بة

  :  إالس$ناد رشوط'ىل مس$توى  �

  :  الهیالك العموم;ة  -  �ٔ  

. دى املتوسط تضمن النÔا#ة والفعالیة واجلدوى لÏشاط اúمتویل العمويم xلجمعیاتلوحظ غیاب رؤیة واحضة واسرتاتیجیة #ىل امل

يف  ح
ث ال تتوىل الهیالك العموم
ة حرص جماالت تد	ل امجلعیات املعنیة �úمتویل العمويم مبا من ش�ٔنه Dٔن ©سامه يف معاضدة جمهودات ا+و,

  .القطا#ات املعنیة

ق �مجلعیات العامz يف جمال Jشاط الهیلك العمويم، تتضمن املعطیات الاكف
ة عن ٕاماكنیات هذه كام Dٔهنا ال مت� قا#دة بیا0ت تتعلّ 

  .امجلعیات ومدى اخنراطها يف ا�متع املدين وتق
دها �الجراءات القانونیة

  .ملطلوبة يف تد	الته العموم
ةويف غیاب ا_Üلیات الكف
z مبتابعة وتق
مي Dٔداء هذه امجلعیات ال ميكن xلمتویل العمويم حتق
ق اجلدوى ا
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  من %انب امجلعیات  -  ب 

©شرتط يف امجلعیة الراغبة يف احلصول " :  2013نومفرب  18املؤرخ يف  2013لس�نة  5183- 2013من أ_مر  6طبقا ٔ_حاكم الفصل 

  :  #ىل متویل معويم

 املتعلق ب¡�ظمي امجلعیات، 2011س�مترب  24املؤرخ يف  2011لس�نة  Dٔ88ن حترتم يف >كوFهنا ويف Jشاطها Dٔحاكم املرسوم #دد  �

  ".Dٔن تعمتد م�ادئ الشفاف
ة وا+ميقراطیة يف éس�یريها إالداري واملايل، �

 ّ ت ق�ل اس�ناد اúمتویل من Jش�ٔة امجلعیة طبقا xلقانون ول�س بفعل الواقع هذا ٕاىل �ّ هیلك العمويم رضورة التثّ xل  مو�وله ویعين ذDٔ Wن

ة من یميقراطیة عند ال¡س�یري إالداري xلجمعیة و	اصة مس�ٔ, الهیالك إالنتÍابیة، وتعترب هذه املس�ٔ, يف 
ایة أ_مه £انب مدي اOرتاüا ملبدDٔ ا+

وقد طرحت هذه املس1ٔ2 مبناس$بة متویل ا #ىل مس�توى ال¡س�یري ا+ا	يل xلجمعیة من pة وطرق اختاذ القرار ومن pة Dٔخرى، اهتح
ث ت�ٔثري 

ٕالزتم ج[عي وذY يف غیاب تنظمي انتSاRت لهیالك الNس$یري التابعة K مركزG وHوG وقد ّمت إالتفاق 'ىل Bدو1 زم@یة إالحتاد التو<يس �لتضامن االٕ 

  .2015بعنوان س$نة  هیلك oس$یري 15معلیة انتSابیة لـ  15مبقiضاها Rس$تكامل هذه العملیة يف غضون الس$نNني حdث bٔجنز 

جرائني Fمتثل أ_ول يف تقدمي مجz من التقارFر عند طلب إ ام م�دDٔ الشفاف
ة املالیة من 	الل #ىل امجلعیات اOرت  یتحمتّ من pة Dٔخرى 

ٕاىل الهیلك " :  اúمتویل العمويم #ىل غرار التقرFر املايل وأ_ديب مصادق #لیه من ق�ل اجللسة العامة، وإالجراء الثاين Fمتثل يف وجوبیة رفع امجلعیة

م ٕاجنازها xلمشاریع اليت اس�تفادت بعنواهنا uمتویل ة املنتفع هبا وتقدّ  حول اس�تعامل أ_موال العموم
ّ الیة تقرFرا س�نوEّ العمويم املعين وٕاىل وزارة امل

ّ إ  Dٔو يف اطار ّحش عوة xلّرت طار ا+ّ إ يف " معويم قدرهتا #ىل éس�یري  ىة ملعرفة مدة xلجمعیّ ة املالیّ الع #ىل الوضعیّ وذW قصد إالطّ ة رشاكة فاق
ّ ت

 ّ Ïو£ه رصف التّ شالDٔ ة وم]ابعةp اط املقرتح من ّ
  .Ôا#ة واجلدوى املطلوبة من pة Dٔخرىة �لنّ مویالت العموم

رمغ Dٔمهیته  رصف اúمتویل العمويمويف هذا إالطار ميكن القول ب�ٔن العدید من الهیالك العموم
ة ال تتق
د �ٕالجراء املتعلق مبتابعة Dٔو£ه 

