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 كلمة السيدة رئيسة الهيئة
 

 ...وتتواصل املثابرة والعطاء...

 1912الذي يرجع أحداثه الى سنة  -اصل الهيكل الرقابي للمصاريف العمومية في هذا اإلطار يو  

العمل واملثابرة من اجل املحافظة على املال  -والذي انبثقت عنه بعض الهيئات األخرى بعد االستقالل 

ا العام، و من اجل تطوير املمارسة الرقابية حسب املعايير الجديدة التي تؤدي الى مزيد النجاعة في هذ

 املجال غايته من ذلك تجديد التموقع حسب متطلبات حوكمة التصرف في املالية العمومية

فإلى جانب املهام التقليدية التي تتمثل خاصة في الرقابة املسبقة للمصاريف بجميع فروعها فان 

 أداءهم.الهيكل الرقابي ما فتئ يطور أساليب عمله ملزيد اإلحاطة باملتدخلين في املال العام ولتحسين 

 : ولهذا الغرض فقد استحدثت عديد اآلليات نذكر منها بالخصوص اآلليات التالية

 : اإلحاطة اليومية باملتصرفين عبر ممارسة رقابة القرب وتكريس حوار التصرف

ان آلية رقابة القرب التي ترتكز باألساس على حوار التصرف خاصية يتميز بها الهيكل الرقابي 

مما يضفي على نمط الرقابة املمارسة من قبله مساحة تتسم بأكثر شمولية وتواصل  للمصاريف العمومية 

 في الزمن تمكن من متابعة مخرجات االعمال الرقابية املعهودة له.

وتتمثل هذه اآللية خاصة في املساندة واملساعدة اليومية للمتصرفين طيلة مدة تنفيذ امليزانية 

سبل وانجعها لصرف املال العام لبلوغ االهداف املرسومة وتوجيههم بصفة مسترسلة نحو أفضل ال

بسياستهم العمومية في إطار حوار بين الواقع الذي يعيشه املتصرف واحترام مقتضيات القانون الذي 

 يسهر عليه املراقب.

 : احداث هياكل تعديلية داخل الهيئة عبر السهر على تذليل الصعوبات في استعمال املال العام 

املتصرفين في املال العام إشكاليات ذات صبغة ترتيبية قد تحول دون تنفيذ بعض قد تعترض 

املصاريف وتشمل عديد املؤسسات ولتجاوز هذه الصعوبات فقد تم احداث مجلس منسقين لتذليلها 

في وإيجاد الحلول التي تتالءم والتراتيب املعمول بها مع استنباط بعض التوجهات التي قد تؤسس لفقه 

 شكاليات املطروحة.اإل  فض  
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 : السهر على انصاف املتعاملين مع اإلدارة

إن من بين املهام الجديدة فتح باب التظلم لدى الهيكل الرقابي لفائدة املتعاملين مع مختلف 

اإلدارات واملؤسسات والتي قد تتجاوز املبادئ األساسية لصرف األموال العمومية كالشفافية والنزاهة 

 واملساواة..

أهم التوجهات التي تسهر الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية على احترامها مواكبة  تلك هي

ض منها حيث ان عالب 2019شهدها املالية العمومية وتجسم التقرير السنوي لسنة تللتحوالت التي 

طيات املالية وكذلك التقييمات التي شملت بعض مجاالت التصرف اعتمدت عمخرجات البيانات وامل

 باألساس على هذه التوجهات إلفراز بعض االستخالصات املتصلة بترشيد استعمال املال العام.  

 : قال تعالى
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 صدق هللا العظيم
 

 رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

اجيكوثر ن
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 شــكـــــر

اد التقرير السنوي لسنة أنوه باملجهودات التي بذلتها فرق العمل التي تم إحداثها قصد إعد

وصياغته وكذلك املصادقة عليه، وأتوجه لهم بالشكر على مساهمتهم الجدية في إثراء  2019

 محتواه. 

ن مجهود كافة املراقبين املركزيين والجهويين على املعطيات  كما أنتهز هذه الفرصة ألثم 

نوها بتقارير مكاتبهم والتي كانت مصدر العديد لم  يمن املعطيات اإلحصائية الت والتحاليل التي ضم 

نها املنظومة الوطنية "أدب".  تتضم 

 

 وفق هللا الجميع

 رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

اجيكوثر ن





 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

9 

 فريق اعداد التقرير

 فريق قيادة إعداد التقرير 

 الصفة الرتبة اإلسم واللقب

 قرئيس فري مراقب عام للمصاريف العمومية عادل غز ي 

 عضو مراقب عام للمصاريف العمومية عبد اللطيف الوالني

 عضو مراقب أول للمصاريف العمومية معز الدريدي

 املنسق العام للتقرير 

 مراقب عام للمصاريف العمومية محمد الجمعي الصخراوي 

 : فريق تحرير املحاور 

 املشرفون على إعداد املحاور  املواضيع

 لقارة :الجزء األول : املواضيع ا

 معز الدريديو محمد الصخراوي  نشاط الهيئة -1

 توفيق العبيدي تنفيذ امليزانيات -2

 وايمان العباس ي عادل غزي  الصفقات -3

 عبد اللطيف الوالني االخالالت -4

 سلوى البوسالمي مخرجات مهمات التفقد و التدقيق -5

 صالح الجويني متابعة ارساء منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف -6
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 : الجزء الثاني: املواضيع غير القارة

 بيرم  خمومةو منية االديب  التمويل العمومي للجمعيات الرياضية -1

 عادل غزي  بقايا االعتمادات املحالة باملجالس الجهوية وأهم املشاريع املعطلة -2

 محمد علي حرش ووهبي الحمي   الشراء العمومي على الخط  : اهم املعوقات و اإلشكاليات -3

 سلوى طيبةو عفاف الغابري  قات  التغذية: أهم االشكاليات واملعوقاتنف -4

 منية االديبو  عبد القادر البركوتي التصرف في التظاهرات الثقافية -5

 رضا الدريدي الرقابة على التأجير وإشكالياتها -6

 قراءة التقرير فريق 

 الصفة الرتبة األسماء

 رئيس ةمراقب عام للمصاريف العمومي منجي السعيدي

 عضو مراقب عام للمصاريف العمومية شهاب العبيدي

ي  عضو مراقب عام للمصاريف العمومية وهبي الحم 

 عضو مراقب عام للمصاريف العمومية سلوى البوسالمي

 عضو مراقب عام للمصاريف العمومية قيس بن سالم

 عضو مراقب عام للمصاريف العمومية وليد شريعة

ر  لمصاريف العموميةمراقب ل محمد علي حرش  مقر 

ر  متصرف مستشار منتصر العرفاوي   مقر 
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 املقدمة

املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية  والذي ينص   على أن "  2012لسنة  2878من األمر  19طبقا ملقتضيات الفصل 

ن فيه نتائج عمليات الرقابة بينقضية تالعمومية كل عام تقريرا شامال يتعلق بتنفيذ امليزانية امل املصاريف مراقبة مصالحتحرر 

 وتقييم االقتراحات الهادفة لتحسين التصرف".

املصاريف مكتب مركزي وجهوي ملراقبة 52لتضمن حوصلة أعمال  2019 سنة أعدت الهيئة تقريرها السنوي لتصرف

باإلضافة لإلحصائيات واملعطيات املفصلة  ن يتضمن التقريرأط الهيئة وهياكلها وحرصت الهيئة  كالعادة على اباإلضافة لنش العمومية

 فرزتها أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم في مجاالت مختلفةأللتصرف في املال العمومي، جملة من املقترحات والتوصيات التي 

 خصوصية كالتالي :والالقارة  املحاور من  عدداتضمن التقرير يو 

 : القارةاملواضيع  األول:الجزء 

 العامة ملراقبة املصاريف العمومية شاط الهيئةناحصائيات  -1

 العمومية تنفيذ امليزانيات احصائيات -2

 العمومية الصفقات احصائيات -3

 املسجلةاالخالالت  أهم   -4

 التفقدو  و التدقيقالتقييم مخرجات مهمات  -5

 متابعة ارساء منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف -6

 :  الخصوصية الجزء الثاني: املواضيع

 املسند لفائدة الهياكل الرياضية الخاصةالتمويل العمومي  -1

 بقايا االعتمادات املحالة باملجالس الجهوية وأهم املشاريع املعطلة -2

  الشراءات العمومية على الخط -3

 : أهم االشكاليات واملعوقات نفقات  التغذية -4

 التصرف في التظاهرات الثقافية -5

 على التأجير وإشكالياتهاالرقابة  -6
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 : وتسعى الهيئة من خالل هذا التقرير الى

توفير املعطيات الكافية ألصحاب القرار ومختلف املتصرفين املعنيين لتقييم تصرفهم ومقارنته مع الهياكل املماثلة  -1

 لهم.

طار الترتيبي للمجال تعريف مستخدمي التقرير ببعض املجاالت التي تعرف حجما هاما من النفقات وذلك بتقديم اإل  -2

 اإلضافة لجملة من املقترحات لتحسينه.بوأساليب التصرف فيه واهم االخالالت واالشكاليات املسجلة 

 تثمين األعمال الرقابية املنجزة وتعميم نتائجها بما يفيد الهياكل الرقابية وهياكل التصرف، -3

 ألنشطة التصرف،أساليب التصرف والحد من املخاطر املصاحبة  تحسيناملساهمة في  -4

نقلة نوعية  2020وبداية سنة  2019عرفت في نهاية سنة  العامة ملراقبة املصاريف العمومية ومن جهة أخرى فان الهيئة

ةفي مجاالت تدخلها رقابيا باإلذن من طرف رئيسة الهيئة  مهمات تدقيق وتفقد منها ما برمجته الهيئة ومنها ما تم اقراره  إلنجاز عد 

ا و ل تصرف مختلفة وهو ما يمثل تحوال هاما في طبيعة رقابة الهيئةبطلب من هياك ها قوي  نحو الرقابة الالحقة والتدقيق  توج 

 .2019لسنة  612 عدد للتدقيق ضمن هياكلها بمقتض ى األمر قسمخاصة بإرساء 

 وفي نفس السياق تولى رئيس الحكومة تسمية رؤساء أقسام الهيئة التالية :

 ركزية على املصاريف العمومية قسم الرقابة امل -1

 قسم الرقابة الجهوية على املصاريف العمومية -2

 قسم التقييم والتدقيق والتفقد -3

 قسم التظلم وقبول الطعون  -4

 .2020سنة  منذ بدايةوبدأت الهيئة في تركيزها وتفعيلها 

وإنجاز ملف ،  ألف 36  حوالي رة ودراسةتأشي ألف 523 حوالي مكثفا للهيئة بإسناد اعرفت نشاط 2019وهكذا فان سنة 

ة   مباشرةواملساهمة في ابداء الراي في عدة مشاريع نصوص ومساندة  بالهيئة د والتدقيق وإرساء هياكل جديدةتفق  للات مهم  عد 

ة ما و ودة بإمكانيات بشرية و مادية جد محدو نجزت الهيئة كل هذه األنشطة بالحرص الالزم ووفق املطلوب أهياكل تصرف و  لعد 

زالت تنتظر الدعم في ظل تواصل ارتفاع حجم العمل وتوسع مجاالت تدخلها ولجوء أصحاب القرار وهياكل التصرف لطلب 

 خدماتها.
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ا إن املعطيات اإلحصائية واملعلومات املقدمة في مختلف محاور التقرير  مستخرجة من منظومات التصرف هي إم 

تكتس ي املصداقية الكافية  صادرة عن مكاتب مراقبة املصاريف العمومية وبالتالي فهيو أاملعلوماتية وخاصة منها منظومة "أدب" 

ى وتعود أساسا   مؤثرة في املنحى العامفانها تبقى محدودة وغير  البسيطة أحيانا ن وجدت بعض االختالفاتإو  والدقة الالزمة وحت 

 )ondissementArr  ( التقريب بالزيادة أو النقصان اإلحصاء  أو لتباين فترة





 : األول  الجزء

 وأهم االحصائياتنشاط الهيئة 
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 2019 إحصائيات نشاط الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية بعنوان سنةاألّول :  املحور 

 الهيئة رئاسة نشاط خالل من أعمالها وأهم العمومية املصاريف ملراقبة العامة الهيئة نشاط باستعراض املحور  هذا يتعلق

 :  تقديم خالل من وذلك مكتبا 52 عددها والبالغ والجهوية املركزية مكاتبهاو 

 ،التأشيرة اسناد حصائيات إ -1

 مشاركة مراقبي املصاريف في لجان مراقبة الصفقات العمومية،احصائيات  -2

 مشاركة مراقبي املصاريف في لجان أخرى غير لجان مراقبة الصفقات.حصائيات إ -3

 قبي املصاريف ملرا حصائيات أنشطة أخرى إ -4

  رئاسة الهيئة العامة ملراقبة املصاريف ومجلسها طانش -5

 التأشيرة بإسنادحصائيات املتعلقة اإل  -1

 : إحصائيات امليزانيات الخاضعة ملراقبة املصاريف العمومية  1-1

ميزانية  3183 بمختلف مكاتبها الجهوية واملركزية  2019في سنة  راقبة املصاريف العموميةمل ضعةامليزانيات الخا دبلغ عد

 : تتوزع كما يلي عمومية 

 الهياكل/ عدد امليزانيات الخاضعة ملراقبي املصاريف
مجموع عدد امليزانيات باملكاتب 

 املركزية

مجموع عدد امليزانيات 

 باملكاتب الجهوية
 املجموع العام للميزانيات

 27 0 27 ما يوازيها* والوزارة أ

 220 197 23 -ميزانيات مفوضة- اإلدارات الجهوية

 24 24 0 املجالس الجهوية

 -مستعملة ألدب-البلديات الخاضعة للرقابة
0+ 

 
350 350 

 845 711 134 املؤسسات العمومية املستعملة ألدب

 1717 1543 174 املؤسسات العمومية املتصرفة يدويا

 3183 2825 358 املجموع

 . ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية *يقصد بما يوازيها مجلس نواب الشعب
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 مؤسسة 2595ـ بــ 2019بلغ عدد املؤسسات العمومية امللحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة طبقا لقانون املالية لسنة 

مؤسسة تتمثل أساسا في مؤسسات  1579وتستأثر وزارة التربية بالنصيب األكبر منها بـ   2018مؤسسة خالل سنة  2519مقابل  

مؤسسة ( التي تتصرف يدويا في ميزانياتها  937) ة الثانية من التعليم األساس ي لمؤسسة ( ومؤسسات املرح 577)  يم الثانوي التعل

مؤسسات بحث علمي ثم  وزارة  3مؤسسة تعليم عالي و 347مؤسسة منها  350وتليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ 

 مؤسسة. 213بـ  الصحة

 : ؤسسات العمومية ) امليزانيات ( بين وزارات اإلشراف وفقا للجدول التاليويتوزع عدد امل

 عدد املؤسسات امللحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة

 العدد بيان املؤسسات

 2 رئاسة الجمهورية 2

 8 رئاسة الحكومة 3

 15 وزارة الداخلية 4

 2 وزارة الشؤون املحلية والبيئة 5

 40 وزارة العدل 6

 1 وزارة الشؤون الخارجية 7

 45 وزارة الدفاع 8

 2 وزارة الشؤون الدينية 9

 2 وزارة املالية 10

 1 وزارة أمالك الدولة والعقارية 11

 94 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  13

 2 وزارة التجارة 15

 2 وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي 16

 1 وزارة السياحة والصناعات التقليدية 17   

 2 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 18

 65 وزارة الشؤون الثقافية 20
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 العدد بيان املؤسسات

 76 وزارة الشباب والرياضة 21

 50 وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 22

 213 وزارة الصحة 23

 44 وزارة الشؤون االجتماعية 24

 1579 ربيةوزارة الت 25

 350 وزارة التعليم العالي 26

 2595 العددالجملي ) *(

 .2019املتعلق بقانون املالية لسنة  2018ديسمبر  27بتاريخ  2018لسنة  56)*( حسب القانون عدد        

 : نشاط إسناد التأشيرة صائياتإح 2 -1

 بإسناد حوالي 2020في بداية سنة البيانات املجمعة قامت املكاتب املركزية والجهوية ملراقبة املصاريف العمومية حسب 

 :  على اقتراحات تعهد بنفقة أو اقتراح إلغاء نفقة توزعت كالتاليآلية ويدوية أشيرة ت  ألف 475ألف تأشيرة منها  523

 في إطار التصرف اآللي للميزانيات على منظومة"أدب".ألف تأشيرة  387 -

 ي للميزانيات.تأشيرة في إطار التصرف اليدو ألف  88 -

 : ويتوزع عدد التأشيرات حسب الهياكل وعناوين امليزانية طبقا للجدول التالي

 توزيع التأشيرات حسب الهياكل وعناوين امليزانية

 الهيكل العمومي
 4و3العنوان  العنوان الثاني العنوان األول 

جملة التأشيرات اآللية  

 واليدوية

 النسبة العدد نسبةال العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %32,88 156280 %100 2883 %36,00 22145 %31,95 131252 )مركزي ومفوض( الوزارات

)التأشيرات على  املؤسسات العمومية

 منظومة أدب(
119546 29,10% 21956 35,69% 0 0,00% 141502 29.77% 

 %3,54 16819 %0,00 0 %17,46 10742 %1,48 6077 املجالس الجهوية

 %15,27 72566 %0,00 0 %10,84 6671 %16,04 65895 اتالبلدي

 %81,47 387167 %100 2883 %100 61514 %78,56 322770 جملة التأشيرات اآللية على  "أدب"

 %18,53 88078 %0,00 0 %0,00 0 %21,44 88078 التأشيرات على تعهدات يدوية

 %100 475245 %100 2883 %100 61514 %100 410848 الجملة العامة للتأشيرات آلية ويدوية
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 لما وأنه لم يتم احتساب عمليات رفض التأشيرة أو إرجائها من جملة التأشيرات املسندة.ع

 كما توزعت بقية التأشيرات كما يلي :

ألف تأشيرة على  البطاقات البيانية وبطاقات تجميد االعتمادات وبطاقات مالحق األختام النهائية وبطاقات املالحق  29 -

 لصفقات .ل

 تأشيرة على بطاقات تجميد اعتمادات املهمات بالخارج وبطاقات تسوية املهمات بالخارج. 10695 -

تأشيرة    3690تأشيرة على مقرر اسناد سيارات مصلحة لالستعمال بصفة ثانوية لألغراض الشخصية  وبالتالي 3690 -

 على تقرير معلل لإلسناد..

 رات.تأشيرة على تراخيص كراء محالت ومق 407 -

 تأشيرة على تراخيص تركيز خطوط هاتفية 116 -

 تأشيرة على قرارات وكاالت دفوعات. 593 -

 : النفقاتالتعهد بسناد التأشيرات على إإحصائيات  1-2-1

 : حسب الهياكل العمومية وتطورها التأشيرات توزيع عدد  -1

 كالتالي: 2019-2015تطور عدد التأشيرات املسندة خالل الفترة 

 لعموميالهيكل ا
 عدد التأشيرات املسندة خالل سنة

2015 2016 2017 2018 2019 

 156280 149696 130615 119193 116981 *)اإلدارات املركزية واإلدارات املفوضة( الوزارات

 141502 135677 130695 130120 124228 )التأشيرات اآللية على منظومة أدب( املؤسسات العمومية

 16819 17831 20029 21776 21189 املجالس الجهوية

 72566 64733 58581 51942 53720 البلديات

 387167 367937 339920 323031 316118 مجموع التأشيرات اآللية على منظومة "أدب"

 88078 114848 111400 108618 115218 مؤسسات عمومية :تصرف يدوي 

 475245 482785 451320 431649 431336 الجملة العامة للتأشيرات املسندة

 العمومية. املصدر: منظومة "أدب" وتقارير مكاتب مراقبة املصاريف
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هو تقلص  -20152019مقارنة بالفترة  2019ما يميز عمليات إسناد التأشيرة خالل سنة  ن  إتبعا لهذه االحصائيات، ف

 .ملسندةعدد التأشيرات اآللية ا ع فيبامليزانيات اليدوية مقابل ارتفاعدد التأشيرات 

 39826بلغ  2019بعد انقضاء السنة املالية الفترة التكميلية كما تبرز منظومة " أدب" أن  عدد التأشيرات املسندة خالل

مرتفعة تبرز سعي الهياكل وهي نسبة  2019الجملي للتأشيرات املسندة بعنوان سنة  عددال % من10.29تأشيرة وهو ما يمثل 

ات العالقة ) في االنتظار ( أو الرغبة في استغالل كافة ما أمكن من مواردها لتلبية حاجياتها خالل تسوية جميع امللف إلىالعمومية 

 تلك السنة.

 الهيكل العمومي
عدد التأشيرات املسندة إلى 

 2019 - 12-15غاية 

عدد التأشيرات املسندة 

 خالل الفترة التكميلية

النسبة من مجموع 

2019 

عدد التأشيرات املسندة 

 2019سنة  

الوزارات )اإلدارات املركزية واإلدارات 

 املفوضة(
140671 15609 9.99% 156280 

املؤسسات العمومية )التأشيرات اآللية 

 على منظومة " أدب "(
125913 15589 11.02% 141502 

 16819 %10.46 1760 15059 املجالس الجهوية

 72566 %9.46 6868 65698 البلديات

لية على منظومة " مجموع التأشيرات اآل

 أدب "
347341 39826 10.29% 387167 

التعهد بالنفقة حسب مجلة املحاسبة  إلى حين غلق منظومة " أدب" باعتبار أن   2019ديسمبر  16تم  احتساب الفترة التكميلية بداية من :  مالحظة

 أن  التأشيرة قد تسند بعد ذلك،  15العمومية ينتهي في 
 
لحصر الفترة التكميلية التي تلي هذا التاريخ ولهذا تم  اعتبار ديسمبر من كل سنة إال

عدد مقترحات التعهد التي تنجز بصفة متأخرة وذلك لعدة أسباب منها ما يعود لهياكل التصرف ومنها ما يعود لطبيعة النفقة أو ملقتضيات 

 .أخرى ال يمكن التحكم فيها
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 : يزانية وصيغ التعهد والهياكلتوزيع عدد التأشيرات اآللية حسب عناوين امل -2

% من جملة عدد التأشيرات اآللية وذلك الرتباطه بميزانية  83.37يستأثر العنوان األول بنسبة  املاليةطبقا لإلحصائيات 

إلنجاز شراءات أو أعمال تصرف عديدة في إطار التأجير و  التصرف التي تحتم على آمري الصرف اقتراح عدد كبير من التعهدات

 األحيان.لغ محدودة في عديد بمبا

ومن خالل االحصائيات التالية لصيغ التعهد حسب الهياكل والعناوين يتبين أن  التعهد العادي هو الصيغة األكثر 

 .%28التأجير بنسبة في إطار ذلك التعهد  بعديليه  %41من حيث العدد بنسبة  استعماال

 "ية الخاضعة ملراقبة املصاريف العمومية واملدرجة بمنظومة "أدبتوزيع التأشيرات املسندة لجملة امليزانيات العموم

 صيغة التعهد الصيغة الفردية للتعهد
  عدد   التأشيرات

 النسبة املجموع 4و3عنوان  2عنوان 1عنوان

 %6.15 23821 370 8957 14494 في إطار صفقة إجمالي

 
 %5.70 22086 838 802 20446 تدخل أومنحة

 %28.47 110211 0 0 110211 تأجير تأجير

 %30.01 116193 1162 35716 79315 نفقة فردية عادي

 
 %4.36 16865 213 4844 11808 نفقة جماعية

 
 %6.87 26585 272 277 26036 في إطار وكالة الدفوعات

 %16.40 63493 3 3567 59923 احتياطي احتياطي

 %2.04 7913 25 7351 537 )*(  أخرى  أخرى 

 % 100 387167 2883 61514 322770 املجموع

 " املصدر: منظومة " أدب                                                                                      الشراءات.       ولجنة العمومية وللمؤسسات الجهوية للمجالس محالة اعتمادات إطار في بنفقة تعهد)*( 
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 :  كما يلي 4و 3و  2لنسبة للعنوان ويتوزع عدد التأشيرات با

   تأشيرة . 61514: حوالي  2العنوان 

   تأشيرة. 2883: حوالي  4و 3العنوان 

 : من خالل هذه املعطيات يتضح ما يلي

%  57.7و 2019% من عدد التأشيرات الجملية املسندة خالل سنة  83.37 العنوان األول تمثل التأشيرات املسندة في  -

 : ية للمبالغ املؤشر عليها على منظومة " أدب " وهوما يوضحه الرسم البياني التاليمن القيمة الجمل

 

م طبقا التعهدصيغ حسب التأشيرات  بالغم عتوزي اأم    : البياني التالي للرسم فتتجس 
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 درجة بمنظومة "أدب "وامل  توزيع عدد التأشيرات املسندة للوزارات: اإلدارات املركزية واإلدارات املفوضة حسب صيغ التعهد

 صيغة للتعهد صيغة التعهد
 عدد      التأشيرات

 النسبة املجموع 4و 3العنوان  2عنوان 1عنوان

 %4.27 6677 370 3082 3225 في إطار صفقة إجمالي

 
 %9.58 14966 838 584 13544 تدخل أومنحة

 %44.56 69634 0 0 69634 تأجير تأجير

 %21.89 34203 1162 10395 22646 نفقات فردية عادي

 
 %3.81 5948 213 703 5032 نفقة جماعية

 
 %5.72 8943 272 61 8610 في إطار وكالة دفوعات

 %5.19 8114 3 66 8045 احتياطي احتياطي

 %4.99 7795 25 7254 516 أخرى  أخرى 

 المجموع
 

131252 22145 2883 156280 100.00% 

 أدب".»املصدر: منظومة 

 لتأشيرات املسندة للمؤسسات العمومية املدرجة بمنظومة "أدب"توزيع عدد ا

 صيغة  للتعهد صيغة التعهد
 عدد التأشيرات

 النسبة املجموع 2عنوان 1عنوان

 %8.66 12256 3353 8903 في إطار صفقة إجمالي

 
 %2.75 3896 194 3702 تدخل أومنحة

 %8.71 12331 0 12331 تأجير تأجير

 %36.01 50951 11479 39472 نفقات فردية عادي

 
 %6.13 8672 3224 5448 نفقة جماعية

 
 %9.52 13475 206 13269 في إطار وكالة دفوعات

 %28.14 39813 3413 36400 احتياطي احتياطي

 %0.08 108 87 21 أخرى )*( أخرى 

 املجموع
 

119546 21956 141502 100.00% 

 املصدر: منظومة" أدب "
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 ت املسندة للمجالس الجهويةتوزيع عدد التأشيرا

 صيغة للتعهد صيغة التعهد
 عدد التأشيرات

 النسبة املجموع 2عنوان 1عنوان

 %10.93 1838 1638 200 في إطار صفقة إجمالي

 
 %3.39 570 22 548 تدخل أومنحة

 %10.24 1722 0 1722 تأجير تأجير

 %60.59 10190 8324 1866 نفقة فردية عادي

 
 %5.67 954 692 262 نفقة جماعية

 
 %3.83 644 10 634 في إطار وكالة الدفوعات

 %5.32 894 49 845 احتياطي احتياطي

 %0.04 7 7 0 أخرى )*( أخرى 

 %100.00 16819 10742 6077   املجموع

 املصدر: منظومة" أدب "

 توزيع عدد التأشيرات املسندة للبلديات

 الصيغة الفرعية للتعهد صيغة التعهد
 التأشيرات    عدد   

 النسبة الجملة 2عنوان 1عنوان

 %4.20 3050 884 2166 في إطار صفقة اجمالي

 
 %3.66 2654 2 2652 تدخل أومنحة

 %36.55 26524 0 26524 تأجير تأجير

 %28.73 20849 5518 15331 نفقة فردية عادي

 
 %1.78 1291 225 1066 نفقة جماعية

 
 %4.85 3523 0 3523 في إطار وكالة الدفوعات

 %20.22 14672 39 14633 احتياطي احتياطي

 %0.00 3 3 0 أخرى  أخرى 

 الجملة
 

65895 6671 72566 100.00% 

 املصدر: منظومة" أدب "
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 : التأشير على مقررات إسناد السياراتإحصائيات  1-2-2

مقرر الستعمال سيارة مصلحة  3690د قامت مكاتب مراقبة املصاريف على املستوى املركزي والجهوي بالتأشير على إسنا

 . مقرر على املستوى الجهوي  2475و  مقرر على املستوى املركزي  1215 منها: 2019بصفة ثانوية ألغراض شخصية خالل سنة 

 ملؤشر عليها ا العدد الجملي على املستوى الجهوي  على املستوى املركزي  المكاتب

ستعمال عدد مقررات اسناد السيارات املصلحة مع اال 

 2019الشخص ي املؤشر عليها  سنة 
1215 2475 3690 

 %100,0 %67,1 %32,9 النسبة

 

 : حسب الوزارات توزيع مقررات إسناد السيارات باملكاتب املركزية

ن الجدول املوالي  1215التأشير على  2019تم  خالل سنة  مقرر إسناد سيارات مصلحة مع االستعمال الشخص ي ويبي 

 : هذه التأشيرات حسب مختلف الوزارات كيفية توزيع
 

العدد 

 الرتبي
 اسم املكتب

 إسناد عدد مقررات

سيارات املصلحة مع 

االستعمال الشخص ي 

 املؤشر عليها للوزارة 

سيارات  إسنادعدد مقررات 

املصلحة مع االستعمال 

 لإلداراتالشخص ي املؤشر عليها 

 الجهوية الخاضعة للمكتب 

 إسناد عدد مقررات

املصلحة مع  سيارات

االستعمال الشخص ي 

املؤشر عليها للمؤسسات 

 الخاضعة للمكتب 

العدد 

الجملي 

للمقررات 

 املسندة

 10 0 0 10 مجلس نواب الشعب 1

 19 5 0 14 رئاسة الجمهورية 2

 41 4 0 37 رئاسة الحكومة 3

 
 

 

 

33 

67 
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العدد 

 الرتبي
 اسم املكتب

 إسناد عدد مقررات

سيارات املصلحة مع 

االستعمال الشخص ي 

 املؤشر عليها للوزارة 

سيارات  إسنادعدد مقررات 

املصلحة مع االستعمال 

 لإلداراتالشخص ي املؤشر عليها 

 الجهوية الخاضعة للمكتب 

 إسناد عدد مقررات

املصلحة مع  سيارات

االستعمال الشخص ي 

املؤشر عليها للمؤسسات 

 الخاضعة للمكتب 

العدد 

الجملي 

للمقررات 

 املسندة

 0 0 0 0 وزارة الداخلية 4

 84 4 12 68 وزارة الشؤون املحلية 5

 101 78 0 23 لوزارة العد 6

 7 0 0 7 وزارة الشؤون الخارجية 7

 0 0 0 0 وزارة الدفاع الوطني 8

 0 0 0 0 وزارة الشؤون الدينية 9

 3 1 0 2 وزارة املالية 10

 57 23 17 17 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 11

 10 0 0 10 ون الدولياوزارة التنمية واالستثمار والتع 12

13 
الحة واملوارد املائية والصيد وزارة الف

 البحري 
169 0 44 213 

14 
وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة
0 0 0 0 

 40 0 14 26 وزارة التجارة 15

16 
وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد 

 الرقمي
23 0 0 23 

 8 2 0 6 وزارة السياحة والصناعات التقليدية 17

 331 23 0 308 كان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز واالس 18

 22 0 10 12 وزارة النقل 19

 32 5 1 26 وزارة الشؤون الثقافية 20

 30 6 0 24 وزارة شؤون الشباب والرياضة 21
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العدد 

 الرتبي
 اسم املكتب

 إسناد عدد مقررات

سيارات املصلحة مع 

االستعمال الشخص ي 

 املؤشر عليها للوزارة 

سيارات  إسنادعدد مقررات 

املصلحة مع االستعمال 

 لإلداراتالشخص ي املؤشر عليها 

 الجهوية الخاضعة للمكتب 

 إسناد عدد مقررات

املصلحة مع  سيارات

االستعمال الشخص ي 

املؤشر عليها للمؤسسات 

 الخاضعة للمكتب 

العدد 

الجملي 

للمقررات 

 املسندة

22 
وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار 

 السن
7 0 2 9 

 47 8 0 39 وزارة الصحة 23

 44 23 0 21 وزارة الشؤون االجتماعية 24

 10 0 0 10 وزارة التربية 25

 47 8 0 39 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 26

 27 0 16 11 وزارة التكوين املنهي والتشغيل 27

 1215 236 70 909 الجملي العدد

 : توزيع مقررات إسناد السيارات باملكاتب الجهوية حسب الهياكل العمومية

ن الجدول املوالي  2475التأشير على  2019تم  خالل سنة  مقرر إسناد سيارات مصلحة مع االستعمال الشخص ي ويبي 

 : كيفية توزيع هذه التأشيرات حسب الهياكل اإلدارية والواليات

العدد 

 الرتبي
 اسم املكتب

العدد 

الجملي 

قررات للم

ملختلف 

 الهياكل 

 سيارات املصلحة مع االستعمال الشخص ي املؤشر عليها  إسناد عدد مقررات

ملؤسسات 

وزارة 

 الفالحة

ملؤسسات 

 وزارة التربية

للمجلس 

 الجهوي 
 للوالية

 لإلدارة

الجهوية 

 للتجهيز

ملؤسسات 

التعليم 

 العالي

 للبلديات

للبقية من 

جهوية  إدارات

 ومؤسسات

1 
مكتب والية 

 تونس
158 16 1 1 9 42 0 32 57 

2 
مكتب والية 

 أريانة
135 37 0 3 8 18 0 49 20 

3 
بن  مكتب والية

 عروس
139 44 1 1 6 22 1 49 15 

4 
مكتب والية 

 منوبة
88 36 0 2 3 17 2 12 16 
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العدد 

 الرتبي
 اسم املكتب

العدد 

الجملي 

قررات للم

ملختلف 

 الهياكل 

 سيارات املصلحة مع االستعمال الشخص ي املؤشر عليها  إسناد عدد مقررات

ملؤسسات 

وزارة 

 الفالحة

ملؤسسات 

 وزارة التربية

للمجلس 

 الجهوي 
 للوالية

 لإلدارة

الجهوية 

 للتجهيز

ملؤسسات 

التعليم 

 العالي

 للبلديات

للبقية من 

جهوية  إدارات

 ومؤسسات

5 
مكتب والية 

 نابل
118 41 1 0 4 23 0 24 25 

6 
مكتب والية 

 زغوان
36 4 0 0 6 3 0 7 16 

7 
املكتب الجهوي 

 بوالية بنزرت
119 38 1 1 1 20 0 26 32 

8 
مكتب والية 

 باجة
72 20 1 0 3 22 5 2 19 

9 
مكتب والية 

 جندوبة
109 28 2 7 0 16 8 25 23 

10 
مكتب والية 

 الكاف
77 28 1 5 7 19 2 0 15 

11 
مكتب والية 

 سليانة
74 32 1 3 3 16 0 8 11 

12 
مكتب والية 

 سوسة
126 35 2 0 5 21 3 34 26 

13 
مكتب والية 

 املنستير
97 31 0 2 4 16 0 22 22 

14 
مكتب والية 

 املهدية
91 37 0 5 1 19 0 6 23 

15 
مكتب والية 

 صفاقس
194 46 0 1 3 24 0 97 23 

16 
مكتب والية 

 القيروان
104 40 1 0 1 20 1 2 39 

17 
مكتب والية 

 القصرين
79 32 1 0 6 20 0 0 20 

18 
مكتب والية 

 سيدي بوزيد
111 41 1 2 2 17 3 17 28 
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العدد 

 الرتبي
 اسم املكتب

العدد 

الجملي 

قررات للم

ملختلف 

 الهياكل 

 سيارات املصلحة مع االستعمال الشخص ي املؤشر عليها  إسناد عدد مقررات

ملؤسسات 

وزارة 

 الفالحة

ملؤسسات 

 وزارة التربية

للمجلس 

 الجهوي 
 للوالية

 لإلدارة

الجهوية 

 للتجهيز

ملؤسسات 

التعليم 

 العالي

 للبلديات

للبقية من 

جهوية  إدارات

 ومؤسسات

19 
مكتب والية 

 قابس
88 23 1 0 9 2 5 25 23 

20 
مكتب والية 

 نينمد
106 32 0 2 6 21 5 15 25 

21 
مكتب والية 

 تطاوين
68 27 1 1 3 16 4 3 13 

22 
مكتب والية 

 قفصة
71 23 1 2 7 16 3 0 19 

23 
مكتب والية 

 توزر
73 29 1 2 2 17 3 1 18 

24 
مكتب والية 

 قبلي
63 28 0 3 3 10 0 5 14 

 0 79 0 0 0 0 0 0 79 بلدية تونس 25

 542 540 45 437 102 43 18 748 2475 الجمليالعدد 

 الصادرة عن املكاتب الجهوية واملركزية اإلحصائياتاملصدر: 

 : التأشير على تراخيص كراء املحالتإحصائيات   - 1-2-3

 :  هذه التأشيرات وفقا للجدول املواليترخيص كراء وتوزعت  344على  2019 التأشير سنة تم  

 املكاتب املركزية والجهويةتوزيع العدد الجملي لتراخيص الكراء حسب 

 تأشيرات  ي للالعدد الجمل على املستوى الجهوي  على املستوى املركزي  املكاتب

 407 339 68 الكراءاتالتأشيرات إلبرام عدد 

 %100,0 %83,1 %16,7 النسبة

 الصادرة عن املكاتب الجهوية واملركزية اإلحصائياتاملصدر: 
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 : ملحالت باملكاتب املركزيةالتأشير على تراخيص كراء ا 1-2-3

 توزيع تراخيص الكراء على املستوى املركزي حسب املكاتب 

 الكراءات البرام عدد التاشيرات اسم املكتب العدد الرتبي

 0 مجلس نواب الشعب 1

 0 رئاسة الجمهورية 2

 0 رئاسة الحكومة 3

 0 وزارة الداخلية 4

 1 وزارة الشؤون املحلية 5

 0 وزارة العدل 6

 0 وزارة الشؤون الخارجية 7

 0 وزارة الدفاع الوطني 8

 25 وزارة الشؤون الدينية 9

 0 وزارة املالية 10

 1 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 11

 1 ون الدولياوزارة التنمية واالستثمار والتع 12

 23 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  13

 0 عة واملؤسسات الصغرى واملتوسطةوزارة الصنا 14

 0 وزارة التجارة 15

 0 وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي 16

 0 وزارة السياحة والصناعات التقليدية 17

 0 والتهيئة الترابية واإلسكانوزارة التجهيز  18

 4 وزارة النقل 19

 2 وزارة الشؤون الثقافية 20

 1 الرياضةوزارة شؤون الشباب و  21
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 الكراءات البرام عدد التاشيرات اسم املكتب العدد الرتبي

 1 وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 22

 8 وزارة الصحة 23

 1 وزارة الشؤون االجتماعية 24

 0 وزارة التربية 25

 0 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 26

 0 وزارة التكوين املنهي والتشغيل 27

 68 العددالجملي

 الجهوية واملركزية الصادرة عن املكاتب اإلحصائياتاملصدر: 

 : التأشير على تراخيص كراء املحالت باملكاتب الجهوية 1-2-3

 توزيع تراخيص الكراء على املستوى الجهوي حسب املكاتب

 الكراءاتالتأشيرات إلبرام عدد  اسم املكتب العدد الرتبي

 14 مكتب والية تونس 1

 11 مكتب والية أريانة 2

 16 مكتب والية بن عروس 3

 25 كتب والية منوبةم 4

 11 مكتب والية نابل 5

 10 مكتب والية زغوان 6

 31 املكتب الجهوي بوالية بنزرت 7

 0 مكتب والية باجة 8

 53 مكتب والية جندوبة 9

 39 مكتب والية الكاف 10

 15 مكتب والية سليانة 11

 7 مكتب والية سوسة 12

 7 مكتب والية املنستير 13

 10 هديةمكتب والية امل 14

 7 مكتب والية صفاقس 15
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 الكراءاتالتأشيرات إلبرام عدد  اسم املكتب العدد الرتبي

 11 مكتب والية القيروان 16

 7 مكتب والية القصرين 17

 6 مكتب والية سيدي بوزيد 18

 16 مكتب والية قابس 19

 18 مكتب والية مدنين 20

 7 مكتب والية تطاوين 21

 1 مكتب والية قفصة 22

 10 مكتب والية توزر 23

 4 مكتب والية قبلي 24

 3 بلدية تونس تبمك 25

 339 الجمليالعدد

 املصدر: االحصائيات الصادرة عن املكاتب الجهوية واملركزية

  : يلي رسم بياني حول توزيع التأشيرات على تراخيص كراء املحالت على املستوى الجهوي  وفيما

 

 : 2019تركيز الخطوط الهاتفية خالل سنة التأشير على تراخيص إحصائيات  4-2-1

 2018ترخيصا لتركيز خطوط هاتفية خالل سنة  116حوالي  2019سنة  عموميةمراقبة املصاريف ال سندت مكاتبأ

 خيص على املستوى املركزي. تر  12ترخيص مقابل  104تركزت في الجهات بـ 
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 العدد الجملي للتراخيص باملكاتب الجهوية باملكاتب املركزية 

 116 104 12 عدد تراخيص تركيز الخطوط الهاتفية

 %100,0 %89,7 %10,3 النسبة

 : املهمات بالخارجوتسوية  االعتماداتالتأشير على بطاقات تجميد  إحصائيات 1-2-5

 يد االعتمادات للمهمات بالخارج أو تسويتها وتتوزع كما يلي :مجعلى بطاقات ت تأشيرة 10695سندت مراقبة املصاريف أ

 
 الجملة املكاتب الجهوية املكاتب املركزية 

 جميدعلى بطاقات ت التأشيرات عدد

 االعتمادات للمهمات بالخارج
5796 1543 7339 

على بطاقات  عدد التأشيرات

ا للمهمات بالخارج التسوية  
2569 787 3356 

 10695 2330 8365 الجملة

  وفيما يلي تفعيل هذه التأشيرات :

 :باملكاتب املركزية  املهمات بالخارجوتسوية  االعتماداتالتأشير على بطاقات تجميد  -1

 اسم املكتب العدد الرتبي
عدد بطاقات تجميد اعتمادات 

 املهمات املؤشرة

عدد بطاقات تسوية املهمات املنجزة 

 املؤشرة

 131 202 مجلس نواب الشعب 1

 224 233 رئاسة الجمهورية 2

 205 316 رئاسة الحكومة 3

 75 475 وزارة الداخلية 4

 144 144 وزارة الشؤون املحلية 5

 285 289 وزارة العدل 6

 1 1021 وزارة الشؤون الخارجية 7

 1 669 وزارة الدفاع الوطني 8

 1 24 وزارة الشؤون الدينية 9

 291 321 وزارة املالية 10
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 اسم املكتب العدد الرتبي
عدد بطاقات تجميد اعتمادات 

 املهمات املؤشرة

عدد بطاقات تسوية املهمات املنجزة 

 املؤشرة

 17 19 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 11

 196 196 وزارة التنمية واالستثمار والتعون الدولي 12

 174 254 فالحة واملوارد املائية والصيد البحري وزارة ال 13

 0 64 وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 14

 1 121 وزارة التجارة 15

 49 50 وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي 16

 2 24 وزارة السياحة والصناعات التقليدية 17

 55 55 يةوزارة التجهيز واالسكان والتهيئة التراب 18

 95 95 وزارة النقل 19

 118 118 وزارة الشؤون الثقافية 20

 10 96 وزارة شؤون الشباب والرياضة 21

 1 51 وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 22

 1 135 وزارة الصحة 23

 71 139 وزارة الشؤون االجتماعية 24

 57 57 وزارة التربية 25

 300 569 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال 26

 64 59 وزارة التكوين املنهي والتشغيل 27

 العددالجملي
 

5796 2569 

 املصدر: االحصائيات الصادرة عن املكاتب الجهوية واملركزية

 : لتأشير على بطاقات تجميد االعتمادات وتسوية املهمات بالخارج باملكاتب الجهويةا 1-2-5

 اسم املكتب العدد الرتبي
بطاقات تجميد اعتمادات  عدد

 املهمات املؤشرة

عدد بطاقات تسوية املهمات املنجزة 

 شرةؤ امل

 0 4 مكتب والية تونس 1

 14 35 مكتب والية أريانة 2

 0 130 مكتب والية بن عروس 3
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 اسم املكتب العدد الرتبي
بطاقات تجميد اعتمادات  عدد

 املهمات املؤشرة

عدد بطاقات تسوية املهمات املنجزة 

 شرةؤ امل

 89 106 مكتب والية منوبة 4

 2 66 مكتب والية نابل 5

 0 8 مكتب والية زغوان 6

 31 43 املكتب بوالية بنزرت 7

 0 16 مكتب والية باجة 8

 0 12 مكتب والية جندوبة 9

 0 8 مكتب والية الكاف 10

 10 10 مكتب والية سليانة 11

 36 59 مكتب والية سوسة 12

 88 154 مكتب والية املنستير 13

 88 154 مكتب والية املهدية 14

 488 717 مكتب والية صفاقس 15

 0 31 مكتب والية القيروان 16

 0 5 مكتب والية القصرين 17

 5 5 مكتب والية سيدي بوزيد 18

 8 81 مكتب والية قابس 19

 0 31 مكتب والية مدنين 20

 0 0 مكتب والية تطاوين 21

 12 12 مكتب والية قفصة 22

 0 1 مكتب والية توزر 23

 3 3 مكتب والية قبلي 24

 1 18 بلدية تونسمكتب  25

 875 1709 الجمليالعدد
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  : احصائيات التأشيرة على وكاالت الدفوعات -1-2-6

تأشيرة  58وعلى قرارات ختم الوكاالت  تأشيرة 535ات على قرارات التعهد لفائدة وكاالت الدفوعات  عدد التأشير بلغ 

 وتتوزع كالتالي بين املركزي واملكاتب الجهوية :

 : باملكاتب املركزية -1

 اسم املكتب العدد الرتبي
املؤشرة  سبقةعدد قرارات الت

 لفائدة وكاالت الدفوعات

عدد قرارات ختم الوكاالت 

 املؤشرة

 0 0 مجلس نواب الشعب 1

 6 7 رئاسة الجمهورية 2

 0 3 رئاسة الحكومة 3

 0 55 وزارة الداخلية 4

 0 3 وزارة الشؤون املحلية 5

 0 0 وزارة العدل 6

 0 0 وزارة الشؤون الخارجية 7

 0 74 وزارة الدفاع الوطني 8

 0 1 وزارة الشؤون الدينية 9

 0 0 وزارة املالية 10

 0 0 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 11

 0 1 وزارة التنمية واالستثمار والتعون الدولي 12

 0 1 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  13

 0 0 وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 14

 0 0 ارة التجارةوز  15

 0 0 وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي 16

 0 0 وزارة السياحة والصناعات التقليدية 17

 0 0 وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية 18

 1 1 وزارة النقل 19

 0 6 وزارة الشؤون الثقافية 20

 2 0 وزارة شؤون الشباب والرياضة 21
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 اسم املكتب العدد الرتبي
املؤشرة  سبقةعدد قرارات الت

 لفائدة وكاالت الدفوعات

عدد قرارات ختم الوكاالت 

 املؤشرة

 0 0 أة واألسرة والطفولة وكبار السنوزارة املر  22

 0 19 وزارة الصحة 23

 0 9 وزارة الشؤون االجتماعية 24

 0 140 وزارة التربية 25

 0 0 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 26

 0 0 وزارة التكوين املنهي والتشغيل 27

ـــة ــ ـــ ـــ ــ  9 320 الجملـــ

 : باملكاتب الجهوية -2

 اسم املكتب العدد الرتبي
عدد قرارات التسبقة املؤشرة لفائدة 

 وكاالت الدفوعات
 عدد قرارات ختم الوكاالت املؤشرة

 1 3 مكتب والية تونس 1

 4 8 مكتب والية أريانة 2

 2 15 مكتب والية بن عروس 3

 0 31 مكتب والية منوبة 4

 0 1 مكتب والية نابل 5

 0 2 مكتب والية زغوان 6

 2 31 بنزرت املكتب بوالية 7

 0 23 مكتب والية باجة 8

 1 15 مكتب والية جندوبة 9

 2 7 مكتب والية الكاف 10

 11 11 مكتب والية سليانة 11

 1 3 مكتب والية سوسة 12



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

39 

 اسم املكتب العدد الرتبي
عدد قرارات التسبقة املؤشرة لفائدة 

 وكاالت الدفوعات
 عدد قرارات ختم الوكاالت املؤشرة

 0 0 مكتب والية املنستير 13

 8 13 مكتب والية املهدية 14

 0 0 مكتب والية صفاقس 15

 0 6 مكتب والية القيروان 16

 2 2 والية القصرين مكتب 17

 2 13 مكتب والية سيدي بوزيد 18

 5 13 مكتب والية قابس 19

 3 7 مكتب والية مدنين 20

 1 2 مكتب والية تطاوين 21

 0 5 مكتب والية قفصة 22

 2 2 مكتب والية توزر 23

 0 1 مكتب والية قبلي 24

 2 1 بلدية تونسمكتب  25

الجمليالعدد   215 49 

 أشيرة على بطاقات تجميد االعتماداتاحصائيات الت

 : إحصائيات مشاركة مراقبي املصاريف في لجان مراقبة الصفقات العمومية -2

 إحصائيات املشاركة  في جلسات لجان مراقبة الصفقات 2-1

 1774مقابل العمومية  الصفقاتجلسة للجان مراقبة  1928في  2019املصاريف العمومية خالل سنة  مراقبوشارك 

 : تتوزع كالتالي 2018الل سنة جلسة خ

 
 العدد الجملي باملكاتب الجهوية باملكاتب املركزية

 1928 1319 609 عدد الجلسات في مختلف لجان مراقبة الصفقات

 7634 5670 1964 عدد امللفات املدروسة في إطار لجان الصفقات
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 : على املستوى املركزي   -أ

عدد جلسات اللجان 

يا التي املختصة بالهيئة العل

 حضرها مراقبي املكتب

عدد جلسات اللجان 

الوزارية التي حضرها 

 مراقبي املكتب

عدد جلسات اللجان الخاصة التي 

 حضرها مراقب املصاريف

عدد جلسات لجان اخرى ملراقبة 

املصاريف و التي حضرها مراقبي املكتب ) 

 لجان مؤسسات او غير ذلك (

العدد الجملي 

 للجلسات

56 473 68 12 096  

 على املستوى الجهوي   -ب

عدد جلسات 

اللجان املختصة 

 بالهيئة العليا  

عدد جلسات 

اللجان 

 الوزارية  

عدد جلسات 

 اللجان الجهوية 

عدد جلسات 

اللجان 

 البلدية 

عدد جلسات 

اللجان 

الداخلية 

بمندوبيات 

 الفالحة 

عدد جلسات 

اللجان 

الداخلية 

بمندوبيات 

 التربية 

عدد جلسات 

اخلية اللجان الد

 بالجامعات 

جملة عدد  جلسات 

لجان مراقبة 

الصفقات  التي 

ون راقباملحضرها 

الجهويون 

للمصاريف 

   العمومية

14 0 673 127 196 258 51 1319 

جلسة  1774جلسة في مختلف لجان الصفقات العمومية مقابل  1928شارك مراقبو املصاريف العمومية في حوالي 

 جلسة. 1319املكاتب الجهوية ملراقبة املصاريف العمومية بالنصيب األكبر بحوالي  حيث استأثرت 2018خالل سنة 

 : لجان مراقبة الصفقات العموميةالتي عالجها مراقبو املصاريف العمومية في إطار  إحصائيات عدد امللفات 2-2

   على املستوى املركزي : 

 : توزيع عدد امللفات حسب اللجان  -أ

 لجان الصفقات
اطار اللجان عدد امللفات في 

 العليا للصفقات

عدد امللفات في اطار 

 اللجان الوزارية

عدد امللفات املعالجة في 

 اطار اللجنة الخاصة
 العدد الجملي للملفات

 1964 103 1766 95 عدد امللفات

 %100 %5.2 %89.9 %4.8 النسبة
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 : لفتوزيع العدد الجملي للملفات حسب طبيعة امل  -أ

 اللجان الوزارية للصفقاتفي إطار  في إطار اللجان العليا
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7 61 11 9 0 7 0 0 95 154 683 377 129 34 354 9 26 1766 103 1964 

  على املستوى الجهوي : 

 : توزيع عدد امللفات حسب اللجان -ب

عدد امللفات في 

إطار اللجان 

العليا 

 للصفقات

عدد امللفات افي 

إطار اللجان 

الوزارية 

 للصفقات

عدد امللفات في 

إطار اللجان 

الجهوية 

 للصفقات

ات في عدد امللف

إطار اللجنة 

الداخلية 

 ملندوبية الفالحة

عدد امللفات في 

إطار اللجنة 

الداخلية 

 ملندوبية التربية

عدد امللفات في 

إطار اللجان 

 البلدية

عدد امللفات في 

إطار لجان 

 الجامعات

العدد الجملي 

مللفات الصفقات 

 املدروسة

20 0 3717 614 900 249 170 5670 
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 : للملفات حسب طبيعة امللفتوزيع العدد الجملي  -ت

 في إطار اللجان الجهوية للصفقات اللجان العليا للصفقات إطار في 
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0 13 0 0 0 7 0 0 20 143 1471 551 91 73 1068 28 292 3717 

 

 في إطار اللجنة الداخلية ملندوبية التربية اللجنة الداخلية ملندوبية الفالحة في إطار 
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عدد 
ملفات 

 الصفقات 

31 280 63 3 30 190 2 15 614 23 321 81 2 21 425 2 25 900 

 

 لجان الجامعات في إطار  اللجان البلدية في إطار 
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16 126 34 7 1 48 0 24 249 14 48 9 0 6 91 0 2 170 

 في لجان أخرى غير لجان مراقبة الصفقات 2019مشاركة مراقبي املصاريف العمومية خالل سنة احصائيات   -3

 : أهمهاشارك مراقبو املصاريف في عدة لجان 

 اللجان الفنية إلسناد التمويل العمومي -

 اللجان الطبية -

 االنتدابات لجان - 
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 2982جلسة تركزت أساسا بالجهات حيث بلغ عددها  3284قرابة وفي لجان أخرى وقد بلغ عدد الجلسات في هذه اللجان 

 : كاآلتيهذه الجلسات توزع تجلسة على املستوى املركزي و  302جلسة على املستوى الجهوي و 

 اللجان
عدد الجلسات 

 باملكاتب املركزية

عدد الجلسات 

 باملكاتب الجهوية

عدد  جملة

 الجلسات

عدد امللفات 

املدروسة باملكاتب 

 املركزية

لفات عدد امل

املدروسة باملكاتب 

 الجهوية

 جملة امللفات

اللجان الفنية للتمويل 

 العمومي
270 2110 2380 1385 5803 7188 

 19076 18534 542 695 686 9 اللجان الطبية

 1125 1125 0 51 51 0 االنتدابات لجان

 113 94 19 158 135 23 (*لجان أخرى )

 27502 25556 1946 3284 2982 302 الجملة

جلسات تقييمية وتنسيقية إلرساء /اللجان االستشارية، لجان التبتيت،لجان اللزمات لجان متابعة املشاريع، جلسات حوار التصرف)  لجان أخرى  )*(

 .( تجاوز بعض اإلشكاليات/  أنظمة الرقابة الداخلية

 

 

 

 

 

 

 % 93حيث استأثرت املكاتب الجهوية بنسبة ملف  27502بلغ عدد امللفات املدروسة في إطار هذه الجلسات حوالي قد و 

 من جملة امللفات املدروسة.

 إحصائيات األنشطة األخرى ملراقبي املصاريف العمومية   -4

ما امتدت إلى مهام أخرى وهي باألساس
 
 :  لم تقتصر أنشطة مراقبي املصاريف على إسناد التأشيرة وحضور اللجان وإن

 ملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية.عضوية مجالس اإلدارة باملنشآت وا -

 
 

  االنتدابات
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 عضوية املجالس العلمية. -

 رقابة الدولة بصفة غير متفرغة. -

 التكوين. -

 التفقد -

 : 2019وفيما يلي حوصلة لتوزع مراقبي املصاريف على هذه األعمال واملهام في سنة 

      ة يين باملكاتب الجهويةعدد املراقبين املعن عدد املراقبين املعنيين باملكاتب املركزية املهام

 23 12 11 عضوية مجالس اإلدارة

 1 0 1 عضوية املجالس العلمية

 30 20 10 مهام مراقب دولة غير متفرغ

 37 25 12 والتدقيق مهام التفقد

 91 57 34 الجملة

 الجهويةو االحصائيات الصادرة عن املكاتب املركزية   : املصدر 

 :  ملشاركة في عدة أنشطة كالندوات والتربصات وفقا للتوزيع التاليكما تولى مراقبو املصاريف ا

 الجملة املكاتب الجهوية املكاتب املركزية النشاط

 47 25 22 حضور ندوات وملتقيات من طرف املراقبين 

 37 21 16 املشاركة في دورات تكوينية 

 1 0 1 املشاركة في  التربصات

 الجهويةو املكاتب املركزية املصدر: االحصائيات الصادرة عن  
 

 : املصاريف جملة من أنشطة التكوين لفائدة الهياكل العمومية توزعت كما يليبو وفي نفس السياق أمن مراق

 الجملة املكاتب الجهوية املكاتب املركزية معطيات أنشطة التكوين/ املكاتب

 24 10 14 عدد املراقبين املنشطين

 1996 979 1017 عدد املستفيدين من التكوين

 351 216 135 عدد الهياكل املستفيدة من التكوين

 67 29 38 عدد أنشطة التكوين

 108 50 58 جملة عدد أيام أنشطة التكوين

 املصدر: االحصائيات الصادرة عن املكاتب املركزية والجهوية 
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 ها :لكهيانشاط رئاسة الهيئة العامة ملراقبة املصاريف و  -5

 تغييرا وشهد 1912 ماي شهر إلى احداثه تاريخ يعود إذ رقابة جهاز أقدم هي العمومية املصاريف ملراقبة العامة الهيئة إن  

  2012 لسنة 1683 عدد مرأل ا بمقتض ى العمومية املصاريف ملراقبي األساس ي النظام صدارإ تاريخ 2012 سنة جذريا تنظيميا

 عمل طريقة لتنظيم ذلك بعد النصوص توالت ثم الجهاز لهذا كولةاملو  املهام ضبط تم كما عليه تشرف التي الهيئة واحداث

 .املراقبين

 تنقيح من البد فكان لها، أوكلت التي الجديدة املهام رغم عملها وكيفية الهيئة تنظيم يتضمن لم األساس ي النظام هذا لكن

 .لها اوكلت التي ،املهمات هذه معءم الوالت العمل من الهيئة تمكن التي الهيكلة وادخال أعاله املذكور  األساس ي النظام

 املؤرخ 2012 لسنة 1683 عدد األمر نقح الذي 2019جويلية 1 بتاريخ 2019 لسنة 612 عدد األمر اصدار تم فقد لذا

 والذي .الحكومة برئاسة العمومية املصاريف مراقبة سلك بأعوان الخاص   األساس ي النظام بضبط املتعلق 2012 أوت 22 في

والجاري به العمل حاليا مع اإلشارة إلى ان بعض األقسام هي بصدد استكمال  للهيئة الجديد الهيكلي مالتنظي ضبط

 مقتضيات تركيزها.