وا+عوة رضوریة لاللزتام هبذا  م�دDٔ الشفاف
ة والزناهة عند التعامل مع الهیالك العموم
ة كام Dٔن امجلعیات ال حترتميف احملافظة #ىل أ_موال العموم
ة 

 ٔDسجیل ، املبدo ٔفىض ٕاىلb هنوض إالج[عيzل~س$بة لبعض مشاریع اR من طرف وزارة الشؤون إالج[عیة bٔٔن تطبیق هذا املبدb وجتدر املالحظة

  .<رش مجیع إالع[دات املمنو�ة �لجمعیات وbٔوBه رصفها والبقاG ٕان وBدت ی~�غي ینار �Yملیون د 3فواضل تناهز 

  :  إالجراءات'ىل مس$توى  �

يف  اغبةالرّ ات ب #ىل امجلعیّ جراءات #امة یتوجّ إ #ىل  2013نومفرب  18املؤرخ يف  2013لس�نة  5183-2013#دد أ_مر  نّص 

ّ ق
ّ مویل العمويم التّ تّ ال  Ïصناف التّ س�بة مجل د هبا �لDٔ 7و 6الفصل ( مویلیع ( متویلúصناف اDٔ لك صنف منu اصة	واجراءات ) 9و 8الفصول (

يه ا_ٔكرث طرOا #ىل مس�توى جلان اúمتویل العمويم ویعود ذW وسلمية جتاه ٕادارة اجلبایة والصنادیق Ùج�عیة ال ولعّل مس�ٔ, الوضعیة املالیة 

مما >رتب عنه تضخم ا+یون املثقz #ىل امجلعیة واليت éس�توجب éسوFهتا لٕالنتفاع �úمتویل العمويم من pة  لعدم تق
د امجلعیات سابقا هبذا إالجراء

  .وملواصz الÏشاط من pة Dٔخرى
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  شلك اzمتویل �

وجود Dٔشاكل Dٔخرى لها إالشارة ٕاىل در جتوا�ي ©س�ند يف شلك م�ح ترصف xلجمعیات لكن  اس�تعامالیعترب اúمتویل املايل ا_ٔكرث 


ة ) #ىل غرار مراكز الرتبیة ا±تصة( امجلعیات راكز Jشاطمقرات ملفس الفا#لیة واجلدوى كتخصیص نÏافالت (مسا#دات عیO-  مال�س-

  ....éسهیالت وخصومات...) Dٔغطیة مفروشات 

صعوبة هنا ٕاىل صعوبة تطبیق أ_صناف أ_خرى من اúمتویل 	اصة #ىل مس�توى إالدارات العموم
ة وذW ل التذكريدر جيو 

£انب إالجراءات وتعق
دها من ذDٔ Wن رشاء Oافz من طرف وزارة لتخصیصها مجلعیة ال ميكّهنا من ام]یاز ج�ايئ مایÏ]ج عنه ارتفاع اللكفة اىل 

  . >لكفة وب�ٔ�سط Ùجراءات #ىل عكس املن�ة اليت ختول مجلعیة احلصول #ىل احلافz ب�ٔقل...) طلب عروض( طول إالجراءات 

  :  املتابعة واملراق�ة'ىل مس$توى  �

قرار صالح
ات واسعة ±تلف إ مویل العمويم ٕاىل £انب ملراق�ة وم]ابعة التّ  املنّظم xلتّمویل العمويم يف £انب هاّم م�ه ص أ_مرخّص 

ف يف أ_موال رصّ مویل العمويم وتق
مي حسن التّ سلط املراق�ة وذW هبدف >كر©س الشفاف
ة احملاس�
ة واملالیة عند امجلعیات املس�تف
دة �لتّ 

 ّ
  .ةالعموم

العمل #ىل Dٔن >كون مس�بقة من  يٕاىل Dٔن Dٔعامل املراق�ة ال جيب Dٔن >كون بصورة الحقة فقط بل من الرضور  إالشارةلكن جيب 

رقابة  وDٔ	رياقدمه، رقابة م]الزمة وذW بتقس�یط م�الغ املن�ة وربطها مبتابعة الÏشاط وتّمث 	الل الت�ٔكد من وجود امجلعیة وفا#لیة Jشاطها واقعیا، 

  .>ر>كز #ىل تق
مي الÏشاط ومدى حتق
قه لٔ�هداف والنتاجئ المكیة والنوعیة املرتق�ة Dٔو الحقة بعدیة

  املقرت�ات �

  .JشطهتاJ ٔDشاء موقع الكرتوين ©شمل مجیع البیا0ت اخلاصة �مجلعیات و إ  -

ن مجیع ة حبیث متكّ املعطیات وإالحصائیات املالیّ  ن مجیعمویالت املس�ندة xلجمعیات تتضمّ ة �لتّ ة 	اصّ #الم
ّ إ ختصیص م�ظومة  -