 :العمومية املصاريف ملراقبة العامة للهيئة البشري  واإلطار الهيكلي التنظيم 5-1

 ةـــالهيئهيكلة  1-1- 5

ن تمت تسميتهم بمقتض ى قرار من عامو  مراقبون  عليها يشرف والتي التالية الهياكل الهيئة رئاسة الى باإلضافة تضمنت

  :السيد رئيس الحكومة

  :العمومية املصاريف على املركزية الرقابة قسم ـ1

 املركزي  املستوى  على العمومية املصاريف مراقبي بين والتنسيق املركزي  املستوى  على الرقابة أعمال متابعة أساسا يتولى

 .العام املال في التصرف في املتدخلة الهياكل وبقية الصرف وآمري  العمومية املصاريف مراقبي بين اإلشكاالت وفض

 : العمومية املصاريف على الجهوية الرقابة قسم  ـ 2 

 اإلشكاالت وفض الجهويين العمومية املصاريف مراقبي بين والتنسيق الجهوي  املستوى  على الرقابة أعمال متابعة ويتولى

 .العام املال في التصرف في املتدخلة الهياكل وبقية الصرف وآمري  العمومية املصاريف مراقبي بين

 : نــــــــاملنسقي مجلس .3

 مكاتب كافة بين العام بالتنسيق يقوم مجلس ضمن القسمين السابقين بهذين املتعلقة املسائل كافة في التداول  يتم 

 .العمومية املصاريف مراقبة
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 :  والتفقد لتدقيقوا التقييم قسم ـ 4 

 الى باإلضافة والتدقيق التفقد تقارير إنجاز ومتابعة تنفيذه على والسهر والتفقد للتدقيق السنوي  البرنامج إعداد يتولى

 .الهيئة بها تقوم التي التقييم أعمال متابعة على اإلشراف

 :  الطعون  وقبول  التظلم قسم ـ5 

 طرف من املقدمة الطعون  في والبت العمومية املصاريف ملراقبة العامة الهيئة على الواردة التظلم طلبات في بالنظر يعنى

 .العمومية الصفقات إطار خارج والشراء العمومي باإلنفاق التعهد مجال في اإلدارة مع املتعاملين

 : العامة الشؤون . وحدة6 

 وخلية والدراسات واألرشيف والتوثيق املعلومات لبنك وخلية واللوجستية اإلدارية للشؤون خلية من الوحدة تتكون  

  .العمومي باإلنفاق املتعلقة التراخيص بعض إلسناد

 : املركزية العمومية املصاريف مراقبة . مكاتب7 

 املحمولة العمومية املصاريف على الرقابة ممارسة وزارة بكل املنتصب املركزي  العمومية املصاريف مراقبة مكتب يتولى

 .تونس بوالية اإلدارية الصبغة ذات العمومية واملؤسسات الوزارة ميزانيات على

  :الجهوية العمومية املصاريف مراقبة مكاتب .8 

 املحمولة العمومية املصاريف على الرقابة ممارسة والية بكل املوجود الجهوي  العمومية املصاريف مراقبة مكتب يتولى

  .الوالية بهذه العمومية واملؤسسات الجهوية اراتواإلد للرقابة الخاضعة العمومية الهياكل ميزانيات على

 : الهيئة مجلس. 9

 الهيئة عمل برنامج بتحديد العمومية املصاريف ملراقبة العامة الهيئة رئيس عليه يشرف الذي الهيئة مجلس يعنى 

 الهيئة سير حسن على يسهر و .االستراتيجي الطابع ذات واملواضيع الكبرى  املحاور  في تدخلها مجال وينحصر العامة وسياستها

 وفقا الرقابية األعمال بممارسة املتعلقة املتوقعة غير أو العاجلة اإلشكاليات جميع في وينظر بها العمل أساليب وتحسين

 .العمل بها الجاري  والترتيبية التشريعية لإلجراءات

 : املهنة أخالقيات مجلس. 10 

 في النظر ويتولى الهيئة رئيس يترأسه العمومية املصاريف ملراقبة العامة بالهيئة املهنة أخالقيات مجلس حداثإ تم لقد 

  .املهنة وأخالقيات العمومية املصاريف مراقبي سلوك ملدونة األعوان احترام بمدى املتعلقة املسائل
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 : اإلطار البشري  1-2- 5

 :  التالية الرتب على صنافهمأ بمختلف االعوان يتوزع

 

 الرتب الجملي العدد امالع املجموع من النسبة

 عام مراقب 26 10.08

 رئيس مراقب 20 7.75

 أول  مراقب 22 8.52

 مراقب 39 15.12

 مراقب مساعد 55 21.32

 مراقبة ملحق 16 6.20

 مراقبة كاتب 20 7.75

 مراقبة مستكتب 8 3.10

 مستشار متصرف 4 1.55

 متصرف 10 3.87

1.55 
 محلل 2

 برامج واضع 2

 مشترك إداري  لكس 6 2.32

 العملة 28 10.85

 املجموع 258 100

 والجهوية املركزية املكاتب بين عوانواأل  طاراتاإل  توزيع

 

 الرتب املركزية املكاتب الجهوية املكاتب الجملي العدد

 عام مراقب 13 13 26

 رئيس مراقب 9 11 20

 أول  مراقب 12 10 22

 مراقب 15 24 39

 مراقب مساعد 10 45 55

 مراقبة ملحق 5 11 16

 مراقبة كاتب 3 17 20

 مراقبة مستكتب 0 8 8

 مستشار متصرف 1 3 4

 متصرف 2 8 10

 محلل 0 2 2

 برامج واضع 2 0 2

 مشترك إداري  سلك 1 5 6

 العملة 5 23 28

 املجموع 78 180 258
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 التعهدات على التأشير تباشر التي اإلطارات توزيع

  املركزية املكاتب الجهوية املكاتب املجموع

  التي تباشر إسناد التأشيرة  األعوان 51 67 118

 أنشطة هياكل الهيئة 2- 5

 ةـــالهيئ مجلس نشاط  5-2-1

 املكاتب مختلف سيرت بمتابعة املتعلقة املسائل باألساسإجتماعات  04البالغ عددها   الهيئة مجلس اجتماعات تناولت

 :  غرار على 2019 سنة خالل وبرامجها الهيئة بتوجهات ةاملتعلق واملسائل والجهوية املركزية

  2019 سنة خالل بالهيئة والتقييم التفقد أعمال برنامج اقرار -

 الهيئة مع املبرمة االتفاقيات وعرض والتدريب للتكوين الهيئة عمل خطة في النظر -

 الهيئة عمل على املستجدة املواضيع بعض في النظر -

ة  للقضاء، األعلى املجلس مثل العمومية املصاريف ملراقبة العمومية الهياكل بعض اخضاع بمواصلة يتعلق ما في خاص 

 فيفري  13 بتاريخ 2019 لسنة 15 عدد للميزانية األساس ي القانون  صدور  إثر ( ... املحلية العمومية املحاسبات الجماعات محكمة

 الجماعات بمجلة املتعلق 2018 ماي 9 في املؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساس ي والقانون  للميزانية األساس ي بالقانون  املتعلق 2019

 املصاريف مراقبة مصالح لتأشيرة بالصرف التعهد " اخضاع بــــعدم والقاض ي منه 164 الفصل مقتضيات تطبيق بخصوص املحلية

ــتراخي أي أو العمومية ـــــ ــ  ." صــ

  : املنسقين مجلس نشاط 2-2-5

 والتي املكاتب بين مشتركة مواضيع عدة تضمنت ملف 45 في ونظر 2019نة اجتماعات خالل س 05عقد املجلس  •

 لتباين املواقف ووجهات النظر إزاءها.  والتنسيق الدرس تستوجب

 :  بالخصوص املدروسة املحاور التالية املواضيع شملت وقد

 االجتماعية، املساعدات بعنوان األعوان وداديات لفائدة العمومي التمويل سنادإ •

 مجلة من 164 الفصل مقتضيات تطبيق ول ح 2018 لسنة الجديدة املحلية الجماعات مجلة ضمن الصادرة كاماألح •

 العمومية، املصاريف مراقبة لتأشيرة املحلية الجماعات نفقات اخضاع عدم بخصوص املحلية الجماعات

 الواليات، ببعض الثقافي لتبادلوا الثقافية التظاهرات إقامة صفقات) الثقافية الشؤون بوزارة الخاصة االشكاالت •

 (املهرجانات لفائدة العمومي التمويل الثقافة، مدينة في الفنية املعمارية الدراسات اعداد إطار في املزودين بعض مستحقات خالص

... ، 

 االبتدائية، باملدارس التنموي  العمل جمعيات مع التعامل •
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 الوداديات، إطار في األكل تذاكر تمويل •

 العمومية، الهياكل بعض مع الخدمات اسداء عقود ابرام •

 وزارة مصالح حددتها التي الشرائية القيم تتجاوز  بمبالغ عقارات اقتناء في البلديات رغبة) للعقارات البلديات اقتناء •

 (االختبار تقارير ضمن العقارية والشؤون الدولة أمالك

 .املدرسية الكتب كلفة وتغطية والعملة األعوان من األصناف بعض لفائدة الحليب منحة اسناد •

 : 2019امللتقى السنوي ملراقبة املصاريف العمومية لسنة  5-2-3

 65من إطارات الهيئة باإلضافة  لعدد 122وحضره عدد   2019ديسمبر  12نظمت الهيئة امللتقى السنوي ألعضائها  في    

 ال مادية اإلجراءات"  من الضيوف وكان موضوع امللتقى "دعم نجاعة االنفاق العمومي في ضوء

 خارجها أو العمومية الصفقات إطار في العمومية الشراءات رقمنة تعترض التي االشكاليات تناول  امللتقى هدف كان لقد

  املتوفرة املعلوماتية املنظومات وواقع حكومي وتوجه وطني كخيار الالمادية اإلجراءات اعتماد خالل من

 :التالية اضيعاملو  دراسة امللتقى هذا خالل تمت

 .الرقمية تونس مشروع •

 .الشفافية من مزيد إضفاء في ودورها العمومي االنفاق في املعتمدة االعالمية املنظومات واقع •

 .واالفاق الواقع العمومية الصفقات إطار خارج العمومية الشراءات في املعتمدة اإلعالمية املنظومة •

 التحدياتو  األهداف :الخط على العمومية الصفقات منظومة •

 التطوير ومتطلبات الواقع :تونبس منظومة في االقتصاديين املتعاملين انخراط •

 الفساد مكافحة في ودوره العمومي االنفاق المادية •

 : 2018إصدار التقرير السنوي لسنة  5-2-4

  العمومية املصاريف بمراقبة تعلقامل 2012 نوفمبر 19 في ؤرخامل 2012 لسنة 2878 عدد االمر من19  الفصل اطار في

 الرقابة عمليات نتائج فيه تبين املنقضية امليزانية بتنفيذ يتعلق شامال تقريرا عام كل العمومية املصاريف مراقبة مصالح تحرر 

  .التصرف طرق  لتحسين الهادفة االقتراحات وتقدم

 أوجه بعض تقييم و اسةدر خالالت واإل  االحصائيات  واهم الهيئة نشاط   افة الىباإلض2018  سنة تقرير تناول وقد 

 : وهي التالية العمومي بالدرس التصرف

 العلمي البحث منح -1

 التربية بوزارة التنموي  العمل جمعيات -2

 بالجهات الرياضية املنشآت صيانة -3
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 للوالة العينية االمتيازات -4

 لألعوان العموميين الحليب اسناد -5

 األهداف حسب التصرف -6

 موميةالع الصفقات في التحيين و االثمان مراجعة -7

 الصحة بوزارة الثقيلة الطبية املعدات شراء مجال في الداخلية الرقابة لنظام تقييم -8

باإلضافة لتوزيع نسخ ورقية على عدد هام  من  الحكومة لرئاسة االلكتروني باملوقع 2018 السنوي  التقريرهذا و تم  نشر 

 مختلف الهياكل العمومية واملسؤولين.

 لهياكل العمومية وتفعيلها :إبرام االتفاقيات مع ا 5-2-5

 :مختلفة مجاالت في العمومية الهياكل وبعض الهيئة بين التالية االتفاقيات ابرام 2019 سنة تم

 العمومية املصاريف ملراقبة العامة والهيئة التربية بوزارة الكفاءات وتطوير للتكوين الوطني املركز بين تعاون  اتفاقية  -1 •

 التكوين، مجال في

 العمومية املصاريف ملراقبة العامة والهيئة الالمركزية ودعم التكوين مركز بين وشراكة تعاون  اتفاقية ابرام -2 •

 التكوين، بخصوص

 العمومية املصاريف ملراقبة العامة والهيئة املالية بوزارة الدولة ميزانية في للتصرف العامة الهيئة بين اتفاقية ابرام -3 •

 في العمومية املصاريف ملراقبة العامة الهيئة ومصالح الدولة ميزانية في للتصرف العامة هيئةال مصالح بين التنسيق إلى تهدف

 بتعهدات االيفاء قصد وذلك الهيئتين مصالح بين والتكامل التعاون  وتعزيز دعم بغاية امليزانية تنفيذ ومتابعة اعداد مستوى 

 فردية، بصفة املهمات وميزانيات عامة بصفة مليزانيةا ديمومة إطار في املالية توازناتها على واملحافظة الدولة

 الدورات في املشاركة من الهيئة أعوان من 50 تمكينب) الطاقة في للتحكم الوطنية الوكالة مع االتفاقية تفعيل -4 •

 ،(الطاقة في التحكم حول  التكوينية

 إبداء الرأي حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية : 5-2-6

 : 2019سنة  خالل العمومية املصاريف ملراقبة العامة الهيئة تولت حياتهالصال  تفعيال

 الخاص، الدولة مللك التابعة فالحية الغير العقارات في التصرف بكيفية الخاص االجراءات دليل في إبداء الراي -1

 القانون  مستشار لحمصا من املعروض والتجديد لالقتناء العامة باإلدارة الخاص االجراءات دليل إبداء الرأي في  -2

 2019 ديسمبر 17 بتاريخ الوارد للحكومة والتشريع

 على العمومية املصاريف مراقبي سلك بأعوان الخاص األساس ي النظام بتنقيح املتعلق األمر شروعإبداء الرأي في م -3

 الحكومة، رئاسة مصالح
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  1حوصلة 

 2019تطور نشاط الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية في سنة  

 ملراقبي املصاريف /ةاألنشطة بالهيئة/ هياكل الهيئة/املكاتب املركزية والجهوي ع/ر
احصائيات 

 2018  سنة

احصائيات 

 2019  سنة
 النسبة

01 
عدد امليزانيات العمومية التي تمت مراقبتها والخاضعة ملجلة املحاسبة العمومية  

 البلديات( /ةالس الجهويالعمومية/املج املؤسسات)الدولة/اإلدارات الجهوية/ 
3124 3216 2,94 % 

 إسناد التأشيرة : 02

التأشيرات على البطاقات البيانية وبطاقات التجميد وبطاقات املالحق  -1

 وبطاقات االختام النهائية للصفقات العمومية

التأشيرات على بطاقات تجميد االعتمادات للمهمات بالخارج وبطاقات تسوية  -2

 نفقات املهمات

على التقارير املعللة ومبررات اسناد سيارات املصلحة مع االستعمال  التأشير  -3

 الشخص ي

 التأشيرات على تراخيص الكراء للمحالت واملعدات -4

 التأشير على تركيز الخطوط الهاتفية -5

 التأشير على قرارات التسمية وقرارات الختم لوكاالت الدفوعات -6

 التأشير على مقترحات التعهد بالنفقات -7

 آللي على منظومة أدبارف في إطار التص 

  في إطار التصرف اليدوي 

 جملة التأشيرات على اقتراحات النفقات 

 

 جملة إسناد التأشيرات

 

 28.000 

 

7632 

 

6678 

 

388 

127 

543 

 

367937 

114848 

482785 

 

 

526153 

 

 29.000 

 

10695 

 

6980 

 

344 

116 

556 

 

387167 

80078 

475245 

 

 

519735 

 

3,57 % 

-1,81 % 

4,52 % 

-11,34 % 

-8,66 % 

2,39 % 

5,23 % 

-30,27 % 

-1,56 % 

 
 

-1,22 % 

 عضوية لجان مراقبة الصفقات 03

 عدد املشاركات في جلسات لجان مراقبة الصفقات -1

 عدد ملفات الصفقات املدروسة في إطار هذه اللجان -2

1774 

8464 

1928 

7634 

 8,68 % 

-9,81 % 

ة بيجان الطلالتمويل العمومي/ال عضوية لجان اخرى ) اللجان املهمة إلسناد 04

 لجان االنتداب/ لجان أخرى.../

  األنشطـــــــة  

 عدد املشاركة في جلسات اللجان -1

 عدد امللفات املدروسة في إطار هذه اللجان -2

 

 

 

3174 

29108 

 

 

 

3284 

27502 

 

 

 

3,47 % 

-5,52 % 

05 

 

 عضوية مجالس اإلدارة واملجالس العلمية

 ملجالسعدد املراقبين أعضاء ا -

 

26 

 

24 -7,69 % 

 مهام مراقب دولة غير متفرغ 06

 % 6,25- 30 32 عدد مراقبي املصاريف املكلفين بمهام مراقب دولة غير متفرغ -

 مصالح التفقد والتدقيق  07

 عدد املراقبين املكلفين بهذه املهام -

 

 16 

 

 37 131,25 % 
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 ملراقبي املصاريف /ةاألنشطة بالهيئة/ هياكل الهيئة/املكاتب املركزية والجهوي ع/ر
احصائيات 

 2018  سنة

احصائيات 

 2019  سنة
 النسبة

 تنشيط دورات تكوينية لهياكل التصرف 08

 بين املكونين املنشطينعدد املراق  - 

 عدد أنشطة التكوين   -

  عدد ايام التكوين   -

 

24 

44 

60 

 

24 

67 

108 

0,0 % 

52,27 % 

80 % 

 نشاط مجلس الهيئة وهياكلها :  09

 عدد اجتماعات مجلس الهيئة  -1

 عدد اجتماعات مجلس املنسقين -2

 تنظيم امللتقى السنوي للمراقبة -3

 إصدار التقرير السنوي  -4

 ت تعاون إبرام اتفاقيا -5

 إبداء الراي في نصوص قانونية وترتيبية -6

 دورات تكوينية للمراقبين -7

 إصدار أدلة ووثائق مرجعية -8

مشاركات وإسهامات مختلفة في لجان واجتماعات  تنسيقية ولجان إصالح  -9

 وتطوير 

 

5 

5 

1 

1 

0 

5 

9 

1 

لم يتم 

 االحصاء

 

4 

5 

1 

1 

4 

3 

- 

- 

لم يتم 

 اإلحصاء

-20 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

-40 % 

- 

- 

 

 عدد مراقبي املصاريف واإلطارات املخول لها إسناد التأشيرة 10

 جملة إطارات وأعوان السلك

 عدد املكاتب

 

- 

- 

52 

118 

258 

52 

0,0 % 
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  الثاني: إحصائيات تنفيذ امليزانيات العمومية املحور 

 في بداية هذا املحور يستوجب التأكيد على أنه :

العمومية في إطار االلتزام بالقواعد املستوجبة ضمن مجلة املحاسبة العمومية الصادرة  يتم تنفيذ امليزانيات -1

وجملة النصوص املنقحة واملتممة لها. كما تخضع مجمل امليزانيات  1973ديسمبر  31املؤرخ في  81بمقتض ى القانون عدد 

 19املؤرخ في  2878قا لإلجراءات الواردة باألمر عدد العمومية الى مراقبة اعوان الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية طب

 واملتعلق بمراقبة املصاريف العمومية.  2012نوفمبر 

امليزانيات العمومية الخاضعة ملراقبة مصالح الهيئة العامة  يتعلق هذا املحور بعرض وتحليل معطيات وإحصائيات -2

 2019ملراقبة املصاريف العمومية خالل سنة 

 :  ت العموميةوتشمل امليزانيا

 امليزانية العامة للدولة )الوزارات واالعتمادات املفوضة(  -

 ميزانية املؤسسات العمومية امللحقة ترتيبيا بميزانية الدولة -

 ميزانيات الجماعات املحلية )املجالس الجهوية والبلديات(.  -

بجميع مكوناتها بالنسبة للميزانيات التي  وقد تم ضبط اإلحصائيات واستخراج املعطيات باالعتماد على منظومة "أدب"

يقع التصرف فيها باستعمال املنظومة. وال تشمل اإلحصائيات املضمنة في هذا املحور البيانات املتعلقة باملؤسسات التي يقع 

 الحجم وال تؤثر إجماال على دقة املعطيات.ث التصرف فيها يدويا وهي تمثل عموما نسبة ضئيلة جدا من حي

اسة تطور حجم االعتمادات املرسمة بامليزانيات العمومية خالل السنوات االخيرة والوقوف على توزيعها ستقع در  -3

 حسب االقسام وبيان اهمية االعتمادات املخصصة لكتلة االجور والتدخل العمومي وكذلك نفقات االستثمار.

فقات االستثمار بما يمكن من االطالع على هذا مع تحليل نسق استهالك االعتمادات وخاصة نسبة التعهدات املتعلقة بن

تطور التنفيذ املالي للمشاريع العمومية سواء بالنسبة لالعتمادات الراجعة لإلدارات املركزية او االعتمادات املحالة لفائدة 

 املجالس الجهوية.

 :  يقصد بالعبارات املستعملة في هذا املحور ما يلي و 

 عتمادات املرخص فيها بقانون املالية األصلي أو التكميليجملة اال :  االعتمادات املرخص فيها -
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هي كتلة االعتمادات املدرجة بمنظومة "أدب" تعهدا وتشمل االعتمادات املدرجة باملنظومة املعلوماتية "ادب":  -

 جدت،االعتمادات املفتوحة بعنوان السنة املالية زائد بقايا االعتمادات املنقولة من سنوات التصرف السابقة إن و 

 هو جملة مبالغ مقترحات التعهد التي حظيت بتأشيرة مصالح مراقبة املصاريف العمومية، : االعتمادات املتعهد بها -

هي حاصل قسمة االعتمادات املتعهد بها على االعتمادات املدرجة في منظومة " نسبة استهالك االعتمادات تعهدا:  -

 ادب"

الية املتعلقة بتنفيذ ميزانيات الهياكل العمومية والتي بلغت نسبة استهالكها ويحوصل الجدول املوالي املعطيات اإلجم

 : مليار دينار املرسمة  60.7مليار دينار من جملة   46.5باملائة أي  76.61حوالي  

 الهياكل 

 املجموع العام 4و 3العنوان  العنوان الثاني ول األ العنوان 

االعتماد ات 

 املرسمة  

املبالغ 

 بهااملتعهد 
 %النسبة 

االعتمادات 

 (1املرسمة )
 املتعهد به

النسبة 

% 

االعتماد 

 املرسم 
 النسبة  املتعهد به

االعتماد 

 املرسم

منجز 

 تعهد

 النسبة 

% 

 79,02 42722 54064 83,53 1116 1336 53,43 12174 22786 98,30 29432 29942 الدولة 

م. 

 عمومية
1481 1264 85,35 1116 501 44,89 0 0 0 2597 1765 67,96 

مجالس 

 جهوية
65 59 90,77 1479 618 41,78 0 0 0 1544 677 43,85 

 53,90 1362 2527 0 0 0 26,30 379 1441 90,52 983 1086 البلديات

 76,61 46526 60732 0 1116 1336 50,97 13672 26822 97,43 31738 32574 املجموع

 : مليون دينار الوحدة

 . "ملنقولة من سنوات التصرف السابقة واملرسمة على منظومة "أدبباعتبار الفواضل ا (1)

 2019جوان  20معطيات مستخرجة من منظومة "أدب" بتاريخ  : املصدر 

  : ويتضمن املحور  اإلحصائات وفق التوزيع التالي

 احصائيات ميزانية الدولة -1

 احصائيات ميزانيات املؤسسات العمومية -2

 جهويةاحصائيات ميزانيات املجالس ال -3
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 ميزانيات البلديات  -4

 2019 ميزانية الدولة لسنة تنفيذ إحصائيات -1

باعتبار قانون املالية التكميلي في  2019استقرت جملة االعتمادات املرخص فيها بمقتض ى قانون املالية لسنة التصرف 

 .% 14.52ما يعادل نسبة تطور تقدر ب   2018م د سنة  37566مليون دينار مقابل  43021حدود 

ويبين الجدول املوالي توزيع إجمالي اعتمادات ميزانية الدولة حسب األقسام باعتبار االعتمادات املرخص فيها بقانون 

 املالية األصلي والتكميلي واالعتمادات املوزعة أو املفتوحة

 البيان

 املرخص فيه قانون املالية
االعتمادات 

 (3املوزعة )

املبالغ املتعهد 

 بها

 )%( نسبة التعهدات

 (2التكميلي ) (1األصلي )
من تعهدات 

 املجموع الفرعي

من اجمالي 

 التعهدات

 39,34 57,10 16807 17219 17165 16516 نفقات التأجير

 3,80 5,51 1622 1633 1454 1254 وسائل املصالح

 18,19 26,40 7770 7837 7626 6812 التدخل العمومي

 0,00 0,00 0 0 443.8 493.8 نفقات التصرف الطارئة

 7,57 10,98 3233 3253 3253 3137 فوائد الدين

 68,89 100,00 29432 29942 29941.8 28212.8 نفقات التصرف- 1مجموع فرعي

 5,80 20,34 2476,845 6730,189 2562,961 2562,961 االستثمارات املباشرة

 4,51 15,82 1926,509 2086,935 1967,037 1967,237 التمويل العمومي

 0,00 0,00 0 0 250,1 250,1 نفقات التنمية الطارئة

نفقات التنمية املرتبطة بموارد 

 خارجية موظفة
568,902 668,902 4138,924 1150,664 9,45 2,69 

 15,50 54,38 6620,302 9829,9 6621 6170 اصل الدين

 28,50 100,00 12174,32 22785,948 12070 2562,961 نفقات التنمية- 2مجموع فرعي

 2,42 93,01 1038,211 1128,038 699,2 699,2 نفقات الحسابات الخاصة بالخزينة

 0,18 6,99 77,996 207,467 310 310 نفقات حسابات أموال املشاركة

 2,61 100,00 1116,207 1335,505 1009,2 1009,2 صناديق الخزينة - 3مجموع فرعي

 79  42722,527 54063,453 43021 40741,2 املجموع العام

 الوحدة: مليون دينار                                

 املصدر: معطيات مستخرجة من منظومة "أدب"     

                                        2019املتعلق بقانون املالية لسنة  2018ديسمبر  27بتاريخ  56( القانون عدد 1)

 2019املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2019بر ديسم 12بتاريخ  77( القانون عدد 2)

 .2019واملنقولة لسنة بالعنوان الثاني  ( باعتبار بقايا اعتمادات السنوات السابقة 3)
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ن
ب والعناوي

 بوا
ب 

س
ح
يع ميزانية الدولة  جدول بياني في توز

 

ت 
ب/ املهما

 بوا

العنوان 
1 

العنوان 
2 

العنوان 
3

 و  
4

(   
3 )

 عتماد 

املدرج 

ت 
التعهدا

جزة 
املن

سبة)
الن

%) 
 عتماد 

املدرج املدرج 
جز 

التعهد املن
سبة)

الن
%) 

 عتماد 

املدرج 

التعهد 

جز 
املن

سبة)
الن

%) 

(1
)

 
(2

)
 

(1
)

 
(2

)
 

(1
)

 
(2

)
 

ب
شع

ب ال
س نوا

جل
م

 
32919

 
32260

 
98,00

 
0,11

 
5684

 
1093

 
19.23

 
0,01

 
0

 
0

 
0.00

 
0.00

 

ية سة الجمهور
رئا

 
121804

 
114195

 
93,75

 
0,39

 
23186

 
5950

 
25.66

 
0,05

 
51030

 
35620

 
69.80

 
3.19

 

سة الحكومة
رئا

 
225438

 
224713

 
99,68

 
0,76

 
45124

 
4386

 
9.72

 
0,04

 
5978

 
4898

 
81.93

 
0.44

 

خلية
الدا

 
3065154

 
2915391

 
95,11

 
9,91

 
992145

 
397986

 
40.11

 
3,27

 
82464

 
13803

 
16.74

 
1.24

 

ن املحلية والبيئة شؤو
ال

 
561794

 
559097

 
99,52

 
1,90

 
416169

 
325081

 
78.11

 
2,67

 
181479

 
179706

 
99.02

 
16.10

 

العدل
 

611939
 

604915
 

98,85
 

2,06
 

280182
 

122938
 

43.88
 

1,01
 

0
 

0
 

0.00
 

0.00
 

رجية ن الخا شؤو
ال

 
246385

 
246187

 
99,92

 
0,84

 
11909

 
9323

 
78.29

 
0,08

 
0

 
0

 
0.00

 
0.00

 

الدفاع الوطني
 

2440658
 

2342616
 

95,98
 

7,96
 

1066696
 

617516
 

57.89
 

5,07
 

39426
 

18962
 

48.10
 

1.70
 

ن الدينية شؤو
ال

 
125549

 
124898

 
99,48

 
0,42

 
11600

 
6297

 
54.28

 
0,05

 
0

 
0

 
0.00

 
0.00

 

املالية
 

775209
 

770776
 

99,43
 

2,62
 

227677
 

16173
 

7.10
 

0,13
 

19707
 

3353
 

17.01
 

0.30
 

ن  شؤو
ك الدولة وال

أمال

رية العقا
 

54281
 

54091
 

99,65
 

0,18
 

13008
 

2363
 

18.17
 

0,02
 

15076
 

13870
 

92.00
 

1.24
 

 ستثمار 
التنمية و

والتعاون الدولي
 

74960
 

74127
 

98,89
 

0,25
 

779510
 

749054
 

96.09
 

6,15
 

0
 

0
 

0.00
 

0.00
 

رد املائية  الفالحة واملوا

حري 
صيد الب

وال
 

659926
 

615478
 

93,26
 

2,09
 

2934251
 

969478
 

33.04
 

7,96
 

53905
 

48583
 

90.13
 

4.35
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ن
ب والعناوي

 بوا
ب 

س
ح
يع ميزانية الدولة  جدول بياني في توز

 

ت 
ب/ املهما

 بوا

العنوان 
1 

العنوان 
2 

العنوان 
3

 و  
4

(   
3 )

 عتماد 

املدرج 

ت 
التعهدا

جزة 
املن

سبة)
الن

% )
 عتماد 

املدرج املدرج 
جز 

التعهد املن
سبة)

الن
% )

 عتماد 

املدرج 

التعهد 

جز 
املن

سبة)
الن

% )

(1
)

 
(2

)
 

(1
)

 
(2

)
 

(1
)

 
(2

)
 

ت 
سا
س
صناعة واملؤ

ال

طة 
س
صغرى واملتو

ال

صناعة(
)ال

 

20800
 

20204
 

97,13
 

0,07
 

79490
 

43161
 

54.30
 

0,35
 

79201
 

70002
 

88.39
 

6.27
 

ت 
سا
س
صناعة واملؤ

ال

طة 
س
صغرى واملتو

ال

طاقة(
)ال

 

2556083
 

2555314
 

99,97
 

8,68
 

5713
 

2356
 

41.24
 

0,02
 

17674
 

17674
 

100.00
 

1.58
 

رة جا
الت

 
1935807

 
1932328

 
99,82

 
6,57

 
26728

 
22991

 
86.02

 
0,19

 
0

 
0

 
0.00

 
0.00

 

صال 
 ت
تكنولوجيا 

صاد الرقمي
 قت

و
 

21682
 

20734
 

95,63
 

0,07
 

7540
 

2657
 

35.24
 

0,02
 

107562
 

95517
 

88.80
 

8.56
 

ت 
صناعا

سياحة وال
ال

التقليدية
 

70501
 

70118
 

99,46
 

0,24
 

60238
 

59400
 

98.61
 

0,49
 

12980
 

12600
 

97.07
 

1.13
 

 سكان والتهيئة 
جهيز و

الت

الترابية
 

161226
 

153033
 

94,92
 

0,52
 

1708420
 

714368
 

41.81
 

5,87
 

98264
 

59150
 

60.19
 

5.30
 

النقل
 

474488
 

472680
 

99,62
 

1,61
 

1154107
 

681417
 

59.04
 

5,60
 

0
 

0
 

0.00
 

0.00
 

ن الثقافية شؤو
ال

 
244216

 
243488

 
99,70

 
0,83

 
94309

 
53425

 
56.65

 
0,44

 
11201

 
10994

 
98.15

 
0.98

 

ضة
ب والريا

شبا
ن ال شؤو

 
602088

 
549886

 
91,33

 
1,87

 
215535

 
111803

 
51.87

 
0,92

 
36424

 
34523

 
94.78

 
3.09

 

طفولة
 سرة وال

املرأة و 
 

146355
 

134106
 

91,63
 

0,46
 

44224
 

32764
 

74.09
 

0,27
 

222
 

0
 

0.00
 

0.00
 

صحة
ال

 
1956447

 
1951933

 
99,77

 
6,63

 
689018

 
181164

 
26.29

 
1,49

 
10191

 
9098

 
89.27

 
0.82
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ن
ب والعناوي

 بوا
ب 

س
ح
يع ميزانية الدولة  جدول بياني في توز

 

ت 
ب/ املهما

 بوا

العنوان 
1 

العنوان 
2 

العنوان 
3

 و  
4

(   
3 )

 عتماد 

املدرج 

ت 
التعهدا

جزة 
املن

سبة)
الن

% )
 عتماد 

املدرج املدرج 
جز 

التعهد املن
سبة)

الن
% )

 عتماد 

املدرج 

التعهد 

جز 
املن

سبة)
الن

% )

(1
)

 
(2

)
 

(1
)

 
(2

)
 

(1
)

 
(2

)
 

 جتماعية
ن  شؤو

ال
 

1742778
 

1731221
 

99,34
 

5,88
 

51798
 

45287
 

87.43
 

0,37
 

7872
 

6979
 

88.66
 

0.63
 

التربية
 

5700391
 

5699281
 

99,98
 

19,36
 

828507
 

217673
 

26.27
 

1,79
 

10580
 

261
 

2.47
 

0.02
 

ث 
ح
التعليم العالي والب

العلمي
 

1545183
 

1490204
 

96,44
 

5,06
 

1163956
 

145078
 

12.46
 

1,19
 

0
 

0
 

0.00
 

0.00
 

شغيل
ن امل ي والت

التكوي
 

386125
 

386010
 

99,97
 

1,31
 

17285
 

11959
 

69.19
 

0,10
 

494269
 

480614
 

97.24
 

43.06
 

ضاء
 على للق

س 
املجل

 
5802

 
3020

 
52,05

 
0,01

 
2039

 
877

 
43.01

 
0,01

 
0

 
0

 
0.00

 
0.00

 

ية ستور
املحكمة الد

 
2382

 
0

 
0,00

 
0,00

 
0

 
0

 
0.00

 
0,00

 
0

 
0

 
0.00

 
0.00

 

ستقلة 
الهيئة العليا امل

ت
خابا

لالنت
 

120430
 

106930
 

88,79
 

0,36
 

0
 

0
 

0.00
 

0,00
 

0
 

0
 

0.00
 

0.00
 

رئة وغير  طا
ت ال

النفقا

عة املوز
 

0
 

0
 

0,00
 

0,00
 

0
 

0
 

0.00
 

0,00
 

0
 

0
 

0.00
 

0.00
 

ن العمومي
الدي

 
3253000

 
3233000

 
99,39

 
10,98

 
9829900

 
6620302

 
67.35

 
54,38

 
0

 
0

 
0.00

 
0.00

 

املجموع العام 
29941800

 
29432234

 
98,30

 
100,00

 
22785948

 
12174320

 
53.43

 
100,00

 
1335505

 
1116207

 
83.58

 
100.00

 

ف دينار
 الوحدة : أل

ب"
ظومة "اد

صدر / من
 امل

(1
ب
رنة باالعتماد املرسم بالبا ت مقا

سبة التعهدا
(- ن

 

(2
ت بالعنوان املعني

جملة التعهدا
رنة ب ب مقا

صة بالبا
ت الخا

سبة التعهدا
 ( ن
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 2019بلغت القيمة الجملية االعتمادات املوزعة واملوضوعة على ذمة هياكل التصرف في ميزانية الدولة بعنوان سنة 

وتتوزع االعتمادات املوزعة بين مختلف %  17.38ما يوازي نسبة تطور  2018م د سنة  46059د مقابل  م 54063حوالي 

م د مرسمة بالعنوان  22786م د مخصصة لنفقات التصرف )العنوان االول( و  29942بحساب    2019العناوين بالنسبة لسنة 

 .م د  1336الثاني في حين لم تتجاوز اعتمادات صناديق الخزينة 
 

 

باعتبار كل العناوين ما قدره  2019كما استقرت جملة املبالغ املتعهد بها على حساب امليزانية العامة للدولة بعنوان تصرف 

بين  2019. وتتوزع املبالغ التي تم التعهد بها في  % 14.75أي بنسبة تطور سلبي قدرها  2018م. د سنة 37231م د مقابل 42722

ــــــــم د على العنوان الثاني أما نفقات صناديق الخزينة فلم تتجاوز املبالغ املتعهد به12174األول و م. د على العنوان 29432 ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م.د. 1116ا ــ

 : إحصائيات تنفيذ ميزانية التصرف )العنوان األول( 1

 توزيع حجم اعتمادات التصرف حسب األقسام :1-1-1

م د مقابل  29942املعدلة واملخصصة للتصرف )العنوان األول( حوالي  2019لسنة  بلغت جملة تقديرات قانون املالية

م د تم  التعهد منها  29942. كما بلغت جملة االعتمادات املوزعة واملوضوعة على ذمة هياكل التصرف  2018م. د سنة  26392

مادات املتوفرة طبقا للمعطيات املستخرجة من من مجموع االعت% 98.30م. د أي ما يعادل نسبة استهالك تقدر بـ  29432بمبلغ 

 منظومة " أدب مركزي".

 

 البيان

االعتمادات  املرخص فيه قانون املالية

 (3املوزعة )

النسبة من 

 املجموع
 التعهد املنجز

 التعهدنسبة 

من  )%(

 (2التكميلي ) (1األصلي ) القسم

 97.61 16807 57.51 17219 17165 16516 نفقات التأجير

 99.33 1622 5.45 1633 1454 1254 وسائل املصالح

 99.15 7770 26.17 7837 7626 6812 التدخل العمومي

 0.00 0 0.00 0 444 494 نفقات التصرف الطارئة

 99.39 3233 10.86 3253 3253 3137 فوائد الدين

 98.30 29432 100.00 29942 29942 28213 نفقات التصرف - 1مجموع فرعي

 : املليون دينارالوحدة

 2020جوان  20املصدر: معطيات مستخرجة من منظومة "أدب" بتاريخ 

                                        2019املتعلق بقانون املالية لسنة  2018ديسمبر  27بتاريخ  56( القانون عدد 1)

 2019ميلي لسنة املتعلق بقانون املالية التك 2019ديسمبر  12بتاريخ  27( القانون عدد 2)



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

60 

 % 26.17من مجموع االعتمادات مقابل % 57.51يتبين من الجدول أعاله أن التأجير العمومي يستأثر بأكبر نسبة ب  

مخصصة للتدخل العمومي والتي تتركز لدى وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة تليها وزارة التجارة ثم  وزارة الشؤون 

 % من مجموع اعتمادات العنوان األول. 10.86سبة االعتمادات املخصصة لخدمة الدين في حدود االجتماعية، كما استقرت ن

باملائة. من مجموع اعتمادات التصرف وهي نسبة تعتبر ضعيفة  5.45في حين لم تتجاوز نسبة اعتمادات وسائل املصالح 

شمل جملة االعتمادات املرسمة بعنوان تسيير جمالي اعتمادات التصرف وللتذكير فان قسم وسائل املصالح يبإجدا مقارنة 

املصالح العمومية على غرار نفقات استهالك املاء والكهرباء واالتصاالت وكذلك نفقات الصيانة وخاصة نفقات استهالك الوقود 

ي بعنوان سيارات املصلحة وكذلك السيارات الوظيفية وعليه فان ترشيد نفقات التصرف او مزيد الضغط عليها ال يفض 

 مهم على التوازنات املالية للميزانية . تأثيربالضرورة الى 

 : ويبين الرسم البياني التالي تفاوت توزيع حجم االعتمادات والتعهدات بعنوان نفقات التسيير حسب األقسام

 

 2015/2019  تطور حجم املبالغ املتعهد بها في إطار نفقات التصرف حسب األقسام خالل سنوات -1-1-2

مع 2015ت اغلب الوزارات على نفس منحى التطور بالنسبة للمبالغ املتعهد بها بعنوان نفقات التصرف منذ سنة حافظ 

 خاصة بالنسبة لنفقات وسائل املصالح. 2019تطور ملحوظ بعنوان تصرف 
 الوحدة : مليون دينار

 التدخل العمومي -الثالث وسائل املصالح -الثاني التاجير العمومي -االول  القسم

 املجموع

نسق 

 %(التطور)

 السنة السنوي 
التعهد 

 املنجز

النسبة 

()% 

من 

جملة 

 1ع

نسق 

التطور 

()% 

التعهد 

 املنجز 

من 

جملة 

 1ع

النسبة 

()% 

نسق 

التطور 

()% 

التعهد 

 املنجز 

من 

جملة 

 1ع

النسبة 

()% 

نسق 

 التطور 

 %()السنوي 

2015 11608 68.4 0 1067 6.3 0.00 4308 25.4 0.00 16983 0. 

2016 13172 72 13.47 1099 6 3.00 4014 22 -6.82 18285 -8.50 
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 لتدخل العموميا -الثالث سائل املصالحو  -الثاني لتاجير العموميا -االول  القسم

 املجموع

نسق 

 %(التطور)

 السنة السنوي 
التعهد 

 املنجز

النسبة 

()% 

من 

جملة 

 1ع

نسق 

التطور 

()% 

التعهد 

 املنجز 

من 

جملة 

 1ع

النسبة 

()% 

نسق 

التطور 

()% 

التعهد 

 املنجز 

من 

جملة 

 1ع

النسبة 

()% 

نسق 

 التطور 

 %()السنوي 

2017 14364 67.5 9.05 1133 5.3 3.09 5782 27.2 44.05 21279 16.37 

2018 14780 63.1 2.90 1222 5.2 7.86 7418 31.7 28.29 23420 10.06 

2019 16807 64.15 13.71 1622 6.19 32.73 7770 29.69 4.75 26199 11.87 

 املصدر: معطيات مستخرجة من منظومة "أدب" 

 النسبة : نسبة االعتمادات املتعهد بها على قاعدة اجمالي االعتمادات املتعهد بها.

 .2015/2019يبرز الجدول اعاله وكذلك  الرسم البياني تطور نفقات التصرف خالل الفترة املمتدة بين سنوات 

 

 

 املتصرفة: االعتمادات املركزية واالعتمادات املفوضة  توزيع االعتمادات بين املصالح * 1-1-3 

تمكن دراسة املعطيات املتعلقة بتفويض االعتمادات من تقييم درجة املرونة التي تعتمدها الوزارات في التصرف في 

ال هم املؤشرات لقياس ميزانياتها وتوزيع االعتمادات بين إداراتها املركزية و مصالحها الخارجية ويعتبر تفويض االعتمادات إحدى أ

 محورية العمل اإلداري.

 ويبرز الجدول املوالي توزيع اعتمادات التصرف حسب اإلدارات املتصرفة بين املستوى املركزي أو املفوض 

 األبواب/ املهمات

 1العنوان 

مجموع 

 االعتماد

االعتماد 

 املركزي 

( %نسبة)

املركزي من 

 مجموع االعتماد

االعتماد 

 املفوض

( %نسبة)

املفوض من 

 مجموع االعتماد

النسبة من جملة 

االعتمادات 

 املفوضة

 0.00 0.00 0 100.00 32919 32919 مجلس نواب الشعب -1
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 األبواب/ املهمات

 1العنوان 

مجموع 

 االعتماد

االعتماد 

 املركزي 

( %نسبة)

املركزي من 

 مجموع االعتماد

االعتماد 

 املفوض

( %نسبة)

املفوض من 

 مجموع االعتماد

النسبة من جملة 

االعتمادات 

 املفوضة

 0.02 1.56 1900 98.44 119904 121804 رئاسة الجمهورية -2

 0.41 17.88 40304 82.12 185134 225438 رئاسة الحكومة -3

 1.40 4.52 138437 95.48 2926717 3065154 الداخلية -4

 0.00 0.00 0 100.00 561794 561794 لشؤون املحلية والبيئة -5

 0.18 2.94 17982 97.06 593957 611939 العدل -6

 0.00 0.00 0 100.00 246385 246385 الشؤون الخارجية -7

 0.00 0.00 0 100.00 2440658 2440658 الدفاع الوطني -8

 0.00 0.00 0 100.00 125549 125549 الشؤون الدينية -9

 7.21 91.88 712267 8.12 62942 775209 املالية  -10

 0.00 0.00 0 100.00 54281 54281 أمالك الدولة والشؤون العقارية  -11

التنمية واالستثمار والتعاون  -12

 الدولي
74960 74960 100.00 0 0.00 0.00 

الفالحة واملوارد املائية والصيد  -13

 البحري 
659926 232110 35.17 427816 64.83 4.33 

ناعة واملؤسسات الصغرى الص -14

 واملتوسطة )الصناعة(
20800 20800 100.00 0 0.00 0.00 

الصناعة واملؤسسات الصغرى  -15

 (واملتوسطة )الطاقة
2556083 2556083 100.00 0 0.00 0.00 

 0.01 0.06 1145 99.94 1934662 1935807 التجارة -16

تكنولوجيا االتصال واإلقتصاد  -17

 الرقمي
21682 14082 64.95 7600 35.05 0.08 

 0.00 0.00 0 100.00 70501 70501 السياحة والصناعات التقليدية -18

التجهيز واالسكان والتهيئة  -19

 الترابية
161226 113026 70.10 48200 29.90 0.49 

 0.00 0.00 0 100.00 474488 474488 النقل-20

 0.38 15.34 37456 84.66 206760 244216 الشؤون الثقافية -21

 4.44 72.80 438334 27.20 163754 602088 والرياضةشؤون الشباب  -22

 0.00 0.00 0 100.00 146355 146355 املرأة و األسرة والطفولة -23

 15.44 77.94 1524772 22.06 431675 1956447 الصحة -24

 1.39 7.89 137444 92.11 1605334 1742778 الشؤون االجتماعية -25

 53.25 92.24 5257884 7.76 442507 5700391 التربية -26
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 األبواب/ املهمات

 1العنوان 

مجموع 

 االعتماد

االعتماد 

 املركزي 

( %نسبة)

املركزي من 

 مجموع االعتماد

االعتماد 

 املفوض

( %نسبة)

املفوض من 

 مجموع االعتماد

النسبة من جملة 

االعتمادات 

 املفوضة

 10.96 70.07 1082693 29.93 462490 1545183 التعليم العالي والبحث العلمي -27

 0.00 0.00 0 100.00 386125 386125 التكوين امل ي والتشغيل -28

 0.00 0.00 0 100.00 5802 5802 املجلس االعلى للقضاء

 0.00 0.00 0 100.00 2382 2382 املحكمة الدستورية

 0.00 0.00 0 100.00 120430 120430 لالنتخابات الهيئة العليا املستقلة

 0.00 0.00 0 0.00 0 0 النفقات الطارئة وغير املوزعة

 0.00 0.00 0 100.00 3253000 3253000 الدين العمومي

 100.00 32.98 9874234 67.02 20067566 29941800 املجموع العام

 الوحدة : مليون دينار

تقريب الخدمات من املواطن وتدعيم املصالح الخارجية للوزارات إال أن نسبة االعتمادات رغم السعي املتواصل إلى مزيد 

من االعتمادات يتم التصرف فيها على املستوى  % 67.02من مجموع اعتمادات التصرف مقابل  % 32.98املفوضة لم تتجاوز 

 املركزي 

 

 . % 15.44لة االعتمادات املفوضة تليها وزارة الصحة ب من جم  %53.25و تستأثر وزارة التربية بالقسم األكبر بحوالي  

من اعتماداتها لفائدة  % 92.24وبنفس املنحى فان أكثر وزارة تعتمد آلية التفويض هي وزارة التربية التي تفوض حوالي 

تليها دوبيات الجهوية. باعتبار أن القسط األكبر من اعتمادات تصرفها تتعلق بالتأجير والذي تفوضه إلى املنمصالحها الخارجية 

من مجموع اعتمادات التصرف لفائدة اإلدارات العامة الراجعة لها بالنظر والتي تتولى  % 91.88وزارة املالية التي تفوض نسبة 

 بدورها تفويض جزء من اعتمادها ملصالحها الخارجية.
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 استعماال آللية تفويض االعتماداتألكثر ست وزارات ويبرز الرسم البياني التالي وضعية االعتمادات املفوضة   

 

تظهر طبيعة التفويضات أن النسبة األهم تشمل نفقات األجور كما انه باستثناء وزارة املالية التي تقوم بتفويض 

 لفائدة اإلدارات العامة التابعة لها )رؤساء البرامج( فان بقية الوزارات تفوض لفائدة مصالحها الجهوية.االعتمادات 

 : إحصائيات تنفيذ ميزانية التنمية )العنوان الثاني(.  2.1 

 12070باعتبار أصل الدين واملخصصة للتنمية  2019 بلغت جملة االعتمادات املرخص فيها بمقتض ى قانون املالية لسنة

بينما بلغت االعتمادات املرسمة واملوضوعة على ذمة هياكل التصرف  باعتبار الفواضل  2018سنة   م.د10357م د مقابل 

 . م. د22786املنقولة من السنوات السابقة  

 .وتتضمن الجداول املوالية تحليل مفصل االعتمادات املخصصة للتنمية

 :  توزيع اعتمادات التنمية حسب الوزارات )األبواب/ املهمات( 1-2-1

 : تتوزع اعتمادات العنوان الثاني  حسب الوزارات )األبواب( وفقا للجدول التالي

 الوحدة : مليون دينار

 الباب/ املهمة
الفواضل 

 املنقولة

اعتمادات  

املدرجة في 

 السنة

 املجموع

النسبة من 

مجموع 

 االعتمادات

التعهد 

 املنجز

 (%النسبة)

من 

 االعتماد

من مجموع 

 التعهدات

 0,01 19,23 1093 0,02 5684 2330 3354 مجلس نواب الشعب

 0,05 25,66 5950 0,10 23186 1534 21652 رئاسة الجمهورية
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 الوحدة : مليون دينار

 الباب/ املهمة
الفواضل 

 املنقولة

اعتمادات  

املدرجة في 

 السنة

 املجموع

النسبة من 

مجموع 

 االعتمادات

التعهد 

 املنجز

 (%النسبة)

من 

 االعتماد

من مجموع 

 التعهدات

 0,04 9,72 4386 0,20 45124 6390 38734 رئاسة الحكومة

 3,27 40,11 397986 4,35 992145 342764 649381 الداخلية

 2,67 78,11 325081 1,83 416169 322822 93347 الشؤون املحلية والبيئة

 1,01 43,88 122938 1,23 280182 182783 97399 العدل

 0,08 78,29 9323 0,05 11909 10413 1496 الشؤون الخارجية

 5,07 57,89 617516 4,68 1066696 22141 1044555 الدفاع الوطني

 0,05 54,28 6297 0,05 11600 10 11590 ون الدينيةالشؤ 

 0,13 7,10 16173 1,00 227677 59775 167902 املالية

 0,02 18,17 2363 0,06 13008 1881 11127 أمالك الدولة والشؤون العقارية

التنمية واإلستثمار والتعاون 

 التعاون الدولي  -الدولي
0 7316 7316 0,03 5786 79,09 0,05 

نمية واإلستثمار والتعاون الت

 التنمية -الدولي
23196 748998 772194 3,39 743268 96,25 6,11 

الفالحة واملوارد املائية  )االدارات 

 الفنية(
1737198 556425 2293623 10,07 612639 26,71 5,03 

الفالحة واملوارد املائية )املندوبيات 

 الجهوية(
271875 368753 640628 2,81 356839 55,70 2,93 

الصناعة واملؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة )الصناعة(
37007 42483 79490 0,35 43161 54,30 0,35 

الصناعة واملؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة )الطاقة(
3001 2712 5713 0,03 2356 41,24 0,02 

 0,19 86,02 22991 0,12 26728 20171 6557 التجارة

تكنولوجيا االتصال واإلقتصاد 

 لرقميا
5016 2524 7540 0,03 2657 35,24 0,02 

 0,49 98,61 59400 0,26 60238 59400 838 السياحة والصناعات التقليدية

 5,87 41,81 714368 7,50 1708420 1023888 684532 التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية

 5,60 59,04 681417 5,06 1154107 177760 976347 النقل

 0,44 56,65 53425 0,41 94309 49542 44767 فيةالشؤون الثقا

 -شؤون الشباب والرياضة

 الرياضة
103241 62629 165870 0,73 96623 58,25 0,79 

 0,12 30,56 15180 0,22 49665 22849 26816 الشباب -شؤون الشباب والرياضة

 0,13 75,75 15402 0,09 20332 15218 5114 املراة واالسرة والطفولة )املراة(
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 الوحدة : مليون دينار

 الباب/ املهمة
الفواضل 

 املنقولة

اعتمادات  

املدرجة في 

 السنة

 املجموع

النسبة من 

مجموع 

 االعتمادات

التعهد 

 املنجز

 (%النسبة)

من 

 االعتماد

من مجموع 

 التعهدات

 0,14 72,67 17362 0,10 23892 17731 6161 املرأة و األسرة والطفولة )الطفولة(

 1,38 28,76 167941 2,56 583838 165710 418128 الصحة )االدارة املركزية(

الصحة )املؤسسات 

 االستشفائية(
81986 23194 105180 0,46 13223 12,57 0,11 

 0,37 87,43 45287 0,23 51798 46570 5228 الشؤون االجتماعية

 0,74 18,60 90486 2,13 486408 170442 315966 التربية )املصالح املركزية(

 1,04 37,18 127187 1,50 342099 186061 156038 التربية ) املندوبية الجهوية (

التعليم العالي والبحث العلمي 

 )البحث العلمي(
246616 67840 314456 1,38 71131 22,62 0,58 

التعليم العالي والبحث العلمي 

 )التعليم العالي (
793511 31670 825181 3,62 66013 8,00 0,54 

التعليم العالي والبحث العلمي 

 )الجامعات(
13379 10940 24319 0,11 7934 32,62 0,07 

 0,08 72,20 10045 0,06 13912 10713 3199 التكوين امل ي والتشغيل )التشغيل(

ي والتشغيل )التكوين التكوين امل 

 امل ي(
1359 2014 3373 0,01 1914 56,74 0,02 

 0,01 43,01 877 0,01 2039 0 2039 املجلس االعلى للقضاء

 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 املحكمة الدستورية

 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 النفقات الطارئة وغير املوزعة

 54,38 67,35 6620302 43,14 9829900 9830 0 الدين العمومي

 100,00 53,43 12174320 100,00 22785948 14676296 8109652 املجموع العام

 املصدر: منظومة "أدب"

الجانب  أنه وبصرف النظر على حجم االعتمادات املرسمة بعنوان تسديد اصل الدين فانويتبين من الجدول أعاله 

األكبر من اعتمادات التنمية موجه لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بتطوير البنية األساسية وهو ما يفسر اهمية 

 االعتمادات املرسمة بميزانيات وزارتي التجهيز والفالحة. وكذلك لتنفيذ خطة تعصير تجهيزات الجيش الوطني والقوات االمنية.

 -وزارة الدفاع الوطني  -وزارة الداخلية -وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  -لتالية )وزارة الفالحة تستأثر الوزارات ابحيث 

كما  % 76.01وزارة التربية( بالنصيب األكبر من مجموع االعتمادات بنسبة  - -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -وزارة النقل 

 : يبينه الرسم البياني التالي
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من مجموع االعتمادات تليها وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  % 22.65وتتصدر وزارة الفالحة هذه القائمة بنسبة 

 .%13.19بنسبة 

م د مسجلة بذلك  12174 بلغت 2019هذا ويتبين من الجدول أعاله أن القيمة الجملية للتعهدات املنجزة خالل تصرف 

م د بحيث استقرت النسبة الجملية 10048التي بلغت حوالي  2018مقارنة بإجمالي تعهدات  % 21.16نسبة ارتفاع هامة ب 

 وهي نسبة عموما تعتبر متوسطة . % 53.43حدود  للتعهدات مقارنة باالعتمادات املتوفرة في

ويفسر ذلك بان النسبة األهم  % 96.25و  % 98.61وقد سجلت وزارة السياحة ووزارة التنمية أعلى نسب تعهد تباعا ب 

وجب من نفقات التنمية لوزارة السياحة ال تخصص لالستثمارات املباشرة وإنما تحول في شكل تمويالت عمومية مختلفة ال تست

إجراءات إبرام صفقات و كذلك اعتمادات وزارة التنمية املخصصة أساسا لخالص الحضائر الجهوية في حين لم تتجاوز 

 من حجم االعتمادات املرسمة بالوزارة. %8التعهدات لدى وزارة التعليم العالي 

 توزيع اعتمادات التنمية حسب األقسام 1-2-2

 الوحدة: مليون دينار

 البيان

فيه قانون املرخص 

 املالية
اعتمادات 

 السنة

بقايا 

السنوات 

 السابقة

نسبة 

البقايا من 

اجمالي 

 االعتمادات

جملة 

االعتمادات 

(3) 

النسبة 

من 

املجموع 

)%( 

التعهد 

 املنجز

 النسبة)%(

األصلي 

(1) 

التكميلي 

(2) 

من 

اعتمادات 

 القسم

من 

مجموع 

 التعهدات

 اتاالستثمار 

 املباشرة
2562,961 2562,961 2203,54 4526.65 67,26 6730,19 29,54 2476,845 36,80 20,34 

التمويل 

 العمومي
1967,237 1967,037 1903,319 183.621 8,80 2086,94 9,16 1926,509 92,31 15,82 
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 الوحدة: مليون دينار

 البيان

فيه قانون املرخص 

 املالية
اعتمادات 

 السنة

بقايا 

السنوات 

 السابقة

نسبة 

البقايا من 

اجمالي 

 االعتمادات

جملة 

االعتمادات 

(3) 

النسبة 

من 

املجموع 

)%( 

التعهد 

 املنجز

 النسبة)%(

األصلي 

(1) 

التكميلي 

(2) 

من 

اعتمادات 

 القسم

من 

مجموع 

 التعهدات

نفقات 

التنمية 

 الطارئة

250,1 250,1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

نفقات 

التنمية 

املرتبطة 

بموارد 

خارجية 

 موظفة

568,902 668,902 739,539 3399.381 82,13 4138,92 18,16 1150,664 27,80 9,45 

 54,38 67,35 6620,302 43,14 9829,9 0,00 0 9829,9 6621 6170 أصل الدين

مجموع 

- 2فرعي

نفقات 

 التنمية

11519,2 12070 14676,298 8109.652 35,59 22785,95 100,00 12174,32 53,43 100,00 

 

 ملصدر: معطيات مستخرجة من منظومة "أدب"ا

 2019املتعلق بقانون املالية لسنة  2018ديسمبر  27بتاريخ  56( القانون عدد 1)

 2019املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2019ديسمبر  12بتاريخ  77( القانون عدد 2)

 .2019( باعتبار بقايا اعتمادات السنوات السابقة واملنقولة لسنة 3)

% من مجموع اعتمادات  43.14ويتبين من الجدول أعاله أهمية االعتمادات املخصصة لسداد أصل الدين التي تمثل 

وارد الخارجية املالسنة وتأتي في املرتبة الثانية بعد االعتمادات املخصصة لالستثمارات املمولة على موارد الدولة او  املرتبطة ب

جدر التأكيد في هذا املستوى على أهمية حجم الفواضل ي% من مجموع اعتمادات السنة. و  47.7املوظفة والتي تمثل مجتمعة 

% من مجموع اعتمادات التنمية باحتساب أصل الدين وتصل نسبة  35.59املنقولة من سنوات التصرف السابقة والتي تمثل 

 % بعد طرح أصل الدين. 62.59الفواضل الى 
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 يع إجمالي االعتمادات املرسمة حسب األقسامويبين الرسم البياني املوالي توز 

 

 

 %  وهي نسبة اجماال متوسطة. 53.43اجماال بلغت نسبة التعهد بالنفقات على العنوان الثاني  *

وتتوزع املبالغ املتعهد بها حسب األقسام طبقا للرسم البياني املوالي حيث لم تتجاوز نسبة التعهدات املحملة على املوارد 

%  من اعتمادات القسم وهي نسبة  تعتبر ضعيفة جدا ال تعكس وضعية السحوبات على القروض وإنما  27.80الخارجية 

 التسوية في مستوى منظومة "ادب" فقط..

% ويعزى ذلك أساسا إلى 36.80كما أن نسبة التعهدات املحملة على القسم السادس تعتبر ايضا ضعيفة حيث لم تتجاوز 

 ريع العمومية وبطء اإلجراءات  مما من شانه ان يساهم في تراكم الفواضل من سنة الى أخرى.إشكاليات تعطل انجاز املشا
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 للوزارات  املعنية بالنصيب االوفر من الفواضل –تحليل هيكلة االعتمادات )الفواضل واعتمادات السنة (  1-2-3

ودون احتساب االعتمادات  2019صرف بلغت القيمة الجملية لالعتمادات املرسمة و املخصصة لالستثمار بعنوان ت

م د  فواضل منقولة من سنوات التصرف السابقة ما يمثل نسبة 8110م د منها  12956املرسمة بعنوان اصل الدين ما قدره 

 .2019م د تم فتحها بعنوان سنة 4846%   مقابل     62.60

%   باملائة من   85.30م د ما يعادل نسبة  6918بـ  وزارات بمبلغ جملي قدر 07ولإلشارة فقد تركزت البقايا املنقولة لدى 

 :  القيمة الجملية للبقايا لجميع الوزارات وهو ما يوضحه الجدول التالي

 الوحدة :  دينار

 الباب/ املهمة
الفواضل 

 املنقولة

 (%النسبة)

اعتمادات 

 السنة

 (%النسبة)

 املجموع

النسبة من 

مجموع 

 االعتمادات

من 

مجموع 

 البقايا

ن م

اعتماد 

 الوزارة

من 

مجموع 

 السنة

من 

اعتماد 

 الوزارة

 8.23 1066696 2.08 0.46 22141 97.92 12.88 1044555 الدفاع الوطني

 7.66 992145 34.55 7.07 342764 65.45 8.01 649381 الداخلية

الفالحة واملوارد املائية 

 والصيد البحري 
2009073 24.77 68.47 925178 19.09 31.53 2934251 22.65 

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
684532 8.44 40.07 1023888 21.13 59.93 1708420 13.19 

 8.91 1154107 15.40 3.67 177760 84.60 12.04 976347 النقل

 5.32 689018 27.42 3.90 188904 72.58 6.17 500114 الصحة

التعليم العالي والبحث 

 العلمي
1053506 12.99 90.51 110450 2.28 9.49 1163956 8.98 

 07املجموع الفرعي ل 

 وزارات
6917508 85.30 71.25 2791085 57.59 28.75 9708593 74.93 

 25.07 3247455 63.29 42.41 2055311 36.71 14.70 1192144 بقية الوزارات

 100.00 12956048 37.41 100.00 4846396 62.59 100.00 8109652 املجموع العام

 جميع املبالغ دون اعتبار اصل الدين

وزارات أعلى قيمة لبقايا االعتمادات منقولة من سنوات سابقة مقارنة مع بقية الوزارات وقد بلغت قيمة  07سجلت 

 م د . 2009الفواضل املنقولة بوزارة الفالحة مثال 

لبطء نسق انجاز املشاريع العمومية رغم  ويحسن التأكيد على أن نسق استهالك االعتمادات يعتبر ضعيفا ويعزى ذلك

السعي املتواصل لتبسيط اإلجراءات ومن املعلوم أن عدم استغالل االعتمادات املرسمة في آجالها يفض ي لتآكل قيمتها الشرائية 

  ويترتب عنه تحمل أعباء مالية إضافية عند الشروع في اإلنجاز.
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ي الوزارات التي تراكم فواضل اعتمادات هامة مما يؤكد ضعف منظومة ويالحظ ان الوزارات املعنية بالبنية التحتية ه

 حوكمة املشاريع العمومية.

 إحصائيات تنفيذ صناديق الخزينة 1-3

تشمل صناديق الخزينة صنفين من الحسابات وهي الحسابات الخاصة للخزينة والتي يتم إحداثها وإلغاؤها بمقتض ى 

 ة والتي تحدث بقرار من وزير املالية.قانون املالية وحسابات أموال املشارك

صندوق موزعة طبقا للجدول املوالي. وقد بلغت  123عدد  2019وقد بلغ العدد الجملي لصناديق الخزينة خالل تصرف 

م د  ما يمثل نسبة  1116م د   تم التعهد منها إجماال ب 1336القيمة الجملية لالعتمادات املوضوعة على ذمة مختلف الصناديق 

83.53 .% 
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 الهيكل

صة
ق الخا

صنادي
 عدد ال

ح الخزينة
ت 

 اعتمادا
شاركة

ح ا امل
ت 

 اعتمادا
جمالي 

ا

ت
 عتمادا

 

ت
 تعهدا

صة
خا

 

ت
 تعهدا

شاركة
 امل

جمالي 
ا

ت
 التعهدا

سبة
 الن

 الخزينة
اموال 

شاركة
 امل

 املجموع
 بقايا

سنة
 ال

جمالي
 ا

 بقايا
سنة

 ال
ض

 مفو
جمالي

 ا
ن 

م

 عتماد
 

جموع 
ن م

م

ت
 التعهدا

ب 
س نوا

جل
م

ب
شع

 ال
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0,00 

0,00 

سة 
رئا

ية  الجمهور
0 

7 
7 

0 
0 

0 
0 

51030 
0 

51030 
51030 

0 
35620 

35620 
69,80 

3,19 

سة 
رئا

 الحكومة
2 

5 
7 

1066 
4442 

5508 
25 

445 
0 

470 
5978 

4453 
445 

4898 
81,93 

0,44 

خلية
 الدا

4 
4 

8 
6110 

8119 
14229 

43335 
19433 

5467 
68235 

82464 
8100 

5703 
13803 

16,74 
1,24 

ن  شؤو
ال

 املحلية والبيئة
3 

4 
7 

4210 
177269 

181479 
0 

0 
0 

0 
181479 

179706 
0 

179706 
99,02 

16,10 

 العدل
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0,00 

0,00 

ن  شؤو
ال

رجية  الخا
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0,00 

0,00 

 الدفاع الوطني
1 

5 
6 

3083 
8725 

11808 
14275 

13343 
0 

27618 
39426 

4087 
14875 

18962 
48,10 

1,70 

ن  شؤو
ال

 الدينية
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0,00 

0,00 

 املالية
1 

5 
6 

0 
0 

0 
535 

11260 
7912 

19707 
19707 

0 
3353 

3353 
17,01 

0,30 

ك الدولة 
ال
أم

ن  شؤو
وال

رية  العقا

2 
5 

7 
296 

14743 
15039 

22 
15 

0 
37 

15076 
13855 

15 
13870 

92,00 
1,24 

التنمية 

 ستثمار 
و

والتعاون الدولي- 

 التعاون الدولي

0 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 
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 الهيكل

صة
ق الخا

صنادي
 عدد ال

ح الخزينة
ت 

 اعتمادا
شاركة

ح ا امل
ت 

 اعتمادا
جمالي 

ا

ت
 عتمادا

 

ت
 تعهدا

صة
خا

 

ت
 تعهدا

شاركة
 امل

جمالي 
ا

ت
 التعهدا

سبة
 الن

 الخزينة
اموال 

شاركة
 امل

 املجموع
 بقايا

سنة
 ال

جمالي
 ا

 بقايا
سنة

 ال
ض

 مفو
جمالي

 ا
ن 

م

 عتماد
 

جموع 
ن م

م

ت
 التعهدا

الفالحة 

رد املائية   واملوا

ت 
را  دا

(

 الفنية(

3 
9 

12 
1894 

46282 
48176 

4209 
1520 

0 
5729 

53905 
45233 

3350 
48583 

90,13 
4,35 

صناعة 
ال

ت 
سا
واملؤس

صغرى 
ال

طة 
واملتوس

صناعة(
 )ال

4 
1 

5 
8153 

71048 
79201 

0 
0 

0 
0 

79201 
70002 

0 
70002 

88,39 
6,27 

صناعة 
ال

ت 
سا
واملؤس

صغرى 
ال

طة 
واملتوس

طاقة(
 )ال

1 
0 

1 
0 

17674 
17674 

0 
0 

0 
0 

17674 
17674 

0 
17674 

100,00 
1,58 

رة جا
 الت

2 
0 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 

تكنولوجيا 

صال 
 ت

صاد 
 قت

و

 الرقمي

1 
2 

3 
4614 

98818 
103432 

605 
3525 

0 
4130 

107562 
94689 

828 
95517 

88,80 
8,56 

حة 
سيا

ال

ت 
صناعا

وال

 التقليدية

2 
0 

2 
710 

12270 
12980 

0 
0 

0 
0 

12980 
12600 

0 
12600 

97,07 
1,13 

جهيز 
الت

 سكان 
و

 والتهيئة الترابية

3 
6 

9 
2543

1 
63933 

89364 
2034 

6011 
855 

8900 
98264 

55314 
3836 

59150 
60,19 

5,30 
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 الهيكل

صة
ق الخا

صنادي
 عدد ال

ح الخزينة
ت 

 اعتمادا
شاركة

ح ا امل
ت 

 اعتمادا
جمالي 

ا

ت
 عتمادا

 

ت
 تعهدا

صة
خا

 

ت
 تعهدا

شاركة
 امل

جمالي 
ا

ت
 التعهدا

سبة
 الن

 الخزينة
اموال 

شاركة
 امل

 املجموع
 بقايا

سنة
 ال

جمالي
 ا

 بقايا
سنة

 ال
ض

 مفو
جمالي

 ا
ن 

م

 عتماد
 

جموع 
ن م

م

ت
 التعهدا

 النقل
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0,00 

0,00 

ن  شؤو
ال

 الثقافية
1 

2 
3 

201 
11000 

11201 
0 

0 
0 

0 
11201 

10994 
0 

10994 
98,15 

0,98 

ب 
شبا

ن ال شؤو

ضة- 
والريا

ضة
 الريا

1 
1 

2 
3424 

33000 
36424 

0 
0 

0 
0 

36424 
34523 

0 
34523 

94,78 
3,09 

ب 
شبا

ن ال شؤو

ضة- 
والريا

ب
شبا

 ال

0 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 

 سرة 
املراة و

طفولة )املراة
وال

)
 

0 
1 

1 
0 

0 
0 

222 
0 

0 
222 

222 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 

 سرة 
املرأة و 

طفولة 
وال

طفولة(
 )ال

0 
2 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 

صحة 
ال

رة   دا
(

 املركزية(

1 
5 

6 
0 

0 
0 

1062 
9129 

0 
10191 

10191 
0 

9098 
9098 

89,27 
0,82 

ن  شؤو
ال

 جتماعية
 

4 
4 

8 
1965 

5289 
7254 

0 
618 

0 
618 

7872 
6367 

612 
6979 

88,66 
0,63 

صالح 
التربية )امل

 املركزية(
1 

2 
3 

0 
0 

0 
802 

4624 
5154 

10580 
10580 

0 
261 

261 
2,47 

0,02 

التعليم العالي 

ث العلمي 
ح
والب

ث 
ح
)الب

 العلمي(

0 
2 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 
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 الهيكل

صة
ق الخا

صنادي
 عدد ال

ح الخزينة
ت 

 اعتمادا
شاركة

ح ا امل
ت 

 اعتمادا
جمالي 

ا

ت
 عتمادا

 

ت
 تعهدا

صة
خا

 

ت
 تعهدا

شاركة
 امل

جمالي 
ا

ت
 التعهدا

سبة
 الن

 الخزينة
اموال 

شاركة
 امل

املجم

 وع
 بقايا

سنة
 ال

جمالي
 ا

 بقايا
سنة

 ال
ض

 مفو
جمالي

 ا
ن 

م

 عتماد
 

جموع 
ن م

م

ت
 التعهدا

التعليم العالي 

ث العلمي 
ح
والب

صالح 
)امل

 املركزية(

0 
4 

4 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 

ن امل ي 
التكوي

شغيل 
والت

شغيل(
 )الت

1 
0 

1 
12903 

431732 
444635 

0 
0 

0 
0 

444635 
431096 

0 
431096 

96,96 
38,62 

ن امل ي 
التكوي

شغيل 
والت

ن امل ي(
 )التكوي

1 
0 

1 
89 

49545 
49634 

0 
0 

0 
0 

49634 
49518 

0 
49518 

99,77 
4,44 

ن العمومي
 الدي

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,00 
0,00 

 
39 

84 
123 

74149 
1053889 

1128038 
67126 

120953 
19388 

207467 
1335505 

1038211 
77996 

1116207 
83,58 

100,00 
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حسابا موزعة على مختلف  32في حدود    2019استقر العدد الجملي لحسابات الخزينة املفتوحة في قانون املالية 

م د في املقابل بلغت جملة االعتمادات  1009.3بلغت جملة االعتمادات املرخص فيها بقانون املالية في حدود الوزارات كما 

م د  بما يساوي  1038م د  تم التعهد منها بمبلغ  1128فواضل اعتمادات السنوات السابقة حوالي املتوفرة و املفتوحة باعتبار 

 باملائة. 92.04نسبة تعهد جملية في حدود 

م.د أي ما  494هذا وتتركز اعتمادات الحسابات الخاصة للخزينة  باألساس لدى وزارة التكوين امل ي والتشغيل بمبلغ يقارب 

 %     80من جملة اعتمادات هذه الحسابات وقد تجاوزت نسبة استهالك االعتمادات في أغلب الحسابات  %     48.81يمثل تقريبا 

 .%     34في حدود     وكانت أقل نسبة لدى وزارة الدفاع الوطني

 12اال لـ  لم تشهد ادراج اعتمادات في هذه الحسابات 2019حسابا إال أن سنة  84كما بلغ عدد حسابات أموال املشاركة 

م د املوزعة وكانت نسبة االستهالك تعهدا في حدود  207م د من جملة  67وزارة فقط وقد بلغت بقايا االعتمادات بهذه الحسابات 

37.59 .% 

 ميزانيات املؤسسات العمومية إحصائيات تنفيذ. 2

تها ترتيبيا بميزانية الدولة مؤسسة جديدة وبذلك ارتفع عدد املؤسسات امللحقة ميزانيا 76احداث  2019شهدت سنة 

مؤسسة  2519مؤسسة مقابل  2595 والخاضعة ملراقبة الهيئة العامة ملراقبة املصاريف على املستويين املركزي والجهوي عدد

 .2018سنة 

لفائدة كافة املؤسسات العمومية بعنوان  2019كما قدرت جملة االعتمادات املرخص فيها بمقتض ى قانون املالية لسنة 

 م د1008ات التسيير  بـ نفق

 مؤسسة مرتبطة بمنظومة "ادب مؤسسات".  832مؤسسة منظومة تصرف يدوي مقابل  1763هذا وتستعمل حوالي 

وان  اصرف يدويتاملؤسسات التي تباعتبار أن  "أدب"املرتبطة بمنظومة املؤسسات  التي تقدمهااإلحصائيات  وستشمل

وأغلبها مؤسسات  وبالتالي ال تؤثر اجماال في املعطيات واالحصائيات العامة امليزانيات محدودةكانت هامة من حيث العدد اال انها 

 تربوية.

جملة اعتمادات التعهد املوضوعة على ذمة املؤسسات العمومية املستعملة ملنظومة "ادب مؤسسات "  باحتساب  بلغت

كما بلغت جملة    % 7.13بنسبة تطور تقدر ب  2018م د سنة  2424م د مقابل    2597العنوان األول والثاني ما قدره

في % 11.18بما يعادل نسبة تطور ايجابي ب  2018م د  بعنوان سنة  1332م د مقابل   1481االعتمادات املرسمة بالعنوان االول 

ذا وقد بلغت . ه  % 2.19اي ما يعادل نسبة تطور ب 2018م د سنة  1092م د مقابل  1116حين بلغت اعتمادات العنوان الثاني 

 . % 8.95ما يمثل نسبة تطور ب  2018م د سنة  1620م د مقابل   1765جملة التعهدات باعتبار كل العناوين 
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 متابعة نفقات التصرف الخاصة باملؤسسات :  -2-1

 العنوان االول   

 الهيكل الوزاري/ الباب

املؤسسات 

املستعملة 

 ملنظومة "ادب"

 االعتماد

ا لنسبة من 

مجموع 

 عتماداال 

 التعهد املنجز

 (%النسبة)

من مجموع 

 االعتماد

من جملة 

 التعهدات

 0.05 82.92 602 0.05 726 2 رئاسة الجمهورية

 0.67 91.78 8524 0.63 9287 6 رئاسة الحكومة

 1.34 85.43 16934 1.34 19823 10 الداخلية

 4.19 90.67 53012 3.95 58468 39 العدل

 0.01 79.33 119 0.01 150 1 الخارجية

 0.77 80.69 9755 0.82 12090 6 الدفاع الوطني

 0.00 0.00 0 0.00 0 0 ش الدينية

 0.23 92.92 2901 0.21 3122 2 املالية

أمالك الدولة وش 

 العقارية
1 72000 4.86 63294 87.91 5.01 

 6.41 76.44 81053 7.16 106031 94 الفالحة

 0.22 94.54 2822 0.20 2985 2 التجارة

 0.33 90.08 4121 0.31 4575 2 تكنولوجيات االتصال

 0.25 84.08 3101 0.25 3688 1 السياحة

 0.45 65.08 5719 0.59 8788 2 التجهيز واإلسكان

 0.37 75.81 4681 0.42 6175 2 البيئة

 2.66 93.12 33679 2.44 36168 26 الثقافة

 1.02 86.70 12848 1.00 14819 40 الشباب والرياضة/ رياضة

 1.19 80.37 15096 1.27 18784 33 الشباب والرياضة/ شباب

 0.08 87.24 1012 0.08 1160 0 املرأة واألسرة

 0.55 89.84 6891 0.52 7670 24 املرأة واألسرة

 41.97 85.70 530504 41.79 619023 213 الصحة

 0.59 94.43 7479 0.53 7920 11 ش اجتماعية

 9.01 83.40 113926 9.22 136604 33 التربية

 22.20 86.22 280635 21.97 325475 277 التعليم العالي/ ت عالي

 0.06 70.83 765 0.07 1080 3 التعليم العالي / ب علمي

 0.36 97.33 4556 0.32 4681 2 الوظيفة العمومية

 100.00 85.33 1264029 100.00 1481292 832 املجموع العام

 ار: الف دين الوحدة

 املصدر "ادب موسسات"
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تكتس ي ميزانيات التسيير الخاصة باملؤسسات العمومية الصبغة التقديرية بحيث يتم تعديلها أثناء التصرف بناء على 

نتائج املوارد املحققة فعليا وذلك بنقل فواضل االعتمادات املتبقية من سنة التصرف السابقة للسنة املعنية وإدراجها بامليزانية 

واملتعلق بميزانيات املؤسسات العمومية  2002جانفي  08بتاريخ  25يغ واإلجراءات املفصلة بمنشور وزير املالية عدد طبقا للص

الخاضعة ملجلة املحاسبة العمومية وتبويبها وهو ما يفسر الفوارق الهامة بين االعتمادات املرخص فيها بقانون املالية 

 واالعتمادات املرسمة بمنظومة "ادب".

استقرت االعتمادات املرسمة باعتبار فواضل العنوان األول املنقولة من سنوات التصرف السابقة بالنسبة لعدد و هذا 

م د وتتوزع االعتمادات وكذلك املبالغ املتعهد بها بالنسبة   1481مؤسسة التي تستعمل منظومة  "ادب مؤسسات" في حدود   832

 معطيات املضمنة بالجدول أعاله واملبينة بالرسم البياني املوالي:للمؤسسات حسب سلطة اإلشراف القطاعي طبقا لل
  

 

حيث تستأثر املؤسسات التابعة لوزارة الصحة بالنصيب األكبر  من االعتمادات املخصصة للمؤسسات العمومية  

م د  ما يعادل  326عالي بحوالي من جملة االعتمادات تليها املؤسسات التابعة لوزارة التعليم ال % 41.79م د ما يمثل   619بقرابة  

م د  في حين لم  137م د ووزارة التربية ب   106من جملة االعتمادات كما تستحوذ املؤسسات التابعة لوزارة الفالحة ب  % 22.05

 . % 19.79م د أي نسبة 326تتجاوز االعتمادات املخصصة لبقية املؤسسات املرتبطة بمنظومة "ادب مؤسسات" مجتمعة 

من  % 85.33م د ما يمثل نسبة 1264وقد بلغ مجموع االعتمادات املتعهد بها لفائدة املؤسسات العمومية حوالي  هذا   

 مجموع االعتمادات املرسمة. 

 متابعة نفقات التنمية  الخاصة باملؤسسات :  2-2

 1092م د مقابل   1116حوالي  2019بلغت جملة االعتمادات املرسمة لدى مختلف املؤسسات العمومية بعنوان تصرف 

م د  501كما بلغت قيمة املبالغ املتعهد بها بعنوان نفقات التنمية   % 2اي بنسبة تطور ضعيفة جدا لم تتجاوز  2018م د  سنة 

 من مجموع االعتماد املرسم  %   44.91ما يمثل 
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اف القطاعي  طبقا وتتوزع وضعية اعتمادات العنوان الثاني بالنسبة للمؤسسات العمومية حسب سلطة اإلشر 

 للمعطيات املضمنة بالجدول املوالي.

 2العنوان  

 الهيكل الوزاري/ الباب

املستعملة 

ملنظومة 

 "ادب"

 االعتماد

 
 املنجز تعهد

 (2( )%) املبالغ (1( )%) املجموع السنة بقايا

 0.00 0 0.00 0 0 0 2 رئاسة الجمهورية

 0.00 0 0.00 0 0 0 6 رئاسة الحكومة

 13.33 12 0.01 90 0 90 10 ليةالداخ

 8.10 8966 9.92 110717 60620 50097 39 العدل

 0.00 0 0.00 0 0 0 1 الخارجية

 15.92 32 0.02 201 85 116 6 الدفاع الوطني

 0.00 0 0.00 0 0 0 0 ش الدينية

 70.70 263 0.03 372 263 109 2 املالية

 6.66 1320 1.78 19828 1430 18398 1 أمالك الدولة وش العقارية

 61.01 330273 48.51 541342 302474 238868 94 الفالحة

 0.00 0 0.00 0 0 0 2 التجارة

 57.30 2122 0.33 3703 2410 1293 2 تكنولوجيات االتصال

 0.00 0 0.00 0 0 0 1 السياحة

 48.41 1944 0.36 4016 2269 1747 2 التجهيز واإلسكان

 20.47 450 0.20 2198 2099 99 2 البيئة

 25.43 3389 1.19 13329 2299 11030 26 الثقافة

 1.42- 9- 0.06 632 78 554 40 الشباب والرياضة/ رياضة

 0.00 0 0.00 0 0 0 33 الشباب والرياضة/ شباب

 40.41 725 0.16 1794 1197 597 0 املرأة واألسرة

 25.94 4016 1.39 15480 11193 4287 24 املرأة واألسرة

 24.83 6830 2.46 27504 6081 21423 213 لصحةا

 12.60 16 0.01 127 0 127 11 ش اجتماعية

 62.05 95758 13.83 154336 73057 81279 33 التربية

 20.52 45036 19.66 219452 61057 158395 277 التعليم العالي/ ت عالي

 9.27 62 0.06 669 0 669 3 التعليم العالي / ب علمي

 0.00 0 0.02 182 0 182 2 القة مع الهيئات دوزارة الع

 44.91 501205 100.00 1115972 526612 589360 832 املجموع العام

 النسبة من مجموع االعتماد-1

 النسبة من االعتماد املتوفر -2

 الوحدة: الف دينار

 املصدر "ادب موسسات"
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مليون دينار تم فتحها بعنوان  526م د مقابل  589ره بلغت جملة الفواضل املنقولة من سنوات التصرف السابقة ما قد

 81.31م د اي ما يعادل  479السنة   وتستأثر املؤسسات التابعة لثالثة وزارات )الفالحة/ التربية/ التعليم العالي( بفواضل تفوق  

م د و مؤسسات التعليم  239من مجموع الفواضل وتتركز اهم الفواضل لدى املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بحوالي  %

 م د.81م د واملندوبيات الجهوية للتربية بأكثر من  159العالي والبحث العلمي بحوالي 

ولإلشارة فان تسجيل فواضل هامة بالنسبة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وكذلك املندوبيات الجهوية للتربية 

 اءات ابرام الشراءات العمومية. مرتبط اساسا بالبطء في املرحلة التحضيرية و إجر 

كما يالحظ بالنسبة ملؤسسات التعليم العالي انه ورغم اهمية الفواضل املنقولة بعنوان مشاريع البحث فقد تم خالل 

م د دون اعتبار قدرة هذه املؤسسات على استهالك االعتمادات وتنفيذ النفقات العمومية   61فتح مبالغ هامة فاقت  2019سنة 

من االعتماد املتوفر ويقترح في هذا الخصوص العمل الحقا علي إيجاد توازن بين نسق فتح  %20تتجاوز نسبة التعهدات حيث لم 

 االعتمادات وحجم الفواضل املسجلة.

اما في خصوص توزيع اجمالي اعتمادات العنوان الثاني املخصصة للمؤسسات حسب سلطة االشراف القطاعي يالحظ 

م  220م د ثم ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ب   540ندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بأكثر من تركيز املبالغ لدى امل

م د في املقابل لم تتجاوز  110م د وكذلك املؤسسات التابعة لوزارة العدل ب154د واملندوبيات الجهوية للتربية بأكثر من 

 .% 8م د اي نسبة  89تابعة للقطاعات االخرى مجتمعة االعتمادات املوضوعة على ذمة بقية املؤسسات ال

 ويبين الرسم البياني املوالي توزيع االعتمادات حسب وزارة االشراف القطاعي.

 
 

 

 

 سب اإلشراف القطاعيحتوزيع اعتمادات العنوان الثاني للمؤسسات 

   

 

110717 89456 
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 الجهوية املجالس ميزانيات إحصائيات تنفيذ -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-
1

س الجهوية 
ت املجال

جمالي ميزانيا
- ا

 الوالية
 ول 

 العنوان 
 العنوان الثاني

 املجموع العام
ت
 عتمادا

 
جز

 التعهد املن
 عتماد

 
جز تعهد

 املن
سبة

 الن
 البقايا

سنة
 ال

 املجموع
ت
 التعهدا

سبة
 الن

ت
 عتمادا

 
ت
 التعهدا

سبة
 الن

س
 والية تون

3222 
2592 

80.45 
76913 

49191 
126104 

24598 
19.51 

129326 
27190 

21.02 
ريانة  ا

2112 
1902 

90.06 
7820 

31438 
39258 

5174 
13.18 

41370 
7076 

17.10 
س
ن عرو

 ب
2038 

1721 
84.45 

23292 
45605 

68897 
35416 

51.40 
70935 

37137 
52.35 

ت
 بنزر

3385 
3347 

98.88 
14805 

35462 
50267 

31301 
62.27 

53652 
34648 

64.58 
 نابل

3571 
3327 

93.17 
23220 

53422 
76642 

45089 
58.83 

80213 
48416 

60.36 
جة

 با
3402 

2617 
76.93 

31641 
24035 

55676 
12092 

21.72 
59078 

14709 
24.90 

ف
 الكا

2493 
2422 

97.15 
27111 

21521 
48632 

23182 
47.67 

51125 
25604 

50.08 
سليانة

 
2154 

1970 
91.46 

22763 
42348 

65111 
22530 

34.60 
67265 

24500 
36.42 

جندوبة
 

3322 
2958 

89.04 
28714 

41484 
70198 

19243 
27.41 

73520 
22201 

30.20 
زغوان  

2561 
2506 

97.85 
9353 

16325 
25678 

2625 
10.22 

28239 
5131 

18.17 
سوسة

 
2360 

2246 
95.17 

19876 
36771 

56647 
44160 

77.96 
59007 

46406 
78.64 

ستير
 املن

1443 
1143 

79.21 
28261 

30795 
59056 

15859 
26.85 

60499 
17002 

28.10 
 املهدية

2753 
2443 

88.74 
11868 

28781 
40649 

22148 
54.49 

43402 
24591 

56.66 
 القيروان

5133 
4364 

85.02 
39937 

62507 
102444 

45021 
43.95 

107577 
49385 

45.91 
ن
صري

 الق
3330 

3262 
97.96 

62735 
45144 

107879 
23320 

21.62 
111209 

26582 
23.90 

يد ي بوز
سيد

 
3974 

3716 
93.51 

42540 
41292 

83832 
47427 

56.57 
87806 

51143 
58.25 

س
صفاق

 
5167 

4857 
94.00 

25502 
46972 

72474 
29953 

41.33 
77641 

34810 
44.83 

صة
 قف

2146 
2007 

93.52 
10104 

28202 
38306 

31726 
82.82 

40452 
33733 

83.39 
ر  توز

1358 
1197 

88.14 
11097 

15664 
26761 

9959 
37.21 

28119 
11156 

39.67 
س
 قاب

2178 
2139 

98.21 
23980 

39281 
63261 

26445 
41.80 

65439 
28584 

43.68 
 مدنين

2083 
1864 

89.49 
29445 

35943 
65388 

23646 
36.16 

67471 
25510 

37.81 
ن
طاوي

 ت
1400 

1329 
94.93 

17991 
36353 

54344 
37132 

68.33 
55744 

38461 
69.00 

 قبلي
1733 

1342 
77.44 

19863 
12312 

32175 
12810 

39.81 
33908 

14152 
41.74 

 منوبة
2028 

1903 
93.84 

10760 
38687 

49447 
26837 

54.27 
51475 

28740 
55.83 

 املجموع
65346 

59174 
90.55 

619591 
859535 

1479126 
617693 

41.76 
1544472 

676867 
43.83 

ف دينار 
الوحدة : ال

جهوي "
ب 
ظومة "اد

صدر : من
امل
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م د مقابل  1544ما قدره  2019يزانيات املجالس الجهوية خالل سنة  استقرت القيمة الجملية االعتمادات املرسمة بم

 .%22.83اي بنسبة تطور إجمالي قدرها  2018م د سنة  1257

 59م د منها  678م د بالعنوان الثاني.  وبلغت جملة التعهدات  1479م د مقابل  65كما بلغ حجم اعتمادات العنوان األول 

 من مجموع االعتمادات.  %43.89لعنوان الثاني وهو ما يمثل إجماال م د با 619م د بالعنوان األول و
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 تحليل نفقات الجزء األول وتوزيعها حسب األقسام : 3-1

كما سبقت االشارة الى ذلك يغطي الجزء االول من ميزانية املجالس الجهوية االعتمادات املخصصة لنفقات التصرف وهي 

ول( ونفقات وسائل املصالح )القسم الثاني( ونفقات التدخل العمومي ) القسم تشمل نفقات التاجير العمومي )القسم اال 

 الثالث( ونفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة ) القسم الرابع(.

وبطبيعة الحال يشمل كل قسم مجموعة من الفصول ترسم بها االعتمادات املخصصة لكل صنف من النفقات حسب 

 طبيعتها او موضوعها.

البياني املوالي توزيع اجمالي اعتمادات وتعهدات الجزء االول ويشمل الجدول تفاصيل توزيعها حسب ويبين الرسم 

 الواليات
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ا

 

ل

و 

ح

د

ة

:

 

ا

ل

ف

 

د

ي

ن

ا

 ر

ا
ت
 لواليا

  

الجزء
1

جمالي
-  ا

 
جير العمومي(

 ول )التا
سم 

 الق
صالح(

ل امل
سائ

سم الثاني )و
 الق

ل العمومي(
خ
ث )التد

سم الثال
 الق

ن(
سم الرابع )فوائد الدي

 الق

 اعتماد
جز 

من
 تعهد

 عتماد
 

ن 
سبة م

الن
 املجموع

جز 
املن

 تعهد
سبة

 الن
 عتماد

 
ن 

سبة م
الن

 املجموع
جز 

املن
 تعهد

سبة
 الن

 عتماد
 

ن 
سبة م

الن
 املجموع

جز 
املن

 تعهد
سبة

 الن
 عتماد

 
ن 

سبة م
الن

 املجموع
جز 

املن
 تعهد

سبة
 الن

س
 تون

3222 
2592 

1211 
3.30 

1148 
94.80 

1431 
9.09 

1173 
81.97 

580 
5.03 

271 
46.72 

0 
0.00 

0 
0 

ريانة  ا
2085 

1876 
1201 

3.28 
1182 

98.42 
694 

4.41 
572 

82.42 
190 

1.65 
122 

64.21 
0 

0.00 
0 

0 

س
ن عرو

 ب
2001 

1685 
860 

2.35 
850 

98.84 
612 

3.89 
520 

84.97 
512 

4.44 
315 

61.52 
17 

32.69 
0 

0 

ت
 بنزر

3347 
3309 

2352 
6.41 

2350 
99.91 

626 
3.98 

594 
94.89 

369 
3.20 

365 
98.92 

0 
0.00 

0 
0 

 نابل
3391 

3148 
2192 

5.98 
2150 

98.08 
670 

4.26 
521 

77.76 
529 

4.59 
477 

90.17 
0 

0.00 
0 

0 

جة
 با

3325 
2540 

1782 
4.86 

1694 
95.06 

902 
5.73 

284 
31.49 

641 
5.56 

562 
87.68 

0 
0.00 

0 
0 

ف
 الكا

2407 
2336 

1388 
3.79 

1367 
98.49 

656 
4.17 

627 
95.58 

363 
3.15 

342 
94.21 

0 
0.00 

0 
0 

سليانة
 

2074 
1891 

1127 
3.07 

1106 
98.14 

409 
2.60 

287 
70.17 

538 
4.66 

498 
92.57 

0 
0.00 

0 
0 

جندوبة
 

3237 
2874 

1964 
5.36 

1902 
96.84 

671 
4.26 

540 
80.48 

598 
5.18 

432 
72.24 

4 
7.69 

0 
0 

زغوان  
2513 

2458 
2002 

5.46 
1996 

99.70 
303 

1.92 
282 

93.07 
208 

1.80 
180 

86.54 
0 

0.00 
0 

0 

سة
سو

 
2291 

2178 
1422 

3.88 
1418 

99.72 
660 

4.19 
583 

88.33 
209 

1.81 
177 

84.69 
0 

0.00 
0 

0 

ستير
 املن

1443 
1143 

428 
1.17 

388 
90.65 

669 
4.25 

475 
71.00 

346 
3.00 

280 
80.92 

0 
0.00 

0 
0 

 املهدية
2659 

2350 
1686 

4.60 
1650 

97.86 
492 

3.13 
345 

70.12 
481 

4.17 
355 

73.80 
0 

0.00 
0 

0 

 القيروان
5092 

4323 
3258 

8.89 
2788 

85.57 
826 

5.25 
664 

80.39 
998 

8.65 
871 

87.27 
10 

19.23 
0 

0 

ن
صري

 الق
3258 

3198 
771 

2.10 
766 

99.35 
849 

5.39 
814 

95.88 
1637 

14.19 
1618 

98.84 
1 

1.92 
0 

0 

يد ي بوز
سيد

 
3917 

3660 
2572 

7.01 
2443 

94.98 
501 

3.18 
475 

94.81 
843 

7.31 
742 

88.02 
1 

1.92 
0 

0 

س
صفاق

 
5098 

4789 
3307 

9.02 
3194 

96.58 
1090 

6.92 
952 

87.34 
701 

6.08 
643 

91.73 
0 

0.00 
0 

0 

صة
 قف

2111 
1975 

1142 
3.11 

1128 
98.77 

646 
4.10 

550 
85.14 

323 
2.80 

297 
91.95 

0 
0.00 

0 
0 

ر  توز
1317 

1156 
664 

1.81 
625 

94.13 
422 

2.68 
308 

72.99 
231 

2.00 
223 

96.54 
0 

0.00 
0 

0 

س
 قاب

2157 
2118 

1419 
3.87 

1418 
99.93 

488 
3.10 

463 
94.88 

250 
2.17 

237 
94.80 

0 
0.00 

0 
0 

 مدنين
2029 

1810 
1122 

3.06 
1115 

99.38 
601 

3.82 
454 

75.54 
306 

2.65 
241 

78.76 
0 

0.00 
0 

0 

ن
طاوي

 ت
1366 

1296 
750 

2.05 
747 

99.60 
367 

2.33 
357 

97.28 
231 

2.00 
192 

83.12 
18 

34.62 
0 

0 

 قبلي
1688 

1297 
989 

2.70 
987 

99.80 
537 

3.41 
190 

35.38 
161 

1.40 
120 

74.53 
1 

1.92 
0 

0 

 منوبة
1965 

1840 
1056 

2.88 
1028 

97.35 
620 

3.94 
538 

86.77 
289 

2.51 
274 

94.81 
0 

0.00 
0 

0 

 املجموع
63993 

57842 
36665 

100.00 
35440 

96.66 
15742 

100.00 
12568 

79.84 
11534 

100.00 
9834 

85.26 
52 

100.00 
0 

0 

ف دينار 
الوحدة : ال

"  
   

  
  "     

   :  
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 : بيان نفقات التنمية باملجالس الجهوية -3-3

 الوالية

  العنوان الثاني

م  1184قابل  م د م 1479بلغت القيمة الجملية لالعتمادات  املرسمة بالعنوان الثاني 

 .% 24.91د  ما يمثل نسبة زيادة ب 

م د وتبلغ قيمة  619ويبلغ اجمالي االعتمادات املنقولة من سنوات التصرف السابقة 

 م د.  859االعتمادات املفتوحة بعنوان السنة 

م د   102 ويستأثر املجلس الجهوي بوالية تونس بالنصيب األكبر من االعتمادات ب

 سنوات سابقة.م د بقايا 77منها 

 

 
 

 

 

 

 التعهد املنجز االعتمادات

 لنسبةا املبلغ املجموع السنة البقايا

 19.51 24598 126104 49191 76913 تونس

 13.18 5174 39258 31438 7820 اريانة

بن 

 عروس
23292 45605 68897 35416 51.40 

 62.27 31301 50267 35462 14805 بنزرت

 58.83 45089 76642 53422 23220 نابل

 21.72 12092 55676 24035 31641 باجة

 47.67 23182 48632 21521 27111 الكاف

 34.60 22530 65111 42348 22763 سليانة

 27.41 19243 70198 41484 28714 جندوبة

 10.22 2625 25678 16325 9353 زغوان

 77.96 44160 56647 36771 19876 سوسة

 26.85 15859 59056 30795 28261 املنستير

 54.49 22148 40649 28781 11868 املهدية

 43.95 45021 102444 62507 39937 القيروان

 21.62 23320 107879 45144 62735 القصرين

سيدي 

 بوزيد
42540 41292 83832 47427 56.57 

 41.33 29953 72474 46972 25502 صفاقس

 82.82 31726 38306 28202 10104 قفصة

 37.21 9959 26761 15664 11097 توزر

 41.80 26445 63261 39281 23980 قابس

 36.16 23646 65388 35943 29445 مدنين

 68.33 37132 54344 36353 17991 تطاوين

 39.81 12810 32175 12312 19863 قبلي

 54.27 26837 49447 38687 10760 منوبة

 41.76 617693 1479126 859535 619591 املجموع

 الف دينار الوحدة :                                                                                                                                                                                                                             املصدر : منظومة "ادب جهوي "

من مجموع االعتمادات. وتحتل والية  اريانة  % 41.83م د تمثل نسبة  619هذا وقد بلغت القيمة الجملية للتعهدات 

 .% 10زغوان املراتب األخيرة من حيث نسبة استهالك االعتمادات في حدود  صحبة والية



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

86 

 لدياتالب ميزانيات إحصائيات تنفيذ -4

بلدية موزعة حسب الواليات  350بلغ العدد الجملي للبلديات حسب املعطيات املستخرجة من منظومة "ادب" عدد 

 طبقا للجدول املوالي.

 إجمال اعتمادات البلديات

 بلديات

 والية

 

عدد 

 البلديات

 العنوان األول 
 العنوان الثاني

 املجموع العام
 التعهدات االعتمادات

 االعتماد
التعهد 

 املنجز
 املجموع السنة البقايا النسبة

املنجز  

 تعهد
 االعتمادات النسبة

املنجز 

 تعهد
 النسبة

 61.02 235723 386275 28.16 54430 193265 84088 109177 93.93 181293 193010 08 تونس

 45.94 76909 167416 23.58 25927 109966 36582 73384 88.74 50982 57450 07 اريانة

 بن

 عروس
13 74936 71692 95.67 150555 62156 212711 26740 12.57 287647 98432 34.22 

 56.40 33951 60197 23.19 7532 32473 11581 20892 95.29 26419 27724 10 منوبة

 62.45 102262 163745 32.67 26498 81111 42575 38536 91.69 75764 82634 28 نابل

 60.39 21277 35234 39.92 8027 20109 5267 14842 87.60 13250 15125 08 زغوان

 69.93 57061 81598 45.44 18379 40443 27723 12720 93.99 38682 41155 17 بنزرت

 62.80 21998 35031 35.90 4876 13581 9006 4575 79.83 17122 21450 12 باجة

 55.43 28606 51610 29.90 8197 27415 13005 14410 84.35 20409 24195 14 جندوبة

 63.52 27481 43265 38.18 8264 21643 10283 11360 88.87 19217 21622 15 الكاف

 62.63 23145 36954 41.95 8182 19503 10819 8684 85.74 14963 17451 12 سليانة

 60.74 46818 77079 38.83 16406 42247 23389 18858 87.31 30412 34832 19 القيروان

 57.41 40169 69974 30.48 8891 29170 14317 14853 76.65 31278 40804 19 القصرين

سيدي 

 بوزيد
17 18963 16647 87.79 23189 25095 48284 16775 34.74 67247 33422 49.70 

 51.02 103997 203855 25.52 32140 125937 45352 80585 92.22 71857 77918 18 سوسة

 48.03 84790 176519 24.20 26744 110530 53179 57351 87.96 58046 65989 31 املنستير

 47.77 39072 81799 20.24 9972 49270 8031 41239 89.46 29100 32529 18 املهدية

 64.04 118564 185152 37.90 36007 95017 52222 42795 91.59 82557 90135 23 صفاقس

 67.42 43747 64890 21.26 4298 20219 7643 12576 88.31 39449 44671 13 قفصة

 44.38 16103 36282 17.18 3993 23238 9982- 33220 92.83 12110 13044 06 توزر

 34.78 13552 38965 9.12 2325 25494 13742 11752 83.34 11227 13471 09 قبلي

 71.50 35354 49446 44.55 10006 22458 12010 10448 93.92 25348 26988 16 قابس

 43.67 46579 106666 15.83 10574 66816 20976 45840 90.35 36005 39850 10 مدنين

 67.15 13529 20148 40.87 4034 9871 6340 3531 92.39 9495 10277 07 تطاوين

 53.92 1362541 2526994 26.35 379217 1440771 585399 855372 90.53 983324 1086223 350 املجموع

 -املصدر " ادب بلديات"

 :ألف دينار الوحدة
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م د   2148م د مقابل   2527ما قدره 2019بلغت القيمة الجملية لالعتمادات املرسمة بميزانيات البلديات خالل تصرف 

 %17اي بنسبة  2018سنة 

م د وفي املقابل  1441م د في حين قدرت االعتمادات املخصصة للتنمية  بـــ  1086وقد بلغت جملة اعتمادات التصرف 

 من مجموع االعتمادات. %53.92م د وهو ما يمثل نسبة   1362ملبالغ املتعهد بها اجماال بلغت قيمة ا

 : تحليل نفقات التصرف بالبلديات  )العنوان االول(

 بلديات

 والية

 

عدد 

 البلديات

مجموع 

اعتمادات 

التصرف 

 (1)عنوان 

 التاجير -1القسم 
وسائل  -2القسم 

 املصالح
 التدخل -3القسم 

ات نفق -4القسم 

 التصرف الطارئة

خدمة  -5القسم 

 الدين

 النسبة االعتماد النسبة االعتماد النسبة االعتماد النسبة االعتماد النسبة االعتماد

 2.47 4758 0.19 360 7.95 15336 32.68 63077 56.72 109479 193010 08 تونس

 1.66 952 0.10 58 8.35 4797 41.25 23699 48.64 27944 57450 07 اريانة

 2.57 1924 0.52 387 9.84 7373 33.58 25165 53.49 40087 74936 13 بن عروس

 2.15 597 0.00 0 7.56 2095 34.89 9673 55.40 15359 27724 10 منوبة

 3.18 2625 0.33 273 9.62 7948 41.62 34392 45.25 37396 82634 28 نابل

 3.23 488 1.21 183 9.85 1490 40.41 6112 45.30 6852 15125 08 زغوان

 3.29 1354 0.09 38 7.56 3111 35.29 14524 53.77 22128 41155 17 بنزرت

 1.53 328 0.52 112 7.44 1596 36.06 7735 54.45 11679 21450 12 باجة

 1.94 470 0.44 106 7.58 1834 33.77 8171 55.98 13544 24195 14 جندوبة

 1.37 296 0.81 175 5.24 1133 31.85 6887 60.73 13131 21622 15 الكاف

 2.10 366 0.68 118 7.74 1351 37.08 6471 52.40 9145 17451 12 سليانة

 1.94 675 0.01 2 9.25 3221 37.11 12927 51.70 18007 34832 19 القيروان

 2.22 905 0.81 330 5.91 2411 31.62 12904 59.44 24254 40804 19 القصرين

سيدي 

 بوزيد
17 18963 10661 56.22 5882 31.02 1654 8.72 50 0.26 716 3.78 

 3.34 2606 1.00 779 8.84 6888 39.72 30952 47.09 36693 77918 18 سوسة

 3.61 2384 0.12 82 9.67 6379 42.44 28004 44.16 29140 65989 31 املنستير

 2.31 752 0.04 12 8.64 2811 36.74 11952 52.27 17002 32529 18 املهدية

 3.62 3267 0.78 700 8.64 7790 38.71 34895 48.24 43483 90135 23 صفاقس

 1.03 459 0.29 129 7.12 3179 21.63 9661 69.94 31243 44671 13 قفصة

 0.18 24 0.02 2 6.92 903 26.03 3396 66.84 8719 13044 06 توزر

 0.41 55 0.36 49 5.34 720 42.99 5791 50.89 6856 13471 09 قبلي

 2.88 777 0.24 66 6.89 1859 37.45 10107 52.54 14179 26988 16 قابس

 2.55 1015 0.11 43 8.68 3457 40.30 16060 48.37 19275 39850 10 مدنين

 2.36 243 4.59 472 6.64 682 30.14 3098 56.26 5782 10277 07 تطاوين

 350 1086223 572038 52.66 391535 36.05 90018 8.29 4526 0.42 28036 2.58 

 :ألف دينارحدة الو

 -املصدر " ادب بلديات"
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وتحتل بلديات والية تونس املرتبة األولى من حيث حجم االعتماد   -م د  1086لغت جملة االعتمادات املخصصة للتسيير ب

 م د 10.5والية تطاوين  أد في املقابل لم يتجاوز إجمالي بلديات 90م د تليها بلديات والية صفاقس بأكثر من  193ب 

 وتتورع االعتمادات املرسمة حسب األقسام طبقا للرسم البياني التالي

 

 

م د  546م د منها  983وفي املقابل استقرت جملة املبالغ املتعهد بها بعنوان نفقات التصرف بالنسبة لجميع البلديات  

 ملتعهد بها حسب األقسام.بعنوان نفقات التأجير ويبين الجدول املوالي توزيع املبالغ ا

 

 بلديات

 والية

 

عدد 

 البلديات

مجموع 

املبالغ 

املتعهد بها 

 (1)عنوان 

 جيرأالت -1القسم 
وسائل  -2القسم 

 املصالح
 التدخل -3القسم 

نفقات  -4القسم 

 التصرف الطارئة

خدمة  -5القسم 

 الدين

املنجز 

 تعهد
 النسبة

املنجز 

 تعهد
 السنة

ا املنجز 

 تعهد
 السنة

ملنجز ا

 تعهد
 السنة

املنجز 

 تعهد
 السنة

 2.49 4521 0 0 6.87 12454 30.91 56032 59.73 108286 181293 08 تونس

 1.86 949 0 0 8.25 4205 39.19 19978 50.70 25850 50982 07 اريانة

 2.68 1924 0 0 9.20 6594 33.33 23897 54.79 39277 71692 13 بن عروس

 2.26 597 0 0 7.36 1945 33.35 8810 57.03 15067 26419 10 منوبة

 3.46 2621 0 0 9.33 7069 40.36 30581 46.85 35493 75764 28 نابل

 3.68 488 0 0 8.92 1182 38.17 5057 49.23 6523 13250 08 زغوان

 3.50 1352 0 0 7.14 2761 34.05 13171 55.32 21398 38682 17 بنزرت

 1.92 328 0 0 6.71 1149 31.23 5348 60.14 10297 17122 12 باجة

 2.30 470 0 0 7.45 1521 32.94 6723 57.30 11695 20409 14 جندوبة

 1.41 270 0 0 4.53 870 28.16 5411 65.91 12666 19217 15 الكاف

 1.69 253 0 0 7.61 1138 33.41 4999 57.29 8573 14963 12 سليانة

 2.22 674 0 0 8.21 2497 33.46 10176 56.11 17065 30412 19 القيروان
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 بلديات

 والية

 

عدد 

 البلديات

مجموع 

املبالغ 

املتعهد بها 

 (1)عنوان 

 جيرأالت -1القسم 
سائل و  -2القسم 

 املصالح
 لتدخلا -3القسم 

نفقات  -4القسم 

 التصرف الطارئة

دمة خ -5القسم 

 الدين

املنجز 

 تعهد
 النسبة

املنجز 

 تعهد
 السنة

ا املنجز 

 تعهد
 السنة

ملنجز ا

 تعهد
 السنة

املنجز 

 تعهد
 السنة

 0.58 181 0 0 4.98 1558 22.80 7131 71.64 22408 31278 19 القصرين

سيدي 

 بوزيد
17 16647 9460 56.83 4966 29.83 1505 9.04 0 0 716 4.30 

 3.60 2589 0 0 8.25 5925 38.98 28008 49.17 35335 71857 18 سوسة

 3.98 2309 0 0 9.22 5353 40.17 23315 46.63 27069 58046 31 املنستير

 2.57 748 0 0 7.99 2325 33.98 9887 55.46 16140 29100 18 املهدية

 3.96 3266 0 0 8.08 6674 37.64 31078 50.32 41539 82557 23 صفاقس

 1.16 458 0 0 4.68 1846 18.70 7378 75.46 29767 39449 13 قفصة

 0.20 24 0 0 5.74 695 22.98 2783 71.08 8608 12110 06 توزر

 0.37 42 0 0 3.48 391 40.20 4513 55.95 6281 11227 09 قبلي

 2.89 732 0 0 6.45 1634 36.36 9217 54.30 13765 25348 16 قابس

 2.82 1015 0 0 7.71 2777 37.48 13495 51.99 18718 36005 10 مدنين

 2.35 223 0 0 6.15 584 32.63 3098 58.87 5590 9495 07 تطاوين

 350 983324 546870 55.61 335052 34.07 74652 7.59 0 0 26750 2.49 

  املصدر : ادب بلديات

 الوحدة :ألف دينار

 تحليل نفقات التأجير العمومي 1-1

 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 99.65 75935 60.48 76200 125998 تونس

 93.93 6319 50.54 6727 13312 حلق الوادي

 98.20 2897 56.72 2950 5201 قرطاج

 99.33 2085 59.31 2099 3539 سيدي بوسعيد

 99.69 7456 38.63 7479 19362 املرس ى

 99.22 4993 60.65 5032 8297 باردو

 97.19 4323 49.71 4448 8949 الكرم

 94.15 4278 54.41 4544 8352 سيدي حسين

 98.91 108286 56.72 109479 193010 مجموع والية تونس

 92.60 9754 50.33 10534 20929 اريانة

 93.41 5258 44.14 5629 12752 سكرة
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 96.79 4130 48.62 4267 8777 رواد

 91.57 1509 54.70 1648 3013 قلعة االندلس

 70.59 528 39.30 748 1903 سيدي ثابت

 99.69 2561 51.53 2569 4986 التضامن

 82.78 2110 50.08 2549 5090 املنيهلة

 92.51 25850 48.64 27944 57450 مجموع والية اريانة

 99.96 7094 55.13 7097 12874 بن عروس

 82.29 3067 40.75 3727 9146 رادس

 99.20 5361 61.12 5404 8842 مقرين

 98.69 3081 68.74 3122 4542 حمام االنف

 99.85 2700 59.30 2704 4560 الزهراء

 99.18 1572 46.08 1585 3440 مرناق

 100.00 2272 46.85 2272 4850 املحمدية

 99.03 610 51.12 616 1205 الخليدية

 100.00 2752 56.71 2752 4853 بومهل

 99.87 2381 52.40 2384 4550 حمام الشط

 99.91 4597 55.43 4601 8300 املروج

 99.16 2935 51.12 2960 5790 فوشانة

 99.07 855 43.50 863 1984 نعسان

 97.98 39277 53.49 40087 74936 مجموع والية بن عروس

 98.83 2538 55.85 2568 4598 منوبة

 99.26 1733 60.96 1746 2864 الدندان

 98.27 1249 50.32 1271 2526 الجديدة

 97.45 1454 55.90 1492 2669 طبربة

 99.84 606 49.11 607 1236 برج العامري 

 99.44 1241 48.58 1248 2569 املرناقية

 98.97 481 56.64 486 858 البطان

 99.30 2140 53.38 2155 4037 وادي اليليل

 99.94 3316 62.57 3318 5303 دوار هيشر

 66.03 309 43.98 468 1064 البساتين

 98.10 15067 55.40 15359 27724 مجموع والية منوبة

 96.31 4641 43.00 4819 11207 نابل

 98.23 2550 53.28 2596 4872 دار شعبان



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

91 

 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 96.94 1047 41.25 1080 2618 بني خيار