  .Dٔو رشاد الهیالك إالداریة من إالطالع #ىل خمتلف اúمتویالت املس�ندة مجلعیة ما بعنوان Jشاط معني #ىل غرار م�ظومة Dٔدب

متویالت من #ّدة  س�یق �لÏس�بة xلمشاریع وأ_Jشطة اليت متكّن مجعیة ما من احلصول #ىلÏ حّث الهیالك العموم
ة #ىل مزید الت  -

  .هیالك وذW من 	الل اuرام اتفاق
ات مشرتكة

Oداث كتا�ت >رجع �لنظر xلجنة الف�یة املس�ندة xلمتویل العمويم وذx Wلق
ام uلك إالجراءات إالداریة من كتابة احملارض، إ  -

ن الرتحش ونتاجئها، Jرش إالع�دات #الإ وات ودع#الüا بقرار اxلجنة، Jرش التقارFر إ مراسz امجلعیات ٕالس�تكامل الوÕئق Dٔو 

  .ا±صصة xلمتویل العمويم بعنوان الس�نة

  ب التوظیف الس�یايس xلجمعیاتمویل العمويم قصد جتنّ نصیص #ىل اجلهة املاحنة xلتّ عریف والتّ التّ  -
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صیا
ة اتفاق
ة الرشاكة، اOداث 	لیة ف�یة #ىل مس�توى الهیالك املركزیة xلق
ام ب�ٔعامل م�اقشة املرشوع موضوع اúمتویل العمويم و  -

إال#الن عن دعوى الرتحش والق
ام ب�ٔعامل الفرز، التفقد وم]ابعة جودة الترصف وجنا#ة التد	ل العمويم والتÏس�یق مع هیالك 

  الرقابة اخلارج
ة

  إالحتاد التو<يس �لتضامن إالج[عي - 2- 4

�هودات ا+و, يف املیدان إالج�عي ویعود ذW لعراقة هذه یعترب إالحتاد التوJيس xلتضامن إالج�عي من Dٔمه امجلعیات املعاضدة 

حملیة ورابطات وطنیة وقد طرحت يف ٕاطار pویة و ات امجلعیة والن¡شارها #ىل اكمل >راب امجلهوریة �عتبارها هیلك ف
درايل یتكون من مجعیّ 

ة ج�عي بوصفه مجعیّ �ملنح املس�ندة لٕالحتاد التوJيس xلتضامن االٕ جلنة اúمتویل العمويم لوزارة الشؤون إالج�عیة #دید إالشاكلیات املتعلقة 

املؤرخ يف  2013لس�نة  5183#دد املتعلق ب¡�ظمي امجلعیات وأ_مر  2011س�مترب  24املؤرخ يف  2011لس�نة  88مبق]ىض املرسوم #دد 

  :  ثل هذه إالشاكلیات Dٔساسا يف احملاور التالیةاملتعلق بضبط معایري ورشوط ٕاس�ناد اúمتویل العمويم xلجمعیات، و>مت  2013نومفرب  18

غیاب بعض الوÕئق املرافقة ملطلب اúمتویل ونذ�ر مهنا 	اصة وجوب تقدمي JسÍة من Dٓخر حمرض £لسة انتÍابیة لهیالك  �

تكرر معلیة éس�یري امجلعیة، #لام Dٔن إالحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي م�ذ ٕاJشائه مل یقم ٕاال جبلسة انتÍابیة واOدة ومل ت 

ÙنتÍا�ت طیz مدة Jشاطه بل جرى العمل بتعیني هیالك ال¡س�یري من طرف مصاحل ا+و, ٕاما عن طریق ال¡سمیة املبارشة 

 .Dٔو إالحلاق

ملیون دینار س�نوE، وح
ث تبني من  60إالشاكلیات املتعلقة حبجم اúمتویل املعروض #ىل رDٔي اxلجنة الف�یة وا�ي یناهز  �

تدق
ق يف هذه اúمتویالت وجود تدا	ل يف املهام بني مشموالت الوزارة والÏشاطات اخلاصة �ٕالحتاد ذDٔ Wنه 	الل معلیات ال 

مت >لكیف هذا أ_	ري مبشاریع ال تتعلق بÏشاطه اخلاص بل ٕان املصاحل ا±تصة بوزارة الشؤون Ùج�عیة يه اليت تقوم 

دد الف
ئة املس�هتدفة وقمية املسا#دات وDٔ£ال ٕاجنازها ّمث حتّول إالع�دات ٕ�#داد الربامج وأ_Jشطة والتد	الت Ùج�عیة وحت