 95.74 562 52.65 587 1115 ورةاملعم

 99.13 455 59.61 459 770 الصمعة

 99.23 2181 44.43 2198 4947 قربة

 99.32 1016 54.27 1023 1885 تازركة

 90.84 1973 42.93 2172 5059 منزل تميم

 91.31 2133 42.85 2336 5452 قليبية

 96.65 462 49.90 478 958 حمام االغزاز

 93.77 752 46.30 802 1732 الهوارية

 96.20 2125 32.32 2209 6834 سليمان

 98.07 356 61.11 363 594 قربص

 99.38 1277 42.68 1285 3011 منزل بوزلفة

 98.52 1068 47.36 1084 2289 بني خالد

 98.42 2494 48.05 2534 5274 قرنبالية

 82.64 938 44.60 1135 2545 بوعرقوب

 93.63 5016 42.86 5357 12500 الحمامات

 98.31 812 63.88 826 1293 امليدة

 90.32 280 51.67 310 600 ازمور 

 88.91 481 58.17 541 930 منزل حر

 99.18 850 61.83 857 1386 تاكلسة

 96.84 429 46.39 443 955 زاويةالجديدي

 99.49 589 69.65 592 850 دار علوش

 44.63 187 39.16 419 1070 فندق جديد

 97.03 294 48.87 303 620 غرانتز 

 97.19 277 42.66 285 668 بوشاري 

 81.85 248 50.50 303 600 سيديالجديدي

 94.91 35493 45.25 37396 82634 مجموع والية نابل

 97.96 1629 50.76 1663 3276 زغوان

 96.14 1295 47.26 1347 2850 الزريبة

 96.43 1215 37.25 1260 3383 الفحص

 98.07 610 50.94 622 1221 ور الناظ

 99.30 993 52.63 1000 1900 بير مشارقة

 91.99 540 39.96 587 1469 جبل الوسط
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 98.11 156 28.91 159 550 صواف

 39.72 85 44.96 214 476 العمايم

 95.20 6523 45.30 6852 15125 مجموع والية زغوان

 99.80 7402 56.17 7417 13205 بنزرت

 99.89 886 48.95 887 1812 العالية

 99.22 1647 55.15 1660 3010 لراس الجبل

 99.44 710 56.40 714 1266 املاتلين

 99.86 708 56.40 709 1257 رفراف

 99.73 2542 53.66 2549 4750 منزل بورقيبة

 97.33 837 65.95 860 1304 سجنان

 97.64 538 53.24 551 1035 غار امللح

 97.82 359 52.65 367 697 عوسجة

 95.57 2005 51.87 2098 4045 ماطر

 92.98 1060 49.14 1140 2320 منزل جميل

 98.79 979 53.86 991 1840 منزل عبد الرحمان

 99.45 908 62.41 913 1463 تينجة

 68.42 221 41.41 323 780 غزالة

 47.77 107 28.72 224 780 جومين

 49.32 217 43.14 440 1020 اوتيك

 95.44 272 49.91 285 571 لحشاشنةا

 96.70 21398 53.77 22128 41155 مجموع والية بنزرت

 94.59 3815 52.38 4033 7700 باجة

 94.17 775 55.31 823 1488 نفزة

 99.35 1987 51.85 2000 3857 مجاز الباب

 94.85 903 63.94 952 1489 تستور 

 96.22 790 51.44 821 1596 تبرسق

 95.48 570 61.11 597 977 ينزهرة مد

 73.13 430 56.70 588 1037 قبالط

 98.80 495 59.43 501 843 العقولة

 22.20 99 59.07 446 755 تيبار

 39.03 201 60.73 515 848 وشتاتة

 48.00 108 47.77 225 471 سيدي سماعل

 69.66 124 45.76 178 389 السلوقية
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 88.17 10297 54.45 11679 21450 مجموع والية باجة

 98.52 2921 45.11 2965 6573 جندوبة

 90.96 1841 56.50 2024 3582 بوسالم

 90.50 1086 55.81 1200 2150 غار الدماء

 77.46 347 43.92 448 1020 وادي مليز

 99.19 1834 58.59 1849 3156 طبرقة

 99.59 1206 65.14 1211 1859 عين دراهم

 73.61 664 65.46 902 1378 فرنانة

 78.32 242 63.06 309 490 بني مطير

 97.51 666 64.62 683 1057 بلطة بوعوان

 68.23 277 69.28 406 586 سوق السبت

 54.21 206 74.36 380 511 الجواودة

 43.55 162 70.19 372 530 القلعة/ املعدن

 35.73 159 60.30 445 738 عين الصبح

 24.00 84 61.95 350 565 الخمايرية

 86.35 11695 55.98 13544 24195 مجموع والية جندوبة

 99.69 4141 67.28 4154 6174 الكاف

 90.31 746 50.40 826 1639 سيدي يوف

 99.82 1117 52.34 1119 2138 تاجروين

 99.04 723 56.20 730 1299 قلعة سنان

 97.42 490 51.96 503 968 القلعة الخصباء

 97.73 860 63.31 880 1390 الجريصة

 92.16 835 57.85 906 1566 الدهماني

 98.36 838 62.46 852 1364 القصور 

 97.71 1196 73.56 1224 1664 السرس

 98.42 435 43.85 442 1008 نبر

 98.86 261 64.86 264 407 منزل سالم

 83.43 292 59.22 350 591 الطويرف

 96.56 365 64.29 378 588 زعفران

 97.06 297 64.29 306 476 بهرة

 35.53 70 56.29 197 350 املرجى

 96.46 12666 60.73 13131 21622 مجموع والية الكاف

 99.29 2239 54.31 2255 4152 سليانة
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 94.26 624 48.75 662 1358 بوعرادة

 95.59 933 59.66 976 1636 قعفور 

 99.70 998 51.65 1001 1938 الكريب

 98.38 606 53.01 616 1162 برقو

 99.88 806 43.39 807 1860 مكثر

 86.32 612 54.45 709 1302 الروحية

 99.80 491 56.81 492 866 العروسة

 96.64 547 60.08 566 942 كسرى 

 94.66 496 50.58 524 1036 سيدي بورويس

 32.89 98 45.15 298 660 سيدي مرشد

 51.46 123 44.34 239 539 الحبابسة

 93.75 8573 52.40 9145 17451 سليانةمجموع والية 

 99.09 7947 54.15 8020 14812 القيروان

 98.27 910 44.24 926 2093 خةبيالس

 98.57 760 46.03 771 1675 الوسالتية

 97.25 248 45.95 255 555 عين جلولة

 98.26 846 56.79 861 1516 حفوز 

 98.98 776 52.30 784 1499 العال

 78.29 1028 51.49 1313 2550 بوحجلة

 76.24 616 48.65 808 1661 نصر هللا

 98.41 992 55.26 1008 1824 حاجب العيون 

 96.42 485 52.56 503 957 الشراردة

 95.74 427 42.08 446 1060 الشبيكة

 96.76 508 59.66 525 880 منزل مهيري 

 98.35 298 39.87 303 760 سيسب

 85.27 191 44.80 224 500 جهينة

 93.20 233 35.87 250 697 رقادة

 89.43 203 47.29 227 480 عبيدة

 86.09 229 53.20 266 500 الشوايحية

 83.08 221 60.05 266 443 الهعينالبضاء

 58.57 147 67.84 251 370 شواش ي

 94.77 17065 51.70 18007 34832 مجموع والية القيروان

 98.07 5530 62.77 5639 8984 القصرين
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 95.50 2525 62.01 2644 4264 سبيطلة

 98.22 827 48.90 842 1722 سبيبة

 92.82 892 49.41 961 1945 تالة

 90.58 692 60.30 764 1267 جليان

 97.26 639 38.92 657 1688 تالبت

 96.12 967 58.05 1006 1733 ماجل بالعباس

 98.45 1082 44.37 1099 2477 فريانة

 92.98 888 50.42 955 1894 فوسانة

 97.07 398 47.73 410 859 حيدرة

 58.05 155 34.90 267 765 العيون 

 76.54 460 56.27 601 1068 حاس ي الفريد

 89.73 1765 71.92 1967 2735 النور 

 98.26 4738 85.88 4822 5615 الزهور 

 35.26 110 33.77 312 924 الشرايع

 43.36 98 42.01 226 538 الرخمات

 61.00 61 17.79 100 562 لخمايسيةعين ا

 55.76 179 46.52 321 690 خمودة

 60.82 402 61.55 661 1074 بوزقام

 92.39 22408 59.44 24254 40804 مجموع والية القصرين

 91.63 3164 54.12 3453 6380 سيدي بوزيد

 90.74 627 49.36 691 1400 جلمة

 88.83 827 49.00 931 1900 الرقاب

 98.28 855 67.29 870 1293 اس ياملكن

 92.69 596 60.66 643 1060 بير الحفي

 98.21 549 60.96 559 917 السبالة

 99.83 589 67.05 590 880 علي بن عون 

 84.48 343 49.51 406 820 املزونة

 98.42 437 63.43 444 700 اوالد حفوز 

 89.47 510 63.33 570 900 منزل بوزيان

 78.31 195 57.91 249 430 سوق الجديد

 93.07 215 55.00 231 420 السعيدة

 51.49 156 61.21 303 495 بنور 

 29.38 47 57.14 160 280 باطن الغزال
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 37.14 52 53.85 140 260 رحال

 91.58 174 59.38 190 320 املنصورة

 53.68 124 45.47 231 508 االحواز / االسودة

 88.73 9460 56.22 10661 18963 مجموع والية سيدي بوزيد

 96.60 13086 44.95 13547 30140 سوسة

 98.92 458 46.25 463 1001 قصيبة والثريات

 99.53 3805 52.95 3823 7220 مساكن

 99.57 5539 50.48 5563 11020 حمام سوسة

 85.05 1490 54.21 1752 3232 القلعة الصغرى 

 95.10 1494 49.39 1571 3181 اكودة

 95.57 1983 46.89 2075 4425 الكبرى القلعة 

 96.03 702 45.29 731 1614 هرقلة

 99.38 637 36.84 641 1740 سيدي بوعلي

 98.74 1413 39.18 1431 3652 النفييضة

 98.80 1316 47.91 1332 2780 بوفيشة

 98.11 883 45.85 900 1963 زاوية سوسة

 97.01 714 60.33 736 1220 الزهور 

 96.49 743 48.83 770 1577 املسعدين

 92.75 448 43.24 483 1117 سيدي الهاني

 90.97 403 52.12 443 850 كندار

 25.40 63 50.00 248 496 قريمات هيشر

 85.87 158 26.67 184 690 شط مريم

 96.30 35335 47.09 36693 77918 مجموع والية سوسة

 92.82 4989 37.74 5375 14243 املنستير

 99.05 626 48.13 632 1313 خنيس

 97.82 672 46.36 687 1482 بنبلة

 98.45 828 51.19 841 1643 الوردانين

 83.86 764 44.57 911 2044 الساحلين

 93.17 1650 41.89 1771 4228 جمال

 96.16 976 46.33 1015 2191 زرمدين

 65.30 365 51.14 559 1093 بني حسان

 93.44 484 37.13 518 1395 قصيبة املدوني

 92.76 615 53.04 663 1250 بنان بوضر
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 99.75 406 55.60 407 732 طوزة

 99.76 820 52.52 822 1565 صيادة

 99.57 2071 40.34 2080 5156 قصر هالل

 79.03 2612 39.64 3305 8338 املكنين

 98.30 2259 42.36 2298 5425 طبلبة

 91.02 912 47.76 1002 2098 البقالطة

 98.96 476 53.98 481 891 طةمل

 99.84 613 51.12 614 1201 بوحجر

 92.23 487 54.77 528 964 سيدي عامر

 89.42 414 58.31 463 794 قنطش

 96.83 305 47.51 315 663 منزل فارس ي

 96.92 283 54.17 292 539 سيدي بنور 

 91.78 279 50.00 304 608 غنادة

 98.03 298 54.38 304 559 شراحيل

 96.47 547 54.73 567 1036 منزل النور 

 97.54 436 48.64 447 919 منزل كامل

 97.73 387 51.16 396 774 املصدور/ منزل حر

 96.07 538 51.28 560 1092 منزل الحياة

 98.66 294 59.13 298 504 عميرة الفحول 

 96.40 348 50.14 361 720 عميرة التوازرة

 97.22 315 61.25 324 529 عميرة الحجاج

 92.89 27069 44.16 29140 65989 مجموع والية املنستير

 96.65 4612 54.31 4772 8787 املهدية

 99.35 1518 51.55 1528 2964 قصور الساف

 98.57 1658 50.47 1682 3333 الشابة

 98.82 754 58.24 763 1310 سيدي علوان

 99.37 626 57.96 630 1087 بومرداس

 97.69 1610 49.68 1648 3317 الجم

 85.48 583 56.83 682 1200 شربان

 103.54 1229 53.35 1187 2225 السواس ي

 98.57 691 53.68 701 1306 رجيش

 99.52 412 46.41 414 892 كركر

 96.91 408 45.27 421 930 اوالد الشامخ
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 98.72 540 63.53 547 861 هبيرة

 88.50 508 47.60 574 1206 ملولش

 100.00 507 54.34 507 933 البرادعة

 43.95 109 42.18 248 588 سيدي زيد

 40.40 80 33.96 198 583 الحكايمة

 91.70 221 52.05 241 463 تاللسة

 67.18 174 47.61 259 544 زالبة

 95.52 16240 52.27 17002 32529 مجموع والية املهدية

 98.48 23643 54.00 24007 44455 صفاقس

 97.56 1722 41.18 1765 4286 ية الدايرساق

 90.11 1941 37.37 2154 5764 ساقية الزيت

 91.56 1486 38.88 1623 4174 العين

 99.15 820 53.56 827 1544 جبنيانة

 98.38 666 53.77 677 1259 الحنشة

 100.00 1070 46.14 1070 2319 قرقنة

 82.02 689 53.06 840 1583 بير علي

 95.86 1019 44.63 1063 2382 املحرس

 94.54 1697 38.82 1795 4624 قرمدة

 96.32 1073 41.49 1114 2685 الشيحية

 96.73 917 42.61 948 2225 عقارب

 83.84 415 48.39 495 1023 منزل شاكر

 73.48 629 51.07 856 1676 الصخيرة

 99.45 2161 50.99 2173 4262 طينة

 82.27 492 64.09 598 933 الغريبة

 52.58 173 31.54 329 1043 العامرة

 97.40 225 19.28 231 1198 العوابد

 38.71 72 41.43 186 449 الناظور/ سيدي

 79.49 155 27.46 195 710 الحاجب

 93.04 147 28.78 158 549 حزق اللوزة

 79.59 156 41.97 196 467 االعشاش

 93.44 171 34.86 183 525 النصر

 95.53 41539 48.24 43483 90135 ية صفاقسمجموع وال 

 99.70 6743 66.81 6763 10122 قفصة
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 89.85 1098 62.09 1222 1968 السند

 92.90 2998 67.48 3227 4782 الرديف

 93.70 2245 59.90 2396 4000 املتلوي 

 96.93 7802 81.17 8049 9916 ام العرائس

 97.81 2141 73.73 2189 2969 القطار

 99.75 1626 69.21 1630 2355 ظيلةامل

 97.24 4021 78.76 4135 5250 القصر

 65.00 234 45.28 360 795 بلخير

 51.56 99 37.07 192 518 سيدي عيش

 66.37 369 60.24 556 923 اللة

 95.50 191 50.89 200 393 سيدي بوبكر

 61.73 200 47.65 324 680 زانوش

 95.28 29767 69.94 31243 44671 مجموع والية قفصة

 99.56 3186 64.00 3200 5000 توزر

 99.46 923 59.79 928 1552 دقاش

 99.03 1937 70.79 1956 2763 نفطة

 95.13 430 59.47 452 760 حامة الجريد

 99.47 1690 78.84 1699 2155 تمغزة

 91.32 442 59.46 484 814 حزوة

 98.73 8608 66.84 8719 13044 مجموع والية توزر

 95.75 2185 49.19 2282 4639 قبلي

 98.89 1162 45.42 1175 2587 دوز 

 94.61 597 51.93 631 1215 جمنة

 91.55 466 56.43 509 902 القلعة

 96.06 829 59.19 863 1458 سوق االحد

 92.94 382 50.24 411 818 الفوار

 93.20 274 60.49 294 486 رجيم معتوق 

 30.41 104 46.15 342 741 بشري/ جرسين

 80.80 282 55.84 349 625 بشري فطناسة

 91.61 6281 50.89 6856 13471 مجموع والية قبلي

 99.93 4562 45.11 4565 10119 قابس

 98.67 1556 55.80 1577 2826 الحامة

 99.27 542 59.80 546 913 املطوية
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 98.46 574 60.10 583 970 وذرف

 98.92 1285 62.78 1299 2069 مارث

 87.82 418 52.77 476 902 مطماطة الجديدة

 95.83 1217 55.22 1270 2300 غنوش

 97.63 412 66.77 422 632 الزارات

 99.66 890 54.85 893 1628 شنني / النحال

 98.43 313 78.52 318 405 مطماطة القديمة

 37.10 82 49.11 221 450 منزل حبيب

 97.54 277 47.18 284 602 ثامر/بوعطوش

 98.31 291 53.82 296 550 كتانة

 96.87 371 65.69 383 583 دخيلة توجان

 99.27 407 59.42 410 690 بوشمة

 89.31 568 47.15 636 1349 تبلبو

 97.08 13765 52.54 14179 26988 مجموع والية قابس

 98.64 3119 41.06 3162 7700 مدنين

 98.74 4002 53.77 4053 7537 جربة حومة السوق 

 94.82 2418 44.98 2550 5669 جرجيس

 99.45 3100 69.64 3117 4476 بن قردان

 85.81 381 46.35 444 958 بني خداش

 99.37 3637 42.52 3660 8607 جربة ميدون 

 95.34 839 47.03 880 1871 جربة اجيم

 63.71 244 41.45 383 924 سيدي مخلوف

 92.27 191 49.76 207 416 بوغرغرة

 96.09 787 48.40 819 1692 جرجيس الشمالية

 97.11 18718 48.37 19275 39850 مجموع والية مدنين

 98.37 2894 53.90 2942 5458 تطاوين

 98.56 685 53.50 695 1299 غمراسن

 97.07 464 63.31 478 755 رمادة

 99.79 485 74.31 486 654 ذهيبة

 98.43 628 65.91 638 968 البير االحمر

 90.30 326 57.21 361 631 الصمار

 59.34 108 35.55 182 512 تطاوين الجنوبية

 96.68 5590 56.26 5782 10277 مجموع والية تطاوين
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 الوحدة : الف دينار املصدر : ادب بلديات

 البلدية
اجمالي اعتمادات 

 العنوان االول 

اجمالي 

اعتمادات 

 جيرأالت

ادات نسبة اعتم

جير مقارنة أالت

بمجموع اعتمادات 

 التصرف

اجمالي املنجز تعهد 

 يرأجبعنوان الت

نسبة املتعهد مقارنة 

 باالعتماد

 95.62 546970 52.66 572038 1086223 املجموع العام

م د من مجموع اعتمادات  572 بلغت القيمة الجملية لالعتمادات املرسمة بعنوان التأجير العمومي لكافة البلديات

. و املالحظ في هذا الخصوص وانه خالفا ألحكام القانون االساس ي  % 52.66م د وهو ما يقابل نسبة  1086تصرف تقدر ب 

من اعتمادات التسيير فان اغلب  %50للبلديات والذي اقتض ى ان ال تتجاوز نسبة االعتمادات املخصصة للتأجير نسبة 

 بلدية. 350حالة من مجموع  212هذه النسبة . حيث فاقت اعتمادات التأجير النسبة املسموح بها في البلديات لم تحترم 

 التأجير مقارنة بإجمالي اعتمادات التصرف. توزيع عدد البلديات حسب نسبة اعتمادات ن ويبين الجدول والرسم البياني املوالي

 %40اقل من  %50الى  40من  %60الى  50من  %70الى  60من  %80الى  70من  %80اكثر من 

2 10 60 139 108 31 

 

 

وهي بلدية محدثة و بلدية ام العرايس من  % 85.88% في بلديات الزهور من والية القصرين بنسبة 80وقد فاقت هذه النسبة 

 %. 40نسبة اقل من حالة فقط ب 31%. وفي املقابل سجلت بعض البلديات نسبة تحكم محترمة في 81.17والية قفصة بنسبة 

عموما ان اقرار مبدا تفرغ رؤساء البلديات وتحميل نفقات التأجير الخاصة بهم على حساب ميزانيات البلديات وكذلك تسوية 

 بعض الوضعيات وتطبيق مدونة الخطط قد افض ى الى توليد ضغط اضافي على نفقات التأجير دون ان يقابلها تحسن في املداخيل. 

لى انه ورغم هذه الوضعيات اال ان جميع ميزانيات البلديات قد حظيت بمصادقة امناء املال الجهويين ويتجه التأكيد ع

 ولم يتم الطعن في اي وضعية.ألحكام الفصل ...ولم يتم تسجيل اتخاذ اي اجراء طبقا 

  2    

 عدد البلديات حسب اعتمادات التأجير مقارنة باعتمادات التصرف توزيع
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 : توزيع نفقات وسائل املصالح )القسم الثاني( حسب أوجه االنفاق -1-2

 الف دينار  : الوحدة 

 االعتماد التحميل/ وجهة النفقة

النسبة من 

مجموع 

اعتماد 

 الفصل

النسبة من 

مجموع اعتماد 

 القسم

املبالغ املتعهد 

 بها

النسبة من 

مجموع 

تعهدات 

 الفصل

النسبة من 

مجموع  

تعهدات 

 القسم

 27.02 34.15 90517 24.66 31.54 96539 نفقات الكهرباء

 11.80 14.92 39541 10.44 13.36 40890 الوقود

 13.38 16.91 44823 14.12 18.06 55285 خالص املتخلدات

 26.91 34.01 90148 29.08 37.19 113840 (1نفقات التسيير  األخرى/املتبقية)

 79.10 100.00 265029 78.18 100.15 306085 (02201مجموع نفقات التسيير )

 9.78 46.80 32770 9.57 43.84 37464 نفقات مناولة التنظيف

 11.12 53.20 37253 12.26 56.16 47986 (2نفقات االعتناء األخرى )

مجموع نفقات صيانة واستغالل 

 (02202التجهيزات العمومية )
85450 100.00 21.82 70023 100.00 20.90 

 100.00  335052 100.00  391535 املجموع

 املصدر " ادب بلديات"

باستثناء النفقات املخصصة  -02201لة االعتمادات املخصصة لوسائل املصالح واملرسمة بالفصل تشمل نفقات التسيير األخرى / املتبقية جم (1)

 للكهرباء والوقود وخالص الديون التي تم احتسابها بصفة منفصلة

املقابر والحدائق العمومية صيانة واالعتناء بالتجهيزات العمومية البلدية على غرار صيانة لتشمل نفقات االعتناء االخرى جملة االعتمادات املخصصة ل

 والتجهيزات الرياضية واألرصفة والطرقات والتنوير العمومي وغيرها...
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اي بنسبة تطور في  2018م د سنة  349م د مقابل  392قدر إجمالي االعتمادات املخصصة لوسائل املصالح  بحوالي 

من مجموع  %32باء بالقسط األكبر من هذه النفقات  بـ م د لنفقات التسيير وتستأثر نفقات خالص الكهر  306 منها %12دود ح

م د بعنوان  41م د لخالص متخلدات مسجلة بعنوان سنوات تصرف سابقة و  55م د  مقابل  96.5الفصل بما يعادل  نفقات 

 نفقات الوقود املخصص لوسائل النقل.

م دينار ملناولة 37م د منها  85ية بأكثر من كما قدرت االعتمادات املخصصة لنفقات استغالل وصيانة التجهيزات العموم

م د لنفقات االعتناء األخرى على غرار صيانة األرصفة والطرقات وتنظيم حركة املرور واالعتناء بالحدائق 48التنظيف و

الصيانة  الطرقات وغيرها من أعمالو والشواطئ وكذلك بالتنوير العمومي وصيانة املنشآت الرياضية واملقابر واملناطق الخضراء 

 العادية.

 : توزيع نفقات التدخل  )القسم الثالث( حسب أوجه االنفاق -1-2

 بلديات والية
مجموع 

 االعتماد

تدخل بعنوان تذاكر 

 االكل
 مساعدات اجتماعية

تدخالت في القطاع 

 الرياض ي
 تدخالت اخرى 

 االعتماد
النسبة من 

 االعتماد
 االعتماد

النسبة من 

 االعتماد
 االعتماد

ة من النسب

 االعتماد
 االعتماد

النسبة من 

 االعتماد

 41.14 6309 8.58 1316 30.34 4653 19.94 3058 15336 تونس

 53.89 2585 15.93 764 14.40 691 15.78 757 4797 اريانة

 52.61 3879 18.07 1332 14.57 1074 14.76 1088 7373 بن عروس

 44.34 929 21.24 445 12.22 256 22.20 465 2095 منوبة

 47.72 3793 25.99 2066 14.52 1154 11.76 935 7948 نابل

 50.67 755 22.15 330 14.70 219 12.48 186 1490 زغوان

 56.06 1744 18.39 572 10.67 332 14.88 463 3111 بنزرت

 46.87 748 23.81 380 15.16 242 14.16 226 1596 باجة

 42.26 775 22.30 409 19.19 352 16.25 298 1834 جندوبة

 58.87 667 24.27 275 11.56 131 5.30 60 1133 الكاف

 47.30 639 30.27 409 7.92 107 14.51 196 1351 سليانة

 46.91 1511 24.62 793 14.25 459 14.22 458 3221 القيروان

 53.34 1286 21.73 524 5.39 130 19.54 471 2411 القصرين

 42.08 696 35.97 595 1.51 25 20.44 338 1654 سيدي بوزيد

 53.61 3693 17.00 1171 14.55 1002 14.84 1022 6888 سوسة

 49.87 3181 30.07 1918 9.74 621 10.33 659 6379 املنستير

 49.31 1386 22.41 630 12.74 358 15.55 437 2811 املهدية

 57.60 4487 9.20 717 17.12 1334 16.07 1252 7790 صفاقس

 51.46 1636 3.27 104 16.07 511 29.19 928 3179 قفصة

 46.40 419 12.85 116 14.17 128 26.58 240 903 توزر

 64.58 465 10.14 73 9.03 65 16.25 117 720 قبلي
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 بلديات والية
مجموع 

 االعتماد

تدخل بعنوان تذاكر 

 االكل
 مساعدات اجتماعية

تدخالت في القطاع 

 الرياض ي
 تدخالت اخرى 

 االعتماد
النسبة من 

 االعتماد
 االعتماد

النسبة من 

 االعتماد
 االعتماد

ة من النسب

 االعتماد
 االعتماد

النسبة من 

 االعتماد

 51.64 960 18.83 350 12.80 238 16.73 311 1859 قابس

 50.39 1742 20.77 718 13.07 452 15.77 545 3457 مدنين

 44.57 304 37.39 255 3.08 21 14.96 102 682 تطاوين

 49.53 44589 18.07 16262 16.17 14555 16.23 14612 90018 املجموع العام

فقط من اجمالي اعتمادات العنوان االول   % 8.29م د ما يمثل  90بلغت جملة االعتمادات املخصصة للتدخل العمومي 

 14.5م د بعنوان خدمات تذاكر االكل لفائدة االعوان و 14.6م د مقابل  16وقد بلغت جملة التدخالت في القطاع الرياض ي حوالي 

بقية التدخالت في القطاع الثقافي والشباب والطفولة وغيرها بنسبة  استأثرتم د بعنوان مساعدات اجتماعية مختلفة. كما 

 م د. 44.5هامة تقدر بحوالي 

 

 : الثاني( تحليل نفقات التنمية بالنسبة للبلديات  ) العنوان 4-2

 الوالية

 العنوان الثاني
بلغ إجمالي االعتمادات 

املرسمة بالعنوان الثاني  ملختلف 

ما  2019البلديات بعنوان تصرف 

م د  1190م د مقابل   1441قدره 

اي بنسبة تطور  2018سنة 

م بقايا 855منها ..14.42بحوالي

اعتمادات منقولة من سنوات 

م د مفتوحة بعنوان 586سابقة و

ة  وفي املقابل بلغت القيمة السن

م د 379الجملية للمبالغ املتعهد 

 .%26.35ما يمثل نسبة 

 التعهد املنجز االعتمادات

 النسبة التعهد املنجز املجموع السنة البقايا

 28.16 54430 193265 84088 109177 تونس

 23.58 25927 109966 36582 73384 اريانة

 12.57 26740 212711 62156 150555 بن عروس

 23.19 7532 32473 11581 20892 بنزرت

 32.67 26498 81111 42575 38536 نابل

 39.92 8027 20109 5267 14842 باجة

 45.44 18379 40443 27723 12720 الكاف

 35.90 4876 13581 9006 4575 سليانة

 29.90 8197 27415 13005 14410 جندوبة

 38.18 8264 21643 10283 11360 زغوان

 41.95 8182 19503 10819 8684 سوسة
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 الوالية
 العنوان الثاني

 النسبة التعهد املنجز املجموع السنة البقايا

 38.83 16406 42247 23389 18858 املنستير

 30.48 8891 29170 14317 14853 املهدية

 34.74 16775 48284 25095 23189 القيروان

 25.52 32140 125937 45352 80585 القصرين

 24.20 26744 110530 53179 57351 سيدي بوزيد

 20.24 9972 49270 8031 41239 صفاقس

 37.90 36007 95017 52222 42795 قفصة

 21.26 4298 20219 7643 12576 توزر

 17.18 3993 23238 9982- 33220 قابس

 9.12 2325 25494 13742 11752 مدنين

 44.55 10006 22458 12010 10448 تطاوين

 15.83 10574 66816 20976 45840 قبلي

 40.87 4034 9871 6340 3531 منوبة

 26.35 379217 1440771 585399 855372 املجموع

  املصدر : ادب بلديات

 الوحدة :ألف دينار

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني بالبلديات حسب  األقسام 4-2-1

 لجدول املوالي.لاقسام طبقا  06مل نفقات التنمية املرسمة بالعنوان الثاني للبلديات ثالثة اجزاء موزعة على تش

 

 

 الجزء الخامس الجزء الرابع الجزء الثالث

االستثمارات  -6ق  املجموع

 املباشرة

 -7قسم 

التمويل 

 العمومي

نفقات  -8قسم 

 التنمية الطارئة

نفقات  -9  قسم

طة تنمية مرتب

 بموارد موظفة

 -10قسم 

تسديد اصل 

 الدين

 -11قسم 

االعتمادات 

 املحالة

 855372 42923 0 3332 0 1603 807514 بقايا

 585399 13564 45711 230 6477 807- 520224 السنة

 1440771 56487 45711 3562 6477 796 1327738 مجموع االعتمادات

النسبة من مجموع 

 االعتماد
92.15 0.06 0.45 0.25 3.17 3.92 100.00 

التعهد مجموع 

 املنجز
311878 14 0 1547 44778 21000 379217 

النسبة من 

 االعتمادات
23.49 1.76 0.00 43.43 97.96 37.18 26.32 

النسبة من مجموع 

 التعهدات
82.24 0.00 0.00 0.41 11.81 5.54 100.00 

 الوحدة :الف دينار         املصدر " ادب بلديات"                                                                                                                                                                                                           
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 % 92.15نصيب االكبر من اعتمادات التنمية بنسبة استاثرت االعتمادات املخصصة لالستثمارات املباشرة بال

  من مجموع االعتمادات.  %8في حين لم تتجاوز بقية االقسام مجتمعة 

  .2018مسجلة بذلك تراجع طفيف مقارنة بسنة % 3.92كما يالحظ ضعف االعتمادات املحالة من الوزارات التي لم تتجاوز 
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  2حوصلة 

 2019انيات العمومية في سنة بامليز  النفقاتحصائيات تنفيذ إ 

 احصائيات تنفيذ النفقات بميزانية الدولة ) املهمات أي الوزارات وما يوازيها( -1

  توزعت بين العنوان األول ) نفقات  رمليون دينا 43.021االعتمادات املرخص فيها بقانون املالية بما في ذلك التكميلي بلغت

 م.د(. 1009صناديق الخزينة ) 4و  3 والعناوينم.د (   12.070لتنمية ) وعنوان ثاني نفقات ا م.د(  29.940التصرف  )

 م. د وبالعنوان الثالث  10.715بالعنوان الثاني حوالي  2018جملة الفواضل املنقولة كاعتمادات تعهد عن سنة  بلغت

واب ) الوزارات والهيئات العتمادات املوزعة في منظومة أدب بمختلف األبام.د وبالتالي تصبح جملة  326والرابع حوالي 

 م. د 54.063الدستورية والدين العمومي والنفقات الطارئة( 

  بالعنوان %  ونسبة التعهد  98% ونسبة التعهد بنفقات العنوان األول  79بلغت نسبة التعهد العامة بالنفقات

 % 53الثاني 

   العنوان % من جملة نفقات  65وزانية الدولة مي النفقات املتعهد بها على% من جملة  ـ39بــتستأثر نفقات التأجير

 % من جملة النفقات بميزانية الدولة 4. ويالحظ تواصل محدودية املبالغ املخصصة لوسائل املصالح التي تمثل حوالي األول 

 من جملة نفقات العنوان األول. %6و 

  وخدمة  15نفقات أصل الدين بـ  %من جملة النفقات في حين تستأثر 6تمثل نفقات االستثمارات املباشرة حوالي %

 %.7,5الدين بـ 

 احصائيات تنفيذ النفقات بميزانيات املؤسسات العمومية : -2

  مؤسسة يتصرف آليا على منظومة آدب مؤسسات بلغت نفقاتها  832مؤسسة منها  56بلغ عدد املؤسسات العمومية

 832نسبة اإلنجاز العامة  استقرتوبالتالي لعمومية لكل املؤسسات ا م. د مدرجة بامليزانيات  2590م. د من جملة  1765

 .% بالعنوان الثاني 44%  مقابل  85ت غ%  في حين أن نسبة االنجاز لنفقات التصرف بل 68دود حفي مؤسسة 

  م .د لنفقات  501م.د مقابل  1264  اآلليبلغت نفقات التصرف بميزانيات املؤسسات العمومية ذات التصرف

 الثاني( التنمية ) العنوان

 احصائيات تنفيذ النفقات بميزانيات املجالس الجهوية : -3

  م. د بالعنوان الثاني. 1479م.د بالعنوان األول و 65م.د منها   1544 ةبلغت االعتمادات  املدرجة بميزانيات املجالس الجهوي 

   م.د. 619بالعنوان الثاني  2018ن سنة مبلغ حجم البقايا املنقولة 

  في حين أن نسبة التعهد بالعنوان األول  43 ةالجهوي سالنفقات بميزانيات املجالب للتعهدامة بلغت النسبة الع %

 % بالعنوان الثاني. 41% مقابل 90كانت 

   693م.د بالعنوان األول و  59م. د منها  676االعتمادات املتعهد بها  جملةبلغت. 
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   م.د ( ويليه املجالس  102عتمادات بالعنوان الثاني بـ )والية تونس بالنصيب األكبر من اال بيستأثر املجلس الجهوي

 م.د ( 71م. د( ونابل) 94م.د( والقيروان ) 59الجهوية بواليات  القصرين) 

   يليه  املجالس  87احتل املجلس الجهوي بوالية سوسة املرتبة األولى في نسبة استهالك اعتمادات العنوان الثاني بــــ %

 (%58( ونابل )%61بوزيد ) دي%(  سي 63)الجهوية لواليات بنزرت 

 : البلدياتاحصائيات تنفيذ النفقات بميزانيات  -4

   م. د  2527ما قدره  2019بلغت جملة االعتمادات املرسمة بميزانيات البلديات على منظومة أدب للتصرف سنة

 .2018بقايا منقولة عن سنة م.د  855م. د بالعنوان الثاني بما في ذلك  1440م.د بالعنوان األول و  1086ومنها 

  ـــبلغت النسبة العامة الستهالك ميزانيات الـ م.د ولئن تجاوزت نسبة استهالك  1362% بمبلغ  53بلدية إلى  350  ـــــ

ـــ%  فان استهالك االعتمادات بالعنوان الثاني كان ضعيفا بنسب90االعتماد بالعنوان األول ال  ــ ــــ ـــــ ــ ذلك  سريف% و  27ة في حدودــ

باألساس من عدم تمكن البلديات من تحقيق املوارد املتوقعة مما يجعلها تعطي األولوية لنفقات العنوان األول وتبقى مشاريع 

 العنوان الثاني في االنتظار.

   م  335% من العنوان األول( و 55م.د )  546م .د إلى نفقات تأجير بمبلغ  983ول وقدرها توزعت نفقات العنوان األ

 ( والبقية نفقات طارئة وغير موزعة.%2,5م. د خدمة الدين )  26( و %34وسائل املصالح ) .د
 



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

109 

 : احصائيات الصفقات العمومية بالوزارات واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية املحور الثالث

لجماعات املحلية بدخول ا –تونيبس  –استكمال االستعمال الوجوبي ملنظومة الشراء على الخط  2019عرفت سنة 

املنظم للصفقات العمومية وبالتالي   2014 -1039املنقح لألمر  2018لسنة  416واملؤسسات العمومية طبقا ملقتضيات األمر عدد 

 أصبحت كل الصفقات تبرم وجوبا على الخط باستثناء الصفقات املمولة أجنبيا أو حاالت التعذر املرخص فيها.

مية بتقريرها السنوي محورا إلحصائيات إبرام الصفقات العمومية للدولة واملؤسسات وتخصص مراقبة املصاريف العمو 

العمومية والجماعات املحلية وختمها باعتبار أن هذه العقود تؤدي الى تنفيذ نفقات عمومية واستعمال مبالغ هامة من املال العام 

تلف املجاالت والقطاعات والجهات وهو ما يجعل هذه االحصائيات باإلضافة إلى كونها تعكس حجم املشاريع والبرامج التي تنفذ في مخ

 تستقطب اهتمام مختلف هياكل التصرف العمومي واإلعالم واملواطنين ومختلف املسؤولين وأصحاب القرار والسياسيين.

ملفات وتحرص مراقبة املصاريف على أن يتضمن املحور تطور و توزيع عدد ومبالغ الصفقات العمومية ومالحقها و 

ختمها للهياكل املذكورة دون اعتبار املنشآت العمومية وذلك حسب طبيعة الهياكل و طبيعة الطلب العمومي و التوزع الجهوي و 

 القطاعي و حسب لجان مراقبة هذه الصفقات باإلضافة للتوزيع حسب طرق االبرام .

بالنسبة للمبالغ في   arrondissementحيانا اللجوء الى و يتم أ 2020مالحظة: االحصائيات صادرة من منظومة ادب في شهر مارس 

 . Excel  الجداول اإلحصائية باملحور لتسهيل مقروئيتها مع الحفاظ على مجموعها الصحيح الناتج عن حسابها الكامل باعتماد

 2019-2015تطور عدد ومبالغ الصفقات العمومية املبرمة خالل الفترة  .1

 3155بمبلغ  صفقة 9299تراجعا للسنة الثالثة على التوالي ليبلغ  2019املبرمة سنة عرف عدد الصفقات العمومية 

 .2018م د في سنة  3819صفقة بمبلغ  9773مليون دينار مقارنة ب 

 : ويفسر هذا التراجع بعدة عوامل من أهمها

   بات التي تعرفها املالية بطء فتح االعتمادات املخصصة لالستثمارات املباشرة أي املشاريع العمومية نظرا للصعو

 العمومية وهو ما جعل أغلب الهياكل العمومية تؤجل انجاز املشاريع الجديدة والتركيز على املشاريع الجارية.

   غياب مشاريع كبرى جديدة ويبرز ذلك من خالل التقلص الحاد ملبالغ وعدد الصفقات املعروضة من طرف الوزارات

 2019مليون دينار سنة  425الى  2018مليون دينار سنة  1352ات العمومية والتي تراجعت من على اللجنة العليا ملراقبة الصفق

  2019صفقة في سنة  279الى  2018صفقة سنة  418كما تراجع عدد هذه الصفقات من 
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 تطور مبالغ وعدد الصفقات العمومية املبرمة

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 9299 9773 10466 10775 9878 عدد الصفقات

 % 05- % 07- % 03- % 09+  %11+  نسبة التطور السنوي 

 3155 3819 4040 6363 5035 مبالغ الصفقات

 % 07 % 10 % 11.7 %18.7 %17.5 النسبة من ميزانية الدولة

 الوحدة: مليون دينار                                          

تمكن  وبالتاليتتعلق بالصفقات املبرمة املدرجة على منظومة ادب في شكل بطاقة بيانية لكل صفقة : نشير إلى أن االحصائيات  مالحظة

 املنظومة من حصر عدد الصفقات املبرمة واملدرجة على أدب والذي يختلف عن عدد امللفات التي نظرت فيها لجان مراقبة الصفقات وعدد طلبات

 نه ابرام عدة صفقات إذا ما كان الطلب العمومي موزعا إلى عدة أقساط.العروض باعتبار أن طلب عروض يمكن أن ينتج ع

 : 2019 توزيع عدد ومبالغ الصفقات العمومية حسب طبيعة الهياكل العمومية في سنة  -1

                                                                                   

 موميالهيكل الع                  
 نسبة املبلغ املبلغ نسبة العدد العدد

 %51 1612 %18 1681 الوزارات واالدارات املفوض لها

 %25 781 %58 5439 املؤسسات العمومية

 %15 486 %9 850 املجالس الجهوية

 %9 274 %14 1329 البلديات

 %100 3155 %100 9299 الجملة

 الوحدة : مليون دينار
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باملائة من عدد الصفقات في حين أن املؤسسات  18باملائة من مبالغ الصفقات بما يمثل  51ر ب يالحظ أن الدولة تستأث 

 باملائة من الجملة. 25باملائة من عدد الصفقات بمبالغ تمثل  58العمومية أبرمت 

توزيع عدد ومبالغ الصفقات العمومية حسب اختصاص لجان مراقبة الصفقات ولجان الشراءات والهياكل  -1

 : 2019ية في سنة العموم

 صفقة توزعت على لجان مراقبة الصفقات ولجان الشراءات كما يلي: 9299إبرام  2019سجلت سنة 

 نسبة املبلغ املبلغ نسبة العدد العدد اللجنة

 %24 772 %24 2248 اللجنة العليا

 %10 314 %9 883 اللجان الوزارية

 %26 810 %3 294 *اللجان الخاصة

 %23 726 %24 2221 اللجان الجهوية

 %2 61 %2 194 اللجان البلدية

 %6 203 %9 880 اللجان الداخلية للمؤسسات العمومية

 %8 266 %28 2579 لجان الشراءات

 %100 3155 %100 9299 الجملة

 الوحدة: مليون دينار

ت الصبغة السرية لبعض اللجان الخاصة هي لجان مراقبة الصفقات بتركيبة مغايرة وتختص بالنظر في الشراءات ذا* 

و املتعلق بضبط  2017لسنة  842و املنقح باألمر الحكومي عدد  1988لسنة  36الوزارات و أحدثت بمقتض ى االمر عدد 

 الطريقة الخاصة ملراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع و الداخلية و هياكل السجون و اإلصالح الراجعة لوزارة العدل . 
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ملراقبة الصفقات العمومية واللجان الجهوية ملراقبة الصفقات تستأثر بنصف عدد الصفقات يالحظ ان اللجنة العليا 

م د سنة  219ونصف مبالغ الصفقات وفي نفس السياق يالحظ تضاعف مبالغ الصفقات التي عرضت على اللجان الخاصة من 

 لسنة املذكورة. وهو ما يمثل حوالي ربع مبالغ إبرام الصفقات في ا 2019م د سنة  810الى  2018

من جملة عدد الصفقات بمبلغ  % 28صفقة تمثل  2579كما بلغ عدد الصفقات العمومية املبرمة بإجراءات مبسطة 

 من جملة مبالغ الصفقات. % 08وهو يمثل  مليون دينار 266جملي قدره 

 2019سنة  ل العموميةتوزيع مبالغ الصفقات حسب اختصاص لجان مراقبة الصفقات ولجان الشراءات وطبيعة الهياك

الهياكل العمومية ولجان مراقبة 

 الصفقات ولجان الشراءات

اللجنة 

 العليا

اللجان 

 الوزارية

 اللجان الخاصة**
اللجان 

 الجهوية

اللجان 

 البلدية

لجان 

املؤسسات 

 العمومية

لجان 

 الشراءات
 الجملة

 

االدارات املركزية 

 واملصالح املفوض لها

 1612 42 - - 100 810 233 425 املبلغ

 %  100 % 03 - - 06% 50% 14% 26% النسبة *

 املؤسسات العمومية
 53 251 املبلغ

 
173 - 203 99 781 

 100% 13% 26% - % 22 - 07% 32 % النسبة *

 املجالس الجهوية
 11 45 املبلغ

 
376 - - 52 486 

 %  100 % 11 - - % 77 - 01% 09% النسبة *

 البلديات
 274 72 - 61 75 - 16 48 ملبلغا

 %  100 % 26 - % 22 % 27 - % 06 %  17 النسبة *

 3155 266 203 61 726 810 314 772 املبلغ الجملة

 الوحدة مليون دينار                                 *النسبة من جملة مبالغ صفقات الهياكل العمومية املعنية     

 2019سنة  اختصاص لجان مراقبة الصفقات ولجان الشراءات وطبيعة الهياكل العموميةتوزيع عدد الصفقات حسب 

الهياكل العمومية ولجان مراقبة 

 الصفقات ولجان الشراءات

اللجنة 

 العليا
 اللجان الوزارية

اللجان 

 الخاصة

اللجان 

 الجهوية
 اللجان البلدية

لجان 

املؤسسات 

 العمومية

لجان 

 الشراءات
 الجملة

املركزية االدارات 

 واملصالح املفوض لها

 1681 348 - - 355 294 405 279 العدد

 % 100 % 21 - - % 21 %17 % 24 %  16 النسبة *

 املؤسسات العمومية
 5439 1505 880 - 1190 - 410 1454 العدد

 % 100 % 28 % 16 - % 22 - 07 % 27 النسبة *

 املجالس الجهوية
 850 274 - - 509 - 16 51 العدد

 % 100 % 32 - - % 60 - % 02 % 06 النسبة *

 البلديات
 1329 452 - 194 167 - 52 464 العدد

 % 100 % 34 - % 15 % 12 - % 04 % 35 النسبة *

 9299 2579 880 194 2221 294 883 2248 العدد الجملة

 *النسبة من  جملة عدد صفقات الهياكل العمومية حسب املعنية
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 فقات حسب الهياكل العمومية وطبيعة الطلب توزيع الص -3

 5439من حيث العدد أساسا على املؤسسات العمومية ب  2019سنة   9299وزع الصفقات العمومية البالغ عددها تت

(  ومن حيث املبالغ على %25صفقة ) 1681( و الوزارات )املصالح املركزية  واملصالح املفوض لها مركزيا و جهويا ( ب %58صفقة )

من  % 24م د ، في حين أن صفقات املجالس الجهوية و البلديات ال تمثل إال  781م د  و املؤسسات العمومية ب  1612الوزارات ب 

 صفقة. 2179 ــاملبالغ ب

% من جملة مبالغ  42أما من حيث طبيعة الطلبات أي موضوع الصفقات فانه يالحظ أن صفقات االشغال تمثل حوالي 

مليون دينار أي  1710صفقة  خالل السنة  في حين أن صفقات املواد والخدمات تمثل  2019ليون دينار  لعدد  م  1330الصفقات ب 

 صفقة وبالتالي فان صفقات التزود تمثل العدد األكبر من حيث املبالغ  والعدد  . 7035من جملة املبالغ  إلبرام  % 54ما يمثل 

 ة والهياكل العموميةتوزيع مبالغ الصفقات حسب طبيعة موضوع الصفق

 الهيكل

 الصفقةطبيعة 

 املجموع دراسات مواد وخدمات اشغال

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ
النسبة   

 االجمالية

)املصالح املركزية الوزارات

 واملفوض لها (
433 33% 1139 67% 39 34% 1612 51% 

 %25 781 %59 67 %26 450 %20 263 املؤسسات العمومية

 %15 486 %7 7 %1 13 %35 464 املجالس الجهوية

 %9 274 %0 0.4 %6 105 %13 168 البلديات
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 الهيكل

 الصفقةطبيعة 

 املجموع دراسات مواد وخدمات اشغال

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ
النسبة   

 االجمالية

 %100 3155 %100 114 %100 1710 %100 1330 الجملة

النسبة في جملة مبالغ 

 2019الصفقات سنة 
42% - 54% - 4% - 100% 

 

 الوحدة: مليون دينار

 وضوع الصفقة والهياكل العموميةتوزيع عدد الصفقات حسب طبيعة م

 الهيكل
 طبيعة الصفقة

 املجموع
النسبة في 

 دراسات مواد وخدمات أشغال الجملة

 %18 1681 49 1270 362 الوزارات )املصالح املركزية واملفوضة لها (  

 %58 5439 99 4620 720 املؤسسات العمومية

 %9 850 85 180 585 املجالس الجهوية

 %14 1329 12 965 352 البلديات

 %100 9299 245 7035 2019 الجملة

   %100 %3 %76 %22 2019النسبة في جملة عدد الصفقات سنة 
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 وحسب اللجان ذات النظر توزيع الصفقات حسب طرق اإلبرام  -4

 2019ولجان مراقبة الصفقات ولجان الشراءات في سنة  توزيع مبالغ الصفقات العمومية حسب طرق االبرام

طرق االبرام/ اللجان 

 املختصة

طلب العروض 

 بإجراءات عادية
 التفاوض املباشر

 اجراءات مبّسطة استشارة موّسعة

 املجموع

* *** 

 772 - 4 237 531 اللجنة العليا

 314 - 5 85 224 اللجان الوزارية

 810 - 326 481 3 اللجان الخاصة

 726 - 1 43 682 اللجان الجهوية

 203 - 0.3 70 132 ساتلجان املؤس

 61 - 0.7 6 53 اللجان البلدية
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طرق االبرام/ اللجان 

 املختصة

طلب العروض 

 بإجراءات عادية
 التفاوض املباشر

 اجراءات مبّسطة استشارة موّسعة

 املجموع

* *** 

 266 266 - - - لجان الشراءات

 3155 266 337 923 **1628 املجموع العام

 الوحدة: مليون دينار

 *االستشارة املوسعة هي طريقة إبرام تعتمد في إطار الشراءات التي تعرض على أنظار اللجان الخاصة.

 راجعة الى الصفقات وفقا لإلجراءات املبسطة واملبرمة في إطار طلبات العروض ** دون اعتبار املبالغ ال

ين طرق *** الصفقات بإجراءات مبسطة تبرم اغلبها وفق طلبات العروض مع اإلشارة الى ان  نظام أدب الذي نعتمده في استخراج املعطيات ال يميز ب

 . االبرام بالنسبة لهذا الصنف من إجراءات ابرام  الصفقات

 2019ولجان مراقبة الصفقات ولجان الشراءات في سنة  توزيع عدد الصفقات العمومية حسب طرق االبرام

طرق االبرام/ اللجان 

 املختصة
 التفاوض املباشر طلب العروض

 استشارة موّسعة
اجراءات 

 مبّسطة
 املجموع

* *** 

 2248 0 57 981 1210 اللجنة العليا

 883 0 21 216 646 اللجان الوزارية

 294 0 95 194 5 اللجان الخاصة

 2221 0 58 254 1909 اللجان الجهوية

 880 0 10 71 799 لجان املؤسسات

 194 0 15 34 145 اللجان البلدية

 2579 2579 0 0 0 لجان الشراءات

 9299 2579 256 1750 ** 4714 املجموع العام
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صفقة بمبلغ  4717باملائة أي  51سية إلبرام الصفقات العمومية ب يمثل طلب العروض بمختلف أصنافه الطريقة األسا

 باملائة من جملة مبالغ الصفقات العمومية للدولة واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية. 52م د أي  1628

اللجان م د عرضت على أنظار  453صفقة بمبلغ  981م د بالتفاوض املباشر منها  923صفقة بمبلغ  1750وأبرمت حوالي 

 العليا املختصة ملراقبة وتدقيق الصفقات ويالحظ ارتفاع في عدد ومبالغ الصفقات املبرمة بالتفاوض املباشر.

صفقة  176كما شهد اللجوء إلبرام الصفقات عن طريق اللجان الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية ارتفاع هاما من 

 .  2019د سنة م  810صفقة بمبلغ 294الى  2018م.د سنة  219بمبلغ 

 2579وتجدر اإلشارة إلى أن الصفقات بإجراءات مبسطة تبرم كلها تقريبا حسب طريقة طلب العروض وقد بلغ عددها 

 %(. 08م د فقط ) 266( بمبلغ %27صفقة )

 توزيع الصفقات حسب طريقة اإلبرام وحسب الهياكل -5

 702صفقة( والوزارات ) 2985سات العمومية )تركزت الصفقات املبرمة بطلب العروض من حيث العدد على املؤس

مليون دينار  3155مليون دينار من جملة  603صفقة( أما من حيث املبالغ فان هذه الصفقات تركزت بالوزارات بمبلغ يناهز 

البلديات ب مليون دينار و  415مليون دينار واملجالس الجهوية بحوالي  436وتوزعت بقية املبالغ بين املؤسسات العمومية بحوالي 

 مليون دينار. 174

مليون  639مليون دينار توزعت باألساس على الوزارات بـ  923أما الصفقات بالتفاوض املباشر فقد بلغت قيمتها حوالي 

 م د.  242دينار واملؤسسات العمومية ب 

 حسب طرق اإلبرام واللجان 2019عدد الصفقات لسنة  توزيع

 ذات النظر
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دينار بزيادة هامة عن مليون  337الصفقات املبرمة بناء على استشارة موسعة قدرت مبالغها بـ و في نفس السياق فان

 لجان.  03وتعلقت أغلبها بصفقات الطلبات ذات الصبغة األمنية التي تنظر فيها اللجان الخاصة وعددها  2018سنة 

 توزيع مبالغ الصفقات حسب طرق االبرام والهياكل

 طريقة اإلبرام/ الهياكل
الوزارات مصالح 

 مركزية ومفوضة

املؤسسات 

 العمومية
 املجموع العام لبلدياتا املجالس الجهوية

 1628 174 415 436 603 طلب العروض

 923 24 18 242 639 التفاوض املباشر

 337 4 1 4 329 استشارة موّسعة

 266 72 52 99 429 اجراءات مبّسطة

 3155 274 486 782 1612 املجموع  العام

 الوحدة: مليون دينار                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يع عدد الصفقات حسب طرق االبرام والهياكلتوز 

 طريقة اإلبرام/ الهياكل
 الوزارات مصالح

 املجموع العام البلديات املجالس الجهوية املؤسسات العمومية
 مركزية و مفوضة

 4714 573 454 2985 702 جملة عدد الصفقات بطلب العروض

 1750 245 94 910 501 التفاوض املباشر

 حسب طرق اإلبرام والهياكل العمومية 2019 لسنةالصفقات  مبالغتوزيع 
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 طريقة اإلبرام/ الهياكل
 الوزارات مصالح

 املجموع العام البلديات املجالس الجهوية املؤسسات العمومية
 مركزية و مفوضة

 256 59 28 39 130 ّسعةاستشارة مو 

 2579 452 274 1505 348 اجراءات مبّسطة

 9299 1329 850 5439 1681 املجموع العام

 الوزارات القطاعية ومختلف املجالس الجهوية وجملة بلديات كل واليةتوزيع عدد ومبالغ الصفقات حسب   -6

على الوزارات واملؤسسات العمومية اإلدارية   صفقة 9299و البالغ عددها   2019توزعت الصفقات املبرمة في سنة 

 واملجالس الجهوية حسب كل والية والبلديات )مجموع البلديات بكل والية( كما يلي:

 توزيع وترتيب مبالغ الصفقات العمومية وعددها حسب القطاعات )الوزارات ومؤسساتها(  6-1

اعتبار املنشآت العمومية التي ال تحتسب ألنها غير مدرجة  تمثل الوزارة واملؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر )دون 

ب" نظام أدب"( قطاعا عموميا وتبين اإلحصائيات التالية ترتيب املشترين العموميين والقطاعات حسب مبالغ االبرام وعدد 

  الصفقات.
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 عدد الصفقات  مبالغ الصفقات

 القطاع العمومي

مبالغ 

صفقات 

 الوزارة

مبالغ 

صفقات 

سات املؤس

التابعة 

 لها*

جملة 

مبالغ 

صفقات 

الوزارة 

 ومؤسساتها

 النسبة 

في جملة 

صفقات 

الدولة 

واملؤسسات 

 العمومية *

الترتيب 

حسب 

املبالغ 

 للقطاعات 

عدد 

صفقات 

 الوزارة

 عدد صفقات 

 املؤسسات

 التابعة لها 

 جملة عدد صفقات 

 الوزارة 

 ومؤسساتها

 النسبة من جملة عدد 

 صفقات الوزارات 

 ؤسساتها  *وم

الترتيب 

حسب 

 العدد 

 8 %4 289 26 263 1 %29 691 4 687 وزارة الدفاع الوطني

 6 %6 425 11 414 2 %15 360 2 358 وزارة التجهيز واالسكان

 3 %13 926 859 67 3 %14 328 268 59 وزارة الفالحة

 5 %7 527 51 476 4 %13 320 5 314 وزارة الداخلية

 1 %24 1734 1652 82 5 %10 228 205 22 لصحةوزارة ا

 4 %12 823 781 42 6 %5 127 112 15 وزارة التربية

 2 %21 1478 1460 18 7 %3 76 63 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 10 %1 87 21 66 8 %3 68 64 4 وزارة الشؤون االجتماعية

 9 %2 111 102 9 9 %2 53 3 49 وزارة الشباب والرياضة

 7 %6 398 345 53 10 %2 51 40 11 وزارة العدل

 11 %1 59 3 56 11 %1 25 - 25 رئاسة الجمهورية

 17 %0 20 12 8 12 %1 20 2 18 وزارة تكنولوجيا االتصال

 13 %1 46 4 42 13 %1 17 2 15 وزارة املالية

 12 %1 49 33 16 14 %- 6 1 5 وزارة الشؤون الثقافية

 16 %0 21 7 14 15 %- 5 1 4 رئاسة الحكومة

 15 %0 22 17 5 16 %- 4 2 2 وزارة امالك الدولة

 14 %1 46 45 1 17 %- 1.6 1 0.2 وزارة املرأة االسرة

 19 %- 9 2 7 18 %- 1.6 0.1 1.5 وزارة التجارة

 18 %- 16 1 15 19 %- 1.4 0.1 1.3 وزارة التكوين املنهي والتشغيل

 22 %- 4 - 4 20 %- 0.7 - 0.7 مجلس نواب الشعب

 28 %- 1 - 1 21 %- 0.5 - 0.5 وزارة التنمية

 23 %- 3 - 3 22 %- 0.5 - 0.5 -الصناعة-وزارة الصناعة

 21 %- 7 5 2 23 %- 0.5 0.3 0.2 وزارة السياحة

 20 %- 9 - 9 24 %- 0.3 - 0.3 وزارة الشؤون الخارجية

 24 %- 3 - 3 25 %- 0.3 - 0.3 -الطاقة–وزارة الصناعة 

 25 %- 3 - 3 26 %- 0.3 - 0.3 وزارة النقل

 29 %- 1 - 1 27 %- 0.2 - 0.2 وزارة الشؤون الدينية

 26 %- 2 2 - 28 %- 0.2 0.2 - وزارة البيئة والتنمية املستديمة

 27 %- 1 - 1 29 %- 0.2 - 0.2 وزارة الشؤون املحلية

 - %100 7120 5439 1681 - %100 2394 782 1612 املجموع

 الوحدة مليون دينار

 م د ال يحتسب  0.1باملائة او مبلغه اقل من  01*ما كانت نسبته اقل من 
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باملائة من جملة صفقات الوزارات بدون اعتبار املؤسسات العمومية من اشرافها  91وزارات أي تمثل  07ن أواملالحظ 

تحت إشرافها و يبين الجدول التالي تركز الصفقات العمومية باملائة من هذه الجملة إذا تم اعتبار املؤسسات التي هي    89و

 : على القطاعات التالية 2019سنة  املبرمة

 
 عدد صفقات الوزارة مبالغ صفقات الوزارة

 القطاع العمومي

مبالغ 

صفقات 

 الوزارة

مبالغ 

صفقات 

املؤسسات 

 التابعة لها*

جملة 

صفقات 

الوزارة 

واملؤسسات 

 العمومية

النسبة من 

 جملة

صفقات 

الدولة 

واملؤسسات 

 العمومية

الترتيب 

حسب 

 املبالغ

عدد 

صفقات 

 الوزارة

عدد 

صفقات 

املؤسسات 

 التابعة لها

جملة 

صفقات 

الوزارة 

 ومؤسساتها

النسبة من 

جملة عدد 

صفقات 

الوزارة 

 ومؤسساتها

الترتيب 

حسب 

 العدد

 8 %4 289 26 263 1 %29 692 5 687 وزارة الدفاع الوطني

 6 %6 425 11 414 2 %15 361 2 359 وزارة التجهيز واالسكان

 3 %13 926 859 67 3 %14 328 268 60 وزارة الفالحة

 5 %7 527 51 476 4 %13 320 6 314 وزارة الداخلية

 1 %24 1734 1652 82 5 %10 2287 206 22 وزارة الصحة

 4 %12 823 781 42 6 %5 127 112 15 وزارة التربية

 2 %21 1478 1460 18 7 %3 76 64 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - %87 6202 4840 1362 - %89 2133 662 1471 الجملة

 الوحدة : مليون دينار

نالحظ ان قطاعات التجهيز والفالحة والقطاعات االجتماعية من تعليم وصحة والقطاعات األمنية والعسكرية تمثل 

 باملائة من عدد الصفقات.  87باملائة من مبالغ الصفقات العمومية من غير املنشآت العمومية و 89حوالي  مجتمعة 

  2019خالل سنة   توزيع وترتيب مبالغ الصفقات العمومية و عددها حسب املجالس الجهوية  6-2

 مبالغ الصفقات املجالس الجهوية ع/ر

النسبة في 

جملة مبالغ 

صفقات 

املجالس 

 يةالجهو 

 عدد الصفقات الترتيب

النسبة في جملة 

عدد صفقات 

 املجالس الجهوية

 الترتيب

 2 %7 62 1 %9 42 املجلس الجهوي لوالية القيروان 1

 1 %9 79 2 %8 39 املجلس الجهوي لوالية نابل 2

 13 %3 29 3 %7 35 املجلس الجهوي لوالية سوسة 3

 3 %7 60 4 %7 32 املجلس الجهوي لوالية سيدي بوزيد 4

 7 %5 44 5 %6 29 املجلس الجهوي لوالية صفاقس 5

 4 %7 57 6 %6 28 املجلس الجهوي لوالية بنزرت 6

 10 %4 38 7 %6 27 املجلس الجهوي لوالية قفصة 7
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 مبالغ الصفقات املجالس الجهوية ع/ر

النسبة في 

جملة مبالغ 

صفقات 

املجالس 

 يةالجهو 

 عدد الصفقات الترتيب

النسبة في جملة 

عدد صفقات 

 املجالس الجهوية

 الترتيب

 6 %5 45 8 %6 27 املجلس الجهوي لوالية بن عروس 8

 15 %3 28 9 %5 26 املجلس الجهوي لوالية منوبة 9

 9 %5 40 10 %4 22 جلس الجهوي لوالية قابسامل 10

 11 %4 32 11 %4 21 املجلس الجهوي لوالية مدنين 11

 16 %3 26 12 %4 19 املجلس الجهوي لوالية املهدية 12

 5 %7 57 13 %4 18 املجلس الجهوي لوالية الكاف 13

 21 %2 19 14 %3 16 املجلس الجهوي لوالية سليانة 14

 14 %3 29 15 %3 14 لوالية املنستيراملجلس الجهوي  15

 17 %3 25 16 %3 13 املجلس الجهوي لوالية قبلي 16

 22 %2 17 17 %3 13 املجلس الجهوي لوالية تطاوين 17

 20 %2 21 18 %3 12 املجلس الجهوي لوالية توزر 18

 18 %3 24 19 %2 11 املجلس الجهوي لوالية باجة 19

 8 %5 43 20 %2 10 صريناملجلس الجهوي لوالية الق 20

 12 %4 31 21 %2 10 املجلس الجهوي لوالية تونس 21

 24 %1 7 22 %2 8 املجلس الجهوي لوالية زغوان 22

 19 %3 23 23 %1 6 املجلس الجهوي لوالية جندوبة 23

 23 %2 14 24 %1 4 املجلس الجهوي لوالية اريانة 24

 - %100 850 - %100 486 املجموع

 الوحدة: مليون دينار             

باملائة من جملة مبالغ صفقات املجالس الجهوية و  05مجالس جهوية تتجاوز أو تساوي  الـ  09يالحظ أن مبالغ صفقات  

يتصدرها املجلس الجهوي بوالية القيروان واملجلس الجهوي بوالية نابل و في املقابل تمثل صفقات والية أريانة املبلغ األقل و يعود 

لتعطل إبرام صفقات تهيئة املسالك في إطار البرنامج الجهوي للتنمية إثر بروز إشكال اختصاص اللجان العليا للنظر في  ذلك

 ملفات صفقات الجماعات املحلية .

 2019يات بالواليات وترتيبها سنة توزيع مبالغ وعدد الصفقات العمومية للبلد 6-3

 املجالس الجهوية ع/ر
مبالغ 

 الصفقات

في جملة  النسبة

مبالغ صفقات 

 البلديات

 الترتيب
عدد 

 الصفقات

النسبة في 

جملة عدد 

صفقات 

 البلديات

 الترتيب

 1 %11 146 1 %20 55 بلديات والية تونس 1

 2 %10 129 2 %9 24 بلديات والية نابل 2
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 املجالس الجهوية ع/ر
مبالغ 

 الصفقات

في جملة  النسبة

مبالغ صفقات 

 البلديات

 الترتيب
عدد 

 الصفقات

النسبة في 

جملة عدد 

صفقات 

 البلديات

 الترتيب

 3 %8 105 3 %9 24 بلديات والية صفاقس 3

 6 %6 79 4 %8 23 بلديات والية سوسة 4

 5 %6 81 5 %7 20 والية اريانة بلديات 5

 4 %7 97 6 %6 17 بلديات والية املنستير 6

 9 %5 63 7 %6 16 بلديات والية بن عروس 7

 7 %5 66 8 %4 11 بلديات والية بنزرت 8

 10 %4 55 9 %4 11 بلديات والية القيروان 9

 16 %3 37 10 %3 8 بلديات والية سيدي بوزيد 10

 13 %3 43 11 %2 7 ينبلديات والية مدن 11

 14 %3 40 12 %2 6 بلديات والية جندوبة 12

 12 %3 44 13 %2 5 بلديات والية الكاف 13

 18 %3 34 14 %2 5 بلديات والية سليانة 14

 8 %5 64 15 %2 5 بلديات والية القصرين 15

 15 %3 39 16 %2 5 بلديات والية املهدية 16

 21 %2 21 17 %2 5 بلديات والية زغوان 17

 11 %4 47 18 %2 5 بلديات والية باجة 18

 20 %2 25 19 %2 4 بلديات والية منوبة 19

 17 %3 37 20 %2 4 بلديات والية قابس 20

 19 %2 33 21 %1 4 بلديات والية قفصة 21

 23 %1 15 22 %1 2 بلديات والية تطاوين 22

 22 %1 16 23 %1 2 بلديات والية توزر 23

 24 %1 13 24 %0 1 والية قبلي بلديات 24

 - %100 1329 - %100 274 املجموع

 الوحدة : مليون الدينار

 146باملائة من مبالغ الصفقات ب  53واليات )تونس ونابل و صفاقس سوسة و أريانة( حوالي  05تمثل صفقات بلديات 

 صفقة.  1329( من جملة باملائة 40صفقة ) 540مليون دينار وذلك إلبرام  274مليون دينار من جملة 
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 الصفقات مالحق

تعرف مالحق الصفقات بكونها عقودا تكميلية لعقود الصفقات تهدف إلدخال تعديالت على العقد األصلي وفق ما 

تقتضيه الحاجة والضرورة وقد تتعلق بتعديالت في الكميات واملبالغ او تعديالت في االثمان او اآلجال او تعديالت اخرى مثل 

 رقام الحسابات البنكية او مقتضيات تعاقدية أخرى. تغيير ا

 2624)  2018ملحق صفقة )ملحق محاسبي على "ادب"( أي بزيادة طفيفة عن سنة  2880إبرام  2019وقد عرفت سنة 

. 2018باملائة في سنة  27و   2017 باملائة في سنة 23%من جملة عدد الصفقات املبرمة مقارنة ب  30ملحق ( وهو ما يمثل حوالي

ملحق وتعلقت هذه املالحق  928ملحق وصفقات األشغال ب  1802وتركزت هذه املالحق على صفقات التزود بمواد وخدمات ب 

بتغيير في الكميات ويكون في اغلب األحيان بالزيادة وهو ما يمكن من االستنتاج أن ضبط الحاجيات الكمية ال يتم  % 47بنسبة 

اس بنقص في الدراسات وفي ضبط الحاجيات من ناحية او بتغيير الحاجيات بمرور الزمن في ويفسر ذلك باألس بالدقة الكافية

 حاالت أخرى من ذلك اللجوء للزيادة في الكميات.

ملحق وهو ما يعكس الحاجة  792ملحق والوزارات ب  1286وتركزت املالحق على صفقات املؤسسات العمومية ب 

 713ما يتعلق بالكميات واملبالغ من ذلك ان صفقات املؤسسات العمومية عرفت املتكررة لتعديل عقود الصفقات خاصة في

باملائة من  13أي انه حوالي   2019في سنة  5439و  2018صفقة مبرمة في سنة  5351ملحق تغيير كميات من ضمن حوالي 

 الصفقات تعرف تعديال بملحق .

 االختام النهائية

ل املؤدية لتصفية وضعية صفقة عمومية و اغالق ملفها من طرف املشتري يعرف الختم النهائي بكونه جملة االعما

العمومي و يكون ذلك بتكوين ملف مفصل حول ظروف اإلنجاز و اجاله و الكميات و املبالغ النهائية املنجزة "يتم عرضه على 

باملوافقة استكمال ما تبقى من  صاحب الصفقة "و بعد ذلك على لجنة مراقبة الصفقات او لجنة الشراءات و يتم على اثر راي

 مستحقات لصاحب الصفقة و تحرير الضمانات عند االقتضاء .

ختم نهائي لصفقة على منظومة أدب علما وأن لجان مراقبة الصفقات نظرت في  1009إدراج  2019و قد عرفت سنة 

سمح باحتساب الختم ضمن االحصائيات التي أكثر من ذلك اال انه يحدث ان ال تدرج بطاقة ختم  الصفقة على املنظومة مما ال ي

 نقدمها في هذا املحور .

وتجدر اإلشارة إلى أن عديد الهياكل العمومية تبقى ملفات الختم النهائي دون إدراج على منظومة" أدب" رغم موافقة 

 لجان مراقبة الصفقات على هذه امللفات مما ال يسمح بالتثبت من ختم الصفقات.

االف صفقة( 10جملة عدد األختام غير متناسبة مع متوسط جملة عدد الصفقات املبرمة سنويا )ومن جهة أخرى فان 

تدل على تقصير هام في ختم الصفقات العمومية ويعني ذلك تقصيرا في اعمال التثبت من  2019في سنة   %  10حيث أن نسبة 
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من طرف هياكل التصرف ولجان مراقبة الصفقات  حسن التنفيذ ومن احترام اآلجال ومن استكمال عمليات الخالص ويتم ذلك

 ومراقبي املصاريف العمومية ومراقبي الدولة.

 وتمكن عمليات الختم النهائي من تقييم أداء أصحاب الصفقات وكذلك اداء مصالح املتصرفين في الصفقات العمومية.

مليون دينار وهو ما  4.1رجت على أدب هذا وبلغت جملة غرامات التأخير املوظفة على أصحاب الصفقات التي ختمت وأد

مام أ ضعيفام د ويعتبر هذا املبلغ  3155وقدرها  2019يمثل  تقريبا واحد باأللف من جملة مبالغ الصفقات العمومية في سنة 

 حجم وعدد الصفقات والتي يعرف عدد هام منها تأخيرا في اإلنجاز وهو ما تعاينه كل األطراف املعنية. 

ويعود ذلك إلى خصوصية هذه الصفقات  %93م د أي بنسبة  3.9رامات باألساس على صفقات األشغال وتتوزع هذه الغ

 التي تعتمد اجال مطولة لتنفيذها وتكثر فيها املتغيرات والصعوبات اثناء االنجاز.

باملائة من املبلغ  0.1 مليون دينار تمثل  4.1من خالل هذه املعطيات يتبين أن املبلغ الجملي لغرامات التأخير كان في حدود 

مليون دينار واذا ما اعتبرنا ان التأخير في اإلنجاز هو سمة شائعة في اغلب  3155ب   2019الجملي للصفقات البالغ في سنة 

الصفقات العمومية فانه يمكن ان نستنتج عدم حرص الهياكل العمومية على معاينة التأخير و بالتالي غرامات التأخير و يعود 

جزء كبير الى التهاون في ختم الصفقات العمومية من جهة و الى صعوبة معاينة التأخير في اإلنجاز في صفقات التزود و ذلك في 

صفقات الدراسات لتعقد عمليات التسليم أحيانا و التي تتم على عدة مرات و بطرق مختلفة مما ال يمكن أحيانا الهياكل 

 العمومية من تحديد فترات التأخير بدقة . 

صفقة تبرمها سنويا وهو رقم ضئيل يدل على  2077من جملة حوالي  2019صفقة في سنة  91تولت الوزارات ختم 

التقصير في ختم الصفقات من ذلك أن عديد الوزارات لم تقم بختم أي صفقة  من صفقاتها  كما ان وزارات أخرى هامة من 

باملائة وهو ما يتطلب مراجعة  10ز لم تتعدى نسب الختم فيها ال حيث عدد الصفقات املبرمة  كوزارة الفالحة ووزارة التجهي

 التراتيب الحالية ملزيد ختم الصفقات على كل مشتر عمومي.

ختم نهائي للصفقات التي قامت بها املؤسسات العمومية انحصرت في مؤسسات  577يالحظ من خالل هذه املعطيات أن 

ة للتنمية الفالحية ومؤسسات وزارتي التربية والتعليم العالي وبعض مؤسسات وزارة وزارة الفالحة وبالتحديد املندوبيات الجهوي

 صفقة تبرم سنويا تبقى ضئيلة جدا. 5400باملائة للملفات املختومة من جملة حوالي  11الصحة اال أن نسبة 

حة لختم ملفات الصفقات يالحظ من خالل هذه املعطيات أن عديد املجالس الجهوية  خالفا للوزارات، تولي عناية واض 

و املنستير وسوسة والقيروان وجندوبة ونابل وقبلي و هو ما يجعل النسبة الجملية  ومنها مجالس واليات تطاوين ومدنين وتوزر

 صفقة تبرم سنويا. 850باملائة من جملة حوالي  29لألختام تبلغ 

صفقة تبرم سنويا وحققت بلديات  1200حوالي باملائة من جملة  08بلغت النسبة الجملية ألختام صفقات البلديات 

 البلديات. باقيواليات نابل والكاف و مدنين  أفضل نسب الختم اال ان نسب الختم تبقى ضئيلة في 



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

126 

  -TUNEPS تونيبس منظومة: الخط على العمومية الصفقات ابرام -3

ط لكل الهياكل العمومية بداية من فان ابرام الصفقات العمومية أصبح وجوبيا على الخ 2018لسنة  416طبقا لألمر 

ارتفاعا هاما كما هو الشأن بالنسبة لعدد طلبات  Tunepsوبالتالي شهد عدد املنخرطين بمنظومة التونسيين  2019غرة سبتمبر 

 العروض املبرمة على الخط.

عمومية بما في ذلك الخط وهي تتعلق بكل الهياكل ال على وفيما يلي حوصلة لإلحصائيات التي توفرها منظومة الشراء

والتي نستنتج منها مدى تقدم إرساء املنظومة  EPNAاملنشآت العمومية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الغير إدارية 

 .2020وتعميمها الى حدود بداية شهر أكتوبر 

 : احصائيات مستعملي املنظومة -1

 2019 2018 2017 املستعملين / السنوات

 4281 1662 492 م عدد املزودين املصادق عليه

 5362 1906 333 عدد الشهادات االلكترونية الصادرة لفائدة  املزودين 

 642 245 163 عدد املشترين العموميين ) كل الهياكل العمومية (

 2058 861 85 عدد الشهادات االلكترونية الصادرة لفائدة  املشترين العموميين 

منخرطا  642والذي بلغ  2019هام في عدد املشترين العموميين في سنة من خالل هذه االحصائيات يالحظ التطور ال

ويعود ذلك لعامل وجوبية اعتماد ابرام الصفقات على الخط الذي شمل  2018منخرط في سنة  245جديدا مقارنة ب 

ة، كما نتج مؤسس 2520مجلس جهوي وكذلك املؤسسات العمومية وعددها يناهز  24بلدية و 350الجماعات املحلية وعددها 

مقارنة ب  4281عن عامل الوجوبية تسريع االقبال على االنخراط باملنظومة من طرف املزودين حيث بلغ عدد املنخرطين الجدد 

مات غالبية منخرط. ويمثل املزودين للمواد والخد 2220الى نهاية شهر سبتمبر ب  2020وتواصل هذا النسق في  2018في  1662

شخص طبيعي  9071شركة و 2811الى  2019الشغال والدراسات كما توزع هؤالء املزودون في سنة ا املزودين يليهم مزودي

 والبقية بين مقاولين منفردين وعدد ضئيل من الحرفيين وصغار التجار.

شهادة  7420ال  2019لى أن عدد الشهادات اإللكترونية املمنوحة للدخول الى املنظومة بلغ في سنة إوتجدر اإلشارة 

شهادة  3.2شهادة للمشترين العموميين )معدل  2058شهادة لكل مزود( و 1.25شهادة لفائدة املزودين )معدل  5362ع الى تتوز 

لكل مشتري عمومي( وبالتالي فانه يمكن االستنتاج أن أغلب املزودين يقتصرون على شهادة واحدة في حين أن أغلب املشترين 

 شهادات. 4و 3العموميين يستغلون  بين 

 : bidding -e صائيات طلبات العروض على الخط  إح -2

ومن الطبيعي ان  2018طلب عروض في سنة  869مقابل  3902ال  2019بلغ عدد طلبات العروض على الخط في سنة 

لوجوبية إبرام نتيجة طلب عروض(  4465الـ  2020يتواصل ارتفاع عدد طلبات العروض على الخط) ليبلغ في نهاية شهر سبتمبر 

 ات على الخط وفيما يلي إحصائيات تطور إبرام الصفقات على الخط:الصفق
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 2019 2018 2017 طلبات العروض / سنوات

 3902 864 308 عدد طلبات العروض على الخط في السنة

طلب عروض  1171طلب عروض تزود بمواد و  2015طلب عروض على الخط حسب املوضوع إلى  3902هذا و توزع 

 التزود بخدمات ودراسات. بأشغال والبقية بين 

طلب عروض مقابل  500بأكثر من  2019اشهر نوفمبر وديسمبر من سنة  خاللوتركزت ذروة فترات االبرام على الخط 

 أشهر جانفي وفيفري وأوت. خاللطلب عروض  200حوالي 

ج الخط وهو ما فقط خار  106عرض منها  13265طلب عروض ال 3902وفي نفس السياق بلغ عدد العروض املشاركة في 

 عرض في كل طلب عروض وهو ما يؤكد أهمية املنظومة في دفع املنافسة وتكريسها. 3.4يعني معدل 

 :contracting-e التعاقد على الخط  -3

 2020عقد الى نهاية سبتمبر  69و 2018عقود فقط في سنة  02عقد على الخط مقابل  149ابرام  2019عرفت سنة 

 عقد للتزود باألشغال والبقية للخدمات والدراسات. 15عقد و 26ود بمواد ب وتوزعت هذه العقود على التز

طلب عروض وهو ما يؤكد  3902قسط وذلك من ضمن  1824صفقة تضمنت  761كما تم تبليغ االسناد على الخط ل 

 تواصل العزوف عن االنخراط في  تبليغ االسناد والتعاقد على الخط.

 : Mall-shopping-e ط الشراء خارج إطار الصفقة على الخ -4

 13150و 2018في سنة  استشارة 742مقابل  استشارة 7361ال  2019بلغ عدد االستشارات على الخط في سنة 

( والبقية للخدمات 1314( وأشغال )5134وتعلقت االستشارات باألساس بالتزود بمواد ) 2020نهاية سبتمبر  إلىستشارات ا

 .2019ومي خدمة إصدار طلب التزود على الخط في سنة والدراسات ، ولم يستعمل أي مشتري عم

 : اقصاء املتعاملين االقتصاديين من املشاركة في  الصفقات العمومية احصائيات

املتعلق بضبط شروط وإجراءات اإلقصاء  2016أفريل  8مؤرخ في  2016لسنة  498طبقا ملقتضيات األمر الحكومي عدد 

فان املتعاملين االقتصاديين الذين يرتكبون أعماال أو أفعاال مخلة بالنزاهة على معنى  من املشاركة في الصفقات العمومية ،

اخالل  -اخالل بالنزاهة املهنية –اخالل باملنافسة  –تصاريح كاذبة  –مغالطة  –من األمر املذكور  ) تدليس  13الفصل 

ياكل العمومية  سواء كانت صفقات او شراءات خارج اطار بالواجبات التعاقدية  .....( يتم اقصاءهم من املشاركة في شراءات اله

 الصفقة و يشمل ذلك عقود املناولة في اطار هذه الشراءات . 

و تجدر اإلشارة الى  أن كل مشتري عمومي مدعو لالطالع على قائمة املتعاملين الذين تم اقصاءهم قبل اسناد الطلب 

 .العمومي 
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وتعلق  متعاملين. 08ونشرت قرارات إقصائهم  2019ذين تم إقصائهم في سنة وبلغ عدد املتعاملين االقتصاديين ال

 اقصاءهم  أساسا باألسباب التالية:

افتعال وثائق والتالعب بشهادات ملغالطة املشتري العمومي عند املشاركة في طلبات العروض )بطاقات  -1

ة/االدالء بمعطيات فنية مغلوطة/ االنخراط رمادية/رخص تزكية/مراجع فنية/مراجع مالية/شهادات املنشأ/شهادات علمي

 بالصندوق/تحاليل ...(

 التالعب وافتعال ضمانات بنكية وشهادات رفع اليد -2

 توفير مواد غير مطابقة للمواصفات ومحاولة مغالطة املشتري العمومي لقبولها  -3

ت العمومية واملتواصلة عقوبتهم وفيما يلي قائمة املتعاملين االقتصاديين الذين تم إقصاؤهم من املشاركة في الصفقا

 . 2019فقات في نهاية شهر سبتمبر وفق ما نشره املرصد الوطني للص

2019 

 

2018 

 

السنة التي تم فيها اتخاذ قرار اإلقصاء/ 

 املتعاملين االقتصاديين

مقاولة البناء واألشغال العمومية "نوار  -1

 الجردي")إقصاء وقتي(

 مؤسسة رشيد بن حسونة سناينية -2

 ة املانع بن احمد بن العياري حاجيمؤسس -3

 مقاوالت سالم لالشغال العامة و الطرقات -4

 مؤسسة ريم عبد الالوي للمقاوالت -5

 Meditec Domisantéشركة  -6

وريد -7  "CGI"قرطاج جنرال للت 

 "Tunisie Plus" شركة تونس ي بلوس -8

 شركة سعد الحطابي -1

 

قائمة املتعاملين االقتصاديين  الذين  

 عقوبتهم تم إقصاؤها و تتواصل

 املجموع 01 08
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 2019أهم األرقام املتعلقة بالصفقات العمومية في سنة 

 2019ة بالصفقات العمومية في سنة أهم األرقام املتعلق

 م د 3155 مبلغ الصفقات املبرمة 9299 عدد الصفقات املبرمة

 م د 2889 ديةمبلغ الصفقات املبرمة بإجراءات عا 6720 عدد الصفقات املبرمة بإجراءات عادية

 م د 266 مبلغ  الصفقات املبرمة بإجراءات مبسطة 2579 عدد الصفقات املبرمة بإجراءات مبسطة

 م د 1330 مبلغ صفقات االشغال 2019 عدد صفقات االشغال

 م د 1710 مبلغ صفقات التزود 7035 عدد صفقات التزود

 م د 114 مبلغ صفقات الدراسات 245 عدد صفقات الدراسات

د الصفقات املبرمة في اطار طلب العروض عد

 -دون اعتبار الصفقات بإجراءات مبسطة  –
4714 

مبلغ الصفقات املبرمة في اطار طلب 

دون اعتبار الصفقات بإجراءات  –العروض 

 -مبسطة 

 م د 1628

عدد الصفقات املبرمة في اطار التفاوض 

دون اعتبار الصفقات  –املباشر او استشارة 

 -طة بإجراءات مبس

2006 

مبلغ  الصفقات املبرمة في اطار التفاوض 

دون اعتبار الصفقات  –املباشر او استشارة 

 -بإجراءات مبسطة 

 م د 1260

 م د 358م د و تليها وزارة التجهيز ب  687اكبر وزارة مبرمة للصفقات هي وزارة بمبلغ 

 2880 عدد مالحق الصفقات
 نسبة عدد املالحق في جملة العدد السنوي 

 للصفقات
30 % 

 1009 عدد االختام النهائية
نسبة عدد االختام النهائية  في جملة العدد 

 السنوي للصفقات
10 % 

 م د 04 مبلغ غرامات التأخير املسجلة

نسبة مبلغ غرامات التأخير  في جملة املبلغ  

 السنوي للصفقات

 

0.1 % 
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 3حوصلة 

 2014احصائيات الصفقات العمومية في سنة 

  ويفسر ذلك  م.د 3155صفقة بقيمة  9299اصل تراجع عدد الصفقات ومبلغها للسنة الثالثة على التوالي ليبلغ تو

بالصعوبات التي تعرفها املالية العمومية والتي أدت إلى التخلي عن املشاريع الجديدة أو إرجاءها. وهو ما يتبين من خالل غياب 

اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي تراجع حجم الصفقات  ملفات ملشاريع كبرى جديدة فيما تم عرضه على

 2019سنة  م.د 425إلى  2018سنة  م.د 1352املعروضة عليها من 

  2018في سنة  م.د 219مقابل  م.د 810عرفت الصفقات املعروضة على اللجان الخاصة ارتفاعا هاما لتبلغ قيمتها 

 املبرمة. وهو ما يمثل ربع مبالغ الصفقات

  م.د بالتفاوض  923صفقة بمبلغ  1750عرف اللجوء إلى طريقة التفاوض املباشر ارتفاعا ملحوظا حيث أبرمت

صفقة بملغ  132م.د ، كما ارتفع عدد الصفقات املبرمة بناء على استشارة موسعة من  710صفقة بمبلع  1534املباشر مقابل 

 .2019.د سنة م 337صفقة بمبلغ  256إلى  2018م.د سنة  136

  تمثل صفقات وزارات التجهيز والفالحة والدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي يمعية مؤسساتها

 .2019%  من جملة الصفقات املبرمة سنة  91العمومية 

  ملالحق % من جملة عدد الصفقات املبرمة وتعلق نصف هذه ا 30ملحق وهو ما يمثل  2880بلغ عدد املالحق املبرمة

بالتغيير في الكميات والذي يعود أساسا إما إلى التقدير الغير جيد  للحاجيات أو إلى التمديد في آجال التنفيذ وبالتالي زيادة في 

 الكميات.

  من جملة الصفقات 10ختم نهائي أدرجت على منظومة أدب وهو ما يمثل حوالي  1009بلغ عدد األختام النهائية %

يلة تدل على تقصير أغلب الهياكل العمومية في ختم الصفقات مع ما يتبع ذلك من عدم تقييم ألداء املبرمة وهو نسبة ضئ

 األطراف املعنية وعدم استخالصها غرامات التأخير وعدم استكمال خالص أصحاب الصفقات وتحرير الضمانات.
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 2019 املسجلة بعنوان تصرف سنة : متابعة وتقييم اإلخالالت املحور الرابع

دف هذا املحور إلى جرد اهم النقائص املسجلة  في مستوى بعض أوجه التصرف العمومي وهو ما من شأنه ان يعين يه

 املتصرفين على تفاديها وان يساعدهم على تعزيز انظمة الرقابة الداخلية بهياكلهم للتقليل من املخاطر املصاحبة لتصرفهم.

مومية من خالل جرد اإلخالالت املسجلة بمختلف املكاتب وتبويبها حسب هذا وتسعى الهيئة العامة ملراقبة املصاريف الع

 درجات الخطورة والتواتر إلى التأسيس ملقاربة التصرف حسب املخاطر. 

وتم للغرض مواصلة اعتماد املنهجية املعتمدة في تقارير الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية بعنوان تصرف سنوات 

ثلة في تجميع املعطيات الخاصة باإلخالالت املسجلة باملكاتب املركزية والجهوية في بطاقات وصفية تبين واملتم 2018و  2017

املعطيات األساسية حول وموضوع اإلخالل والنصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة ويقوم املراقب املعني بتقييم أولي لدرجة 

 رجة التواتر وبيان مآل أعماله الرقابية.خطورة اإلخالالت التي سجلها مكتبه مع تقدير د

 وقد تم اعتماد سلم قياس موحد لتقدير خطورة اإلخالالت  وتواترها وذلك كالتالي:

 :سلم قياس خطورة اإلخالل 

 بسيط )ممارسة رديئة( -

 ضعيف الخطورة )تأويل خاطئ للنص وممارسة رديئة( -

 متوسط الخطورة )مخالفة التراتيب دون ضرر مالي( -

 ود ضرر مالي محدود للمشاريع أو  وجود تضارب مصالح أو اخالل بالنزاهة مع مخالفة التراتيب(خطير )وج -

 شديد الخطورة )مخالفة للتشريع وضرر مالي فادح( -

  (2019سلم قياس تواتر اإلخالل: )على امتداد الثالث سنوات السابقة لـ 

 نادر ) سواء في الهيكل املعني وإدارات أخرى( -

 تصر على الهيكل املعني وبصفة محدودة(ضعيف التواتر )يق -

 متوسط التواتر  )يتكرر في الهيكل املعني أو في هياكل أخرى في مرات متباعدة( -

 كثير التواتر )اخالال  شائعا في الهيكل املعني أو الهياكل أخرى(. -



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

132 

صرف املختلفة وذلك من وللتعميق في تحليل النقائص املسجلة تم اعتماد معيار مآل الرقابة على النفقات وأعمال الت

 خالل تضمين مراقبي املصاريف ملواقفهم وفق إجابات محددة تجاه أعمال التصرف ويكون ذلك كاآلتي:

 رفض نهائي -1

 رفض أولي مع تأشير الحق -2

 إرجاء لحين التبرير وتأشير الحق -3

 إرجاء لحين التبرير ورفض التأشير الحقا -4

 تأشير من البداية مع التنصيص على مالحظات. -5

 2019نقيصة على مستوى املكاتب املركزية والجهوية بعنوان تصرف  256وقد انتهت املنهجية املعتمدة إلى جرد  هذا

 توزعت  كما يلي:

 196 .إخالال مسجال لدى املكاتب الجهوية 

 60 .إخالال مسجال لدى املكاتب املركزية 

% من  81التي تقوم به الهياكل الجهوية التي تتصرف في  ويفسر تركز اإلخالالت باملكاتب الجهوية للعدد الكبير ألعمال التصرف

 من قبل مراقب املصاريف العمومية.% من جملة أعمال التصرف املؤشر عليها  62امليزانيات العمومية وتؤمن 

 توزيع اإلخالالت بين املكاتب حسب طبيعة النفقة : 1.1

 املكتب

 توزيع اإلخالالت بين املكاتب حسب طبيعة النفقة

 اء عموميشر 

 املجموع أعمال وتدخالت أخرى  منح للجمعيات امتيازات عينية وتأجير

 صفقات
خارج إطار 

 الصفقات

 196 17 29 28 28 94 جهوي 

 60 1 8 9 7 35 مركزي 

 256 18 37 37 35 129 املجموع

 .2018و 2017و 2016والجدير بالذكر أن هذا التوزيع حافظ على هيكلته بنفس النسب تقريبا في سنوات 

 وفيما يلي تحليل هيكلة اإلخالالت  وتقييمها وتوزيعها وفق عدة مقاييس:
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 توزيع اإلخالالت حسب مقياس درجة الخطورة ومقياس التواتر: -1

رفين يعد تواتر اإلخالل بالهياكل املتصرفة مؤشرا ذا أهمية كبرى في تقدير جودة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى استجابة املتص

 بالرجوعو  ات مراقبي املصاريف وتوصياتهم ومدى مواكبتهم كذلك ملستجدات التصرف العمومي على املستوى املالي والترتيبي.ملالحظ

 : توزعت كما يلي 2019لقاعدة البيانات املجمعة من مختلف املكاتب تبين أن اإلخالالت املسجلة بعنوان تصرف 

 املجموع ضعيف نادر متوسط كثير التواتر

 خاللنوع اإل 

 20 5 10 5 0 شديد الخطورة )مخالفة للتراتيب وضرر مالي فادح(

 125 38 24 28 35 خطير )مخالفة للتراتيب وضرر مالي محدود(

 79 22 15 32 10 متوسط )مخالفة للتراتيب دون ضرر مالي(

 17 4 5 2 6 ضعيف) تأويل خاطئ للنص وممارسة رديئة(

 15 8 5 2 0 بسيط )ممارسة رديئة(

 256 77 59 69 51 املجموع

 : توزيع اإلخالالت حسب مقياس التواتر بين املكتب الجهوية واملركزية -2

 توزيع اإلخالالت املسجلة باملكاتب املركزية والجهوية حسب درجات التواتر -2

 توزيع اإلخالالت املسجلة باملكاتب املركزية والجهوية حسب درجات التواتر

 مقياس التواتر

 تباملك

 مركزي  جهوي  العدد 

 45 11 34 كثير 

 69 20 49 متوسط

 61 14 47 نادر 
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 توزيع اإلخالالت املسجلة باملكاتب املركزية والجهوية حسب درجات التواتر

 مقياس التواتر

 تباملك

 مركزي  جهوي  العدد 

 81 15 66 ضعيف

 256 60 196 املجموع

 

 

 

 

 

 : توزيع اإلخالالت حسب مآل الرقابة على النفقة وأعمال التصرف املختلفة

خالالت املسجلة لديهم في تصرف تبين من خالل معالجة البيانات املتعلقة بمواقف مراقبي املصاريف بخصوص أهم اإل 

أن الحاالت التي قدر فيها مراقبو املصاريف أن النقيصة املسجلة خطيرة أو شديدة الخطورة تم  رفضها نهائيا مباشرة أو  2019

% من العدد الجملي للعينة وارتبط  47,2حالة وهو ما يمثل  121الرفض بعد إرجاء البت ملزيد التثبت.  وبلغت هذه الحاالت 

الرفض بتسجيل إخالالت تم اعتبارها خطيرة ملخالفتها للتشريع أو شديدة الخطورة ملخالفتها للتشريع وتسببها ألضرار مالية 

 متفاوتة الفداحة.

حالة تم إرجاء البت فيها ثم كان  42حالة كان مصيرها الرفض النهائي مباشرة و 79وتوزعت حاالت الرفض املذكورة على  

 مصيرها الرفض.

 

 يع اإلخالالت املسجلة باملكاتب املركزية والجهوية حسب مواقف مراقب املصاريف ) حسب العينة املعتمدة(توز 

 موقف مراقب املصاريف
 املكتب

 املجموع
 جهوي  مركزي 

 79 62 17 رفض نهائي

 42 35 7 إرجاء البت ثم رفض

 28 24 4 رفض ثم تأشير ) بعد رفض في وقت أولي(

 26 20 6 التأشيرة مع مالحظة( تأشير مع مالحظة )

 81 55 26 البت ثم التأشير ) التاشير بعد ارجائها في وقت أولي(إرجاء 

 256 196 60 املجموع
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 2019حوصلة ألهم اإلخالالت املسجلة في سنة   -4

 

 تقييم اإلخالل جدول مفصل لإلخالالت

موضوع 

 اإلخالل

موضوع 

 اإلخالل

عدد 

 الحاالت

 موقف مراقب املصاريف درجة تواتر االخالل درجة خطورة اإلخالل

خطير 

 جدا
 نادر ضعيف متوسط كثير بسيط ضعيف متوسط خطير

الرفض 

 النهائي

الرفض 

ثم 

 التأشير

إرجاء 

البت ثم 

 التأشير

التأشيرة 

أو 

 املوافقة

 
)  الصفقات العمومية

 تتوزع كما يلي(
129 7 75 33 8 6 34 40 25 30 63 18 42 6 

 

 

 

I 

املرحلة 

 التحضيرية

دراسات 

وإعداد 

كراسات 

الشروط 

وبرمجة 

 الشراءات

نقائص في 

وثائق 

الدعوة إلى 

 املنافسة

15 0 7 3 2 3 1 5 1 8 8 2 4 1 

عدم 

مالئمة 

الشروط 

الفنية 

واملهنية 

لطبيعة 

 الطلب

12 0 11 1 0 0 2 5 1 4 6 2 3 1 

عدم 

التقيد 

باملخطط 

التقديري 

 السنوي 

  البرام

الصفقات 

 العمومية

6 1 3 0 1 1 2 3 0 1 3 2 1 0 

 رفض التأشيرة: 

 حالة121  

شير  بعد رفض تا

ثم تأشيرة بعد 

إعادة عرض 

امللف وتجاوز 

 حالة 28: اإلخالل

إرجاء البت 

 لحين التبرير:

 حالة   81

التأشير مع 

 مالحظة: 

  حالة 26

 الرفض:

 حالة 149  

 إرجاء البت:

 حالة 81

 التأشير:

 حالة 26  
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 تقييم اإلخالل جدول مفصل لإلخالالت

موضوع 

 اإلخالل

موضوع 

 اإلخالل

عدد 

 الحاالت

 موقف مراقب املصاريف درجة تواتر االخالل درجة خطورة اإلخالل

خطير 

 جدا
 نادر ضعيف متوسط كثير بسيط ضعيف متوسط خطير

الرفض 

 النهائي

الرفض 

ثم 

 التأشير

إرجاء 

البت ثم 

 التأشير

التأشيرة 

أو 

 املوافقة

تجزئة 

 الشراءات
14 2 8 4 0 0 2 7 2 3 6 0 6 2 

توجيه 

 الشراءات
8 1 4 2 1 0 2 4 1 1 4 0 3 1 

عدم 

اعتماد 

منظومة 

الشراء 

العمومي 

على 

 الخط*

2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

 

II 

مرحلة 

اإلبرام 

إشهار 

النتائج 

قييم وت

 العروض

نقائص في 

مرحلة 

فتح 

 العروض

15 0 10 5 0 0 8 1 3 3 7 1 7 0 

نقائص في 

مرحلة 

تقييم 

 العروض

12 1 10 1 0 0 5 3 4 0 7 2 3 0 

إسناد غير 

 قانوني
11 1 5 4 1 0 4 2 5 0 5 2 4 0 

إقصاء 

غير 

 قانوني

9 1 4 4 0 0 1 1 3 4 4 2 2 1 

III 
مرحلة 

  اإلنجاز
6 0 3 2 1 0 3 1 1 1 2 3 1 0 

IV 

مرحلة 

الختم 

 النهائي

نقائص في 

وثائق 

ملف 

الختم 

 النهائي

15 0 6 6 1 2 4 5 3 3 9 0 6 0 

التأخير في 

عرض 

ملف 

الختم 

النهائي على 

اللجنة 

 املختصة

4 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 2 2 0 

مواضيع أخرى تتوزع 

 كما يلي
              



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

137 

 

 تقييم اإلخالل جدول مفصل لإلخالالت

موضوع 

 اإلخالل

موضوع 

 اإلخالل

عدد 

 الحاالت

 موقف مراقب املصاريف درجة تواتر االخالل درجة خطورة اإلخالل

خطير 

 جدا
 نادر ضعيف متوسط كثير بسيط ضعيف متوسط خطير

الرفض 

 النهائي

الرفض 

ثم 

 التأشير

إرجاء 

البت ثم 

 التأشير

التأشيرة 

أو 

 املوافقة

V 5 13 2 17 11 11 10 4 0 3 13 16 4 36 امتيازات عينية وتأجير 

 

 1 3 2 3 1 3 2 3 0 2 2 4 1 9 إسناد منح دون تراخيص

خالص أجور دون احترام 

 التراتيب
10 1 5 3 1 0 1 1 3 5 5 0 5 0 

إسناد مادة حليب دون 

 احترام التراتيب
8 1 4 3 0 0 0 3 2 3 5 0 3 1 

إسناد لباس شغل دون 

 احترام التراتيب
9 1 3 5 0 0 0 4 3 2 4 0 2 3 

VI 8 9 13 26 17 11 16 12 9 6 23 17 1 56 نفقات مختلفة 

VII 

إسداء منحة بصفة غير 

 قانونية
26 1 8 7 6 4 1 8 3 14 13 6 3 4 

نقائص في ملف طلب 

الحصول على تمويل 

 عمومي

13 0 4 4 0 5 6 3 3 1 6 3 2 1 

 2 3 1 4 1 2 1 5 0 0 8 1 0 9 التثقيل الخاطئ

انتفاء الصبغة اإلدارية 

 للنفقة
6 0 2 4 0 0 0 3 2 1 2 2 1 1 

 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 تضارب املصالح*

VII 
شراء خارج إطار 

 الصفقات
35 8 17 10 0 0 1 3 12 19 16 0 10 8 

 

 2 4 0 8 9 3 3 1 0 0 8 5 3 16 استشارات صورية

توجيه الشراء نحو عالمة 

نة  تجارية معي 
10 2 7 1 0 0 0 0 5 5 5 0 2 4 

 2 4 0 3 5 4 0 0 0 0 1 5 3 9 التضييق في املنافسة

 256 املجموع 
20 125 79 17 15 51 69 59 77 122 33 74 27 

256 256 256 

بعنوان إخالال وترتيبها  تنازليا حسب درجة الحرج  25حصر أهم ويمكن ومن خالل البيانات املضمنة بالجدول اإلجمالي 

 : وفقا لتقدير مراقبي املصاريف كما يلي 2019ة سن

 مؤشر الحرج تفصيل اإلخالل ع/ر

 13,8 إسداء منحة بصفة غير قانونية 1

 12,8 استشارات صورية 2

 11,25 نقائص في مرحلة فتح العروض 3
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 مؤشر الحرج تفصيل اإلخالل ع/ر

 11,25 نقائص في وثائق الدعوة إلى املنافسة 4

 11,25 نقائص في وثائق ملف الختم النهائي 5

 9,8 تجزئة الشراءات 6

 8,45 نقائص في ملف طلب الحصول على تمويل عمومي 7

 7,2 عدم مالئمة الشروط الفنية واملهنية لطبيعة الطلب العمومي 8

 7,2 نقائص في مرحلة تقييم العروض 9

 6,05 إسناد غير قانوني 10

نة 11  5 توجيه الشراء نحو عالمة تجارية معي 

 5 ام التراتيبخالص أجور دون احتر  12

 4,05 إسناد لباس شغل دون احترام التراتيب 13

 4,05 إسناد منح دون تراخيص 14

 4,05 إقصاء غير قانوني 15

 4,05 التثقيل الخاطئ 16

 4,05 التضييق في املنافسة 17

 3,2 إسناد مادة حليب دون احترام التراتيب 18

 3,2 نحو مستوى جودة غير مناسب  توجيه الشراءات 19

 1,8 انتفاء الصبغة اإلدارية للنفقة 20

 1,8 عدم التقيد باملخطط التقديري السنوي لتنفيذ الشراءات العمومية 21

 0,8 التأخير في عرض ملف الختم النهائي على اللجان املختصة 22

 0,2 تضارب املصالح*  23

 0,2 عدم اعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط*  24

 0,2 إجراءات التبليغ  مخالفة 25

    املؤشر العام للخطورة= الخطورة * التواترC= FxG 

 خالل *يفسر هذا الترتيب بمستوى حدة أو فداحة اإلخالل حيث يتم احتساب درجة الخطورة ضارب عدد الحاالت أو التواتر  بغض النظر عن موضوع اإل 

 : : الصفقات العمومية املجال األول 

املكونة للعينة، ويفسر ذلك  208إخالال ضمن الـــ  129رصودة على مجال الصفقات العمومية بـ تركزت اإلخالالت امل

 بتشعب اإلجراءات املنظمة للشراء العمومي وعدم إملام املتصرفين وخاصة على املستوى الجهوي بعديد النصوص والتراتيب.

 : العمومية حسب درجات الخطورةءات ويبين الجدول التالي توزيع اإلخالالت املسجلة في مجال الشرا

 النسبة من املجموع العام عدد الحاالت مستوى الخطورة

 %5,43 7 شديد الخطورة

 %58,14 75 خطير

 %25,58 33 متوسط الخطورة
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 النسبة من املجموع العام عدد الحاالت مستوى الخطورة

 %6,20 8 ضعيف الخطورة

 %4,65 6 بسيط الخطورة

 %100,00 129 املجموع

 ات العمومية كما يلي:كما توزعت هذه الحاالت حسب املراحل األربعة للشراء

 املرحلة

 املكتب

 مركزي  جهوي  املجموع

 57 14 43 كراسات الشروط وإعداد وبرمجة الشراءات دراسات  املرحلة التحضيرية

 47 8 39 مرحلة اإلبرام

 6 2 4 اإلسناد والتعاقد مرحلة اإلنجاز

 19 4 15 بالنسبة للصفقاتمرحلة الختم النهائي 

 129 28 101 املجموع

في مرحلة التحضير للشراء العمومي التي  2019ويتضح من خالل املعطيات املضمنة بالجدول تركز اإلخالالت في تصرف 

 (.128حالة من  59حيث أنها بلغت  2018حالة )وهو ما تمت مالحظته في تصرف  129حالة من جملة  57تعلقت بها 

 .129حالة من جملة  91لدى املتصرفين الجهويين بعدد كما تجدر اإلشارة إلى أن اإلخالالت املذكورة متركزة 

ونستعرض في ما يلي بعض النقائص املسجلة في مجال الشراء العمومي وذلك طبقا لبطاقة مقيسة تسهل تقييم كل 

 نقيصة من طرف مراقب املصاريف املعني.



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

140 

           01بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 كتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتوزرامل املكتب:

 

  

 إحدى البلديات اإلدارة املعنية:

 

  

 : اإلخالالت املصاحبة

 ضرر مادي بإضافة كميات أشغال  بغير الصيغ القانونية

  عدم إحترام مبدأ التأشيرة املسبقة ملراقبة املصاريف  

 مستوى درجة اإلخالل:
 لخطورةضعيف ا متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 
 منه 87وخاصة الفصل  2014لسنة  1039األمر عدد 

 
 

وصف مختصر 

 لإلخالل:

 

إعداد صفقة عوضا عن ملحق )اإلخالل األول( لتسوية إنجاز أشغال إضافية غير مبرمجة بالصفقة 

مبدأ احترام ( ودون 2نة الجهوية للصفقات العمومية بتوزر)اإلخالل املصادق عليها من قبل اللج

 (.3التأشيرة املسبقة ملراقبة املصاريف)اإلخالل 

وافقت اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات على إسناد صفقة أشغال وتعبيد بعض  2018ديسمبر  25في 

 األشغال الجديدة للجنوب بمبلغ قدرهلشركة  2018الطرقات البلدية  بتوزر بالخرسانة اإلسفلتية برنامج 

قدمت بلدية توزر ملكتب مراقبة املصاريف العمومية صفقة أولية )  2019 أد،وفي شهر ديسمبر 586

من مبلغ  19,03املفروض تقديم ملحق في الغرض وال يتم عرضه على لجنة الصفقات بما انه يمثل نسبة

وية أشغال تعبيد غير مبرمجة بالصفقة  املسندة أ د دون أية وثائق،وذلك قصد تس 112الصفقة(بمبلغ 

ذلك بطلبات املواطنين بإنجاز طرقات أخرى  وقع تبريرمن قبل اللجنة الجهوية للصفقات ، وقد 

مجاورة.ولكن السبب الرئيس ي يرجع للعرض املنخفض  نسبيا الذي قدمته املقاولة لتفوز بالصفقة  

% وبالتالي اللجوء إلى الزيادة في 16.4يرات اإلدارة ب% وعلى تقد24.6والذي يقل عن معدل العروض ب

 الكميات كان من أجل تغطية تلك األسعار املنخفضة مقارنة  بباقي املشاركين.

  

  

 

 

   الرفض النهائي : موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

الزيادة في الكميات مع الحرص مستقبال على حسن تحديد الحاجيات وتفادي ضرورة التقيد بالصفقة األصلية عند 

 اعتماد إجراءات على سبيل التسوية.
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           02بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتوزر املكتب:

 

  

 جهوية ة مندوبي اإلدارة املعنية:

 

  

 املصاحبة: اإلخالالت

 هذا التأخير سينجر عنه ارتفاع تكلفة اإلنجاز عند إعادة طلب العروض

 ضياع مبلغ الضمان الوقتي بسبب التأخير في إتمام إجراءات التعاقد

  التأخير الكبير في إنجاز املشروع

 مستوى درجة اإلخالل:
 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 منه 87وخاصة الفصل  2014لسنة  1039األمر عدد   

وصف مختصر 

 لإلخالل:

 عدم احترام اإلدارة لإلجراءات التعاقدية للصفقة مع سوء التعامل مع ملف الصفقة بما أفقدها حقوقها التعاقدية.

واملتعلق  2/2017من الصفقة عدد 4القسط عدد  جهويةندوبية ملأسندت لجنة مراقبة الصفقات  25/5/2017بتاريخ 

أ د، قامت املقاولة  89.5بمشروع بناء قاعتين بالطابق العلوي  باملدرسة اإلعدادية إبن الشباط بتوزر ملقاولة بمبلغ قدره

تتخذ اإلدارة أي إجراء إلى حين انقضاء مدة صلوحية العرض بتسجيل عقد الصفقة لكنها لم تقدم  الضمان النهائي ولم 

من  36إلى الفصل  استنادااملالي ن األسعار املقدمة بالعرض ياملقاولة تحي شترطتا يوما، وإلنجاز املشروع 120املحددة ب

نة الصفقات أو فسخ الصفقة بالتراض ي . ولم يتم عرض امللف )فسخ الصفقة بالتراض ي(على لج املنظم للصفقات األمر

ونتيجة  التقصير في التعامل مع امللف أضاعت اإلدارة الحق في حجز مبلغ الضمان الوقتي باإلضافة  1/2/2019إال بتاريخ

 .أشهر 8إلى التأخير الهام   في اإلعالن عن  إعادة طلب العروض وبالتالي التأخير في اإلنجاز لفترة تجاوزت السنة و 

   إرجاء البت إلى حين التبرير ثم التأشير : ملوضوعموقف مراقب املصاريف ومآل ا

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:
 و املتعلقة بآجال صلوحية الضمانات 2014 لسنة 1039من األمر  111إلى 106منالفصول  بأحكام اللتزامضرورة ا

يترتب عن ذلك  أخير في اإلنجاز ومااإلجراءات الالزمة في اإلبان عند وجود صعوبات في  تنفيذ الصفقة  لتفادي الت اتخاذ

 من تبعات.
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           03بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بقابس املكتب:

 

  

 

 جامعي  مطعم

 

  

       

 نقوصةإقصاء عارض دون طلب إستكمال الوثائق واملؤيدات اإلدارية امل اإلخالالت املصاحبة:

 مستوى درجة اإلخالل:
 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039االمر عدد    

      

 قصاء العرض االقل ثمنا دون موجبإ

 جامعي بقابس بالحليب و الياغورت و االسماكطعم مقرير تقييم عروض يتعلق بتزويد تم عرض ت

باملائة( للسمك األزرق و 10) حيث تم اعتماد العرض الذي قدم أعلى نسبة ربح وشارك في قسط االسماك عارضان

كافيا  أجاله شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  دون منحه استبعاد العرض االقل ثمنا لعدم تقديم

 الستكمال الوثيقة املعنية

مؤيدات االعوان ووسائل النقل رغم تقديمه للقوائم الفنية الخاصة بها دون أن  تقوم لجنة التقييم  وكذلك لعدم ارفاقه 

الفنية املضمنة بالقوائم وهو ما يجعل االقصاء اإلداري غير مبرر  الستكمال املؤيدات املتعلقة بالعناصر بمنحه أجال

 االقصاء ا لفني غير وجيه بالنظر إلمكانية التأهل الفني في صورة تقديم الوثائق الناقصة.

   الرفض النهائي : موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

عروض اداريا بصفة الية قبل دعوة املعنيين الستكمال الوثائق االدارية وتوخي املرونة في التقييم ضرورة عدم اقصاء ال

من األمر  63خصوصا باالعتماد على الفصل  الفني في اطار دعم املنافسة عند غياب املؤيدات الخاصة بالعرض الفني

 املنظم للصفقات الذي يسمح بذلك
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           04بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف باملنستير املكتب:

  

  

 جهوي مجلس  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

الزيادة في كلفة الصفقة نظرا لعدم التحديد الدقيق للحاجيات عند اإلعداد للطلب العمومي وتحضير الخاصيات الفنية 

 ول األسعار بدقة.وجدا

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

العمومية املتعلق املتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13املؤرخ في  1039من االمر  عدد  10الفصل 

 بتحديد الحاجيات

  

      

  

وصف مختصر 

 لإلخالل:

 . د.3.324.958يتعلق األمر بمشروع بناء قاعة مغطاة بقيمة 

د بعنوان تغيير في 792.256بمبلغ  01عرض املجلس الجهوي على اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات مشروع ملحق عدد  

يوما نتيجة تغيير خاصيات العوارض  510يوما لتصبح مدة االنجاز  90وإضافة آجال  الخاصيات الفنية للهياكل املعدنية 

(باعتبار الضرر الحاصل sablage et peinture époxy( الى )galvanisation a chaudالحاملة للهيكل املعدني من )

ذلك للنقص في الدراسات  للعارضة االساسية للهيكل املعدني باعتماد تغليف العارضة بطبقة الزنك الساخنة ويعود

 وعدم دقة صياغة وثائق املنافسة. 

   

   إرجاء البت لحين التبرير والتأشير الحقا موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

 ضرورة تحديد الحاجيات بكل دقة بكراسات الشروط وضرورة تفعيل مسائلة املهندسين 
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           05إخالل عدد  بطاقة

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتطاوين املكتب:

  

  

 بلدية  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 إقصاء عارض أقل ثمنا لسبب شكلي  اإلخالالت املصاحبة:

 خطورةضعيف ال متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 املتعلق بالصفقات العمومية  2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039االمر عدد   

  

      

  

وصف مختصر 

وعند التثبت من امللف  تبين اقصاء املشارك األقل  2019برنامج   تم عرض تقرير تقييم عروض ملشروع تعبيد الطرقات لإلخالل:

ن كراس الشروط املعنية لم تنص على ذلك  وهو قدم أثمنا  بتعلة عقد العمل ألحد العملة غير مطابق لألصل  في حين 

 . نسخة من عقد العمل سارية املفعول  لذا هذا االقصاء غير شرعي ومخالف للتراتيب الجاري بها العمل

  

 

    

   

  

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

تجنب اإلقصاء ألسباب شكلية ثانوية ال تمس بجوهر العرض الفني للعارض ألن ذلك من شأنه أن يكلف اإلدارة مبالغ 

 وآجال إضافية 
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           06بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتطاوين املكتب:

  

  

 جهوية مندوبية  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 تغيير ترتيب العروض إثر خطأ في التثبت الحسابي اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 املتعلق بالصفقات العمومية  2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039مر عدد األ   

  

      

  

وصف مختصر 

 لإلخالل:

صفقة مبرمة باإلجراءات املبسطة قامت بها لجنة الشراءات باملندوبية الجهوية تم اقتراح التأشير على بطاقة بيانية ل

وبفحص امللف تبين أن مصالح املندوبية أقصت العارض األقل ثمنا وأسندت الطلب العمومي للعارض املوالي األكثر ثمنا 

 ألف دينار. 225.9بقيمة 

حسابية في الجمع ، وعند التدقيق في امللف من مصالح وبررت املندوبية إقصاءها للعارض األقل ثمنا بحصول أخطاء 

مراقبة املصاريف تبين أن العارض األقل ثمنا لم يخطأ في احتساب عرضه املالي فتم رفض التأشير على البطاقة البيانية 

 وتوجيه مصالح املندوبية إلسناد الصفقة له. 