 ).ة ترصف مشرتكمجعیّ (احملاس�بة العموم
ة وقوا#د  م�ادئ ال >راعياخلاصة هبذه املشاریع لٕالحتاد لتنف
ذها بطرق 

ملیون  20ني �لنظر لٕالحتاد حبجم یناهز بعنوان ت�ٔ£ري أ_عوان الراجع ان اتفاق
ات الرشاكة يف ٕاطار اúمتویل العمويم م��تتضمّ و 

لس�نة  5183من أ_مر #دد  3و 2مع مق]ضیات الفصلني ) ت�ٔ£ري(س�نوE وFمتثل إالشاكل املطروح هنا يف #دم تالؤم طبیعة هذه املنح  دینار

 ٕاس�ناد اúمتویل العمويم الهدف منح
ث Dّٔن املتعلق بضبط معایري ورشوط ٕاس�ناد اúمتویل العمويم xلجمعیات  2013نومفرب  18املؤرخ يف  2013

از مشاریعها، كام Dٔن املصادقة #ىل مôل هذه إالع�دات من ش�ٔهنا Dٔن تثقل اكهل مزيانیة ا+و, ٕاجندمع JDٔشطة امجلعیات ومسا#دهتا #ىل  هو
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ة وÙنتدا�ت 
ري مرخص فهيا من طرف املصاحلÏم]یازات العیÙرئاسة احلكومة هذا مع �ع�د ش�بكة ت�ٔ£ري ونظام ٕالس�ناد املنح وu ا±تصة 

 .التناظر بني املرتحشني ادئأ_	ذ بعني Ùعتبار ٕاماكنیة تنايف طرق Ùنتداب املعمتدة من طرف هیالك إالحتاد مع م�

یطرح تغطي املنح املعروضة #ىل Dٔنظار اxلجنة اكفة نفقات ال¡س�یري والتجهزي لٕالحتاد هبیالكه املركزیة واجلهویة واحمللیة وهو ما 

Oٔن العدید من هذه إالشاكلیات مطروDجمعیة، #لام وî ة ال¡ساؤل حول مدى رشعیة حتمل مزيانیة الوزارة للك هذه النفقات واس�تقاللیة إالحتاد

دف �لÏس�بة لوزارات Dٔخرى تقوم ٕ�س�ناد متویالت لبعض امجلعیات يف شلك م�ح بعنوان الت�ٔ£ري وال¡س�یري #ىل غرار إالحتاد التوJيس xلمرDٔة هب

  .البحث عن املرونة والرس#ة يف éس�یري بعض JDٔشطهتا

وسعیا لتÔاوز هذه إالشاكلیات وبدعوة من الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف ّمت تنظمي #دة لقاءات éشاوریة وتÏس�یق
ة مع مصاحل وزارة 

  :  Ùس�ت&�اءات التالیةالشؤون إالج�عیة Dٔفضت ٕاىل 

يف ٕاطار جلنة اúمتویل العمويم مبق]يض  2015 -  2014نة املالیة تضامن Ùج�عي بعنوان الس�ّ اد التوJيس xل , لٕالحتّ املنح ا±وّ  �

مذ�رتني أ_وىل صادرة عن املدFر العام خللیة uرجمة وم]ابعة العمل احلكويم لتنف
ذ توصیة £لسة معل وزاریة، والثانیة صادرة 

 ، هذا اىل £انب إالس�ت&�اء املمنوح2015 
ایة مويف شهر مارس عن رئ�س احلكومة úمتدید يف Ùس�ت&�اء املمنوح لٕالحتاد ٕاىل

 2013لس�نة  5183املتعلق ٕ�متام أ_مر #دد  2016ماي  17مؤرخ يف  2016لس�نة  568مبناس�بة تنق
ح أ_مر حكويم #دد 

  .املتعلق بضبط معایري وٕاجراءات ورشوط ٕاس�ناد اúمتویل العمويم xلجمعیات 2013نومفرب  18واملؤرخ يف 

، املنح واúمتویالت وأ_جور 2018مارس  31كام ميكن Dٔن éس�ت&ين من تطبیق Dٔحاكم هذا أ_مر وٕاىل 
ایة :  رمكرّ  25لفصل ا �

املتعلق ب¡�ظمي امجلعیات  2011س�مترب  24املؤرخ يف  2011لس�نة  88املس�ندة xلجمعیات احملدثة ق�ل صدور املرسوم #دد 

  :  واليت تتوفر فهيا الرشوط التالیة

  س�ت صبغة وطنیة وذات نفع #ام،اك¡   -

 بدور فعال وJش�یط #ىل املس�توى اجلهوي واحمليل يف ٕاطار معاضدة جمهودات ا+و, من 	الل توفري فروع pویة >متّزي  -