    

   

  

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

تقرير التقييم  وإسناد الصفقة للعارض االقل ثمنا وإعادة عرضه على أنظار اللجنة  الداخلية دارة الى إعادة دعوة اإل 

 ألف دينار 25.3ألف دينار مما وفر لإلدارة    200.6للشراءات  فتم ذلك وأسندت الصفقة لألقل ثمنا  بمبلغ قدره  

 واحترام مقتضيات االمر  املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 
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           07بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بزغوان املكتب:

  

  

 بلدية اإلدارة املعنية:

  

  

       

 حق وتغيير غير قانوني في األثمان مما انجر عنه كلفة إضافيةمخالفة التراتيب بعدم إبرام مل اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 لصفقات العموميةمن األمر املنظم ل 155و  58الفصالن   

  

      

  

وصف مختصر 

 لإلخالل:

على تأشيرة مراقبة املصاريف العمومية بطاقة رفع تجميد عن مبلغ الصفقة املتعلقة  إحدى البلدياتعرضت بلدية 

.د وذلك 536.868بقيمة  SEPT SPORT ET LOISIRSاملبرمة مع شركة  2016بتعشيب امللعب البلدي بالناظور لسنة 

 .إلخالل املقاولة بالتزاماتها التعاقدية 24/10/2018الصفقة بتاريخ   بسبب فسخ

. تم إرجاء التأشير إلى حين تقديم ما يفيد إعالم لجنة مراقبة الصفقات بقرار الفسخ وما يفيد عرض املشكل املتعلق 

 29/11/2019. وبتاريخ من األمر املنظم للصفقات العمومية 155بتنفيذ الصفقة على رأي اللجنة طبقا ألحكام الفصل 

بلدية على رأي اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات العمومية لإلعالم قرار فسخ الصفقة مع الشركة املذكورة العرضت 

د يتعلق بإضافة فصول جديدة حيث  38.922وبقيمة  22/09/2017بملحق صفقة على سبيل التسوية مؤرخ في  امرفق

ملحق مع املقاول املذكور غير مسجل ودون عرضه مسبقا على رأي لجنة مراقبة تبين أن مصالح البلدية قامت بإبرام 

الصفقات. كما تضمن امللحق أثمانا ألحد الفصول تجاوزت الثمن املتفق عليه ضمن محضر مناقشة األسعار ذلك أن 

ي حين أن الثمن د دون اعتبار األداء ف 48الذي حدد ثمنه ضمن امللحق بـ N-4 chape en béton armé 12 cmالفصل 

د دون اعتبار األداء. كما تبين أن أشغال امللحق تم  35املنصوص عليه ضمن محضر مناقشة األسعار كان في حدود 

 .    17/11/2017بتاريخ  2إنجازها وخالص املقاول في خصوصها بمقتض ى كشف الحساب الوقتي عدد 

 
    

   

  

   ائيرفض نه موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:
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           08بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بمنوبة املكتب:

  

  

 بلدية اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

 كراس الشروط الفنية الخاصة واملس من مبدأ املنافسة قبول اشغال غير مطابقة للشروط املطلوبة ب

 (6ألف دينار عن املواد املنصوص عليها بعقد الصفقة )حديد رقم 39.360( تقل قيمتها ب4قبول مواد )حديد قطر 

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

   نادر ضعيف توسطم شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

 املتعلق بالصفقات العمومية 2014لسنة  1039األمر عدد 

 شغال األ  بصفقاتمن كراس الشروط اإلدارية العامة املتعلقة  24الفصل 

وصف مختصر 

 لإلخالل:

 املتابعة ملسالة التنفيذ. تسوية قيام صاحب الصفقة بتغيير الخاصيات الفنية املطلوبة وعدم نجاعة عملية

ملف ملحق لصفقة تعبيد طرقات على أنظار اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات بمنوبة لطلب  إحدى البلدياتعرضت 

إلغاء فصل وإضافة فصل جديد وتنقيص مستحقات تم إسنادها لصاحب الصفقة وذلك على إثر التفطن إلى استعماله 

 املنصوص عليه بكراس الشروط الفنية الخاصة.مم  6 ة عوضا عن حديد قطرمم بالخرسانة االسمنتي 4قطر  احديد

الف دينار  36.4بقيمة مم  6بإعتماد سعر الحديد قطر  02و 01علما وأنه تم خالص املقاول في كشف حساب وقتي عدد 

 دون موجب.

دينار  وهو  ألف 36.4ملذكور بمبلغ اقترحت البلدية استرجاع املبلغ املدفوع ملقاولة وتنقيص مستحقاتها بواسطة امللحق ا

املركز فعليا في الخرسانة اإلسمنتية تطبيقا ملقتضيات  مم 4والحديد قطر  مم 6ما يساوي الفارق بين الحديد قطر 

من عقد الصفقة الذي ينص على تخفيض اثمان الفصول املعيبة اذا تبين ان العيوب ال تمس بشروط   25 الفصل

 السالمة .

بة املصاريف العمومية بمنوبة بإحالة امللف على رئاسة الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية التي قام مكتب مراق

 كلفت فريقا راجعا لقسم التفقد والتدقيق والتقييم بإجراء مهمة تفقد في الغرض.

 

 موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

اقبة املصاريف رفض نهائي وعرض امللف على رئاسة الهيئة العامة ملر 

 العمومية التي أذنت بمهمة تفقد في الغرض

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

 دمات غير مطابقةأو خالتقيد بالشروط الفنية املنصوص عليها بكراسات الشروط وعدم قبول مواد 
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           09بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بالقصرين املكتب:

  

  

 جهوي مجلس  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 إبرام مالحق صفقات دون أخذ رأي لجنة الصفقات املختصة اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 من األمر املنظم للصفقات العمومية 85الفصل   

  

      

  

وصف مختصر 

 لإلخالل:
 .تجاوز رأي لجنة مراقبة الصفقات العمومية

 

 باملائة من مبلغ الصفقة األصلية وتغيير  ملحق إلدراج فصل جديد وزيادة هامة في الكميات تجاوزت نسبة العشرين

 ملوقع البناية دون إتمام اإلجراءات القانونية.

دينار وملحق ثان كزيادة في كميات  9.596عرض املجلس الجهوي ملحق صفقة أول إلضافة فصل جديد بمبلغ جملي قدره 

نوان نفس الصفقة )مبلغ الصفقة دينار بع 260.756باملائة بمبلغ جملي قدره  31بعض الفصول تجاوزت نسبة الـ 

والحال أن  43/2016عروض عدد  دينار( موضوعه أشغال بناء معتمدية ومسكن وظيفي طلب 839.081األصلية 

 الصفقة املعنية قد تم االنتهاء من تنفيذها وتم االستالم والقبول الوقتي والنهائي لألشغال .

من األمر املنظم للصفقات  85مخالفا ألحكام الفصل  ذلكومية ولقد اعتبرت اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات العم

ر في املوقع دون إدراج ما يفيد العمومية وأرجعته دون إنجاز كما سجلت ارتفاعا كبيرا في مبلغ ملحق الصفقة ناتج عن تغي

بار رأي لجنة الصفقات الرجوع إلى تكوين لجنة فنية مختصة للنظر في ضرورة  تغيير طريقة اإلنجاز ودون األخذ في اإلعت

 ستعجاليتهامبررة ذلك بتأكد األشغاال 

  

 

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

ع ضرورة إجراء املعاينات الالزمة واملتابعة الفعالة إلنجاز األشغال وإجراء عمليات تفقد للمشاريع في طور اإلنجاز ورد

 املخالفات والتقصير املرتكبة من قبل املكلفين بمتابعة ومراقبة املشاريع
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           10بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتونس املكتب:

  

  

 بلدية  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

لشراء العمومي من منافسة و تكافؤ  الفرص، باإلضافة إلى عدم احترام املوافقة املسبقة للجنة املس من مبادئ ا

 املختصة. 

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

املنظم للصفقات العمومية "ال يمكن إدخال أي تغيير يتعلق بالبنود اإلدارية  1039من األمر  87الفصل 

أو املالية أو الفنية للصفقة بعد املصادقة عليها إال بمقتض ى ملحق كتابي ممض ى بين املشتري العمومي 

 وصاحب الصفقة وبعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر".

  

      

  

وصف مختصر 

بلدية مشروع ملحق على سبيل التسوية ملشروع تهيئة قصر البلدية في إطار صفقة بالتفاوض املباشر، حيث أنها القدمت  لإلخالل:

في مرحلة  2016صفقة بالتفاوض املباشر في أبرمت  دون جدوى، ثم  2015قامت باإلعالن عن املنافسة ألربع مرات سنة 

د في  397.163الستكمال األشغال بمبلغ   2018، د ، ليتم فسخها وإبرام صفقة بالتفاوض املباشر في 621.116أولى بمبلغ 

 مرحلة ثانية.

 هذا وقد تضمن امللحق املذكور العناصر التالية:

د موضوعه إدراج فصول جديدة لم يتم برمجتها ضمن الصفقة األصلية وتم  118.649*ملحق على سبيل التسوية بمبلغ 

 ا.إنجازه

 د إذ لم يقع التفطن إليه أثناء الفرز. 25.180*إصالح املبلغ األصلي للصفقة بإضافة 

 *التمديد في اآلجال التعاقدية.

بي على مكتب مراقبة املصاريف بوالية تونس ناتج ساحموتجدر اإلشارة إلى تزامن عرض امللحق على اللجنة مع ورود ملحق 

 د 61.714عن التغيير في الكميات بمبلغ 

في مناسبتين ليتم املوافقة عليه على  مناسبات ) تم ارجاؤه 3وقد تم عرض امللحق على اللجنة البلدية ملراقبة الصفقات في 

 سبيل التسوية في املرة الثالثة(.

   إرجاء البت لحين التبرير والتأشير الحقا موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

 رص على التحديد الدقيق للحاجيات والبرمجة املسبقة لها، والقيام بالدراسات الالزمة.الح
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           11بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتونس املكتب:

  

  

 بلدية اإلدارة املعنية:

  

  

 ئ املساواة والشفافية عدم احترام مباد اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

   أهم التراتيب املعنية:

  

التقييم في مرحلة ثانية املنظم للصفقات العمومية "تتولى لجنة  1039من األمر   2الفقرة  63الفصل 

التثبت في مطابقة العرض الفني املقدم من قبل صاحب العرض املالي األقل ثمنا وتقترح إسناد الصفقة 

في صورة مطابقته لكراسات الشروط. وإذا تبين أن العرض الفني غير مطابق لكراسات الشروط يتم 

 ترتيبها املالي التصاعدي".اعتماد نفس املنهجية بالنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب 

..."يجوز للمشتري العمومي، بشرط احترام مبدأ املساواة بين املشاركين، أن يطلب عند االقتضاء كتابيا 

بمقتض ى وثيقة مادية أو على الخط بيانات ومستندات و توضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن 

 ال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها".

  

      

  

وصف مختصر 

عرض على أنظار اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات العمومية بوالية تونس تقرير تقييم عروض لصفقة إطارية القتناء  لإلخالل:

 ، تبين بدراسة امللف، اإلخالالت التالية:ألحدى البلدياتقطع غيار في قسطين 

ص بضرورة تقديم رخصة وكيل تجاري مصادق * عدم تطبيق معايير الفرز املدرجة  بكراس الشروط في العنصر الخا

عليها من مصالح وزارة التجارة. ذلك أن املشتري العمومي أقص ى العارض األقل ثمنا والعارض الثاني لعدم تقديم هاته 

الرخصة، في حين أنه أقر بمقبولية العرض الفني للعارض الثالث الذي لم يقدم بدوره الشهادة املطلوبة واكتفى بتقديم 

 رة شراء وليس رخصة وكيل تجاري.فاتو 

*عدم اإلشارة في تقرير تقييم العروض إلى أن املشتري العمومي قد طلب استكمال وثائق، في حين تبين وجود وثيقة تتعلق 

 بالعرض الفني )وهي نفس الوثيقة املشار إليها سابقا( تحمل تاريخا الحقا لتاريخ جلسة فتح العروض.

   إرجاء البت لحين التبرير والتأشير الحقا املوضوع: موقف مراقب املصاريف ومآل

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

املنظم  1039ضرورة احترام معايير الفرز املدرجة بكراسات الشروط والتراتيب الخاصة بالفتح و الفرز حسب األمر 

 للصفقات العمومية.
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           12بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بنابل املكتب:

  

  

 جهوي مجلس  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

تغيير موضوع الصفقة دون تحرير ملحق وإدخال تعديالت هامة في الكميات نظرا للنقص الفادح في الدراسات مما انجر 

 ترتيب العروض بعد اإلنجاز.عنه تغيير 

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 )الفصل السادس(2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد  

ف مختصر وص

 لإلخالل:

 

عرض املجلس الجهوي ملف الختم النهائي لصفقة مبرمة مع شركة التطهير و االشعال العامة لتزويد املناطق الريفية          

د ،مبلغ الحساب النهائي  672.961 مبلغ الصفقة األصلي 2014باملاء الصالح للشراب ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

672.961 

امللف تمت مالحظة التأخير الكبير في عرض ملف الختم النهائي على انظار اللجنة زيادة على انه وقع املس من  و بتفحص 

%  باملبالغ املطلقة للزيادة و النقصان في الكميات .زيادة على انه وقع تغيير مسار 43مكونات الصفقة األصلية بحوالي 

ة مناطق جديدة من دون احترام الفصل الثالث من الصفقة و من دون القنوات عما كان مبرمجا بالصفقة االصلية و اقام

 تقديم ملحق صفقة في الغرض على انظار اللجنة.

زيادة على ان جدول املقارنة بالكميات املنجزة مع املقاوالت املشاركة في طلب العروض اظهر تغيير في ترتيب العارضين و 

وهذا ما يعد خرقا ألحد  22.587د اي بفارق  بالنقص  650.373بمبلغ هو العرض املرتب أوال  STFاصبح العارض شركة 

 مبادئ الصفقات العمومية 

علما وأن املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنابل هي صاحبة املنشأ املفوض وبالتالي هي املسئولة عن إحترام إجراءات 

 إبرام امللحق املذكور.

   فض نهائير  موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

 التقيد باإلجراءات الترتيبية عند الحاجة إلى تغيير موضوع الصفقة.
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           13بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتونس املكتب:

  

  

 بلدية اإلدارة املعنية:

  

  

 عدم التقيد برأي لجنة الصفقات وإبرام صفقة دون الحصول على موافقتها ومحاولة تسوية الوضعية بصفة غير قانونية. اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

   تراتيب املعنية:أهم ال

  

املنظم للصفقات العمومية املتعلق بأسقف ابرام الصفقات وفق  إجراءات  1039من األمر  50الفصل 

 مبسطة.

املنظم للصفقات"...تضبط نتائج طلب العروض في تقرير يبين مراحل وصيغ  1039من األمر  70الفصل 

سناد وتحال مجموعة العروض األصلية عملية التقييم ويبرر اقتراح املشتري العمومي بخصوص اإل 

 وكراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر للدرس وإبداء الرأي".

إبرام و  املنظم للصفقات العمومية: "يتولى املشتري العمومي تعليق إجراءات 1039من األمر  181الفصل 

 غرض".تبليغ الصفقة إلى حين توصله بقرار الهيئة في ال

وصف مختصر 

 لإلخالل:

، حيث أفضت الدعوة للمنافسة إلحدى البلديات( إلبرام عقود تأمين 2021-2020-2019يتعلق اإلخالل بصفقة إطارية )

( غير مطابقة MAEإلى ورود عرضين اعتبرت على إثرها لجنة التقييم أن شركة التأمين  األقل ثمنا)تعاونية التأمين للتعليم:

 بة ليتم إقصائها. للشروط املطلو 

فقامت هذه األخيرة بالتظلم لدى هيئة املتابعة واملراجعة، التي تولت النظر في امللف وبالتالي ضرورة ايقاف املشتري 

العمومي جميع اإلجراءات إلى حين إبداء الرأي. غير أنه لم يتم انتظار إبداء الرأي في الغرض،  وعمدت البلدية إلى التعاقد 

( دون عرض امللف على لجنة الصفقات CTAMAني )الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي: مع العارض الثا

 املختصة. 

كاقتراح تعهد بنفقة  2019هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  امللف ورد على مكتب مراقبة املصاريف بتونس ،بداية، في ديسمبر 

ى اللجنة البلدية للصفقات على اعتبارها صفقة إطارية عادية لسنة واحدة، وتم رفضه مع الدعوة إلى عرض امللف عل

 ألف دينار، وتصحيح املسار  ألن الدعوة للمنافسة تمت بداية على أنها صفقة وفق إجراءات مبسطة. 300تجاوزت سقف 

ام عقد على سبيل التسوية على اعتبار أنه تم إبر  2019ليتم فيما بعد عرض امللف على أنظار اللجنة البلدية في ديسمبر 

على سبيل التسوية تبعا  ( ملدة سنة قابلة للتجديد مرتين، فتم رفض ابرام الصفقةCTAMAالصفقة مع العارض الثاني )

 ملا سبق ذكره، هذا باإلضافة إلى وجود خطأ في مبلغ الصفقة.

   الرفض النهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

 حترام التراتيب املنظمة للصفقات العمومية.ضرورة ا
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           14بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بأريانة املكتب:

  

  

 بلدية  اإلدارة املعنية:

  

  

 شبهة تضارب مصالح اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

 املنظم للصفقات العمومية 1039األمر  

 املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية 2012لسنة  2878األمر   

وصف مختصر 

 لإلخالل:
 تعبيد طرقات ببلدية سكرة. شبهة تضارب مصالح في صفقة

اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات العمومية تقرير تقييم العروض ملشروع تعبيد الطرقات ضمن البرنامج االستثماري  على عرضت

 مليون دينار.  1.768بقيمة  2017البلدي لسنة 

ول بخصوص شبهة تضارب مصالح بين كاهية وفي نفس اليوم تلقى مكتب مراقبة املصاريف العمومية بأريانة وثائق من طرف مجه 

 واملقاولة املقترح إسنادها الصفقة . بإحدى البلدياتمدير الطرقات واألشغال 

 أريانة املدينة. 2080برج الوزير  671شقة  45حيث تضمنت الوثائق أن املعني يسوغ منزله للشركة بعنوان حي الباهي األدغم عمارة  

لعمومية بأريانة بعد إعالم السيدة رئيسة الهيئة العامة ملراقبة املصاريف والسيد املنسق الجهوي قامت مصالح مراقبة املصاريف ا

البلدية قبل انعقاد لجنة مراقبة الصفقات إلعالمهم بما بلغ إليها من  جهة والكاتب العام للوالية ورئيسبطلب اجتماع طارئ مع والي ال

الح وعدم املوافقة على إسناد الصفقة للمقاولة املعنية والقيام بمهمة تفقد في تضارب مصشبهة وثائق االتفاق معهم على وجود 

 الغرض.

كما قامت مصالح مراقبة املصاريف العمومية في إطار اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات بأريانة بالتأكيد على وجود مؤشرات جدية 

 على وجود الجمع بين املهام املتضاربة حيث أن املعني باألمر:

 أعد تقديرات اإلدارة بخصوص املشروع املعني. -

 شارك بصفته كاهية مدير الطرقات واألشغال كعضو في لجنة فتح العروض. -

 شارك بصفته كاهية مدير الطرقات واألشغال كعضو في لجنة تقييم العروض. -

لعرض األدنى مما يثير شبهة إسناد غير سليم وحيث تقترح البلدية إسناد الصفقة للشركة املذكورة باعتبارها مقبولة فنيا وصاحبة ا

 قانونيا للشركة.

كما أنه توجد شبهة تضارب مصالح للمعني باألمر نظرا لعالقته بالشركة املقترحة لإلسناد والتي يتولى إيواءها بشقته على سبيل 

 الكراء.

 ملراقبة املصاريف لطلب مهمة تفقد  وتوجيه امللف لرئاسة الهيئة العامة بلدية ال ما تمت مراسلة والي الجهة ورئيسك

من قبل فريق رقابي تابع للهيئة العامة  2019تم رفض امللف وطلب مهمة تفقد في الغرض أنجزت خالل اشهر أكتوبر إلى ديسمبر   

 ملراقبة املصاريف العمومية.

 وقد أسفر تقرير الفريق الرقابي النتائج التالية:

 عالقته املثيرة للشك بالشركة املعنية التي يتولى إيواءها بشقته على سبيل الكراء. وجود شبهة تضارب مصالح للمعني بحكم -

جمع املعني باألمر ملهام متنافرة ومتضاربة بحكم صياغته مللف الدعوة للمنافسة ومشاركته في لجنة الفتح ولجنة التقييم ومتابعة  -

 تنفيذ الصفقات وإمضاء كل الوثائق املتعلقة بالصفقات.
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           14بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

الرفض النهائي وعرض امللف على رئاسة الهيئة العامة ملراقبة  : مراقب املصاريف ومآل املوضوعموقف 

 املصاريف العمومية التي أذنت بمهمة تفقد في الغرض

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

 إلجراءات .حسن توزيع املهام واجتناب املهام املتضاربة ومنع تركز كل الصالحيات لدى شخص واحد وتحسين أدلة ا
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           15بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بباجة املكتب:

  

  

 جهوي مجلس  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

 2014لسنة  1039من  86صل ألف دينار دون وجه حق على خالف الف 326.625اقتراح تعويض عن األضرار  قدره 

 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

 مستوى خطورة

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

  ت العموميةاملتعلق بتنظيم الصفقا 2014لسنة  1039من األمر  121و 86الفصالن  
وصف مختصر 

 لإلخالل:

طلب تعويض لصاحب صفقة أشغال بناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بمجاز الباب بعنوان الخسائر املنجرة عن 

د واملبلغ الجملي للتعويضات:       645.685تجميد املعدات واليد العاملة على ذمة املشروع املبلغ التعاقدي   

 د326.625

كلفة بأشغال بناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بمطلب لجبر الخسائر التي لحقتها جراء تجميد تقدمت املقاولة امل

 املعدات واليد العاملة على ذمة املشروع وفصلت املقاولة خسائرها على النحو التالي:

ضرار :" يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن األ 2014لسنة  1039من األمر  86بالرجوع ألحكام الفصل  

والتكاليف اإلضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على املشروع 

أثناء اإلنجاز ويتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير ...وكيفية 

مطلب في الغرض للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التعويض  احتساب التعويض ويجب على صاحب الصفقة تقديم

املطلوب واألسس واملؤشرات املعتمدة... مرفقا بجميع ...املؤيدات املثبتة ...ويتولى املشتري العمومي دراسة هذا الطلب 

ي العمومي وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر و يتضمن هذا التقرير رأي املشتر 

 بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض يكون مصحوبا بمشروع ملحق عند االقتضاء."

وحيث قام  املشتري العمومي بإحالة طلب تعويض للمقاولة على اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات التي أبدت رأيها بعدم 

وتكليف أعوان الحراسة تم بمقتض ى قرار قضائي صادر املوافقة على مطلب التعويضات باعتبار أن الحجز على املعدات 

عن السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية بباجة وبالتالي ال يمكن اعتباره عائدا للمشتري العمومي وال تنطبق عليه 

 من عقد الصفقة وبالتالي ال يتحمل املشتري العمومي مسؤولية ذلك 31مقتضيات الفصل 

لف أحيل إلى اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى برئاسة الحكومة التي أقرت خالل جلستها ويشار إلى أن هذا امل

أن "مطلب صاحب الصفقة ال يتفق مع قواعد اإلنصاف ضرورة أن املسؤولية عن  2019نوفمبر  14املنعقدة بتاريخ 

  التأخير ال يعود للمشتري العمومي في وضعية الحال".

    

   الرفض النهائي ملصاريف ومآل املوضوع:موقف مراقب ا

    

   

  

أهم التوصيات 

 لتفادي اإلخالل:

الحرص على تكوين اإلطارات املكلفة بالصفقات العمومية قصد مزيد اإلملام بحاالت التعويض عن األضرار التي يتسبب 

 فيها املشتري العمومي
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           16بطاقة إخالل عدد 

 موميةصفقات ع مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بباجة املكتب:

  

  

 جهوي مجلس  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 املس بشفافية اإلجراءات والتالعب بتواريخ التسجيل بمكتب الضبط - اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 خطورةال

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

 املتعلق بالصفقات العمومية 2014لسنة  1039األمر عدد  -

 املتعلق باإلقصاء من املشاركة في الصفقات العمومية 2016لسنة  498األمر عدد  -

وصف مختصر 

 لإلخالل:

 01/2019طلب العروض  41ملناطق الريفية باملاء الصالح للشراب تقرير تقييم العروض لتزويد ا 

منتهية  2الحظت لجنة فتح العروض أن الشهادة في الوضعية الجبائية ألحد أعضاء املجمع صاحب العرض عدد  

التبليغ  أيام من تاريخ 06تسلمها في نفس اليوم إلمهاله أجال أقصاه  2019جويلية  24الصلوحية فوجهت له مراسلة بتاريخ 

الستكمالها وتضمن تقرير تقييم العروض قبول لجنة التقييم رد العارض على اعتباره ورد في اآلجال )ضمن الظرف 

 (. 8938تحت عدد  2019جويلية  29الخارجي صلب مكتب الضبط املركزي لوالية باجة بتاريخ 

صدرت عن مكتب مراقبة  استكمالهائية التي تم غير أنه أثناء دراسة امللف، تبين أن وثيقة الشهادة في الوضعية الجبا

أي بتاريخ الحق لتاريخ تضمينها بمكتب الضبط  1038/2019تحت عدد  2019جويلية  31األداءات بالدهماني بتاريخ 

 املركزي بوالية باجة.

نية بإعداد امللف، وحيث لم يتمكن املشتري العمومي من تبرير هذا اإلخالل سوى بأنه يعود لسوء تنسيق بين املصالح املع

د مع التأكيد على أن يتم  467.902بمبلغ  6قررت اللجنة عدم املوافقة على مقترح إسناد العارض املعني أشغال القسط 

في  2014لسنة  1039من األمر  55مستقبال تسجيل ردود جميع املشاركين على مراسالت اإلمهال وفقا ملقتضيات الفصل 

عين للغرض وفي مرحلة ثانية تسجل في السجل الخاص بالصفقات وتبقى مختومة ومغلقة مرحلة أولى في مكتب الضبط امل

 إلى موعد فتحها من قبل لجنة فتح الظروف في إطار فتح عروض تكميلي.

  

    

   

  

   ارجاء لحين التبرير و رفض التأشير الحقا موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات 

 ادي اإلخالل:لتف

التقيد باملقتضيات القانونية والترتيبية في مجال الصفقات العمومية  وخاصة االلتزام بمبدأ النزاهة وتفعيل مقتضيات 

 املتعلق باإلقصاء من املشاركة في الصفقات العمومية.  2016لسنة  498األمر 
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            17بطاقة إخالل عدد 

 عمومية صفقات مجال اإلخالل:

 

  

   مكتب مراقبة املصاريف بوزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي املكتب:

 عامة للمصالح املشتركةادارة  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 تضارب بين تاريخ اإلسناد وتاريخ بداية تنفيذ صفقة.   اإلخالالت املصاحبة:

 وسط الخطورةمت خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

ضعيف 

 بسيط الخطورة الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

واملتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039االمر عدد 

 العمومية.

بوزارة تكنولوجيا االتصال الرقمي  بطاقة بيانية لصفقة، وبطاقة تجميد اعتمادات  وردت على مصالح رقابة املصاريف وصف مختصر لإلخالل:

شركة االتصالية للخدمات متعلقة بإسداء خدمات البالتفاوض املباشر مع  ومقترح تعهد بنفقة تتعلق بصفقة إطارية

 حراسة لفائدة الوزارة. 

لبداية  2019ت و أ 01حيز التنفيذ ينص على تاريخ  جاء النظر نظرا لكون الفصل املتعلق بدخول الصفقةر وقد تم إ

بناء على مشروع عقد ال يتضمن تاريخ  2019أكتوبر  01التنفيذ، في حين أن  لجنة مراقبة الصفقات أبدت رأيا باإلسناد في 

 هذا التاريخ ينطلق إثر مصادقة آمر الصرف بناء على رأي اللجنة. ثم تم رفض 
التأشيرة بداية التنفيذ ويقتصر على أن 

 بطلب من آمر الصرف.

 ولتسوية الوضعية تم القيام بملحق في الغرض موضوعه تعديل تاريخ بدء التنفيذ.

  

    

   

  

   الرفض النهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 تنفيذ الصفقات العمومية.اليقظة لدى مصالح الهيكل املتصرف وجرد دوري ملتابعة 
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            18بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

 مكتب مراقبة املصاريف بوزارة العدل املكتب:

  

  

 عامة لإلعالميةادارة  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

مما أنجر عنه تكاليف إضافية لإلدارة يمكن تجنبها باعتماد  سوء تطبيق منهجية تقييم العروض وكيفية إسناد األقساط

 الفرضية األفضل لإلدارة.

 

 متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة

ضعيف 

 بسيط الخطورة الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 املنظم للصفقات العمومية 2014لسنة  1039من االمر عدد  67و  66 نالفصال   

  

      

  

قامت الوزارة بطلب عروض القتناء معدات اعالمية واتصاالت مراقبة بالفيديو لتركيزها بعدد من املحاكم ووقع تقسيم  وصف مختصر لإلخالل:

عروض التالي الحصول على تقييم ال  أقساط على أن ال يتحصل  املشارك إال على قسط وحيد  وقد أفض ى 3الصفقة الى 

ألف دينار وقد قامت لجنة مراقبة الصفقات بإرجاء امللف لتصحيح نتائج  2.758املبلغ الجملي لكامل األقساط  وهو  

 الفرضية األفضل لإلدارة من الناحية املالية ومناقشة أسعار بعض الفصول املشطة. 

 71ألف دينار نتج عن مناقشة هذه األسعار بمبلغ قدره  105ذلك الى تحقيق اقتصاد في الصفقة بمبلغ قدره  وقد أفض ى

  ألف دينار.  34لغ قدره بألف دينار واعتماد الفرضية األمثل لتقسيم األقساط لإلدارة بم

      

  

    

   

  

   البت لحين التبرير و تأشير الحقا إرجاء موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

لتفادي  أهم التوصيات

 اإلخالل:

 مالءمة منهجية التقييم املرتكزة على اختيار العارض األقل ثمنا ومبدأ االقتصاد في النفقة للحصول على العرض األفضل



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

159 

            19بطاقة إخالل عدد 

 صفقات عمومية مجال اإلخالل:

 

  

   مكتب مراقبة املصاريف بمجلس نواب الشعب املكتب:

 عامة للشؤون اإلدارية واملاليةإدارة  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 عدم احترام املبادئ املنظمة للصفقات العمومية اإلخالالت املصاحبة:

 متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

ضعيف 

 بسيط الخطورة الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 تراتيب املعنية:أهم ال

  

  

 مجلة املحاسبة العمومية  -

واملتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13و املؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد  -

 العمومية

 

 عرض مجلس نواب الشعب صفقة على سبيل التسوية تتعلق بانتداب مساعدين برملانيين لفائدة الكتل البرملانيةتم   وصف مختصر لإلخالل:

 ( أشهر وقد تم رفض امللف لألسباب التالية:06دينارا باحتساب جميع األداءات ملدة ستة ) 433.369جملي قدره  غبمبل

دة بالفصل  - من األمر املنظم  49تتعارض االجراءات املقترحة والتبريرات املدرجة بامللف مع حاالت التفاوض املباشر املحد 

 ت املطلوبة  ال تقتصر على مسدي خدمات وحيدللصفقات العمومية باعتبار أن  الخدما

سنوات وهو تاريخ  5( أشهر والحال أن  الخدمات املطلوبة تتجاوز السنة لتصل إلى 06تم  اختصار آجال العقد بستة ) 

ة النيابية املعنية بالطلب وهذا يتعارض مع مقتضيات الفصل 
من األمر املنظم للصفقات العمومية املتعلق  13املد 

 منه املتعلق بالصفقات اإلطارية 14الحاجيات السنوية أو الفصل بضبط 

ألف دينار في حين أن  االعتمادات السنوية املرصودة في  430حددت قيمة العقد املقترح ملدة ستة أشهر بما يناهز  -

 دات املرصودةألف دينار وهو ما يعني بأن  تلبية الطلبات السنوية قد تتجاوز بكثير االعتما 650امليزانية تبلغ 

من األمر املنظم  155وذلك خالفا ملقتضيات الفصل    2019تم  تقديم الصفقة بمفعول رجعي بداية من غرة ديسمبر  -

للصفقات العمومية الذي ينص  على عرض مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض املباشر وجوبا على الرأي املسبق للجان 

ها غير مختصة للنظر في امللف بإعتبار أن العقود  تم عرضها مراقبة الصفقات وبالتالي اعتبرت لجنة مر  اقبة الصفقات  أن 

 على سبيل التسوية.

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 العمل على مزيد تعريف الحاجيات بدقة والتقيد بالنصوص القانونية
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 ت املتعلقة بالشراءات خارج إطار الصفقات:املجال الثاني: اإلخالال 

نقيصة مسجلة بعنوان  256حالة من جملة  35بلغ عدد اإلخالالت املسجلة في مجال الشراءات خارج إطار الصفقات  

حالة( أو املساس بمبدأ الشفافية واملنافسة 16تركزت أساسا في تجزئة الشراءات والقيام باستشارات صورية ) 2019تصرف 

 ت(.حاال 10)

 وفيما يلي نستعرض أهم الحاالت التي تم رصدها جهويا ومركزيا:

           20بطاقة إخالل عدد 

 شراءات خارج إطار الصفقة مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بقابس املكتب:

  

  

 جهوي لوالية قابسمجلس  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 تنافسية تجزئة الشراءات للتهرب من ابرام صفقة عمومية والحصول على أسعار اإلخالالت املصاحبة:

 بسيط الخطورة ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

املتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة 1039 من األمر عدد 9الفصل 

 العمومية

  

      

  

 تجزئة الشراءات العمومية وصف مختصر لإلخالل:

قدم املجلس الجهوي مقترح تعهد يتعلق باقتناء معدات كهربائية لصيانة التنوير العمومي بمعتمدية املطوية بمبلغ 

تبين ان  ( غير أنه001الفقرة الفرعية 0003الفقرة 06610برنامج الجهوي للتنمية )البندد منزل على اعتمادات ال49.900

معتمديات أخرى( ومنزلة على  3اقتناء معدات كهربائية ل) تعهدات تتعلق بنفس طبيعة النفقة 3املجلس قام بعرض 

( وهو ما يرفع املبلغ 99.993) أي د24.999د و 49.994د و25.000نفس البرنامج و بند التحميل وتبلغ مقاديرها تباعا 

 برام صفقة بإجراءات مبسطةإد وهو ما يفوق سقف 149893 بالتاليد 49.900الجملي اضافة ملبلغ التعهد الحالي 

  

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 ملتجانسة وفقا لبرنامج االستعمال امللحق بالتعهد قصد التصدي لحاالت التجزئةضرورة تجميع الشراءات ذات الطبيعة ا
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           21بطاقة إخالل عدد 

 شراءات خارج إطار الصفقة مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بصفاقس املكتب:

  

  

 إحدى الواليات اإلدارة املعنية:

  

  

       

 خالالت املصاحبة:اإل 

شراء خارج إطار الصفقة و هو ما يعتبر مخالفة   عدم احترام النصوص املتعلقة بالتأشيرة املسبقة ملراقب املصاريف

 صفقة املبرمة في الغرض في خصوص إعاشة قوات األمن اللألمر املنظم لصفقات العمومية و عدم التقيد ب

 بسيط الخطورة ضعيف الخطورة وسط الخطورةمت خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

 من مجلة املحاسبة العمومية  296الفصل 

 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13املؤرخ في  1039من األمر عدد  5الفصل عدد 

 

  

      

  

د تتعلق بإعاشة أعوان النظام العام املكلفين  298.256تقدمت والية صفاقس باقتراح تعهد بنفقة عادية بمبلغ قدره  وصف مختصر لإلخالل:

 بتيسير االنتخابات التشريعية و الرئاسية فتم رصد إخاللين:

 يتعلق األول بعدم احترام مبدأ التأشيرة املسبقة. -

صفقة الاد وعدم التقيد ب 100وز السقف املحدد إلبرام صفقة عمومية و التي يفوق مبلغ اإلخالل الثاني يتعلق بتجا -

املبرمة في الغرض في خصوص إعاشة قوات األمن علما و انه تم التزود في هذا التعهد من نفس مزودي الصفقة السنوية 

  لإلعاشة 

  

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

لتفادي  أهم التوصيات

 اإلخالل:
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           22بطاقة إخالل عدد 

 شراءات خارج إطار الصفقة مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بالكاف املكتب:

  

  

 عموميمستشفى  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 دار طلبات تزود يدوية عتمادات املرصودة و إصسوء ضبط الحاجيات و تجاوز لال   اإلخالالت املصاحبة:

 بسيط الخطورة ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

بات التزود اليدوية املتعلق بترخيص وزير املالية إلصدار طل 1994لسنة  2617من األمر  3الفصل 

 املنظم للصفقات العمومية  1039من األمر  87و الفصل  84الفصل و 

  

      

  

د  76.145ملحق في الغرض حيث تم تقديم اقتراح تعهد عادي بمبلغ  خالص متخلدات تجاه الصيدلية املركزية دون إجراء وصف مختصر لإلخالل:

أولى الى حين مدنا بالبطاقة البيانية و بطاقة تجميد اإلعتمادات للصفقة مرفق بفاتورات كمؤيدات تم اإلرجاء في مرة 

 و بترخيص وزير املالية بالنسبة لطلبات التزود اليدوية  2018مؤشرة من قبل مراقبة املصاريف العمومية لسنة 

باملائة من قيمة  20نسبة  تم اإلرجاء للمرة الثانية الى حين إبرام ملحق صفقة على سبيل التسوية لتجاوز مبلغ املتخلدات

 الصفقة األصلية و مدنا بترخيص السيد وزير املالية إلصدار طلبات تزود يدوية 

  

  

  

    

   

  

   إرجاء البت لحين التبرير ورفض التأشير الحقا موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

التزود اليدوية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصحية إليجاد الحلول بالتنسيق مع مصالح وزارة  النظر في مسألة طلبات

 املالية 
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            23بطاقة إخالل عدد 

 شراءات خارج إطار الصفقة مجال اإلخالل:

 

  

   مكتب مراقبة املصاريف بوزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي املكتب:

 إحدى الوزارات ة:اإلدارة املعني

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

 

 بسيط الخطورة ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 امالنصوص الترتيبية املنظمة مللك الدولة الع  

  

      

  

 وصف مختصر لإلخالل:

ورد على مصالح مكتب مراقبة املصاريف بالوزارة  مقترح تعهد بنفقة يتعلق بمصاريف دراسة ومتابعة اشغال تهيئة 

 وإعادة تصميم قاعة االجتماعات بمقر الوزارة الرسمي. 

مصالح الوزارة املعني بموضوع الدراسة وقد تم رفض التأشير إلى حين توضيح الوضعية القانونية للمبنى الذي يأوي 

ال تكتس ي صبغة  واألشغال )عقد استغالل أو استعمال ساري املفعول( خاصة وان هذه املصاريف تتعلق باحداثات

متجددة مما يستوجب االدالء بما يفيد تواصل وضع املقر على ذمة الوزارة لفترة طويلة نسبيا. إضافة لضرورة التنصيص 

 على طبيعة اعمال الصيانة التي تكون على عاتق املالك او تلك التي يتحملها املتسوغ.في مستوى العقد 

  

    

   

  

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 وضوعة على ذمة الهياكل العمومية.املطالبة باإلدالء في مستهل سنة التصرف بكافة الوثائق املثبتة لوضعية العقارات امل
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            24بطاقة إخالل عدد 

 شراءات خارج إطار الصفقة مجال اإلخالل:

 

  

   مكتب مراقبة املصاريف بوزارة تكنولوجيات االتصال الرقمي املكتب:

 إحدى الوزارات اإلدارة املعنية:

  

  

       

 ال وجود لضرر طاملا انه تم رفض التأشيرة    حبة:اإلخالالت املصا

 بسيط الخطورة ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 اضافة لتضارب املسؤولياتشروط استخدام منظومة الشراء العمومي على الخط   

  

      

  

وردت على مصالح مكتب مراقبة املصاريف العمومية بالوزارة عدة مقترحات تعهد بنفقة تتعلق بشراءات خارج إطار  وصف مختصر لإلخالل:

لفة الصفقة تمت على الخط ومن بينها االستشارة املتعلقة باقتناء بطاريات وعجالت مطاطية وقطع غيار سيارات مخت

 . 2019بعنوان سنة 

بطريقة مخالفة للتراتيب،  TUNEPSوقد تم رفض التأشيرة نظرا لعدم جواز اعتماد املنظومة الفرعية للسوق االفتراضية 

 اإلدارة قامت بإدراج ممثل املشتري العمومي في خانة 
في آن   contrôleurو responsable des commandesخاصة أن 

  افر املهام.واحد بدون أي اعتبار  لتن

    

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

( ملنظومة السوق االفتراضية واإلسراع بتوفير شهادات مصادقة configurationإعادة النظر في الهندسة املعتمدة )

دار األمر املنظم للشراءات خارج إطار الصفقة على الخط، السيما الكترونية للسادة مراقبي املصاريف العمومية واستص

 وانه تم اعداده من طرف الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية وإيداعه بمصالح رئاسة الحكومة.
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            25بطاقة إخالل عدد 

 شراءات خارج إطار الصفقة مجال اإلخالل:

 

  

 بة املصاريف بوزارة الخارجيةمكتب مراق املكتب:

  

  

 عامة للمصالح املشتركةرة داا اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

إبرام عقد بالتفاوض املباشر دون عرضه على الرأي املسبق للجنة مراقبة الصفقات والتأشيرة املسبقة ملراقب املصاريف 

 العمومية.

 بسيط الخطورة ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير لخطورةشديد ا مستوى درجة اإلخالل:

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014لسنة  1039األمر عدد   

  

      

  

 : إبرام الصفقات العموميةعدم احترام إجراءات و قواعد   وصف مختصر لإلخالل:

تم التعاقد بالتفاوض املباشر مع شركة حراسة " االتصالية للخدمات" لتامين حراسة حضيرة أشغال بناء مقر  

 مرات.  3أد و بمدة سنة قابلة للتجديد  110.019األكاديمية الدبلوماسية بمبلغ سنوي قدره 

التقيد بالتأشيرة املسبقة و  مغ. بدراسة امللف تم رفض التأشير لعدو تم تقديم مقترح تعهد على سبيل التسوية بهذا املبل

 سنوات . 3عدم عرض امللف على أنظار لجنة مراقبة الصفقات بالنظر للمبلغ الجملي ل

كما لم يتضمن امللف ما يفيد احترام مقتضيات االتفاقية املشتركة القطاعية ألعوان مؤسسات الحراسة و السالمة ونقل 

باملنح القارة التي يحتسب على خصوصا في ما يتعلق بالوثائق الواجب تقديمها بالعرض اإلداري و الفني و العملة، و 

 أساسها العرض املالي.

و لم يتضمن امللف ما يفيد التقيد بمقتضيات قرارات وزير الداخلية و وزير تكنولوجيا اإلتصال املتصلة بمجال خدمات 

     الحراسة.

   رفض نهائي ريف ومآل املوضوع:موقف مراقب املصا

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 احترام التراتيب الجاري بها العمل

 : : اإلخالالت املتعلقة بالتأجير وبإسناد املنح واالمتيازات العينية لألعوان املجال الثالث

عتبر ذات مخاطر مرتفعة حيث أنها تمثل النسبة تكتس ي نفقات التأجير و االمتيازات العينية لألعوان اهمية بالغة وت 

تأويل الخاطئ الاالكبر من ميزانية الدولة وعادة ما يرتكب املتصرفون العديد من اإلخالالت نتيجة عدم اإلملام الجيد بالتراتيب أو 

 للنصوص فضال على الضغوطات املتزايدة للطلبات االجتماعية.

 حالة. 59ل تركزت لدى املكاتب الجهوية بـ نقيصة في هذا املجا 79ولقد تم تسجيل  
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زيا رصدها بعنوان تصرف ونستعرض فيما يلي أهم اإلخالالت التي أمكن ملكاتب مراقبة املصاريف العمومية جهويا ومرك

 .2019سنة 

            26بطاقة إخالل عدد 

 امتيازات عينية مجال اإلخالل:

 

  

 ملاليةمكتب مراقبة املصاريف بوزارة ا املكتب:

  

  

 برنامج الديوانة املركز الطبي اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اإلخالالت املصاحبة:

ر إسناد سيارة وظيفية عبر منظومة إنصاف مما أدى االجمع بين االمتياز العيني واملنحة الكيلومترية وعدم استصدار قر 

 إلى ضرر مادي تحملته امليزانية.

 متوسط الخطورة خطير الخطورةشديد  مستوى درجة اإلخالل:

ضعيف 

 الخطورة

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

و املتعلق باستعمال سيارات الدولة و الجماعات  11/02/1988املؤرخ في  1988لسنة  189األمر عدد 

 11األمر عدد كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتض ى ذات الصبغة اإلدارية املؤسسات العمومية املحلية و 

ستعمال السيارات املنصوص تنافي ا 12حيث يقتض ي الفصل  2005جانفي  10املؤرخ في  2005لسنة 

صرف املنحة الكيلومترية املسندة بعنوان من نفس األمر من قبل األعوان العمومين و  11عليها بالفصل 

 .لوظيفيةالرتبة أو الخطة ا

فهو يستوجب إخضاع الترخيص في استعمال سيارات املصلحة  من نفس األمر)رابعا(  9 أما الفصل

 .بصفة ثانوية لغايات شخصية إلى تأشيرة مراقب املصاريف العمومية

املتعلق بمزيد إحكام التصرف في السيارات  19/01/2005مؤرخ في  6املنشور عدد وتجدر اإلشارة أن 

 .صدر ملزيد توضيح اإلجراءات املذكورة صلب األمر سالف الذكرنفقات املحروقات اإلدارية و 

وصف مختصر 

 لإلخالل:

الجمع بين امتياز عيني و املنحة الكيلومترية و عدم احترام التراتيب الجاري بها العمل للحصول على ترخيص في استعمال 

 سيارة مصلحة لغايات شخصية.

وانة بإسناد سيارة إدارية لنفسه لإلستعمال بصفة ثانوية ألغراض شخصية دون تطبيق قام مدير املركز الطبي للدي

املنحة الكيلومترية التي كان من اإلجراءات املحددة للتراخيص املسبقة وهو ما مكنه من الجمع بين هذا االمتياز العيني و 

سبق ملراقب املصاريف العمومية على التقرير املفروض سحبها آليا من مرتبه الشهري لو احترم املعني باألمر الرأي امل

 املعلل و استصدار مقرر إسناد السيارة من منظومة إنصاف بعد إمضاءه من وزير اإلشراف و مراقب املصاريف. 

   إرجاء لحين التبرير وتأشير الحقا : موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

ع املبالغ املتحصل عليها بدون وجه حق من قبل املصالح املالية على ضوء تقرير معلل و مقرر إسناد بالرغم من  استرجا

تم التأشير عليهما على سبيل التسوية بغاية إدراج البيانات الضرورية لإلسترجاع بمنظومة إنصاف فإن تفادي مثل هذه 

 العمل من قبل جميع املتدخلين .التجاوزات يستدعي مزيد االنضباط في تطبيق النصوص الجاري بها 
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            27بطاقة إخالل عدد 

 تأجير مجال اإلخالل:

 

  

   مكتب مراقبة املصاريف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي املكتب:

 تعليم عاليمعهد  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اري بها العملانتداب على خالف الصيغ القانونية الج اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد : درجة تواتر اإلخالل

 

 : أهم التراتيب املعنية
  

  

ألساس ي العام املتعلق بضبط النظام ا 1983ديسمبر  12املؤرخ في  1983لسنة  112القانون عدد  -

 ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

و املتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية  1992فيفري  03املؤرخ في  251األمر عدد  -

 بمؤسسات التعليم العالي و البحث والنصوص التي نقحته

واملتعلق بضبط نظام الدراسة واالمتحانات  1996مارس  11رخ في املؤ  1996لسنة  439األمر عدد  -

 الخاص بتدريس اللغات الحية للعموم واملساهمة املالية للمنتفعين لدى معهد بورقيبة للغات الحية

 املتعلق بإجراءات املراقبة في ميدان الوظيفة العمومية  1993ماي  27املؤرخ في  37املنشور عدد  -
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            27بطاقة إخالل عدد 

 28عرض على أنظار مكتب مراقبة املصاريف العمومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقترح تعهد بالنفقة عدد  الل:وصف مختصر لإلخ

إلى غاية  2018أستاذ للفترة املتراوحة من غرة أكتوبر  25واملتعلق بخالص مرتبات شهرية لألساتذة املتعاقدين وعددهم 

 دينارا وباإلطالع على الوثائق املصاحبة تبين ما يلي: 461.775وبمبلغ مالي قدره  2019سبتمبر  30

لم يتم التنصيص ضمن عقود التدريس على اإلطار القانوني والترتيبي املنظم لكيفية وصيغ إبرامها واالقتصار فقط  -1

السلك  على  محضري جلستي االتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة والنقابة العامة ألساتذة

ـــي من جهة ثانية بتاريخ   .2015جانفي  27و 2013اكتوبر  11املشترك وامللحقين واملتعاقدين بالتعليم العالـ

إن  موضوع العقود يتعلق بتكليف مدرسين عرضيين للتدريس بمعهد بورقيبة للغات الحية وحيث ان تأجير  -2

اس ساعات عرضية منجزة فعليا سواء بالنسبة للموظفين التدريس العرض ي ال يتم وفق صيغة العقد وإنما يتم على أس

العموميين بناءا على ترخيص مسبق من رؤسائهم املباشرين أو بالنسبة لحاملي الشهادات العلمية الذين ال يباشرون 

املتعلق بضبط  1992فيفري  3املؤرخ في  251بالوظيفة العمومية أو بالقطاع الخاص، طبقا ملقتضيات األمر عدد 

منه. إال أنه بالرجوع إلى  2ية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي والبحث وخاصة الفصل كيف

مقتضيات العقد تبين أن املوضوع يتعلق بانتداب مدرسين متعاقدين ملدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أقص ى تقدير 

 وهو ما يثير إشكال بخصوص صيغة التكليف.

دينارا يخضع إلى الخصم بعنوان املساهمة في نظام التقاعد   1.539من العقد مرتب شهري خام بـ  3 حدد الفصل -3

والحيطة االجتماعية ورأس املال عند الوفاة و إلى الخصم بعنوان األداء على مداخيل األشخاص الطبيعيين دون 

سند القانوني حول كيفية تحديد املبلغ التنصيص على التشاريع الجاري بها العمل في هذا الصدد و في ظل غياب ال

  1996مارس  11املؤرخ في  1996لسنة  439من األمر عدد  14الشهري الخام ،إضافة إلى تعارضه مع أحكام الفصل 

 37غياب تأشيرة مصالح رئاسة الحكومة لعقود التدريس املصاحبة ملقترح التعهد املذكور طبقا ألحكام املنشور عدد  -4

املتعلق بإجراءات املراقبة في ميدان الوظيفة العمومية والذي بمقتضاه تم  التنصيص على  1993ماي  27املؤرخ في 

 وجوبيه إخضاع عقود االنتداب إلى تأشيرة مصالح رئاسة الحكومة. 

      

   ارجاء لحين التبرير و رفض التأشير الحقا موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

ات لتفادي أهم التوصي

 اإلخالل:

 439تعهد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالشروع الفوري في إعداد مشروع أمر حكومي  لتنقيح األمر عدد 

واملتعلق بضبط نظام الدراسة واالمتحانات الخاص بتدريس اللغات الحية  1996مارس  11املؤرخ في  1996لسنة 

دى معهد بورقيبة للغات الحية و بالعمل على تسوية وضعية املدرسين العرضيين للعموم واملساهمة املالية للمنتفعين ل

 بصفة نهائية و مراجعة صيغة العقود بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية
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            28بطاقة إخالل عدد 

 تأجير مجال اإلخالل:

 

  

 مكتب مراقبة املصاريف بوزارة املالية املكتب:

  

  

 عامة للشؤون املاليةإدارة  عنية:اإلدارة امل

  

  

       

 خالص مرتب إطار ملحق بديوان الوزير على سبيل التسوية اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 عنية:أهم التراتيب امل

  

  

يتعلق بالنظام املنطبق على املكلفين بمأمورية في  1980ماي  08املؤرخ في  1980لسنة  526األمر عدد 

 ( .5الدواوين الوزارية ) الفصل 

 (4حول تسمية املكلفين بمأمورية ) الفقرة  1988أفريل  24بتاريخ  33منشور الوزير األول عدد 

 خطة مكلف بمأمورية بديوان الوزير على سبيل التسوية.بار خالص مرتب إط وصف مختصر لإلخالل:

بالرجوع إلى القرار أشهر و  8يتعلق األمر اقتراح تعهد بنفقة تأجير في شهر نوفمبر بعد مباشرة املعني باألمر ملهامه بـ 

 وليس املالي( الذي يحدد عناصر التأجير تبين تمتيع املعني باألمر بـ :الوزاري )

 يتعلق األمر بإطار قادم من القطاع الخاص(السنوية لدى املشغل األصلي )هري الخام و املنح السداسية و املرتب الش -

 .(التنفيذمنحة املتابعة و و  واالستخالصالرقابة منحة املنح الخصوصية ألعوان وزارة املالية ) -

 منحة مكلف بمأمورية  -

املساهمة في  وباحتساب اعتبار السيارة و حصة الوقود الشهريةو قد قدرت الكلفة السنوية لهذا اإللحاق دون 

 د100.000بما يزيد عن  الجتماعيةالتغطية ا

وهي وضعية تتعارض مع النصوص الجاري بها العمل و التي تقتض ي بالنسبة لألعوان الذين ليست لهم صفة موظف أو 

مع األخذ بعين االعتبار لشهائدهم الجامعية و  ، فإن تأجيرهم يقع ضبطهغير منتمين ألعوان املؤسسات العمومية

تجاربهم و املسؤوليات التي أسندت إليهم قبل التعيين بهذه الخطة كما تقتض ي هذه النصوص أن تسند للمكلفين 

بمأمورية من غير املنتمين للوظيفة العمومية أو املؤسسات العمومية أجرا إجماليا جزافيا ال يتجاوز األجر الصافي 

 كاتب عام وزارة . امتيازاتإلطار ينتمي للوظيفة العمومية و له صفة مكلف بمأمورية و املسند 

  

   الرفض النهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

ص الالزمة والحصول على املصادقات والتراخي التنسيق مع  مصالح الوظيفة العمومية بصفة مسبقة ملباشرة العمل

 مع الدعوة إلى االلتزام بالتراتيب الجاري بها العمل وتسقيف هذه األجرة برتبة كاتب عام وزارة.
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 : : اإلخالالت املسجلة بعنوان نفقات مختلفة املجال الرابع

الالت باإلضافة إلى اإلخالالت املسجلة في مجال الصفقات والشراءات خارج إطار الصفقات والتأجير فإنه تم رصد إخ

تتعلق بمواضيع أخرى على غرار التدخالت أو املنح لفائدة الجمعيات ولقد تضمنت العينة التي تم تجميعها من املكاتب املركزية 

حالة( توزعت بين  18أعمال مختلفة وتدخالت أخرى حالة و  37حالة تتعلق بنفقات مختلفة )منح للجمعيات  55والجهوية 

 املكاتب كتالي:

 حالة. 46ية : املكاتب الجهو  -

 حاالت. 9املكاتب املركزية:  -

 وفيما يلي بعض األمثلة منها:

            29بطاقة إخالل عدد 

 تدخالت أخرى  مجال اإلخالل:

 

  

 مكتب مراقبة املصاريف بوزارة الشؤون الثقافية املكتب:

  

  

 عامة للشؤون املاليةإدارة  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 اسناد منح على خالف الصيغ القانونية صاحبة:اإلخالالت امل

 بسيط الخطورة ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

 من مجلة املحاسبة العمومية 94الفصل  -

املتعلق بضبط شروط وطرق تدخل  2013جويلية  31املؤرخ في  2013لسنة  3201األمر عدد  -

 صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني وخاصة الفصل الخامس منه.
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            29بطاقة إخالل عدد 

لجهوية للشؤون لفائدة املندوبيات ا والفني اإلبداع األدبيفي إطار متابعة املنح املسندة في اطار صندوق التشجيع على وصف مختصر لإلخالل:

 الثقافية إلنجاز مشاريع فنية في مجال املوسيقى. تبين ما يلي :

منح بعنوان ترويج الحفالت الحية في مجال املوسيقى دون احترام نسبة الدعم وأولويات وتوجهات وبرامج  إسناد -

 الوزارة.

ا أدى الى تخصيص أغلبية عدم استصدار مقرر يضبط نسبة الدعم املوجه لكل قطاع من قطاعات الثقافة مم -

 مداخيل الصندوق لتمويل قطاع املوسيقى والرقص.

مخالفة التراتيب الجاري بها العمل التي تنص على ضرورة عدم الجمع بين الدعم املسند للعمل أو النشاط أو املشروع  -

أ.د لفائدة جمعية املهرجان  20الفنني في إطار الصندوق والدعم املسند في إطار ميزانية الدولة، حيث تم  إسناد منحة 

إطار أ.د في  9أخرى باملكناس ي في إطار التمويل العمومي للجمعيات وإسناد منحة  األصيلالدولى للجواد العربي 

 الصندوق.

املتعلق بضبط شروط وطرق تدخل  2013جويلية  31املؤرخ في  2013لسنة  3201وهو ما يعتبر مخالفا لألمر عدد 

الذي ينص على التالي: تستند اللجنة املنصوص عليها بالفصل  05إلبداع األدبي والفني في فصله صندوق التشجيع على ا

من هذا األمر واللجان الفرعية املتفرعة عنها خاصة إلى املقاييس األساسية التالية عند النظر في امللفات املترشحة  4

 : من هذا األمر 3من الفصل للحصول على تمويل من مداخيل الصندوق املنصوص عليها بالفقرة ب 

 .ـ القيمة الفنية والثقافية للعمل أو للنشاط أو للمشروع الثقافي أو الفني

 : ـ مدى مساهمة العمل أو النشاط أو املشروع الثقافي أو الفني في دفع أحد املجاالت التالية أو بعضها أو كلها

 .ـ الالمركزية الثقافية

 .اعية الجديدة والواعدةـ التجارب الفنية وامليادين اإلبد

 .ـ التراث الثقافي غير املادي

 .ـ الطاقة التشغيلية للمشروع والقدرة التصديرية للمنتوج

للمشروع الثقافي أو الفني في إطار صندوق التشجيع على اإلبداع  للنشاط أوـ عدم الجمع بين الدعم املسند للعمل أو  

 4ة الدولة إال في حاالت استثنائية يتم ضبطها بالقرار املشار إليه بالفصل األدبي والفني والدعم املسند في إطار ميزاني

 .من هذا األمر

ـ التزام املترشح لالستفادة من التمويل بمعايير حسن التصرف في األموال العمومية واحترامه للتشاريع والتراتيب الجاري 

 .بها العمل

على النفقة وتمت برمجة جلسات تنسيقية بين الهيئة العامة  قامت مصالح مراقبة املصاريف بالوزارة برفض التأشير

  استثنائياملراقبة املصاريف والهيكل العمومي املعني قصد إيجاد حل للمسألة وتم التأشير  الحقا على النفقة 

   

   رفض أولي وتأشير الحق  موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 ل:اإلخال

امللف على انظار الهيئة العامة للمصاريف العمومية قصد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الثقافية لتفادي إحالة 

مثل هذه اإلخالالت مستقبال مع طلب مهمة تفقد وتدقيق في التصرف في املنح املسندة من صندوق التشجيع على 

 اإلبداع األدبي والفني. 
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            30بطاقة إخالل عدد 

 نفقات أخرى  مجال اإلخالل:

 

  

 املاليةمكتب مراقبة املصاريف بوزارة  املكتب:

  

  

 عامة للشؤون اإلدارية واملالية إدارة  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 تحمل امليزانية لنفقات عالج أحد أعوان الديوانة  "بمصحة خاصة " على إثر حادث شغل اإلخالالت املصاحبة:

 متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة درجة اإلخالل:مستوى 

ضعيف 

 بسيط الخطورة الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

 القانون األساس ي للميزانية 

 مجلة املحاسبة العمومية

الجتماعيين بالهياكل الصحة اإلستشفائية اتفاقية تتعلق بفوترة الخدمات املسداة للمضمونين ا

العمومية مصادق عليها من قبل وزارة املالية وممض ى عليها من قبل وزارة الصحة العمومية ووزارة 

 .2019الشؤون االجتماعية لسنة 

  

      

  

وصف مختصر 

 لإلخالل:
  د18.257دث شغل بمبلغ جملي قدره تحمل امليزانية لنفقات عالج أحد أعوان الديوانة بمصحة خاصة  على إثر حا

دينار بعنوان تحمل مصاريف عالج عون ديواني بإحدى املصحات  18.257قامت الوزارة باقتراح تعهد بنفقة بقيمة 

تفاقية املتعلقة بفوترة الخدمات املسداة للمضمونين االجتماعيين الخاصة وهو ما يعد مخالفا ملا جرى به العمل طبقا لال

الصحة  صادق عليها من قبل وزارة املالية واملمضاة عليها من قبل وزيري املصحة اإلستشفائية العمومية بالهياكل ال

 .2019سنة  الشؤون االجتماعية العمومية و 

حيث كان على اإلدارة في حالة تعرض أحد منظوريها لحادث شغل أو مرض م ي أن تمتعه بحرية واختيار الطبيب أو  

حالة يتم إرجاع املصاريف املبذولة للمتضرر في حدود التعريفة العمومية التي تضبط بمقتض ى قرار الصيدلي و في هذه ال

 صادر عن وزيري املالية و الصحة العمومية.

   

   رفض نهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 اتضرورة االلتزام بالصبغة اإلدارية للنفق
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            31بطاقة إخالل عدد 

 نفقات أخرى  مجال اإلخالل:

 

  

 مكتب مراقبة املصاريف بوزارة الدفاع املكتب:

  

  

 عامة للشؤون اإلدارية واملالية إدارة  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 تكفل اإلدارة بمبلغ مالي غير مستوجب  اإلخالالت املصاحبة:

 متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

ضعيف 

 بسيط الخطورة الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  2001ماي  22املؤرخ في  1142االمر   

  

      

  

وصف مختصر 

 لإلخالل:

ع تسبقة بعنوان نفقة تم خالصها من طرف امللحق العسكري بإحدى الوزارة  تعهد بنفقة  موضوعه استرجا تم  اقتراح

 د.18.780العواصم  وذلك لخالص معلوم اإلقامة بنزل لفائدة مجموعة من العسكريين بمبلغ 

 يس الحكومة بخصوص التكفل بالسكن منحة يومية بصفة غير مدعو كما أنه ال وجود لقرار رئ وقد تبين انه تم اسنادهم

  

  

   رفض نهائي مراقب املصاريف ومآل املوضوع:موقف 

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 ضرورة التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل
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            32بطاقة إخالل عدد 

 نفقات أخرى  مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بزغوان املكتب:

  

  

ة للشباب والرياضةبية مندو  اإلدارة املعنية:  جهوي 

  

  

 ضرر مالي اإلخالالت املصاحبة:

 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

  

املؤرخ  2018لسنة  1004واملنقح باألمر عدد  2001أكتوبر  8ؤرخ في امل 2001لسنة  2371األمر عدد  -

 . 2018نوفمبر  30في 

 .2019أكتوبر  17بتاريخ  25منشور رئيس الحكومة عدد  -

  

      

  

لى االعتمادات املحملة ع 1على تأشيرة مراقبة املصاريف العمومية مقترح تنقيص التأشيرة االحتياطية عدد  تم  عرض وصف مختصر لإلخالل:

منشطين من األعوان العموميين بعنوان حصص تنشيط  02الخاصة بتنظيم ملتقيات التكوين تتضمن خالص عدد 

ماي  3و  2محاضرات مقدمة خالل يومي  06ضمن دورات تكوينية حيث تم خالص املحاضر األول في خصوص عدد 

 . 2019مارس  4و  3و  2محاضرات مقدمة أيام  6واملحاضر الثاني في خصوص عدد  2019

وبالرجوع إلى بطاقات التنشيط تبين أن جميع حصص التنشيط خالل املدة املذكورة تم إنجازها خالل الحصة 

حصص  2الصباحية مما يبرز وجود خطا في احتساب عدد الحصص حيث ال يمكن أن يتجاوز عدد الحصص املؤمنة 

ي فتمت دعوة املؤسسة إلى مراجعة احتساب مستحقات حصص بالنسبة للمكون الثان 3بالنسبة للمكون األول و

 2001أكتوبر  8املؤرخ في  2001لسنة  2371د لليوم الواحد وذلك عمال بأحكام األمر عدد  90املكونين بحساب 

 17بتاريخ  25وخاصة منشور رئيس الحكومة عدد  2018نوفمبر  30املؤرخ في  2018لسنة  1004واملنقح باألمر عدد 

الذي ينص على أنه في خصوص تأجير املحاضرات يتم الخالص بحساب الحصة )حصة صباحية أو  2019أكتوبر 

   مسائية( بصرف النظر عن عدد الساعات.

   الرفض النهائي موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع:

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:
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            33بطاقة إخالل عدد 

 نفقات أخرى  مجال اإلخالل:

 

  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بتوزر املكتب:

  

  

 جهوي مجلس  اإلدارة املعنية:

  

  

       

 تسويغ مسكن وظيفي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل، اإلخالالت املصاحبة:

 الخطورة ضعيف متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة مستوى درجة اإلخالل:

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد درجة تواتر اإلخالل:

 أهم التراتيب املعنية:

  

 21/7/2015بتاريخ  18منشور رئيس الحكومة  عدد   

  

      

  

جهوية ،دون ة صلحمرئيس كراء مسكن وظيفي لفائدة  قدم املجلس الجهوي اقتراح تعهد بنفقة في إطار خالص وصف مختصر لإلخالل:

 الحصول على الترخيص املسبق ملراقبة املصاريف العمومية،وقبل معاينة املصالح الجهوية ألمالك الدولة.

وبالتثبت في عقد الكراء املرفق باقتراح التعهد تبين وجود عدم تطابق بين تاريخ معاينة مصالح أمالك الدولة 

ألمالك معاينة املصالح الجهوية  (،وكان من املفروض1/11/2019) حل( وبين تاريخ تسويغ وإشغال امل6/12/2019)

   .غ املحلتسو الحصول على ترخيص مراقبة املصاريف العمومية ثم الدولة أوال لتحديد القيمة الكرائية و 

    

   

  

   لحين التبرير و رفض التأشير الحقا إرجاء : موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع

    

   

  

أهم التوصيات لتفادي 

 اإلخالل:

 مزيد العمل على تحسين الرقابة على مصاريف تسويغ مساكن وظيفية والعمل على إفرادها بنص خاص موحد.
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            34بطاقة إخالل عدد 

 نفقات أخرى  مجال اإلخالل:
  

 املكتب الجهوي ملراقبة املصاريف بأريانة املكتب:
   

 جهوية دوبية من اإلدارة املعنية:
   

     

 وبطريقة غير سليمة تكتس ي صبغة إدارية )أو غير مبررة(ال تثقيل كاهل الدولة بنفقات  اإلخالالت املصاحبة:

 مستوى درجة اإلخالل:
 ضعيف الخطورة متوسط الخطورة خطير شديد الخطورة

بسيط 

 الخطورة

            

   نادر ضعيف متوسط شديد : درجة تواتر اإلخالل

 

 مجلة املحاسبة العمومية

  املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية 2878األمر 

  

      

  

الف دينار لسنوات  5.8اقتراح تعهد بنفقة عادية فردية بعنوان متخلدات تجاه مزودين آخرين بقيمة  وصف مختصر لإلخالل:

 ناسبة باإلضافة للنقاط التالية:تم تقديم فواتير ال توضح املواد املقتناة أو امل 2016/2017/2018

 254بعنوان مصاريف االستقباالت بقيمة  2016/2017/2018لم يتم تبرير عدم خالص الفواتير الخاصة بالسنوات  -

قدمت املندوبية فاتورة  -دينار رغم توفر املندوبية على وكالة دفوعات تتضمن ميزانيتها بندا ملصاريف االستقباالت

يوما في إطار وكالة الدفوعات عمال  45سنة مالية في أنه يتوجب تقديم فواتير في فترة ال تتجاوز  جملية للخالص بعنوان

 من مجلة املحاسبة العمومية أو بعد الحصول على تأشيرة مراقب املصاريف في صورة إعمال املنافسة. 156بالفصل 

متضمن  01تري واملندوبية وملحق عدد تم إرفاق امللف بنسخة من عقد تسويغ مشرب بمقر املندوبية بين املك -

والحال أنه تم تقديم فواتير لخالص  2016لخروقات إجرائية عديدة من أهمها إلغاء املدة التعاقدية الخاصة بسنة 

 الف دينار. 1.8بعنوان السنة املعنية بقيمة 

   

   رفض نهائي : موقف مراقب املصاريف ومآل املوضوع

أهم التوصيات لتفادي 

 ل:اإلخال
 التقيد باإلجراءات والتراتيب الجاري بها العمل
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 حوصلة

 ألهم اإلخالالت املسجلة من طرف مكاتب املراقبة

نقيصة أي  196نقيصة على املكاتب الجهوية بـ  256تركزت أغلب االخالالت حسب العينة املعتمدة واملتكونة من 

من عدد   % 81نشطة التصرف العمومي على الجهات بـ ويعود ذلك لتركز الحجم األكبر من حيث العدد أل % 76بنسبة 

 من جملة عدد التأشيرات. %62امليزانيات العمومية و 

 وتعلقت االخالالت أساسا باملوضيع التالية :

 نقيصة 129الصفقات العمومية :  -

 نقيصة 35الشراء خارج إطار الصفقة  -

 نقيصة 37إسناد امتيازات وتأجير  -

 يصةنق 37إسناد منح للجمعيات  -

 نقيصة 18مجاالت أخرى  -

 وتبعا لهذه النقائص قدم مراقبي املصاريف جملة من التوصيات أهمها :       

 الهياكل العمومية على مزيد تكوين  -1
 
العمل على تطوير التراتيب املنظمة للشراءات وإرساء أدلة إجراءات محينة وحث

 ; أعوانها

 الهياكل العمومية على تطوير أنظمة الرقابة  -2
 
 ; الداخليةحث

 الحرص على تدعيم املراقبة على نفقات التأجير و إسناد االمتيازات العينية. -3
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 املحور الخامس: نتائج أعمال التقييم والتدقيق و التفقد

 مقدمة

تمثل الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية جزء من املنظومة الرقابية اإلدارية والتي تعمل على تأطير أعمال التصرف 

صدور األمر الحكومي عدد  2019وتساهم في التفطن ملختلف النقائص واإلخالالت التي تشوب أداء القطاع العام و شهدت سنة 

املتعلق  2012أوت  22املؤرخ في  2012لسنة  1683املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  2019جويلية  1املؤرخ في 2019لسنة  612

بضبط النظام األساس ي الخاص بأعوان سلك مراقبة املصاريف العمومية برئاسة الحكومة الذي مثل نقلة دور عمل الهيئة 

 وأعضاءها نحو تدعيم الرقابة الالحقة املخول لها القيام  بها.

املذكور  بأن سلك أعوان مراقبة املصاريف العمومية برئاسة  612صدد ،أقر الفصل األول )جديد( من األمر وفي هذا ال

 :الحكومة يمثل سلكا خصوصيا، يكلف خاصة بـ

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على امليزانية، -

طبقا لنظام الرقابة املعدلة على القيام بالرقابة الالحقة على املصاريف والنفقات التي لم تخضع للتأشيرة املسبقة  -

 اإلنفاق العمومي،

القيام، بمقتض ى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى املصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت  -

ملعينين نتائج عملهم إلى حاالت تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة ملشموالت اإلدارات أو املصالح ا

 بها،

من االمر املذكور تكليف املراقبين العامين والرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التدقيق  14و12كما تضمن الفصلين 

 وتقييم انجاز النفقات العمومية في اطار التصرف في امليزانية حسب األهداف. 

صلب الهيئة احداث قسم التقييم والتدقيق   وبهدف تأطير هذه املهام الحديثة وإرساء مقومات الحوكمة  إلنجاحها تم

االمر الحكومي املشار اليه  هاوالتفقد يعنى بهذه االعمال في اطار تنظيم هيكلي جديد للهيئة  يؤسس ملهامها املستقبلية  التي جاء ب

 أعاله .

على ترشيد وحسن استعمالها  وتكتس ي اعمال التقييم  والتدقيق في املالية العمومية أهمية بالغة ملا لها من تأثير مباشر

على  اهم  االخالالت التي تعوق اعمال الهيئة في هذا املجال من خالل  سنتعرف واضفاء الشفافية عليها ، وفي مستوى هذا املحور 

ها قبل التطرق الى اهم مخرجات املهمات الرقابية امليدانية التي انجزت 1عرض  نشاط قسم التقييم والتدقيق والتفقد في الجزء 

 .2019الهيئة خالل سنة 
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 نشاط قسم التقييم والتدقيق والتفقد 1

 1املؤرخ في  2019عدد لسنة 612من األمر  48من الفصل  3حسب الفقرة ،يتولى قسم التقييم و التدقيق و التفقد 

 والتدقيق التفقد تقارير ومتابعة إنجاز تنفيذه على والسهر والتفقد لتدقيقا للتقييم و  السنوي  إعداد البرنامج ،2019جويلية 

 بها تقوم التي التقييم متابعة أعمال على اإلشراف يتولى كما العمومية املصاريف ملراقبة الهيئة العامة رئاسة التها علىآم وعرض

 الهيئة.

أربعة إطارات باعتبار رئيس القسم من بينهم ثالث إطارات برتبة مراقب مصاريف عمومية  2019يضم القسم خالل سنة 

 سهم مراقب عام للمصاريف العمومية . أير 

التقييم و التدقيق وفي إطار التقيد بضوابط الرقابة املتبادلة يستعين القسم في أدائه ألعماله بلجنة اإلشراف على أعمال 

والتي  2018أكتوبر  17حدثت بمقتض ى مقرر صادر عن رئيسة الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية املؤرخ في أالتي  و التفقد

تتكون من مجموعة مراقبين عامين من بين املراقبين املباشرين بمكاتب مراقبة املصاريف العمومية ويرأسها  رئيس قسم التقييم 

فرق رقابية قارة مختصة بأعمال التفقد امليداني بالهيئة ثالثة منها مركزية  04و التدقيق و التفقد كما تم في هذا الصدد إحداث 

 وية.و الرابعة جه

 وفيما يلي حوصلة ألهم أنشطة القسم في هذا املجال

  ،ملهمات التدقيق  و ذلك بصفة تشاركية السنوي  البرنامج تحديد -1

 ،متابعة تنفيذ املهمات الرقابية -2

ن كافة املهمات الرقابية التي هي في طور  سجل متابعة تنفيذ املهمات الرقابية وذلك من خالل مسك القسم يتولى يتضم 

 .أو تلك التي صدر في شأنها تقرير نهائي اإلنجاز

 التقييم و التدقيق و التفقدبإعداد أدلة اإلجراءات املتعلقة  -3

بهدف مساندة الفرق الرقابية ولتوحيد مناهج التدخل بين مختلف الفرق الرقابية، يتولى القسم إعداد الوثائق املرجعية 

 في هذه املجاالت وقد تولى :

 ال التفقد والتدقيق .صياغة وثيقة مرجعية ألعم 

  إعداد وثيقتين مرجعيتين في  إطار التعاون املبرم مع االتحاد األوروبي بقيادة الوحدة املركزية للتصرف في امليزانية حسب

 األهداف وهما:

 دليل مرجعي لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية، -
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يساعد املتصرفين على إرساء أنظمة الرقابة الداخلية وثيقة مرجعية تهدف إلى وضع اإلطار العام الذي من شأنه أن  -

 إلدارات.باللميزانية 

 : 2019أهم مخرجات املهمات الرقابية سنة 

هيكل عمومي   11مهمات رقابية شملت  5، إنجاز 2019تولت الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية، خالل سنة 

 وتتوزع على النحو التالي:

 لهيكل محل املراقبةا موضوع املهمة العدد

1 
 مهمة تدقيق ومراقبة التصرف

 في وكالة الدفوعات  
 وزارة التجارة

2 
 مهمة التفقد والتدقيق في التصرف

 في أسطول السيارات والوقود 
 وزارة الشباب والرياضة

3 
 مهمات التفقد والتدقيق في التصرف

 في أسطول السيارات والوقود

 جامعة تونس 

 جامعة قرطاج 

 ونس املنارجامعة ت 

 جامعة الزيتونة 

4 

مهمة التدقيق في اعتمادات التنمية املحالة لجامعات تونس 

بعنوان صياغة وتهيئة بنايات املؤسسات الجامعية الراجعة 

 إليها بالنظر

 جامعة تونس 

 جامعة قرطاج 

 جامعة تونس املنار 

 جامعة الزيتونة 

 بلدية سكرة اتمهمة تدقيق ومراقبة الصفقات العمومية لتعبيد الطرق 5

 وفي ما يلي أهم مخرجات هذه املهمات:

 مهمة تدقيق ومراقبة التصرف في وكالة الدفوعات بوزارة التجارة -1

بمبلغ  1996جانفي  11املؤرخ في  1996لسنة  3166تم إحداث وكالة الدفوعات بوزارة التجارة بموجب القرار عدد 

وكالء دفوعات حيث تم تعويض وكيل الدفوعات منذ  3 ،تاريخ إنجاز املهمة إلى حد،دينار. وتداول عليها  2000تسبقة قدره 

 .2017سبتمبر  8ثم في  2002سبتمبر  12إحداثها مرتين وذلك في 

 دينار. 12850إلى ما قدره  2016مارس  18هذا وشهدت الوكالة عدة تعديالت بالزيادة في مبالغها لتصل في 

 2018-2017-2016أهم اإلخالالت املرصودة في سنوات 

 إخالالت بخصوص شروط االضطالع بخطة وكيل الدفوعات: (1

  وأكتوبر  2002عدم توفر شروط التسمية لوكيل الدفوعات الذي تولى الوكالة خالل الفترة املمتدة بين سبتمبر

ملة موضوع على مع كونه عونا تابعا لشركة أسواق الج 2012سبتمبر  12، حيث تم تعيينه ليتولى خطة وكيل الدفوعات في 2017
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رتبة مستكتب إدارة ولم تتم ترقيته إلى رتبة ملحق إدارة إال في  يشغلكما أنه  2016ذمة وزارة التجارة ولم يتم إلحاقه بها إال سنة 

 10املؤرخة في  121مما يتنافى مع شروط التسمية التي نصت عليها املذكرة العامة لإلدارة العامة للمحاسبة العمومية عدد  2018

 3التي تقتض ي أن يكون من بين املرسمين باإلطار اإلداري أو الفني لإلدارة وال تقل رتبته عن الصنف الفرعي أ 2010فمبرنو 

  من مجلة املحاسبة  14عدم انخراط املعني باألمر بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين خالفا ملقتضيات الفصل

وكذلك  2007فيفري  3بتاريخ  15واملذكرة العامة عدد  2006سبتمبر  05ي املؤرخ ف 2006لسنة  2460العمومية ولألمر عدد 

 .2007جويلية  11بتاريخ  82املذكرة العامة عدد 

 إخالالت بخصوص التصرف في الحساب الجاري بالبريد: (2

 ق تقديم مقابل هذا العجز وثائ دينارا وقد تم 11113,641الجاري للوكالة بقيمة  الحسابتسجيل عجز غير مبرر ب

لنفقات غير مسواة تشهد في أغلبها غياب التنصيصات الوجوبية على الفواتير على غرار التواريخ واإلمضاءات املستوجبة حسب 

املتعلق بإعادة تنظيم  2015لسنة  36من القانون عدد  33من مجلة األداء على القيمة املضافة والفصل  18مقتضيات الفصل 

وضعية قام وكيل الدفوعات املعني بإرجاع مبلغ العجز بالحساب البريدي للوكالة عبر تحويل املنافسة واألسعار. وإزاء  هذه ال

 بصفة أحادية ودون أي مراقبة مرصودة من طرف اآلمر بالصرف أواملحاسب العمومي املختص. 2018بنكي بتاريخ غرة جانفي 

 .ال تتوفر بوكالة الدفوعات دفتر الحساب الجاري بالبريد 

 تمت بمبالغ هامة مقارنة بمبلغ التسبقة وغير مبررة حيث  2017و 2016لسحب املنجزة خالل سنتي أغلب عمليات ا

من القانون األساس ي  113ال تقترن بها مصاريف فعلية وقد ترتقي هذه املمارسات إلى اعتبارها أخطاء تصرف على معنى الفصل 

 حاسبات.املتعلق بمحكمة امل 2019أفريل  30املؤرخ في  2019لسنة  41عدد 

  ال تحتوي الوكالة على بند مخصص ملصاريف الحساب الجاري بالبريد منذ إحداثها مما طرح إشكاال بخصوص مجموع

 األخصام بعنوان تلك املصاريف.

 إخالالت بخصوص الدفاتر املحسابية الواجب مسكها من قبل وكيل الدفوعات: (3

 والفصل  2007مارس  01بتاريخ  32ة واالستخالص عدد تقتض ي املذكرة العامة لإلدارة العامة للمحاسبة العمومي

 من مجلة املحاسبة العمومية على وكيل الدفوعات مسك الدفاتر التالية: 158

 ،دفتر الصندوق  -

 ،الدفتر اليومي للمصاريف -

 ،دفتر متابعة استهالك االعتمادات -



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

183 

 ،دفتر عمليات الحساب الجاري البريدي  -

 ،دفتر الخصومات املنتظرة -

 ،كراس إرسال جداول اإلحالة على آمر الصرف -

 دفتر عمليات الوكالء املساعدين عند االقتضاء. -

وتكتس ي هذه الدفاتر أهمية كبرى في مسك الوكالة ومراقبة أعمال الوكيل واجتناب كل اإلخالالت والتوقي من االنحرافات 

أو سنوية حسب الدفتر( للتصرف في االعتمادات املرصودة له املحتملة، حيث توفر للوكيل لوحة قيادة دورية )يومية أو شهرية 

بميزانيته من خالل مؤشرات دقيقة على غرار نسق استهالك االعتمادات، وضعية األموال املتوفرة بالصندوق، تواريخ اإلحالة على 

 آمر الصرف، ووضعية الحساب البريدي من عمليات السحب واإليداع ونفقات مسك الحساب...

ر آلمر الصرف مؤشرات مدونة وموثقة على حسن أو سوء تصرف الوكيل وتتيح له التدخل في كل مرحلة كما توف

لتصحيح إجراء أو استباق إخالل، عالوة على اعتمادها من طرف الهيئات الرقابية املتالزمة أو الالحقة من تقييم أداء الوكيل ومن 

 ات تستخرجها من الدفاتر املذكورة.ورائه آمر الصرف ومتابعة األعمال املختلفة حسب مؤشر 

كما أن الوكيل الحالي اقتصر على مسك  الوكيل السابق يمسٍك بدفتر الصندوق فحسب. وفي هذا الصدد تبين أن

 الدفاتر التالية:

 دفتر الصندوق  -

 الدفتر اليومي للمصاريف -

 دفتر متابعة استهالك االعتمادات. -

ستوجب القيام بها من طرف املحاسب املختص ومصالح وزارة املالية وغياب غياب الرقابة املحاسبية واملالية امل (4

 الرقابة اإلدارية من مصالح آمر الصرف.

ا إثر التعديل الحاصل بها مإدراج نفقات بميزانية الوكالة دون الحاجة لصرفها حيث تتضمن الوكالة بندين تم إدراجه (5

على التوالي ملتقيات التكوين والتكوين في التصرف في امليزانية حسب دينار لكل بند يخصان  2000بقيمة  2018مارس  18في 

 األهداف ولم يتم صرفهما، مما يطرح التساؤل حول الغاية من تسبقة الوكالة دون الحاجة إلى ذلك.

 عدم توفر صندوق حديدي لحفظ األموال بمكتب الوكيل. (6

اصة وأنه في الفترة الفاصلة بين العمليتين تم إنجاز عدم اعتماد محضر تسليم املهام مباشرة إثر تغيير الوكيل، خ (7

 نفقات عن طريق الوكيل السابق وكان على الوكيل الحالي تسويتها مما ال يسمح بتحديد املسؤوليات املحمولة على كل وكيل.
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 : أهم التوصيات املقترحة -2

يحية على غرار تغيير الوكيل السابق سجل الفريق الرقابي تولي املصلحة املتصرفة القيام ببعض اإلجراءات التصح

وتعويضه بوكيل دفوعات مستوفي الشروط القانونية للتسمية والتخفيض من مبلغ التسبقة، إال أنه يتعين اتخاذ تدابير أخرى 

 لضمان حسن سير وكالة الدفوعات بوزارة التجارة دون مخاطر لتحقيق األهداف العملياتية التي أحدثت من أجلها وذلك بإتباع

 التوصيات التالية:

 . تكوين األعوان املضطلعين باملالية 

  اعتماد املراقبة الدورية للوكالء والحرص على أخذ عينات من أعمال التصرف وتقويمها على أساس التراتيب الجاري

 بها العمل.

 ن خالل ضبط التنسيق مع مصالح املحاسبة العمومية إليجاد صيغ تدعيم الرقابة الدورية على وكالة الدفوعات م

 زنامة يقوم بموجبها املحاسب العمومي املعني بمراقبة أعمال ووثائق الوكالة.و ر 

 مهمات التفقد والتدقيق في التصرف في أسطول السيارات والوقود

تولت الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية القيام بـمهمتي تدقيق ومراقبة التصرف في أسطول  2019خالل سنة 

 وقود بالهياكل التالية:النقل وال

 وزارة الشباب والرياضة واملؤسسات العمومية الخاضعة إلشرافها -

جامعات في تونس الكبرى التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: جامعة قرطاج، جامعة تونس، جامعة تونس  4 -

 املنار، جامعة الزيتونة.

 ات والتوصيات املنبثقة عنها:وفيما يلي أهم اإلخالالت املسجلة في تقرير املهم

 : مهمة التدقيق ومراقبة التصرف بوزارة الشباب والرياضة واملؤسسات الخاضعة إلشرافها -2

سيارة مصلحة  21سيارة وظيفية و 23وسيلة ويتفرع حسب االستعمال إلى  134يتكون األسطول املركزي للوزارة من 

 9ت مصلحة أو عربات تم طرحها وينتظر التفويت فيها إضافة إلى مرخص في استعمالها ألغراض شخصية والبقية إما سيارا

وسيلة  285دراجات نارية. فيما يتكون األسطول الجهوي املوضوع على ذمة املندوبيات الجهوية واملراكز الرياضية والشبابية من 

 جرارا ومجرورة. 11دراجة نارية و 16حافلة و 36شاحنات و 05سيارة و 217منها 

 همة التدقيق في إجراءات التصرف في أسطول النقل والوقود بإتباع مراحل التصرف التالية: شملت هذه امل

o  ضبط األسطول 
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o  تخصيص األسطول 

o  استعمال األسطول 

o  صيانة األسطول 

o التصرف في املحروقات 

يص وقد كشفت املهمة عن أوجه قصور كبيرة داخل نظام الرقابة الداخلية، رغم محدودية حجم األسطول، يمكن تلخ

 أهمها على النحو التالي:

ال تقوم  مصالح وزارة الرياضة باملقارنة الالزمة  بين معطياتها ومعطيات مصالح وزارة أمالك الدولة مما انجر عنه  (1

وجود فوارق بين معطيات الوزارة ومعطيات وزارة امالك الدولة، إضافة إلى غياب جرد دقيق لألسطول مع عدم اكتمال امللفات 

 ومتابعته. فيه التصرف وتسهل األسطول  حصر تتيح معلوماتية منظومة عديد العربات. كما لوحظ غياباإلدارية ل

عدم التقيد بتراتيب التخصيص واإلسناد التي تحدد طبيعة استعمال العربات واملستفيدين منها نظرا لغياب عديد   (2

للوزارة مما يؤدي إلى صعوبة تحديد املسؤوليات وإمكانية  القرارات املتعلقة باإلسناد وقرارات إحالة العربات للمصالح الخارجية

 االنتفاع بامتيازات عينية دون وجه حق، وفيما يلي بعض الحاالت:

 قرار وبدون  التسمية أمر صدور  قبل وظيفية وتسليمها لفائدة املكلفين باملأموريات وامللحقين بالديوان سيارات إسناد 

 للمصالح لإلدارة العامة توجه داخلية مذكرات بمقتض ى اإلسناد هذا ويتم امتيازاتهم طتضب التي املحاسبية والقرارات إسناد

 الوقود. بإسناد يتعلق ما منها أخرى  إشكاليات مما سيطرح بالديوان وامللحقين باملأموريات باملكلفين أساسا ذلك ويتعلق املشتركة

 و ذلك  معللة في الغرض توفر تقارير دون  الجهات في شخصية لغايات االستعمال مع مصلحة سيارات من العديد إسناد

 على القرارات الخاصة بها فضال عن تعدد املصاريف مراقب تأشير دون  بالجهات اإلسناد حاالت تعدد وكذلك خالفا ألحكام،

 اإلسناد. قرار ومعطيات املعلل التقرير معطيات بين التضارب حاالت

 يسمح ال إنصاف مما منظومة على اإلسناد مقررات والتأخير في إدراج السيارات إسناد بطاقات متابعة لدفاتر غياب 

 املتوفر. اإلسناد حسب قرار اإلسناد وتاريخ الفعلي اإلسناد تاريخ بين الفاصلة الفترات من بالتثبت

 ىعل فيها التنصيص يتم لم محاضر التسليم عديد ووجود بها للمنتفعين اإلدارية السيارات بعض تسليم محاضر غياب 

 اإلسناد. يوجب الذي أو اإلداري  الترتيبي القرار تاريخ مع الفعلي اإلسناد تطابق تاريخ من التثبت دون  يحول  وهو ما التسليم تواريخ

 .تفاصيل االستعمال من بالتثبت يسمح ال مما املعطيات ونقص دفاتر الجوالن تعمير سوء (3

 قد يسبب تدهور وضعية األسطول وتآكله حيث لوحظ:التقصير في إجراء صيانة العربات ومتابعة وضعيتها مما   (4
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 مطابقة أعمال الصيانة ملا تم  من عدم إدراج املعطيات األساسية ضمن بطاقة التشخيص بما ال يسمح بالتثبت

 تشخيصه،

  عدم مسك ملفات عمليات الصيانة الخاصة بكل سيارة ويتم االقتصار على تدوين معطيات الصيانة الدورية دون

 ل عمليات الصيانة األخرى وتواترها،معطيات حو 

  اللجوء املتكرر لنزع قطع غيار من سيارات إما في حالة معطبة أو سيارات زال االنتفاع بها دون وجود سجل متابعة لذلك

 مع ما قد ينجر عن ذلك من مخاطر أهمها فقدان السيارات املعنية لقيمتها عند بيعها أو ارتفاع كلفة إصالحها عند االقتضاء.

 ذلك: عدم التقيد بقواعد التصرف في مخزون قطع الغيار واملستهلكات من 

بأعمال متنافرة حيث يتولى جميع األعمال الحسابية لتسجيل الكميات الواردة والصادرة القيام تولي حافظ املغازة  -

 باملغازة واألعمال املتصلة بالخزن املادي لقطع الغيار.

ار واملستهلكات باملغازة وغياب سجل مفصل ودقيق يضمن سالمة التصرف في عدم شمولية الجرد املادي لقطع الغي -

غياب مقاربة سنوية بين الجرد املادي والجرد املحاسبي لقطع الغيار بصفة عامة وكذلك الشأن بالنسبة لإلطارات  املخزون .

 املطاطية والبطاريات.

ع بها إما لتقادمها تقنيا أو النتهاء توفر الوزارة على وجود مخزون هام من قطع الغيار واملستهلكات التي زال االنتفا -

بأن بعضا من الشراءات تم بصفة  العربات املعنية بهذه القطع مما أدى إلى تراكم مخزون قطع الغيار التي زال االنتفاع بها ويؤشر

 غير مدروسة.

 إخالالت متعلقة بالتصرف في الوقود: (5

  وعدم القيام باملقاربات الضرورية بين 2018و 2017و 2016لسنوات غياب الجرد السنوي لوصالت وقود بالنسبة ،

ة عن  املخزون املادي واملخزون املحاسبي ملقتطعات الوقود مما يحول دون ضبط الفوارق إن وجدت وتحميل املسؤوليات املنجر 

 ذلك.

 ( غياب محاضر سنوية متضادة مع الشركة الوطنية لتوزيع البترولSNDP) لضبط النهائي والدقيق في بما ال يسمح با

 اإلبان للمتخلدات للقيام باملقاربات الالزمة.

  عدم انتظام تدوين املعطيات املتعلقة باستهالك الوقود لسيارات املصلحة على غرار عدد الكيلومترات بمناسبة كل

ال تتطابق مع التزود الفعلي مما مهمة في "دفاتر جوالن السيارات" إضافة إلى سوء مسك الكشوفات الشهرية إلسناد الوقود التي 

 ال يسمح بمقاربة كميات الوقود املستهلكة واملسافات املقطوعة وضبط اإلخالالت في الغرض.
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   سوء مسك بطاقات الكشوفات الشهرية للوقود وبطاقات املتابعة بالنسبة لالستهالك املصلحي، حيث ال تتولى اإلدارة

م املقتطعات واسم السائق وخاصة الرقم املسجل بالعداد وعدد الكيلومترات املقطوعة إدراج املعطيات الضرورية على غرار أرقا

 وإمضاء املسؤول عن التصرف في الوصوالت.

  عدم صحة احتساب الرصيد املتبقي من عدد وصوالت وقود سيارات املصلحة نتيجة أخطاء حسابية في تدوين

 و ما أدى إلى عدم صحة احتساب الرصيد النهائي من املقتطعات.العمليات "بدفتر عمليات التزود بالوقود وتوزيعه" وه

  إسناد أكثر من صنف من املحروقات للعربة الواحدة وإسناد نوعيات مغايرة من الوقود لنوعية الوقود األصلية

 للسيارة، في فترات عادية ال تتسم بنقص في وصوالت، حسب دفتر عمليات التزود باملحروقات.

 مراقبة ه"، وهو ما من شأنه أن يحول دون املنجمي للعربة على"دفتر عمليات التزود بالوقود وتوزيع عدم إدراج الترقيم

ومتابعة تنقالت هذه العربات واملساس بشفافية وصحة املعطيات وبلغ العدد الجملي للوصوالت املسندة دون تدوين الترقيم 

 .2018و 2016وصال للفترة املمتدة بين سنتي  60املنجمي 

 اد حصص وقود وظيفي بدون وجه حق لإلطارات املكلفة بخطط وظيفية، حيث بلغت كميات الوقود الجملية إسن

ولم تتول اإلدارة  وصل وقود 103لتر أي حوالي  2030ما قدره  2018و 2016املسندة دون وجه حق للفترة املمتدة بين سنتي 

 استرجاعها إثر انتهاء التكليف بالخطط الوظيفية.

  الوقود التكميلي ألصحاب الخطط الوظيفية يتم دون تناسب مع املسافات املقطوعة.إسناد حصص 

وقد تولت الوزارة البدء في اجراءات تصحيحية اثناء املهمة الرقابية وفقا ملختلف املالحظات التي أثارها الفريق الرقابي 

 الذي عاين بعض هذه التحسينات في نهاية املهمة.

جامعات من تونس الكبرى: جامعة تونس، جامعة قرطاج، جامعة تونس  4صرف بـ مهمة التدقيق ومراقبة الت -3

 املنار، جامعة الزيتونة

وسيلة نقل ويتوزع على هذه الجامعات  54يقدر مجموع السيارات والعربات اإلدارية املتوفرة لدى الجامعات املذكورة بـ 

 حسب االستعمال وفق ما يبرزه الجدول التالي:

 جامعة الزيتونة جامعة تونس املنار جامعة قرطاج جامعة تونس لطبيعة االستعما

 3 9 14 11 مصلحي

 3 6 4 4 وظيفي

 املجموع
15 18 15 6 

54 
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إلى سنة  2015وقد شمل التدقيق في كيفية التصرف في أسطول العربات والوقود سنوات التصرف التي تمتد من سنة 

2018. 

ات املتوفرة لدى الجامعات تستعمل كسيارات مصلحة في حين تقتصر السيارات يتبين من هذا الجدول أن أغلب السيار 

 الوظيفية على رئيس الجامعة أومن ينوبه وبعض املديرين وال يثير هذا اإلسناد إشكاليات جوهرية تذكر.

تنقالت وكيفية شكاليات املتصلة ببعض الاإل وباستثناء املالحظات املتعلقة باقتناء السيارات والتعهد بصيانتها وبعض 

توزيع الوقود، خلصت األعمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في التصرف في أسطول السيارات والوقود ما عدا 

 النقائص التالية:

  عدم توفر لدى كافة الجامعات املعنية على عون يشغل خطة رئيس ورشة يسهر على شؤون السيارات وهو ما ينعكس

 ،هالرقابة الداخلية فيسلبا على جودة نظام ا

  اعتماد أذون مأموريات للتنقالت ال تتضمن املعطيات الوجوبية عند استخدام السواق للسيارات على غرار موضوع

 ،التنقل والوجهة املقصودة للتثبت من مالزمتها مع سير املصالح ومن صبغتها اإلدارية

 ي مجال التصرف في الشراءات املتصلة باقتناء غياب التنسيق بين الجامعات وعدم حرصها على توحيد التمش ي ف

السيارات وصيانتها. وفي هذا الجانب من الضروري تثمين املبادرة اإليجابية التي قامت بها الجامعات الثالث وهي جامعة قرطاج 

زيتونة في في حين لجأت جامعة ال 2016وجامعة تونس وجامعة تونس املنار بإجراء صفقة عامة لشراء السيارات خالل تصرف 

 استشارة فردية. الى هذا الصدد

 .عدم مسك سجالت للعمليات املتعلقة بمخزون مقتطعات الوقود مما يحول دون متابعة توزيعها وكيفية استهالكها 

  استهالك مشط للوقود بالنظر إلى املسافات املقطوعة مع اعتماد وثائق تسليم مقتطعات الوقود دون التنصيص فيها

 سندة.على الكميات امل

  لوحظ بخصوص التعهد بصيانة السيارات عدم إتباع إجراءات كتابية مقيسة بما يضبط كمية املواد والخدمات

املسداة بصفة دقيقة كما تقتضيه شفافية إجراءات املنافسة ونجاعة العمليات، كما أن أغلب الفواتير املتصلة بالصيانة ال 

 أنها ال تشير إلى الرقم املنجمي للسيارات املنتفعة بالصيانة. على تتوفر فيها املصادقة إلقرار العمل املنجز فضال

 أهم التوصيات واملقترحات لتحسين التصرف:

واملتعلق بمزيد  2018سبتمبر  10املؤرخ في  2018لسنة  25اإلسراع بتطبيق مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد  -

والعمل  البطاقات الذكيةالوقود، وخاصة بخصوص استعمال  إحكام التصرف في العربات اإلدارية وترشيد نفقات استهالك

 الحقا على إجراء تقييم دوري للقيمة املضافة لهذا التوجه.
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الحرص على استعمال منظومات معلوماتية للتصرف في أسطول السيارات بما من شأنه الحد قدر اإلمكان من املسك  -

 اليدوي بغاية تحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية.

املتعلق بمزيد إحكام التصرف في  2005لسنة  6وفقا ملا يستوجبه منشور الوزير األول عدد  ث خلية متابعةإحدا -

 السيارات اإلدارية ونفقات املحروقات.

تفادي اللجوء لوسائل النقل اإلدارية لتأمين نقل البريد اإلداري قدر اإلمكان وتعويضها باستعمال وسائل التكنولوجيا  -

 كالتراسل االلكتروني. الحديثة لالتصال

التفكير في إرساء قاعدة بيانات لألسعار املرجعية بخصوص مختلف فصول الطلبات املتعلقة بقطع الغيار مع تحيينها  -

 دوريا.

تركيز خطة ومهام مشرف على التصرف في أسطول النقل واملحروقات ورئيس ورشة وصياغة مذكرات تكليف حتى  -

 إرساء مبدأ املساءلة.و  يتسنى الحقا تحديد املسؤوليات 

 مزيد إحكام صياغة أذون املأموريات بخصوص استعمال سيارات املصلحة وذلك بإدراج كافة املعطيات الالزمة. -

-2016مهمة تدقيق ومراقبة الصفقات العمومية لتعبيد الطرقات ببلدية سكرة وتقييم مساراتها خالل سنوات  -4

2019 

وهي بلدية تتواجد  2003فيفري  24املؤرخ في  2003لسنة  756مر عدد بمقتض ى األ  2003أحدثت بلدية سكرة سنة 

 40ألف نسمة وهي تعد قرابة  134هكتارا ويبلغ عدد سكانها  2754داخل املحيط الترابي لوالية أريانة وتمسح املنطقة البلدية 

ملنطقة البلدية بشبكة التطهير وتناهز نسبة ربط املساكن با 2014ألف مسكنا حسب إحصائيات املعهد الوطني إلحصاء سنة 

باملائة ونسبة التغطية بشبكات مياه  99باملائة وبشبكة التيار الكهربائي حوالي  98باملائة وباملاء الصالح للشراب نسبة  77

 باملائة. 34تصريف األمطار بنسبة 

(، هذا وقد 2019سنة إلى  2017وقد شمل التدقيق في صفقات تعبيد الطرقات سنوات التصرف التي تمتد )من سنة 

مليون  22.953مبلغا قدره  2019إلى  2017بلغت نفقات التعهدات بالنسبة مليزانية التنمية لبلدية سكرة خالل سنوات التصرف 

باملائة مما يدل على أهمية مشاريع تعبيد الطرقات  58مليون دينار مخصصة ملشاريع الطرقات أي بنسبة  13.332دينار منها 

 الذي ينفق إلنجاز هذه املشاريع. والحجم املالي

حيث رصدت لها ما  2019كما تستأثر مشاريع تعبيد الطرقات بالنصيب األهم في اعتمادات البرنامج االستثماري لسنة 

 باملائة. 59مليون دينار أي بنسة  7مليون دينار من جملة استثمارات مقدرة ب  4.1قدره 

 : 2019 و 2018و 2017و 2016من دراسات وأشغال لسنوات  وفيما يلي جدول يبرز جملة مشاريع الطرقات
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 نسبة

 االنجاز

 مبلغ

 االنجاز
 قيمة الصفقة

 باأللف دينار

 صاحب

 الصفقة

 اسم

 املشروع
 نعهدا دفعا تعهدا دفعا

 مقاولة كمون لألشغال 616904 616904 609510 100 98
التغطية الثنائية للمسالك ملنطقة بلدية 

 2015سكرة لسنة

77 100 867765 1117707 1117707 
املقاولة العامة 

 لألشغال
 2015صيانة الطرقات ببلدية سكرة لسنة 

 مقاولة سوجيتراب 1341046 1341046 1333008 100 99
مشروع تعبيد الطرقات 

 2016لسنة1قسط

 مقاولة كمون لألشغال 1314862 1314862 1311025 100 99
مشروع تعبيد الطرقات 

 2016لسنة2قسط

99 100 1209162 1211010 1211010 
شركة األشغال 

 وخرسنة االسفلت

مشروع صيانة الطرقات ببلدية سكرة 

2016 

 شركة سوجاس 1642244 1642244 1642244 100 100
تهذيب األحياء الشعبية لسنة 

 حي الزيتون  3:قسط2016

 مقاولة سوحيتراب 1282896 1282896 1145810 100 89
لسنة  تهذيب األحياء الشعبية

 حي الحنايا 2:قسط2016

100 100 1008868 1008868 1008868 
الشركة التونسية 

 لألشغال

تهذيب األحياء الشعبية لسنة 

 حي الكالثجية 1:قسط2016

   
28000 28000 

استشارة هندسة 

 وخدمات

املراقبة واملتابعة الفنية ملشروع تهذيب 

 األحياء الشعبية

100 100 11872 11872 11872 

ب دراسات مكت

هندسية ومتابعة 

 األشغال

دراسة مشاريع البنية األساسية باملنطقة 

 3البلدية بسكرة قسط

100 100 8960 8960 8960 
شركة فريج امليم 

 للدراسات واالختبارات

دراسة مشاريع البنية األساسية باملنطقة 

 1البلدية بسكرة قسط

 شركة صامد الهندسية 9889 9889 9889,6 100 100
ة مشاريع البنية األساسية باملنطقة دراس

 2البلدية بسكرة قسط

 شركة سوجاس ,197408 1974086 1193664 100 60
 2017تهيئة شارع مصطفى محسن لسنة 

 1قسط عدد

28 100 477854 1713689 1713689 
املقاولة العامة 

 لألشغال
 2017لسنة 3و2تهيئة حي الفاتح 

 مجدي الطرابلس ي 13899 13899 0 100 0
الدراسة الفنية ملشروع تهيئة شارع جامع 

 2قسط 2018الروضة 

0 100 0 13477 13477 ste Hkconseil 
الدراسة الفنية ملشروع تعبيد الطرقات 

 03قسط  2018لسنة 

0 100 0 7232 7232 
الدراسة والتصميم 

 واالستشارات

الدراسة الفنية ملشاريع البنية األساسية 

 1قسط 2019باملنطقة البلدية 
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 نسبة

 االنجاز

 مبلغ

 االنجاز
 قيمة الصفقة

 باأللف دينار

 صاحب

 الصفقة

 اسم

 املشروع
 نعهدا دفعا تعهدا دفعا

0 100 0 16272 16272 

مكتب دراسات 

هندسية ومتابعة 

 األشغال

الدراسة الفنية ملشاريع البنية األساسية 

 2قسط 2019باملنطقة البلدية 

 

       

 الجملة  13332916 13332916 8019352  

مقارنة  2017و 2016ع سنتي ويتبين من هذا الجدول أن إنجاز مشاريع تعبيد الطرقات يتم بنسق مرض بالنسبة ملشاري

 التي اتسمت ببطء في اإلنجاز.  2019و 2018بسنتي 

تحتم طبيعة املشاريع البلدية تشعب اإلجراءات وتعدد املتدخلين سيما تلك املتعلقة بمشاريع الطرقات التي تقتض ي طول 

ين على موقع إنجاز األشغال مما يبرر مسار املصادقة على البرمجة وتعدد الدراسات والتنسيق املحكم مع املتدخلين العمومي

 نسبيا صعوبة التصرف في هذه املشاريع والتحكم في آجالها.

وقد كشفت املهمة الرقابية عن أوجه قصور مختلفة تم رصدها في مستوى مراحل مسار اإلنجاز سنأتي على أهمها تباعا  

 خلية وردت ضمن االستنتاجات العامة بالتقرير.إضافة إلى بعض مكامن الضعف املوجودة داخل جهاز نظام الرقابة الدا

 أهم اإلخالالت املرصودة حسب مراحل مسار صفقات تعبيد الطرقات

 املرحلة التحضيرية : 

واملتوسطة طبقا  باملائة من طلباتها لفائدة مسدي الخدمات من املؤسسات الصغرى  20عدم تخصيص البلدية نسبة  

 املتعلق بالصفقات العمومية . 2014مارس  13ؤرخ في امل 2014لسنة  1039من األمر  20للفصل 

غياب التنسيق مع املتدخلين العموميين عند إعداد الدراسات حيث ال يتم موافاة البلدية بمخططات شبكات التطهير  

يقاف األشغال في وغيرها من الشبكات بالنسبة لعديد املشاريع مما يؤدي الحقا عند التنفيذ إلى تأخير في اإلنجاز من ذلك مثال تم إ

بالنسبة ملشروع تهيئة شارع "مصطفى محسن"  وهو شارع رئيس ي  من حيث كثافة واعتباره املدخل الوحيد  للعديد  2017سنة 

 .من األحياء باملنطقة، نظرا لعدم اكتمال أشغال التطهير من قبل الديوان الوطني للتطهير

من  126إحدى منهجيات تقييم العروض الواردة بالفصل  ،في كل الدراسات الخاصة بتعبيد الطرقات ،عدم اعتماد 

 ة فنية لقبول العروض.تباعتماد ع األمر املنظم للصفقات العمومية التي تفرض

ل البلدية تكلفة إضافية   اعتماد طريقة إسناد قسط وحيد لكل عارض بالنسبة لصفقات الدراسات واألشغال مما حم 

 منح فيها الصفقة لصاحب العرض األقل ثمنا.نتيجة الوقوع في حاالت متكررة ال ت
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تأخيرا كبيرا في انطالق إجراءات  2019و 2018يشهد إنجاز مشاريع طرقات بلدية سكرة بصفة عامة بالنسبة لسنوات  

 ،(APS)إعداد ملفات تنفيذ األشغال ويعزى بعض من هذا التأخير إلى تعدد الدراسات املستوجبة واملتمثلة في الدراسة األولية 

 املشترطة من قبل صندوق القروض.  (PGES)باإلضافة إلى دراسة مخطط التصرف البيئي واالجتماعي  (APD)الدراسات املعمقة 

 :مرحلة إبرام الصفقات العمومية 

عدم حرص البلدية على التثبت من مدى مطابقة مكاتب الدراسات للشروط القانونية واإلدارية حيث ال يتم مطالبة  

املشاركة في عديد الصفقات باستكمال وثيقة كراس الشروط ممارسة نشاط مكتب دراسات في مخالفة  مكاتب الدراسات

 . 2009فيفري  9واضحة لقرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية املؤرخ في 

غرة أوت املؤرخ في  2018لسنة  46من القانون عدد  25على معنى الفصل  بتضارب املصالحتم تسجيل إخالل يتعلق  

من األمر املنظم للصفقات العمومية عدد  63املتعلق بالتصريح باملكاسب واملصالح ومكافحة اإلثراء غير املشروع والفصل  2018

حيث ثبت أن إحدى الشركات التي تتعامل مع البلدية متسوغة ملقرها االجتماعي الذي تعود ملكيته إلى كاهية  2014لسنة  1039

 ت بالبلدية. مدير األشغال والطرقا

غياب التحاليل الدقيقة لألسعار الفردية للعروض املالية في أغلب صفقات مشاريع تعبيد الطرقات وعدم اللجوء إلى  

املنظم  2014لسنة  1039من األمر عدد  66مناقشة بعض األسعار الفردية رغم شططها مما يتنافى مع مقتضيات الفصل 

 ان البلدية من تحقيق اقتصاد في كلفة بعض الصفقات العمومية.للصفقات العمومية وهو ما يؤدي إلى حرم

 :مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية 

  عدم التنصيص ضمن وثائق معاينة املبلغ لخالص املقاولة على فترات إنجاز األشغال حيث ال يتم التنصيص ضمن

ل الراجع إليها جملة النفقات املنجزة مما كشوفات الحساب الوقتية الخاصة بمختلف صفقات تعبيد الطرقات على فترة األشغا

من كراس الشروط اإلدارية العامة املنطبقة  13ينم عن تقصير مكتب الدراسات وصاحب املنشأ ومما يخالف مقتضيات الفصل 

 على صفقات األشغال.

 ا من ذلك أن غياب متابعة دقيقة لصفقات األشغال والتأخير في إنجاز الوثائق الخاصة بتنفيذ الصفقات في إبانه

 إصدار أذون إيقاف واستئناف لألشغال يقع عادة إصدارها من طرف إدارة البلدية بصفة الحقة وعلى سبيل التسوية.

  كثرة فترات إيقاف األشغال وطولها مما يثير إشكاليات في صحة آجال التنفيذ املحتسبة خاصة أن إصدار أذون

ة ال تعكس واقعية اآلجال والكميات املنجزة وال توفر املعلومات الصحيحة بما ال اإليقاف ال تتم في إبانها كما أن دفاتر الحضير 

 يمكن الوثوق بها لضمان صحة اآلجال املحتسبة وكشوفات الحساب الوقتية والنهائية.

  نقص في الرقابة على مكاتب الدراسات وخاصة من ناحية تأكد توفر العنصر البشري والذي تم على أساسه اختيار

 الفائز إذ ال توجد أية وثيقة تدل على هذه الرقابة.العرض 
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  رصد حاالت تعيين مكتب ملراقبة األشغال بصفة الحقة لبداية األشغال من ذلك تم إمضاء كشف حساب من طرف

 .2016مكتبة املراقبة تعود أشغاله لفترة ما قبل تعيينه في مشروع تهيئة األحياء الشعبية لسنة 

 التي الدفاتر بجميع وصفته الحضيرة دفتر ماسكتر الحضيرة حيث ال يوجد اسم نقائص عديدة تشوب مسك دف 

 وعدد إلمضاءاتهم أثر وال الدراسات ومكتب العمل وصاحب املشروع رئيس من الحضيرة في املتدخلين مالحظات غياب تشهد

 زياراتهم.

  والكميات انجازها تم التي لألشغال دقيقا توصيفا تتضمن وال الوصفياعتماد محاضر اجتماعات يغلب عليها الطابع 

 وجدت. إن والتحفظات املجراة والتجارب استعمالها تم التي

 التي الصفقات أغلب في املقاول  تولى فقد املستعملة، املواد جودة وعلى االسفلتية الطبقة على فعلية فنية رقابة غياب 

 كراسات عليه تنص ما مثلما اإلدارة ممثل حضور  دون  بمفرده االختبارات إجراء على واإلشراف العينات اختيار  فحصها تم

 مضادة اختبارات إجراء إلى اإلدارة تلجأ ولم اختياره، من اختبارات مكتب قبل ومن الصفقات ملختلف الخاصة الفنية الشروط

 وبمعايير الفنية باملواصفات املقاول  التزام من جدية بصفة بالتأكد يسمح ال مما املقدمة الفنية املعطيات صحة من للتأكد

 املطلوبة. الجودة

عدم إعداد كشوفات الحساب النهائية لكافة الصفقات وعدم التحكم في مسار الختم النهائي للصفقات العمومية  

من األمر املنظم  104والذي يمكن من تقييم ظروف إنجاز الصفقة وختمها بصفة قانونية مما يعد مخالفا ملقتضيات الفصل 

 .للصفقات العمومية

 أهم االستنتاجات العامة : 

وجود تنظيم هيكلي غير محين  ببلدية سكرة وعدم اعتماد بطاقات وصف وظيفي وأدلة إجراءات إضافة إلى وجود مهام  

 متنافرة لدى شخص واحد يمكن أن تؤثر على التصرف في الصفقات العمومية.

ومتابعة إنجاز املشاريع الخاصة بالطرقات بكامل الجمع بين مهام متنافرة واستئثار العون املكلف بإعداد الدراسات  

 أنشطة مسار التصرف في الصفقات العمومية ما أدى إلى ثبوت وضعية تضارب مصالح تشوب هذا العون .

 : التوصيات 

العمل على مراجعة التنظيم الهيكلي للبلدية بما يتالءم مع حجم النشاط والصفقات التي تقوم بها البلدية خاصة   مع  -

 س مبدأ التدبير الحر  وخضوع الجماعات املحلية مستقبال ألمر سينظم صفقاتها.تكري

تطوير طرق التصرف والرقابة على الصفقات العمومية من خالل إرساء آليات رقابة داخلية فاعلة وفصل بين املهام  -

 املتنافرة.
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ية تقييم عروض مكاتب من األمر املنظم للصفقات العمومية في خصوص منهج 126التقيد بمقتضيات الفصل  -

 الدراسات وإيالء العناية الالزمة ملتابعة تنفيذ هذه الصفقات.