  وحملیة ومقرات وممتلاكت عقاریة وم�قو, وDٔجراء من خمتلف أ_صناف،

  تغطیة Dٔجور العاملني فهيا،متتعت �ع�دات قارة مرمسة مبزيانیة ا+و, وا±صصة Dٔساسا ل  -

  توا£ه صعو�ت مالیة هتدد مصادر #�ش العاملني هبا، -

  متت� القدرة والكفاءة املطلوبة يف الترصف وتنف
ذ املشاریع يف ا�ال التمنوي وÙج�عي، -

  خضعت xلمساء, والرقابة املالیة ãxواOر الرقابیة الرمسیة، -

  رصف يف املال العام،تعمتد القوا#د واملبادئ أ_ساس�یة يف الت -
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  .Dٔثب¡ت سالمة وضعیهتا املالیة جتاه ٕادارة اجلبایة والصنادیق Ùج�عیة -

  .#ىل Dٔن تتويل امجلعیات املعنیة هبذا Ùس�ت&�اء العمل #ىل تطهري وضعیهتا املالیة 	الل املدة احملددة Dٔ#اله -

  .ىض قرار من رئ�س احلكومةوتضبط س�نوE قامئة يف امجلعیات اليت ینطبق #لهيا هذا إالجراء مبق] 

  :  وٕاىل £انب Ùس�ت&�اءات Dٔفضت اxلقاءات ال¡شوریة ٕاىل النقاط التالیة

د وزارة الشؤون ّ إالج�عیة مبق]ىض حمرض اتفاق #ىل تنف
ذ مشاریعها وuراجمها ذاتیا #ىل مراOل وبدایة من الس�نة املالیة تعهّ �

2016 .  

اس�يب وذW من 	الل اع�د نظام احملاس�بة الت�لیلیة، ٕاىل £انب تدعمي نظام التدق
ق د إالحتاد �#ادة النظر يف النظام احملتعهّ �

 . ا+ا	يل +یه وذW قصد تطهري وضعیته املالیة وإالج�عیة 	الل مّدة إالس�ت&�اء

  )1(مجعیات العمل التمنوي  - 3- 4

وكذW املبالغ احملو, من بعض  )2(ة مجعیات العمل التمنوي رمغ امهیة م�الغ اúمتویالت احملو, من املندوبیات اجلهویة xلرتبیة لفائد

Ù اهنا يف  )3(من الرب0مج اجلهوي xلتمنیة" حتسني املسكن"و عنرصDٔ " موارد الرزق"ا�الس اجلهویة لفائدة امجلعیات التمنویة امللكفة ب¡�ف
ذ عنرص 

مجلعیات حسب املفهوم التقلیدي xلمتویل العمويم وامنا يه م�الغ ختصص لتنف
ذ و ملسا#دة اDٔ احلق
قة ال تعد متویالت خمصصة +مع ا�متع املدين 

  .uرامج معوم
ة وهو ما ©س�توجب افرادها بقسم 	اص �عتبار طبیعهتا  وDٔ نفقات 

  }ل1س)بة �لمندوبیات اجلهویة �لرتبیة  -  �ٔ 

�دات املرمسة مبوازFن املندوبیات اجلهویة xلرتبیة يف عن طریق Ùع اى مجعیات العمل التمنوي احملدثة �ملؤسسات الرتبویة م��تتلقّ  

ف رصّ و xلتّ x ٔDلتالم
ذ  ام �جراءات اúمتویل العمويم xلجمعیات وختصص املبالغ املس�ندة سواء ل¡س�یري املطامع املدرس�یة يف املدارس اليت تقدّ إ اطار 

  .ة هبا وصعوبة éس�یريها بصفة م�ارشة عن طریق املندوبیاتات 	اصّ سات ملزيانیّ سات املذ�ورة �عتبار اف]قار هذه املؤسّ العادي يف املؤسّ 

                                                            

رس�یة او 4لترصف يف بعض مس�تلزمات املدارس +بتدائیة وكذ' امجلعیات و&شمل مجعیات العمل التمنوي التابعة !لمؤسسات الرتبویة وامللكفة ب�س�یري املطامع املد:  امجلعیات التمنویة )1(
 .2013لس�نة  O26س احلكومة Lدد امللكفة 4جناز عنرص موارد الرزق التابع الربDمج اجلهوي !لتمنیة يف اطار اتفاق@ات رشاكة مربمة مع ا>الس اجلهویة طبقا مل5شور رئ 

 .1992اكتو[ر  14بتارخي  597شور وزارة الرتبیة Lدد حتدث مجعیات العمل التمنوي طبقا مل  )2(

يف اطار اتفاق@ات رشاكة تربم بني  -املتعلق ب�lظمي مؤسسات اiمتویل الصغري 2011نومفرب  05املؤرخ يف  2011لس�نة  117متارس مجعیات العمل التمنوي احملدثة طبقا !لمرسوم Lدد  )3(
احلكومة مجلعیات املذ}ورة 4س�ناد قروض حس�نة لفائدة املرتحشني لالنتفاع بعنرص موارد الرزق يف اطار [رامج التمنیة اجلهویة طبقا مل5شور رئOس امجلعیات وا>الس اجلهویة uلكف مبقrضاها ا

 .2013اوت  06بتارخي  L26دد 
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يف مس�توى  2015بیة لفائدة مجعیات العمل التمنوي بعنوان ترصف حویالت املنجزة من املندوبیات اجلهویة xلرتّ ة xلتّ وتبلغ القمية امجللیّ 

ملیون دینار ل¡س�یري  x04لترصف يف املطامع املدرس�یة وملیون دینار خمصصة  22.3 ملیون دینار مهنا 26.3اكمل pات امجلهوریة حوايل

  املدارس Ùبتدائیة

  توزیع متویالت مجعیات العمل التمنوي حسب املندوبیات:  17%دول "دد 

املندوبیة اجلهویة �لرتبیة 
  بــــــ

  "دد امجلعیات املنتفعة )د(املبالغ
  ا5موع

  هبا مطامع  امجليل �س)یري املطامع

 165633 6 5877810685594  1تو�س 

 193500 8 7350012000091  2تو�س 

 183541 8 935139002876  ار�نة

 462956 29 30300015995694  مqوبة

 255000 27 98000157000152  �ن عروس

 1425988 75 1323360102628248 بزنرت

 1151077729 727853349876269 �بل

 100607040 55104056000164 زغوان

 2103945 40 185394525000064 الاكف

 1232300 27 113230010000029 سلیانة 

 1191978810 1710000268810186 ج�دوبة

 1071193738 1061995131743152 ! ة

 1122262000 1992000270000213 القرص"ن

 1822468000 2230000238000296 القريوان

 527006 46 180 122174 404832 سوسة

 468803 15 30980815899569 امل(س'تري

 1071264276 1112000152276189 املهدیة

 113900000 756000144000183 1صفاقس 

 104939034 798972140062182  2 صفاقس

 2402293992 2153992140000288 س'یدي بوزید

 918855 94 700377218478282 قفصة

 1061040000 890000150000165 قا5س

 109996000 810000186000251 مدنني

 674950 56 5891368581482 تطاو"ن

 366949 30 2819528499784 ق;يل

 377890 36 3230005489036 توزر

 201326377935 2233935340385824152  ا<موع
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  یة �لرتبیة لفائدة مجعیات العمل التمنويتوزیع حتویالت املندوبیات اجلهو :  11رمس بیاين "دد 

  

وجتدر Ùشارة يف هذا اخلصوص اىل ان éس�یري املؤسسات الرتبویة Ùبتدائیة و	اصة متویل امجلعیات التمنویة یثري #دة اشاكلیات 

رتبیة وخمتلف اجلهات املتد	z قصد واقعیة وقانونیة وقد س�بق xلهیئة العامة ملراق�ة املصاریف تنظمي #دة لقاءات éشاوریة مع مصاحل وزارة ال

ریة البحث يف الس�بل الكف
z لتÔاوز Ùشاكلیات املطروOة ح
ث ورمغ امهیة املبالغ يف املس�توى Ùجاميل Ù اهنا الختضع ايل Dٔي رقابة ادا

  .ح
ث تتوىل امجلعیة رصف املبالغ احملو, لها 	ارج اطار اجراءات Ùنفاق العمويم

نه ان ©سا#د مىت مت �ٔ من ش 2016ماي  25املؤرخ يف  664مبق]ىض Ùمر #دد" دیوان اخلدمات املدرس�یة "ث Oداإ  وميكن ٕاعتبار

  .ف مبا ©سهم يف >رش�ید Ùنفاق العمويمرصّ عامل التّ Dٔ >ركزيه #ىل ت�سري £انب �بري من 

  }ل1س)بة �لم�الس اجلهویة - ب

املتعلق بضبط مشاریع الرب0مج اجلهوي xلتمنیة وتنف
ذها وم]ابعهتا  2012نومفرب  30بتارخي  63تطبیقا ملÏشور رئاسة احلكومة #دد 

املتعلق �ل¡رسیع يف تنف
ذ الرب0مج اجلهوي xلتمنیة یمت اجناز بعض مكو0ت الرب0مج اجلهوي xلتمنیة عن  2013اوت  06بتارخي  26واملÏشور #دد 

  .)1(عیات املعنیة طریق امجلعیات التمنویة يف اطار اتفاق
ات تربم xلغرض مع امجل 

Jسق اجناز  ل¡رسیع وسهو, اس�هتالك Ùع�دات ورمغ امهیة هذه Ùجراءات وما توفره من اماكنیات هامة xلمÔالس اجلهویة

قz فقط وذW �عتبار وضعیات امجلعیات التمنویة 
ري املسواة ول pات 04مكو0ت الرب0مج اجلهوي xلتمنیة Ù انه مل یمت اس�تعاملها Ù يف 

                                                            

اجلهوي اس�ناد اجناز هذا العنرص !لجمعیات يف اطار اتفاق@ة تربم !لغرض بني  وميكن !لم�لس" ...  2012لس�نة  463ل5س�بة لعنرص املساLدات العی5@ة لتحسني املسكن نص امل5شور Lدد  )1(
 "الطرفني 

یمت اجناز هذا العنرص من ق�ل امجلعیات التمنویة يف اطار اتفاق@ات تربم يف الغرض بني الوايل رئOس النیابة اخلصوصیة "... 426/2013ل5س�بة لعنرص دمع موارد الرزق نص امل5شور Lدد 
  "جلهوي وامجلعیات املعنیة !لم�لس ا

او تث�ت يف مجعیة uمنویة موزLة حسب ا>الس املاحنة طبقا !لمعطیات املضمنة 4جلدول اLاله مع التا}ید Lىل انه مل �س�بق الق@ام 4ي معلیة تدق@ق 27هذا وقد انتفع هبذه اiمتویالت Lدد 
 .و�ة رصف هذه التحویالت والغرض ا�ي اس�ندت من ا��
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املتعلق ب¡�ظمي  2011نومفرب  05املؤرخ يف  2011لس�نة  117املرسوم #دد امجلعیات املرخص لها الس�ناد القروض الصغرية #ىل معىن احاكم 

  .مؤسسات اúمتویل الصغري الس�ناد قروض

ئ�س النیابة اخلصوصیة تربم بني الوايل ر  اطار اتفاق
ات رشاكةویتÔة التا�ید يف هذا اخلصوص #ىل ان هذه اúمتویالت تنجز يف 

ن ق�ل النیابة xلمÔلس اجلهوي وامجلعیة املعنیة >لكف مبق]ضاها امجلعیة �جناز عنرص الرب0مج موضوع االتفاق
ة بعد املصادقة #ىل قامئات املنتفعني م

  .اخلصوصیة xلمÔلس

  یون دینار مل  3.4ولالشارة فان املبالغ احملو, لفائدة امجلعیات التمنویة ضبطت يف Oدود حوايل 

+مع ا�متع املدين وامنا يه صیغة لت�سري اجراءات  واملالحظ ان هذه اúمتویالت ال تعد م�دئیا متویالت معوم
ة �ملفهوم التقلیدي

وع من مجم % 45تفوق  تنف
ذ مكو0ت الرب0مج اجلهوي xلتمنیة ومتثل النص�ب Ùكرب من ح
ث اúمتویالت املس�ندة من ا�الس اجلهویة بÏس�بة

  )توزر/املÏس�تري/ القرصFن/ارEنة(رمغ ان هذه الطریقة مت اع�دها يف اربعة جملس pویة فقط  متویالت ا�الس اجلهویة

  توزیع متویالت امجلعیات التمنویة حسب اجلهات وعنارص الرب�مج:  �18دول �دد 

  اجلهة
Rدد امجلعیات   )د( مFلغ ا?متویل املس[ند لفائدة امجلعیات التمنویة

 ا�موع  عنرص حتسني املسكن عنرص تدعمي موارد الرزق  ملس[تف.دةا

  01 62745 0 62475  ار�نة

  05  1179036 871036 308000  القرص�ن

  16  651650 135200 516450  املhس[تري

  05  1536125 504500 1031625  توزر

  27  3429286 1510736 1918550  ا5موع
  

  

  الت حسب الربامجتوزیع ا*متوی:  12رمس بیانين "دد
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  :  ة�اخلالص

 Ù5183مر #دد  واملتعلق ب¡�ظمي امجلعیات ضبط 2011س�مترب  24املؤرخ يف  88من املرسوم #دد  36تطبیقا ٔ_حاكم الفصل 

يم اىل مجz من اجراءات اس�ناد اúمتویالت العموم
ة لفائدة امجلعیات واخضع Ùمر املذ�ور معلیات اúمتویل العمو 2013نومفرب  18 املؤرخ يف

احملدثة xلغرض و©سامه مراقب املصاریف العموم
ة  نظر اxلÔان الف�یة Ùجراءات الرتتی�
ة حبیث تتوىل Ùدارات املاحنة عرض طلبات اúمتویل #ىل

یة #ىل ت�ٔشرية مراقب بصف]ه عضو وتتوىل الهیئات Ùداریة املاحنة عرض مقرتOات تعهد طبقا xلراي املطابق xلÔان الف�  هذه اxلÔان يف اشغال

  . یت&�ت من مجz عنارص مرشوعیة النفقة مبا يف ذW راي اxلجنة الف�یة املصاریف ا�ي

كام تثري الرتات�ب املنظمة xلمتویل العمويم xلجمعیات يف مس�توى التطبیق #دة اشاكلیات 	اصة �لÏس�بة ٔ_صناف معینة من 

 733كام ان Oل اxلÔان الثقاف
ة اجلهویة مبق]ىض Ùمر #دد  )1( اساسا امجلعیات الرEضیة امجلعیات احملدثة طبقا لنظام >رت�يب 	اص هبا ويه

واملتعلق O�ٕداث املؤسسة الوطنیة لتمنیة املهر£ا0ت والتظاهرات الثقاف
ة والف�یة واشرتاط حتویل هیئات املهر£ا0ت  2014£انفي  16املؤرخ يف 

ىض اىل البحث #ىل Oلول وق]یة يف انتظار >ركزي املؤسسة الوطنیة لتمنیة املهر£ا0ت اليت مل تد	ل قصد متك
هنا من م�ح قد اف )2(اىل مجعیات 

  .بعد Oزي الÏشاط

ويف نفس الس�یاق تعطلت اúمتویالت ا±صصة لفائدة مجعیات العمل التمنوي �ملؤسسات الرتبویة احملدثة طبقا ملÏشور وزFر الرتبیة 

�عتبار الوضعیة اخلاصة لهذه امجلعیات احملدثة يف ا
لهبا #ىل  املتعلق O�ٕداث مجعیات العمل التمنوي 1992ر اكتوu 14بتارخي  97والعلوم #دد 

  .يف ا
لب احلاالت Ùس�تظهار مبلفات مطابقة xلرتات�ب املعمول هبا 	الف الصیغ القانونیة واليت مل ی¡س�ىن لها

شاكلیات يف خصوص اúمتویالت املس�ندة لفائدة املنظامت الوطنیة احملدثة يف كام #ایÏت مصاحل الهیئة العامة ملراق�ة املصاریف #دة ا

التوJس�یة و
ريها واOالت #دة تقارFر يف الغرض افضت  شلك مجعیات #ىل غرار Ùحتاد التوJيس xلتضامن Ùج�عي او Ùحتاد الوطين xلمرDٔة

  .اىل مراجعة Ùطار الرتت�يب اخلاص هبذا الصنف من امجلعیات

ب¡�ظمي #دة اج�#ات معل مع اجلهات املتد	z قصد  اليف Ùشاكلیات التطبیق
ة املطروOة �درت الهیئة العامة ملراق�ة املصاریفولت

عمول الرتت�يب املتذلیل الصعو�ت وتقدمي البدائل الوق]یة املمك�ة ملواصz متتیع امجلعیات �ٔ_موال الالزمة ملزاو, Jشاطها يف انتظار مراجعة النظام 

  .به Oالیا

  

                                                            

 .2011جویلیة  14بتارخي  66واملنقح 4ملرسوم Lدد  1995ف@فري  06املؤرخ يف  11امجلعیات الر�ضیة طبقا !لقانون Lدد حتدث  )1(

 .1998اكتو[ر  31بتارخي  48وLدد  1996نومفرب  22مlاشري وز¡ر الثقافة بتارخي  )2(
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#ىل انه  ،)1(وقد صدرت #دة تنق
�ات لٔ�مر املذ�ور بغایة مزید مالمئته مع الواقع واس�ت&�اء الوضعیات اخلاصة من جمال تطبیقه 

العامة ملراق�ة  ورمغ املراجعات املتعددة Ù ان املنظومة الرتتی�
ة xلمتویل العمويم xلجمعیات مازالت يف Oا£ة اىل مراجعة £ذریة وقد �درت الهیئة

یل املصاریف اىل اقرتاح >كوFن فریق معل +هيا مبشاركة مجیع Ùطراف املتد	z بغایة تصور نظام >رت�يب £دید یضمن سهو, ومرونة يف اúمتو 

  .ویضمن كذO Wد ادىن من الرقابة #ىل املال العام

ة مراق�ة املصاریف سواء من ح
ث #دد الت�ٔشريات املس�ندة او من معوما éس�تحوذ معلیات اúمتویل العمويم xلجمعیات #ىل £انب üم من اJشط

  .ح
ث #دد اج�#ات اxلÔان الف�یة وامللفات املعروضة #لهيا

  

                                                            

 2014اكتو[ر  03بتارخي  3607+مر Lدد  )1(

  2015جوان  01بتارخي  278+مر Lدد 
  2016ماي  17بتارخي  568+مر Lدد 

 2016جوان  14قرار رئOس احلكومة مؤرخ يف 
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