 مزيد العمل على تحليل األسعار بصفة دقيقة واللجوء إلى مناقشة األسعار عند مالحظة الشطط في بعض فصولها. -

ة صادقة على كيفية تنفيذ ضرورة العناية بدفاتر الحضيرة وتعميرها بالشكل الصحيح ألن هذه الدفاتر تعطينا فكر  -

 الصفقات العمومية مع ضرورة تأشيرها من كافة األطراف من املشتري العمومي ومكاتب الدراسات واملقاولين.

 إعداد بطاقات متابعة خاصة بالصفقات العمومية املبرمة طبقا للتراتيب. -

 وقتي والنهائي لألشغال.تدعيم وتكثيف عمليات املراقبة عند التنفيذ وكذلك عند عمليات االستالم ال -

مهمة التدقيق في اعتمادات التنمية املحالة لجامعات تونس الكبرى بعنوان صياغة وتهيئة بنايات املؤسسات  -5

 الراجعة إليها بالنظر

وعلى وجه التحديد بجامعة قرطاج وجامعة تونس املنار، جامعة تونس ،تتعلق هذه املهمة بجامعات تونس الكبرى 

التي خضعت للمراقبة امليدانية في إطار مهمة واحدة للتدقيق في التصرف في االعتمادات املحالة من طرف ،وجامعة الزيتونة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة هذه الجامعات للتعهد بصيانة وتهيئة بنايات املؤسسات الجامعية الراجعة لها 

 .2018إلى سنة  2015ن سنة بالنظر.وقد شملت املهمة سنوات التصرف التي تمتد م

 ويبين الجدول التالي قيمة هذه االعتمادات ونسب استهالكها:

باعتبار بقايا اعتمادات السنوات  2018-2015اعتمادات الصيانة والتهيئة املحالة لكل جامعة خالل سنوات 

 السابقة

 جامعة قرطاج السنوات
نسبة 

 االستهالك
 جامعة تونس

 نسبة

 االستهالك

 جامعة تونس

 املنار

 نسبة

 االستهالك

جامعة 

 الزيتونة

نسبة 

 االستهالك

2015 1159 29,83 470 22,60 3027 73,34 273 29,97 

2016 1316 4,69 664 48,75 1147 23,27 401 1,37 

2017 16543 0,80 340 68,54 1082 29,57 396 5,93 

2018 1641 58.41 507 29,22 762 52,26 378 28,75 

 دينارالوحدة: ألف ال

 أبرز اإلخالالت التي تمت معاينتها بالنسبة لجامعة قرطاج: .1

  طلب معاينة فوارق كبيرة بين العروض املقدمة وتقديرات اإلدارة في عديد االستشارات دون أن تحرص الجامعة على

 لة اإلقرار بمقبولية األثمان مقارنة بالتقديرات.أمما يؤثر على مس ،تبرير ذلك
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  استشارات موجهة ال تكتس ي الشفافية الالزمة مما يفسر التعامل املتكرر مع نفس املزودين مع تواتر اعتماد رسائل

 اعتماد آجال منافسة مقتضبة في عديد االستشارات مما يحد من توسيع املشاركة.

 ف اللجوء املتواتر لتمديد صلوحية العروض وعرض نفقات األشغال املنجزة بصفة الحقة على تأشيرة مراقب املصاري

كما تم تسجيل حاالت متكررة وتأخير كبير في خالص املزودين مما من شأنه التأثير سلبا على التوازنات املالية للمتعاملين 

 االقتصاديين ودفعهم بصفة غير مباشرة على تقديم عروض مشطة.

 أبرز االخالالت التي تمت معاينتها بجامعة تونس: .2

  رات مهما كانت مبالغها وهي تعتبر آجاال شاوما بالنسبة ألغلب االستي 120اعتماد آجال صلوحية العروض في حدود

غير معقولة خاصة أنها تعتبر الحد األقص ى لفترة صلوحية العروض في مجال الصفقات العمومية مما ال يتناسب مع حجم 

 الطلبات وقد يحد من املشاركة وقد يفض ي إلى عروض غير جدية.

  جبة في إطار الصفقات العمومية واقتضاء شروط ال تتالئم مع حجم الطلبات مطالبة العارضين بالضمانات املستو

 على غرار فض النزاعات بالرجوع إلى هيئة املتابعة واملراجعة في حين ال تتجاوز أغلب األشغال حدود االستشارات.

  جراءات والتأخير في التنفيذ.وجود نقائص على مستوى إجراءات استكمال الوثائق اإلدارية مما يؤدي إلى حاالت تظلم وطول اإل 

عدم إيالء العناية الالزمة إلعداد مذكرات احتساب اآلجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعدم اعتماد أذون إدارية  -

 لبداية اإلنجاز وقد لوحظ أخطاء كبيرة في هذا الصدد وتجاوز كبير لآلجال التعاقدية دون تقديم تبريرات في هذا الشأن.

 خالالت التي تمت معاينتها بجامعة تونس املنار:أبرز اإل  .3

 راط ضمانات مالية ال تتالءم مع خصوصية أو حجم الطلب العمومي .تاش -

اقتضاء رخص مقاولة ال تتالءم وحجم األشغال املزمع القيام بها مما تسبب في عزوف العديد من املتعاملين  -

 االستشارة ومراجعة رخص املقاولة املطلوبة.االقتصاديين عن املشاركة ودفع اإلدارة أحيانا إلعادة 

رغم عدم توفر االعتمادات الكافية، تتم املوافقة من طرف لجنة مراقبة الصفقات املختصة على إسناد بعض  -

 الصفقات شريطة توفر هذه االعتمادات، 

 ر مخالفا للتراتيب الجاري بها العمل.اللجوء في بعض الصفقات إلى الترفيع في الكميات بعد االستالم الوقتي لألشغال وهو ما يعتب -

 أبرز اإلخالالت التي تمت معاينتها بجامعة الزيتونة: .4

تتضمن كراسات الشروط املعتمدة في الطلبات الصادرة عن الجامعة بإمكانية إمهال املزودين املشاركين الستكمال  -

الفني والضمان الوقتي ويعد ذلك إخالال باملبادئ العامة جميع الوثائق املنقوصة بما فيها الوثائق التي تدخل في التقييم املالي و 

 للشراءات العمومية.
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عدم التنصيص في بعض كراسات الشروط على صنف التأهيل املطلوب حيث يتم االقتصار على اقتضاء نسخة  -

لتقديم عروض  مطابقة األصل من الترخيص دون اإلشارة ألي صنف من األصناف التي يجب أن تتناسب وحجم األشغال مما أدى

 غير جدية ومتباعدة.

 التباين املسجل في بعض الحاالت في آجال النشر بين مواقع النشر والصحف ورسائل االستشارات. -

وثائق اإلدارية والفنية واملالية الغياب إمضاءات أعضاء لجنة فتح الظروف على محضر جلسة فتح الظروف وكافة  -

 س اللجنة على محضر الفتح.الراجعة للعروض واالقتصار على إمضاء رئي

غياب تحليل األسعار وانعدام الجدية في التقييم املالي مما يؤدي إلى إمكانية قبول عروض مشطة في بعض الفصول  -

 فضال عن النقص الحاصل في عملية تقدير األشغال التي غالبا ما تتم بصفة الحقة بعد قبول العروض.

أو شديدة الشطط مقارنة بتقديرات اإلدارة واقتصار التقييم املالي على إقصاء عروض عديدة لكونها مفرطة االنخفاض  -

 أساس قاعدة تتضمن العروض املتقاربة دون سواها مما يتنافى مع موضوعية تحليل األسعار والتراتيب الجاري بها العمل.

لشراء خارج إطار الصفقة لدى وباإلضافة إلى اإلخالالت املرصودة بكل جامعة، سجلت املهمة غياب دليل إجراءات إلبرام ا

الجامعات ولدى جل  املؤسسات الجامعية تحت إشرافها يتضمن بوضوح سبل التعامل مع الوضعيات املمكنة تفاديا ألي تجزئة 

 في الطلبات ويحول دون التنسيق املحكم لحسن التصرف في هذه الشراءات.

 أهم التوصيات

  الحرص على اعتماد منظومةTunepes   ابرام الشراءات خارج إطار الصفقة.لإلشهار و 

  إرساء دليل إجراءات للشراءات خارج إطار الصفقة بما يحد   من  حاالت االخالالت ويدعم املتابعة والشفافية

 والفاعلية.
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 2019حوصلة   ألهم نتائج مهمات التدقيق في سنة 

 عدد مهمات التدقيق املنجزة خمسة مهمات تعلقت بـــــ : -1

 بوزارة التجارة وكالة الدفوعات -1

 أسطول العربات والوقود بوزارة الشباب والرياضة -2

 أسطول العربات والوقود بجامعات تونس وقرطاج  واملنار والزيتونة -3

االعتمادات املخصصة بذمة كتابات املؤسسات الجامعية بالعنوان الثاني من ميزانيات جامعات تونس وقرطاج  -4

 واملنار والزيتونة

 ببلدية سكرةصفقات تعبيد الطرقات  -5

ـــة : ــ ــ  وفيما يلي أهم النقائص والتوصيات في كل مهمــ

 : مهمة تدقيق وكالة الدفوعات بوزارة التجارة 

 أهم اإلخالالت :

 عدم توفر شروط تسمية الوكيل -1

 عدم انخراط الوكيل بالضمان التعديلي للمحاسبين العموميين -2

 ألف دينار 11عجز غير مبرر بالوكالة بقيمة  -3

 كيل تغطية العجز بتحويل بنكي شخص ي دون أية محاسبةتولي الو  -4

 عدم مسك الدفاتر الالزمة لوكالة الدفوعات -5

 عمليات سحب من الحساب البريدي ال تقابلها نفقات -6

 عدم تضمن بنود الوكالة بندا خاص بمصاريف الحساب الجاري  -7

 بقاء الوكيل دون مراقبة محاسبية وادارية لعدة السنوات -8

 ة لم يتم استعمالها قطادراج بنود الوكال -9

 عدم توفر صندوق لحفظ األموال -10

 عدم اعتماد محضر تسلم عند تغيير الوكيل -11
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 أهم التوصيــــــــــات :

 الحرص على احترام إجراءات التصرف في الوكاالت -

 الحرص على اعتماد مراقبة دورية للوكالة -

 مهمة تدقيق أسطول العربات والوقود بوزارة الرياضة 

 : أهم اإلخالالت

 غياب جرد مفصل ودقيق محينا لألسطول  -1

غياب مقاربات دورية ملعطيات األسطول ) لدى وزارة الرياضة ووزارة أمالك الدولة بما يضمن التحيين الدوري  -2

 للمعطيات لدى الطرفين(

 إسناد سيارات وظيفية وتسليمها قبل صدور أوامر التسمية -3

للغايات الشخصية بصفة ثانوية وخاصة من طرف  هامالعدم التقيد بإجراءات اسناد سيارات املصلحة الستع -4

 املؤسسات التابعة للوزارة

 غياب دفتر ملتابعة بطاقات إسناد السيارات والتأخير في إدراج مقررات االسناد في منظومة انصاف -5

 عدم دقة معطيات محاضر تسلم السيارات وأحيانا غيابها  -6

 سوء تعمير دفاتر الجوالن -7

 ة كاملة لصيانة العرباتعدم مسك بطاقات متابع -8

 املتكرر لقطع غيار من سيارات قديمة زال االنتفاع بهاللنزع اللجوء  -9

سوء التصرف في املخزون من قطع الغيار والزيوت والعجالت وغياب الجرد الدوري املادي واملحاسبي واملقاربات  -10

 الالزمة مع وجود مخزون صالح من قطع غيار زال االنتفاع بها

 الكافي للورشة واملغازةغياب التأمين  -11

 حالة متهالكة للورشة وفضاءات الصيانة -12

 غياب الجرد املحاسبي واملادي السنوي لوصوالت الوقود -13

 وضبط سنوي للوضعية املالية مع  مزود الوقود  متضاددةعدم اعتماد محاضر   -14
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 عدم انتظام تدوين معطيات استهالك الوقود لسيارات املصلحة  -15

 للتصرف في الوقودغياب نظام متابعة فعال  -16

 وجود أخطاء حسابية في دفاتر املتابعة -17

 اللجوء الستعمال وصوالت لنوعين من الوقود لنفس العربة -18

 2018و  2016لتر  بين سنتي  2060وصل أي  103إسناد حصص وقود وظيفي بدون وجه حق بما يوازي  -19

 افات املقطوعةاسناد حصص وقود تكميلية ألصحاب الخطط الوظيفية بما ال يتناسب مع املس -20

 : مهمة تدقيق أسطول العربات والوقود لجامعات تونس وقرطاج واملنار والزيتونة 

 أهم اإلخالالت :

 عدم التنصيص على املعطيات الالزمة على أذون املأموريات للتنقل -1

 عدم مسك سجالت العمليات املتعلقة بالتصرف في مقتطعات الوقود -2

 طوعةشطط االستهالك مقارنة باملسافات املق -3

 نقائص في وثائق االستشارات الخاصة بصيانة العربات وغياب املصادقات الالزمة على الفواتير -4

 أهم التوصيات بالنسبة للتصرف في أسطول العربات والوقود :

 الحرص على ضبط األسطول في قائمات مفصلة محينة -1

 الحرص على اعتماد   تطبيقة  معلوماتية للتصرف في األسطول  -2

قيام باملقاربات الدورية بين معطيات الهيكل العمومي ومصالح وزارة امالك الدولة ومصالح وكالة الحرص على ال -3

 النقل البري 

 الحرص على احترام اجراءات تخصيص العربات -4

 الحرص على احترام اجراءات استعمال العربات -5

 الغيارالحرص على مسك السجالت الالزمة سواء للتصرف في األسطول أو الوقود أو مخزن قطع  -6

تنظيم عمليات الترخيص لألسطول والوقود بمقتض ى دليل اجراءات أو على األقل مذكرة داخلية مع تحديد  -7

 األدوار واملسؤوليات
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واملتعلق بإحكام التصرف في العربات  2010لسنة  25الحرص على تطبيق مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد  -8

 اإلدارية وترشيد نفقات استهالك الوقود.

  تدقيق صفقات تعبيد الطرقات لبلدية سكرة :مهمة 

 أهم اإلخالالت :

 عدم التنسيق الكافي مع املتدخلين العموميين في شبكة الطرقات  -1

 عدم التقيد بمنهجية التقييم الخاصة بالدراسات -2

 عدم التثبت من توفر كراس شروط ممارسة املهنة لدى مكاتب الدراسيات -3

 وجود حالة تضارب مصالح -4

 ناقشة األسعار الفردية املشطةعدم اللجوء مل -5

 ضعف متابعة الصفقات ونقائص تشوب مسك دفاتر الحضيرة -6

 تعدد فترات إيقاف األشغال واعتماد أذون مصلحة على سبيل التسوية -7

 غياب رقابة فنية كافية على اإلنجاز وخاصة على طبقة الخرسانة األسفلية -8

 عدم ختم الصفقات -9

 أهم التوصيات :

 ألسعار الفرديةاال اإلبرام والحرص على التثبت من مقبولية تحسين اجراءات واعم -1

الحرص على املتابعة الكافية والفعالة لتنفيذ املشاريع بما في ذلك مسك وثائق املتابعة وتولي كل طرف القيام  -2

 بدوره واعتماد حد أدنى من التجارب الفنية للتثبت من املطابقة للشروط الفنية التعاقدية

 لصفقات في اآلجال التي تنص  عليها التراتيبالعمل على ختم ا -3

 : مهمة تدقيق التصرف في اعتمادات الصيانة بالعنوان الثاني بميزانيات املؤسسات 

 أهم اإلخالالت :

 نقائص تخص اجراءات املنافسة  -1

 طول فترة آجال صالحية العروض للشراءات خارج إطار الصفقة دون مبرر -2
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 اءات خارج إطار الصفقةاملغاالة في الشروط املعتمدة للشر  -3

 بدء التنفيذ أذون  عدم الحرص على متابعة آجال التنفيذ وعدم الحرص على إصدار -4

 موافقة لجنة مراقبة الصفقات على اسناد الصفقات في غياب االعتمادات -5

 الترفيع في كميات األشغال بعد االستالم الوقتي -6

 حليل منطقي لألسعارإقصاء عروض لكونها مفرطة االنخفاض دون اثبات ذلك ودون ت -7

 غياب دليل البرام الشراءات خارج إطار الصفقة. -8

 أهم التوصيات :  

 الحرص على اعتماد اجراءات منافسة للشراء خارج إطار الصفقة تحترم املبادئ العامة للشراءات -1

 إرساء دليل إلبرام الشراءات خارج إطار الصفقة -2

 عدم إسناد الصفقات إال بتوفر االعتمادات -3

 لى تحليل األسعار ومقبولية العروضالحرص ع -4

 في الشراءات خارج إطار الصفقة.    Tunepesالحرص على اعتماد منظومة  -5
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 املحور السادس: متابعة تقدم إرساء منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف

:  مقدمة 

لتقرير السنوي ملراقبة املصاريف التصرف في امليزانية حسب األهداف" هو محور قار ومتجدد يتم ادراجه سنويا ضمن ا

 تقدم ارساء املنظومة. ملدىالعمومية بغاية استعراض املستجدات باإلضافة 

يتعلق بالقانون  2019فيفري  13مؤرخ في  2019لسنة  15األساس ي عدد  بصدور القانون  2019وقد تميزت سنة 

 ايداعه بمجلس نواب الشعب.األساس ي للميزانية بعد  انتظار دام قرابة أربعة سنوات من تاريخ 

يتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في  2019نوفمبر  14مؤرخ في  2019لسنة  1067حكومي عدد  كما تميزت بصدور األمر

 إطار القانون األساس ي للميزانية

 واملتعلق بالقانون  2019فيفري  13مؤرخ في  2019لسنة  15أهم املستجدات الواردة في القانون األساس ي عدد  -1

 األساس ي للميزانية.

 تغيير آجل تنفيذ امليزانية 1-1

ديسمبر من كل سنة والجدير باإلشارة هو أن هذا األجل يتعارض مع اآلجال  31انتهاء آجال تقديم اقتراحات التعهد في 

نفس  ديسمبر من 15"ال يجوز عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد  من مجلة املحاسبة العمومية. 90الواردة في الفصل 

السنة إال عند الضرورة الواجب إثباته أما مصاريف التنمية واملصاريف املحمولة على أموال املساهمة فيقع عقدها بدون تحديد 

 في التاريخ"

 للسياسات العمومية ياعتماد التنزيل العمليات 1-2

يتوزع إلى  برامج فرعية  الذيالبرنامج  ويمثل التنزيل  العملياتي   تقسيما وتفصيال متدرجا للسياسة العمومية املتمثلة في

التي سيعهد لها التنفيذ املباشر  على املستوى املركزي واإلقليمي والجهوي في مرحلة أولى ثم إلى تحديد الوحدات العملياتية

 لألنشطة الكفيلة بتحقيق األهداف املنشودة للبرنامج في مرحلة ثانية.

 2019لسنة  1067من القانون  واألمر 20رئيس املهمة طبقا للفصل  تسمية رؤساء البرامج بمقتض ى مقرر من 1-3

 اعتماد محاسبة ميزانيتيه ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليلية 1-4

 اجراءات تتعلق بنقل جزء من اعتمادات الدفع بعد انتهاء السنة 1-5

 مبادئ جديدة للميزانية وهي الشفافية واملصداقية 1-6



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

204 

 بين البرامج لعتمادات والعدتتعلق بتوزيع اال  إجراءات 1-7

 إجراءات تتعلق بإلغاء وتجميد االعتمادات والترفيع فيها 1-8

 مقتضيات تتعلق باملراقبة والتقييم على امليزانية 1-9

 هذا باإلضافة لتحسين إجراءات اإلعداد والتنفيذ والختم مليزانية الدولة

 تقدم إرساء منظومة التصرف حسب األهداف 2

 مقارنة بالسنة املنقضية  2019د الوزارات املنخرطة في نظام التصرف حسب األهداف في سنة يالحظ ارتفاع عد

برنامجا خالل سنة  78مهمة تضم  19برنامجا مقابل  88مهمة تشتمل على  22حيث  انخرط في هذه املنظومة عدد  

2018. 

 2019: البرامج املؤشر عليها إلى حدود موفى سنة 1الجدول 

 رامج العملياتية املؤشر عليهاعدد الب املهمة
برنامج القيادة 

 (9واملساندة )

مجموع البرامج 

 املؤشر عليها

 2 القيادة واملساندة (1التنمية الدينية) الشؤون الدينية

الصناعة واملؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة

 (1الصناعة)

 ( 2الطاقة )

 (3املناجم )

 4 القيادة واملساندة

 املالية

 (1الديوانة)

 (2اية)الجب

 (3املحاسبة العمومية)

 (4مصالح امليزانية)

 (5الدين العمومي)

 6 القيادة واملساندة

 التربية
 (1املرحلة االبتدائية)

 (2املرحلة االعدادية والتعليم الثانوي)
 3 القيادة واملساندة

 التكوين امل ي والتشغيل

 (1التكوين امل ي)

 (2التشغيل)

 (3تنمية املبادرة الخاصة)

 4 ادة واملساندةالقي

أمالك الدولة والشؤون 

 العقارية

 (1االقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أمالكها غير الفالحية)

 (2التصرف في العقارات الفالحية)

 (3حماية أمالك الدولة واملحافظة على حقوقها)

 4 القيادة واملساندة

 الشؤون الثقافية

 (1الفنون)

 (2الكتاب واملطالعة)

 (3افي)العمل الثق

 5 القيادة واملساندة



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

205 

 رامج العملياتية املؤشر عليهاعدد الب املهمة
برنامج القيادة 

 (9واملساندة )

مجموع البرامج 

 املؤشر عليها

 (4التراث)

 التعليم العالي والبحث العلمي

 (1التعليم العالي)

 (2البحث العلمي)

 (3الخدمات الجامعية)

 4 القيادة واملساندة

تكنولوجيات االتصال 

 واالقتصاد الرقمي

 (1تصالية والبريدية) البنية التحتية اال

 (2االقصاد الرقمي )

 (3)الحكومة االلكترونية 

 

 4 القيادة واملساندة

 الصحة

 (1الرعاية الصحية األساسية)

 (2الخدمات الصحية االستشفائية)

 (3البحث والخدمات االستشفائية الجامعية)

 4 القيادة واملساندة

 شؤون الشباب والرياضة

 (1الشباب)

 (2الرياضة)

 (3التربية البدنية)

 4 القيادة واملساندة

 البيئة والشؤون املحلية
 (1بيئة والتنمية املستدامة)ال

 (2الشؤون املحلية)
 3 القيادة واملساندة

 النقل

 (1النقل البري)

 (2الطيران املدني)

 (3البحرية التجارية)

 (4الرصد الجوي)

 5 القيادة واملساندة

الفالحة واملوارد املائية والصيد 

 البحري 

االنتاج النباتي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات 

 (1ة والغذائية)يحالفال 

 (2الصيد البحري وتربية األحياء املائية)

 (3املياه)

 (4الغابات وتهيئة األراض ي الفالحية)

 (5التعليم العالي والبحث والتكوين واالرشاد الفالحي)

 

 6 القيادة واملساندة

السياحة والصناعات 

 التقليدية
 2 القيادة واملساندة (1)برنامج السياحة والصناعات التقليدية

 التنمية والتعاون الدولي

 (1التوازنات الجملية واالحصاء)

 (2التنمية القطاعية والجهوية)

 (3التعاون الدولي)

 (4االحاطة باالستثمار)

 5 القيادة واملساندة

 التجارة

 (1التجارة الداخلية)

 (2التجارة الخارجية)

 (3مادي)الال التجارة االلكترونية واالقتصاد 

 

 4 القيادة واملساندة
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 رامج العملياتية املؤشر عليهاعدد الب املهمة
برنامج القيادة 

 (9واملساندة )

مجموع البرامج 

 املؤشر عليها

املرأة واألسرة والطفولة وكبار 

 السن

 (1املرأة واألسرة)

 (2الطفولة)

 (3املسنين)

 4 القيادة واملساندة

التجهيز واالسكان والتهيئة 

 الترابية

 (1البنیة التحتیة للطرقات)

 (2حمایة املناطق العمرانیة والشریط الساحلي)

 (3التھیئة الترابیة والتعمير واإلسكان)

 (4اع البناء)تطویر وتنمیة قط

 5 القيادة واملساندة

 الشؤون االجتماعية

 (1الضمان االجتماعي)

 (2النهوض االجتماعي)

 (3الهجرة و التونسيين بالخارج )

 

 4 القيادة واملساندة

 الشؤون الخارجية

 (1العمل الدبلوماس ي)

 (2العمل القنصلي والتونسيين بالخارج)

 

 3 القيادة واملساندة

 العدل
 (1العدل)

 (2سجون واالصالح)ال
 3 القيادة واملساندة

 22مجموع املهمات 

)دون اعتبار من لم تنخرط بعد 

 في املنظومة(

 

مجموع البرامج السنوية للنفقات املؤشر عليها والخاصة 

 66بالسياسات العمومية 

مجموع برامج القيادة 

واملساندة املؤشر عليه 

22 

مجموع البرامج 

السنوية للنفقات 

ا املؤشر املؤشر عليه

 88عليها 

 بالتاريخ األقص ى لتقديم البرمجة السنوية : العمومية الهياكل مدى تقيد 2-1

جانفي كتاريخ أقص ى لتقديم مشاريع البرمجة للنفقات من طرف  20تعدد حاالت عدم التقيد بتاريخ  2019سجلت سنة 

:  حيث 2018ن ملحوظ في احترام هذه اآلجال مقارنة ب رؤساء البرامج ملراقب املصاريف العمومية للتأشير عليها  ولكن مع تحس

 من الوزارات  املذكورة .   %  40التزمت 

تحسن على مستوى التزام رؤساء البرامج بتحيين البرمجة السنوية األصلية: حيث  2019وفي نفس السياق عرفت سنة 

 25بقا ملقتضيات قرار رئيس الحكومة املؤرخ في من الوزارات املعنية بتحيين برمجتها السنوية للنفقات مرتين ط %90قامت 

 واملتعلق بضبط اجراءات البرمجة السنوية للنفقات . 2013نوفمبر 

 متابعة تقدم إرساء نظام الرقابة املعدلة على النفقات 2-2

املعنية  2019من الوزارات في سنة  %83ارتفع عدد الوزارات التي تعتمد نظام الرقابة املعدلة بنسق تصاعدي ليبلغ 

 نظام ، وفي ما يلي تفصيل لألسقف املعتمدة ملختلف الوزارات املنخرطة.الب



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

207 

 جدول متابعة تقدم ارساء نظام الرقابة املعدلة بالوزارات

 مهمة

تاريخ االنخراط في نظام 

التصرف في امليزانية حسب 

 األهداف

األسقف املعتمدة للنفقات الخاضعة لنظام الرقابة 

 املعدلة

اءات عدد االستثن

لنظام الرقابة 

 املعدلة

الفالحة واملوارد املائية 

 والصيد البحري 
 الدفعة األولى

 أسقف 2

 02236د  10.000

 د بقية البنود 100.000

8 

 الدفعة األولى الصحة

 أسقف 2

 02236بالنسبة  12.000

 03338 03336  02238 02237بالنسبة  120000

14 

 الدفعة الثانية النقل

 أسقف 2

 02236د  5.000

 بقية البنود 184.000

3 

التعليم العالي والبحث 

 العلمي
 وزارة الدفعة األولى

 أسقف 5

 د بالنسبة لتعهد وصيانة وسائل النقل 3000

 د بالنسبة لنفقات االستقبال 3000

 د ملتقيات التكوين 2000

 د بالنسبة لبقية بنود القسم الثاني 12000

 ى البنود األخرى د بالنسبة للنفقات املحمولة عل 200000

10 

 وزارة الدفعة األولى التربية

 سقف واحد

 د بالنسبة للقسمين الثاني 10.000

 والثالث من العنوان األول 

13 

 وزارة الدفعة االولى التكوين والتشغيل

 اسقف2

 02236د  10000

 03338و 02238د بالنسبة للفصل  200000

4 

التجهيز واالسكان 

 والتهيئة الترابية
 الثانيةالدفعة 

 ثالثة أسقف

د بالنسبة للفصل  90000 02236د بالنسبة للفصل  10000

02237 

 د بالنسبة للنفقات املحمولة على لتدخالت 124000

12 

 املالية
 2وزارة دفعة 

 

 ثالثة أسقف

 د النفقات املحمولة على اشتراكات بوكاالت االعالم 20000

 02236د بالنسبة لباقي بنود الفصل  10000

 د بالنسبة للفصول األخرى  50000

9 

أمالك الدولة والشؤون 

 العقارية
 الدفعة الثالثة

 سقف واحد

 02236بالنسبة للفصل  10000
8 

 وزارة دفعة ثالثة الشؤون الثقافية

 ثالثة أسقف

 02236د الفصل  6000

 02237د  41000

9 
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 مهمة

تاريخ االنخراط في نظام 

التصرف في امليزانية حسب 

 األهداف

األسقف املعتمدة للنفقات الخاضعة لنظام الرقابة 

 املعدلة

اءات عدد االستثن

لنظام الرقابة 

 املعدلة

 د القسم الثالث 47000

 وزارة دفعة ثالثة شؤن الشباب والرياضة

 أسقف 2

 02236د  7000

 د الفصول االخرى  50000

23 

 دفعة ثالثة التجارة

 أسقف 3

 02236د بنود الفصول   12000

من الفصل   24و  22د بالنسبة للفقرتين الفرعيتين  60000

02236 

 د بقية بنود الفصول األخرى  130000

14 

 دفعة ثالثة الشؤون االجتماعية

 ثالثة أسقف

 02236د  10000

 02237د  50000

 03337د  30000

3 

تكنولوجيا االتصال 

 واالقتصاد الرقمي
 دفعة ثالثة

 02236د  10000

 02237د  100000

 3د القسم  100000

5 

التنمية واالستثمار 

 والتعاون الدولي
 الدفعة الثالثة

 ثالثة أسقف

 02236د  10000

 02238د بالنسبة للفصل  250000

 د بالنسبة للقسم الثالث40000

8 

 بعد الدفعة الثالثةما  العدل

 ثالثة أسقف

 02236د  10000

 02237د  300000

 3د القسم  100000

6 

 الدفعة الثالثة الشؤون الدينية

 اسقف 2

 02237و  02236د الفصول  10000

 د لباقي البنود 100000

11 

السياحة والصناعات 

 التقليدية
 الدفعة الثالثة

 أسقف 3

 د تعهد وصيانة وسائل النقل 6000

 02236د باقي بنود الفصل  6000

 د البنود األخرى  100000

4 

املرأة واألسرة وكبار 

 السن
 الدفعة الثالثة

 أسقف 3

 د تعهد وصيانة وسائل النقل 5000

 02236د باقي بنود الفصل  5000

 د باقي بنود الفصول األخرى  70000

15 
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 مهمة

تاريخ االنخراط في نظام 

التصرف في امليزانية حسب 

 األهداف

األسقف املعتمدة للنفقات الخاضعة لنظام الرقابة 

 املعدلة

اءات عدد االستثن

لنظام الرقابة 

 املعدلة

مجموع املهمات 

املنخرطة في نظام 

 الرقابة املعدلة

19 

رات املنخرطة توزيع الوزا

 حسب الدفعات

 5األولى:

 3الثانية: 

 10الثالثة:

 1ما بعد الدفعة الثالثة:

 49عدد األسقف املعتمدة:

 د  2640.000مجموع مبالغ أسقف النفقات: 

مجموع بنود 

امليزانية املستثناة 

من نظام الرقابة 

 املعدلة

179 
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 وبالتالي نالحظ:

 النظام يالحظ ارتفاع عدد املنخرطين في نظام الرقابة املعدلة من سنة ألخرى  تبعا للتمش ي التدريجي إلرساء هذا -

مكن هذا النظام املتصرفين العموميين من مرونة كبرى في التصرف كما مكن مراقبي املصاريف من التركيز أكثر على  -

 لنفقات العموميةتقييم التصرف وتقييم جودة نظام الرقابة الداخلية للميزانية وتقييم مسالك ومسارات ا

ليشمل املصالح الخارجية  2014أفريل  07ينتظر تعميم هذا النظام بصدور قرار جديد للرقابة املعدلة يعوض قرار  -

 للوزارات واملؤسسات العمومية

تعميم هذا النظام ليشمل ميزانية االستثمار حسب مخرجات األعمال التقييمية املنجزة من قبل مراقبي املصاريف -

 ية على جودة التصرف في امليزانية.العموم

 اصدار دليل اجراءات الرقابة املعدلة الخاص بمراقبي املصاريف العمومية -

 املعدلة الرقابة إطار في املنجزة الالحقة متابعة نظام الرقابة 2-3 

رة باعتبارها خاضعة لالحقة على عينات من النفقات املستثناة من التأشيااملصاريف انجاز أعمال الرقابة  بوتولى مراق

ريرهم في الغرض  إلى الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية وتمثل  هذه التقارير وثيقة أساسية يتم اللرقابة الالحقة ورفعوا تق

 اعتمادها لتحيين األسقف واالستثناءات  في املجال
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املعدلة بحيث أنه في بعض الحاالت نفس الشأن تذبذب في طبيعة النفقات املستثناة لنظام الرقابة  هذا ويالحظ في

ر أنه لم يتم العمل بتوصيات مراقبي املصاريف العمومية بخصوص رفع  االستثناءات تم اإلبقاء عليها من سنة الى أخرى مما يفس 

را لضعف االخالالت املسجلة في شأنها وفي بعض الحاالت األخرى تم توسيع املجال الى استثناءات جديدة عوض التقليص منها نظ

نظام الرقابة الداخلية للميزانية  مما يمثل في حد ذاته مؤشرا سلبيا وعائقا أمام نسق تقدم إرساء نظام الرقابة املعدلة وتوسيع 

 مجال تطبيقها. 

 تقدير جودة نظام الرقابة الداخلية للميزانية 2-4

املوضوعة في مستوى كل هيكل والتي يتم  يتمثل نظام الرقابة الداخلية للميزانية في مجموعة اإلجراءات والوسائل

إعتمادها بقصد معالجة املخاطر وتوفير درجة معقولة من التأكد من جودة محاسبة امليزانية لتفادي مخالفة التراتيب الجاري بها 

 العمل في ميدان اإلنفاق العمومي واملحافظة على ديمومة امليزانية.

للميزانية بصفة تدريجية في أجل سنتين من تاريخ االنخراط في نظام الرقابة املعدلة  و يعد إرساء نظام رقابة داخلية          

من قرار رئيس الحكومة  3شرطا اساسيا بالنسبة للوزارات التي تعتمد نظام الرقابة املعدلة و ذلك طبقا ملقتضيات الفصل 

املمارسة من قبل مراقبي املصاريف العمومية على و املتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة املعدلة و  2014أفريل  7املؤرخ في 

 الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في امليزانية حسب األهداف.

من قرار  6ويتم تقدير جودة نظام الرقابة الداخلية بفحص وتحليل بعض املسالك واملسارات طبقا ملقتضيات الفصل 

 . 2014أفريل  7رئيس الحكومة املؤرخ في 

من الوزارات املعنية باتخاذ اجراءات لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية ،الخاصة بها في حين اقتصرت  % 35وقد بادرت  

 مراجعة هذه املنظومة.زارات على إحداث فرق عمل لتسريع باقي الو 
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 6حوصلة 

 متابعة تقدم إرساء منظومة التصرف حسب األهداف

والذي يعتبر دستور املالية العمومية كما  2019لسنة  15س ي للميزانية عدد صدور القانون األسا 2019عرفت سنة 

املنقح باألمر املنظم ملهام رؤساء  2019لسنة  1067صدور عدة نصوص ومنها االمر  2020عرفت نفس السنة وبداية سنة 

اإلطار الترتيبي للمنظومة بصدد االستكمال البرامج وقرارات وزير املالية الذي يضبط التبويب االنتقالي بامليزانيات وبالتالي فان 

 تدريجيا ومن اهم املستجدات نذكر :

 ديمسبر من السنة 31تغير آجال تنفيذ امليزانيات ليصبح آخر أجل للتعهد هو  -1

 للبرامج ياعتماد التنزيل العمليات -2

 تسمية رؤساء البرامج بقرار من رئيس املهمة -3

 أنواع من املحاسبة 03اعتماد  -4

 دة لتوزيع االعتمادات وتحويلها وتجميدها والترفيع فيها وإلغاءهامقتضيات جدي -5

برنامج  78مهمة و  19برنامج مقابل   88مهمة أي وزارة بـ  22بانخراط  2019هذا ولوحظ تقدم ارساء املنظومة في  سنة 

 .2018في سنة 

دالونسبة  % 40باآلجال القصوى للبرمجة السنوية لتبلغ  التقيدوفي نفس السياق تحسنت نسبة  البرمجة  بتحيين تقي 

 % 90ليبلغ 

من  % 83ا حيث بلغت نسبة الوزرات املنخرطة يومن جهة اخرى فان االنخراط في الرقابة املعدلة شهد نسقا تصاعد 

 استثناء 179سقفا معتمدا و  49الوزارات املعنية بــــــ 

 .ظمتها للرقابة الداخليةالوزارات إتخاذ اجراءات عملية لتعزيز ان ثلث ىكما تول       



 الجزء الثاني:

 العمومي التصرف أوجه بعض تقييم و دراسة 
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 املحور األول: التمويل العمومي املسند للهياكل الرياضية 

 املقدمة 

تهدف االستراتيجية الخاصة بقطاع الرياضة إلى الوصول إلى نشر ثقافة املمارسة الرياضية واالرتقاء بنتائج املنتخبات  

 لوطنية ملا في ذلك من اهمية في تسويق صورة تونس ومدى انعكاسها على القطاعات االقتصادية والسياحية وغيرها.ا

ويتم تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل عديد البرامج من بينها برنامج الرياضة الذي يعمل على توسيع قاعدة ممارسة  

تماعية والعمرية وفي أغلب مناطق الجمهورية ودعم مقومات التسيير نشطة الرياضية وتعميمها  على كافة الفئات االجاأل

 والتصرف الرشيد صلب الهياكل الرياضية واالرتقاء برياضة النخبة

 وتتمحور هذه االستراتيجية في األوليات التالية : 

 النهوض بالرياضة واالرتقاء بأداء الهياكل الرياضية -1

 توسيع قاعدة املجازين -

 ئيةدعم الرياضة النسا -

 احكام تنظيم التظاهرات الرياضية -

 مراجعة نظام املسابقات الرياضية -

 تحسن نتائج النخبة الرياضية -2

 إلعداد لأللعاب األوملبية وكل التظاهرات الدولية واإلقليميةاتطوير رياضة النخبة و  -

 اإلحاطة بالنخبة الرياضية -

 دعم العمل القاعدي -

 العناية بالنخبة الشابة -

 الكفءتوفر اإلطار الفني  -

 ل أنشطة رياض ي النخبةيدعم تمو  -

 2019امج الرياضة لسنة الجدول التالي نفقات برن ويفصل
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 في امليزانية الفقرة
امليزانية املرسمة في  بداية 

 السنة

امليزانية املحينة من بداية 

 السنة
 الباقي اإلنجاز

 0 6844 6844 6000 تدخالت لفائدة التربية البدنية : منح التسيير

ت لفائدة التربية البدنية : منح التنمية تدخال 

 والتكوين
1700 1190 11900 0 

تدخالت لفائدة التربية البدنية : منح نقل املنتخبات 

 الوطنية والجمعيات الرياضية
1060 10597 10592 0 

 0 600 600 600 تدخالت لفائدة التربية البدنية : تدخالت أخرى 

 0 9694 9694 9360 املجموع

 222 4576 0 4800 أطير الفنيمنح الت

 126 4366 4491 4234 تدخالت لفائدة رياضيي النخبة

إعداد املنتخبات الوطنية و منح لفائدة الجامعات 

 والجمعيات الرياضية
12.000 15143 15115 281 

 

 2019لسنة  -برنامج الرياضة  -ميزانية صندوق النهوض بالشباب و الرياضة 

 امليزانية املحينة رفيع في امليزانيةالت امليزانية املرسمة

 الف دينار 30.600 ألف دينار 13.000 الف دينار 17.600

 الوحدة: الف دينار

انطالقا مما تقدم نتبين أهمية حجم االعتمادات املخصصة لقطاع الرياضة والتي يتم التصرف فيها من طرف الهياكل 

 والجمعيات الرياضية.

حور موضوع املنح املسندة من طرف وزارة شؤون الشباب والرياضة لفائدة الهياكل الرياضية ناول هذا املتيوبالتالي س  

 طريقة اإلسناد وكيفية التصرف فيها وتقييمها.وما تطرحه من إشكاليات في مستوى 

ة اإلسناد ثم شكالية سيتم التطرق في جزء أول إلى دراسة اإلطار التشريعي والترتيبي في عالقة بطريقولإلجابة على هذه اال 

 .ابيان حجم التمويالت وتوزيعها حسب الهياكل وفي جزء ثالث إلى كيفية التصرف فيها وتقييمهالى في جزء ثان 
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 واإلشكاليات التي يطرحها والترتيبي التشريعي اإلطار  -1

 حوصلة ألهم النصوص املنظمة للهياكل الرياضة 1-1

 : املراجع القانونية

  يتعلق بالجمعيات والهيئات والجامعات الرياضية بالبالد التونسية 1956ر نوفمب 08أمر علي مؤرخ في 

  يتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضية 1994أوت  03مؤرخ في  1994لسنة  104قانون عدد 

  يتعلق بالهياكل الرياضية 1995فيفري  06مؤرخ في  1995لسنة  11قانون أساس ي عدد 

 1995لسنة  11يتعلق بإتمام القانون األساس ي عدد  2004ديسمبر  06مؤرخ في  2004لسنة  78 قانون أساس ي عدد 

 املتعلق بالهياكل الرياضية 1995فيفري  06املؤرخ في 

  أوت  03املؤرخ في  1994لسنة  104يتعلق بتنقيح القانون عدد  2005جويلية  27مؤرخ في  2005لسنة  64قانون عدد

 تطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضيةاملتعلق بتنظيم و  1994

  لسنة  11يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساس ي عدد  2006جويلية  24مؤرخ في  2006لسنة  49قانون أساس ي عدد

 املتعلق بالهياكل الرياضية 1995فيفري  06املؤرخ في  1995

  1995لسنة  11قيح القانون األساس ي عدد يتعلق بتن 2006ديسمبر  18مؤرخ في  2006لسنة  79قانون أساس ي عدد 

 املتعلق بالهياكل الرياضية 1995فيفري  06املؤرخ في 

  1995لسنة  11يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساس ي عدد  2011جويلية  14مؤرخ في  2011لسنة  66مرسوم عدد 

 املتعلق بالهياكل الرياضية 1995فيفري  06املؤرخ في 

  املخولة للمديرين الفنيين  فنية رياضية اداراتيتعلق بإحداث  1977جوان  20مؤرخ في  1977لسنة  552أمر عدد

 للمنتخبات الوطنية املكلفين باإلدارات الفنية لدى الجامعات الرياضية

  يتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص برياض ي النخبة 2005ديسمبر  19مؤرخ في  2005لسنة  3290أمر عدد 

  23املؤرخ في  1988لسنة  983يتعلق بتنقيح األمر عدد  2016جويلية  20مؤرخ في  2016لسنة  1094أمر حكومي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املالي لتنقل الفرق الرياضية إلى الخارج 1988ماي 

  يتعلق بضبط املنح الشهرية قرار من وزير الشباب  1990ديسمبر  13قرار من وزير الشباب والطفولة مؤرخ في

 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة 2004ديسمبر  24التربية البدنية مؤرخ في والرياضة و 
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  ديسمبر  24يتعلق بإتمام القرار املؤرخ في  2005مارس  07قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في

 ااملتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة وطرق سيره 2004

  يتعلق بضبط مقدار منحة التدريب لرياض ي  2016فيفري  15قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير املالية مؤرخ في

 النخبة املستهدف في الرياضات الفردية

  يتعلق باملصادقة على معيار محاسبة 2007أوت  21قرار من وزير املالية مؤرخ في 

املتعلق 2013نوفمبر  18املؤرخ في  2013لسنة  5138حكام األمر حول عدم خضوع الهياكل الرياضية الخاصة أل  1-2

 بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات :

املتعلق بالجمعيات  1956ديسمبر  8تم  تنظيم الهياكل الرياضية بمقتض ى نصوص خاصة حيث جاء األمر العلي املؤرخ في 

 بالد التونسية لتعريف الجمعية الرياضية وتنظيم مجال نشاطها.والهيئات والجامعات الرياضية بال

املتعلق بالهياكل الرياضية والذي أضاف أهداف أخرى من إحداث  1995لسنة  11ثم  جاء القانون األساس ي عدد 

وين حيث نص على أنه تهدف الهياكل الرياضية الخاصة من جمعيات وجامعات إلى تك 3و 2الجمعيات الرياضية بالفصلين 

 وتأطير الشباب وتنمية قدراته البدنية والفنية والرقي به إلى أرفع املستويات الرياضية واألخالقية.

في إطار جامعات وجمعيات خاضعة للقانون املدنية التنافسية كما أضاف الفصل الثالث على أنه :" تمارس الرياضة 

 املتعلق بالجمعيات وألحكام هذا القانون".

املتعلق بتنظيم الجمعيات، طرح اإلشكال حول مدى انسحاب أحكام الفصلين  2011لسنة  88م عدد وبعد صدور املرسو 

) استثناء الجمعيات املنظمة بقانون خاص من مجال تطبيق هذا املرسوم( من هذا  47) الخاص بتمويل الجمعيات ( و 36

..( 2014لسنة  556كمة اإلدارية )اإلستشارة عدد املرسوم على الهياكل الرياضية الخاصة والذي تم  البت فيه من طرف املح

 .2011لسنة  88بإقرار عدم خضوع الهياكل الرياضية الخاصة ألحكام املرسوم عدد 

وعليه فإن نفقات التمويل العمومي املسند للهياكل الرياضية الخاصة ال تعرض على لجان التمويل العمومي، فهل أن 

 تطلبات الشفافية والنجاعة  واملسائلة بمناسبة التصرف في التمويل العمومي ؟اإلطار الحالي قادر على االستجابة مل

 اإلطار التشريعي والترتيبي املنظم للهياكل الرياضية ومدى ضمانه لحوكمة التمويل العمومي: 1-3

الرياضية على املتعلق بالهياكل الرياضية على أن تسهر الجامعة  1995لسنة  11من القانون األساس ي عدد  9نص  الفصل 

الجامعة الرياضية  16تسيير مرفق عام في إطار الصالحيات التي تمكنها منها الوزارة املكلفة بالرياضة، وفي املقابل أخضع الفصل 

لرقابة إدارية ومالية من طرف املصالح املختصة التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة املالية، وذلك لضمان حسن 

 ون الشباب والرياضة إلستراتيجيتها في هذا املجال وتحقيق أهداف برامجها.تنفيذ مهمة شؤ 
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املتعلق بالجمعيات من أن  2011لسنة  88وعلى الرغم من وجود نص خاص نجد بعض اآلثار السلبية للمرسوم عدد 

خذ بعين اإلعتبار للجانب بعث الجمعية يخضع ملبدأ التصريح لدى الكتابة العامة للحكومة وكذلك الجمعيات الرياضية دون األ 

الفني واملالي على غرار مدى توفر املوارد املالية الذاتية وتواجد املنشآت الرياضية لحسن تسيير هذا املرفق العمومي الرياض ي 

 وضمان ديمومته.

بدنية املتعلق بتنظيم وتطوير التربية ال 1994أوت  03مؤرخ في  1994لسنة  104من القانون عدد  4كما جاء بالفصل  

واألنشطة الرياضية على : " تساهم الدولة والجماعات العمومية املحلية في النهوض بالتربية البدنية واألنشطة الرياضية بتوفير 

 الدعم األدبي والفني واملالي للهياكل الرياضية في إطار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل...".

ع فوض مسالة تسيير وإدارة املرفق العام الرياض ي للهياكل الرياضية الخاصة وانطالقا من هذه الفصول، نالحظ أن املشر 

مع مساهمة الدولة في توفير الدعم الفني واملالي واألدبي لها، غير أن هذا التفويض ال يعد  مطلقا باعتبار أن الصالحيات املفوضة 

دة بالنصوص الترتيبية ومقيدة برقابة إدارية ومالية.  محد 

مارسة الرقابية ملكتب مراقبة املصاريف العمومية لوزارة شؤون الشباب والرياضة فان أعمال مراقبة ومن خالل امل

 ومتابعة التمويل العمومي املسند للهياكل الرياضية الخاصة تختلف بحسب الهياكل ومجال التدخل .

ت األنشطتهم الرياضية وكيفية من ذلك نجد أن الوزارة أحاطت رياضيي النخبة بإطار ترتيبي خاص يحدد مختلف مجاال 

 ممارستها واإلحاطة بها وتوفير الدعم اللوجستي والفني واملالي لهم، 

في املقابل ال تتوفر هذه اإلحاطة والعناية في التعامل مع باقي الهياكل الرياضية الخاصة حيث يالحظ غياب اطر تضبط 

ا يتالئم وحجم اإلعتمادات املخصصة لها واألهداف املضبوطة حقوق ووجبات ومتابعة تنفيذ التمويل العمومي املسند لها بم

 مسبقا.

ويتأكد هذا من خالل عدم تقديم تقارير نشاط الجامعات الرياضية )األدبية واملالية( بعنوان صرف املنح املسندة والتي  

 عن غياب مؤيدات صرف بمقتضاها يتم متابعة أوجه الصرف عبر مؤشرات قيس األداء ومدى تحقيق األهداف املرسومة فضال

 املنحة، 

الذي أقر  ضرورة إعتماد معيار املحاسبه املتعلق بالهياكل الرياضية  2007وعلى الرغم من صدور قرار وزير املالية سنة 

 انه لوحظ عدم 40الخاصة )م م 
 
(قصد ضمان حسن التصرف املالي وإضفاء مزيد الشفافية والنجاعة على الحسابات املالية. إال

 اط العديد من الهياكل الرياضية الخاصة في إعتماده.انخر 

على هذه النقائص من زاوية حجم التمويالت املسندة للهياكل تسليط الضوء وفي الجزء املوالى من هذا التقرير سيتم 

 الرياضية الخاصة وتوزيعها.
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 الهياكل حسب وتوزيعها الرياضية للجمعيات املسند العمومي التمويل حجم -2

يا تخصيص جملة من االعتمادات لفائدة الهياكل الرياضية وذلك قصد حسن تنفيذ استراتيجية برنامج الرياضة يتم سنو 

 : 2019وفيما يلي حوصلة عامة لتوزيع هذه االعتمادات سنة 

 2019املنح املسندة لفائدة الهياكل الرياضية بعنوان سنة 

 املنح املسندة على ميزانية العنوان األول 
ي إ. مصروفة ف

 إطار منح

إعتمادات 

 مفوضة
 صفقات

و.الدفوعات 

 الوقتية
 املجموع

 6844 منح التسيير  لفائدة الجامعات الرياضية
   

6844 

 67,985 325,975 تنظيم تظاهرات وندوات ذات طابع وطني
  

393,96 

 600 تدخالت أخرى: املساهمة في معاليم الكراء
   

600 

 املساهمة في مصاريف نقل الشباب
 

604 
  

604 

منح تنظيم التظاهرات الرياضية وإعداد املنتخبات 

 الوطنية
14073 

 
217 825 15115 

 668 618 2462 تدخالت لفائدة رياضيي النخبة
 

3748 

 4800 منح التأطير الفني
   

4800 

 1190 منح التنمية والتكوين
   

1190 

 1060 مساهمة الدولة في نقل الجمعيات الرياضية
   

1060 

 700 همة الدولة في نقل املنتخب الوطني لكرة القدممسا
   

700 

 35055 825 885 1289,985 32054,975 =1املجموع عدد 

 الوحدة : األلف دينار           

نالحظ من خالل حساب ميزانية العنوان األول للوزارة، أهمية منح التسيير لفائدة الجمعيات الرياضية حيث تمثل قرابة 

، في حين مثل مجموع منح التنمية والتكوين 15%وع العام للمنح وكذلك النسبة املرتفعة ملنح التأطير الفني من املجم17%

جموع العام للمنح، وهو ما يمثل سوء توزيع لهذه املنح باعتبار تركيز جلها على من امل % 15والتدخالت لفائدة رياضيي النخبة 

طاع رياضيي النخبة لتكوين األهمية الالزمة باعتبارها الوسيلة الضامنة لتطعيم قالتأجير والتسيير دون إيالء منح التنمية وا

 برياضيين جدد.
املنح املسندة على حساب  ميزانية الصندوق الوطني 

 للنهوض بالرياضة والشباب لفائدة الجمعيات

إ. مصروفة في 

 إطار منح

إعتمادات 

 مفوضة
 صفقات

و.الدفوعات 

 الوقتية
 املجموع

 4900 رابطة املحترفة األولى لكرة القدمجمعيات ال
   

4900 

 4200 جمعيات الرابطة املحترفة الثانية لكرة القدم
   

4200 

 4640 جمعيات الرابطة الثالثة لكرة اقدم
   

4640 

 2420 جمعيات الرابطات الجهوية لكرة القدم أكابر
   

2420 

 224 جمعيات الرابطات الجهوية لكرة القدم شبان
   

224 
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املنح املسندة على حساب  ميزانية الصندوق الوطني 

 للنهوض بالرياضة والشباب لفائدة الجمعيات

إ. مصروفة في 

 إطار منح

إعتمادات 

 مفوضة
 صفقات

و.الدفوعات 

 الوقتية
 املجموع

 290 جمعيات كرة القدم املصغرة
   

290 

 1353 الجمعيات الرياضية النسائية
   

1353 

 3174 الجمعيات الرياضية الصغرى 
   

3174 

 875 الجمعيات الرياضية املستهدفة
   

875 

 22077 =2املجموع عدد 
   

22.077 

 الوحدة: ألف دينار          

 الوطني للنهوض بالرياضة والشباب لفائدة الجامعات الرياضيةاإلعتمادات املفتوحة على حساب الصندوق 

 اإلعتماد املصروف اإلعتمادات املفتوحة تنظيم تظاهرات وإعداد املنتخبات الوطنية ع/ر

 200 200 الجامعة التونسية لكرة اليد 1

 769 769 الجامعة التونسية لكرة اليد 2

 257 257 الجامعة التونسية للكرة الطائرة 3

 1250 1250 الجامعة التونسية لكرة القدم 4

 0 350 الجامعة التونسية للرياضة للجميع 5

 3219 3749 (1الجامعات الرياضية) 6

 867 867 الجامعة التونسية لكرة اليد 7

 112 112 (2جامعات رياضية) 8

 1084 1084 جامعات رياضية 9

10 
مفتوحة جامعات رياضية )في إطار إعادة برمجة إعتمادات 

 (3بعنوان سنوات سابقة()
869 869 

 8627 9507 1املجموع عدد 

 منح التسيير لفائدة الهياكل الرياضية ع/ر
  

1 
جامعات رياضية )في إطار إعادة برمجة إعتمادات مفتوحة 

 (4بعنوان سنوات سابقة()
1130 1130 

 1130 1130 2املجموع عدد

 9757 10637 الجملة العامة

من املنح  %6ألف دينار أي ما يعادل  1353.361نح املسندة للجمعيات الرياضية النسائية حيث بلغت يالحظ ضعف امل

 املسندة للجمعيات الرياضية،هذا بالرغم من الترفيع السنوي في عدد الجمعيات النسائية املختصة وكذلك عدد املجازات.

من مجموع املنح وهي نسبة منخفضة  % 14ما يقارب أما فيما يتعلق بالجمعيات الصغرى، فتمثل املنح املسندة لها 

باملقارنة مع العدد املرتفع لهذه الجمعيات وهو ما قد يؤدي إلى توسيع الهوة بينها وبين باقي الجمعيات وإمكانية اندثارها وما لذلك 

 من انعكاس على املستوى االجتماعي خاصة في الجهات الداخلية.

من مجموع املنح  %63حترفة األولى والثانية والرابطة الثالثة لكرة القدم على حوالي هذا واستحوذت جمعيات الرابطة امل

 املسندة رغم قلة عدد هذه الجمعيات ورغم غياب التقارير األدبية واملالية ومتابعة نتائجها على املستوى اإلقليمي والقاري والدولي.
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الشبان، وبالرغم من أهميته باعتباره املمول لقسم  فرع أما فيما يخص قطاع جمعيات الرابطات الجهوية لكرة القدم

من مجموع املنح وذلك في غياب تقديم تبريرات لهذا  %1ألف دينار أي ما يعادل  224األكابر، فهو يعاني من قلة االعتمادات 

 التقسيم املعتمد في صرف املنحة عند برمجة االعتمادات ودون ربط ذلك بأدائها.

 الرياضية منح لفائدة الجامعات
 إ. مصروفة في إطار منح

إعتمادات 

 مفوضة
 صفقات

و.الدفوعات 

 الوقتية
 املجموع

منح بعنوان تنظيم التظاهرات الرياضية 

 وإعداد املنتخبات
8605,025 

      
8605,025 

 1130       1130 منح بعنوان تسيير الجامعات الرياضية

 124,278       124,278 منح بعنوان تدخالت لفائدة رياضيي النخبة

 9859,3       9859,303 = 3املجموع عدد 

 الوحدة : األلف دينار           

مجموع املنح املسندة لفائدة الجامعات 

 الرياضية

إ. مصروفة في إطار 

 منح

إعتمادات 

 مفوضة
 صفقات

و.الدفوعات 

 الوقتية
 املجموع

 35055 825 885 1289,985 32054,975 =1املجموع عدد 

 22077,161 =2جموع عدد امل
   

22077,2 

 9859,303 = 3املجموع عدد 
   

9859,3 

 66991 825 885 1290 63991,44 الجملة العامة

 الوحدة : األلف دينار           

وانطالقا مما تقدم نالحظ أهمية حجم التمويالت املسندة لبرنامج الرياضة والذي تخصص منه نسبة هامة لفائدة 

 رياضية مقسمة على ثالثة عناوين مبينة كالتالي :الجامعات ال

 لفائدة الجامعات الرياضية 2019منح التدخل العمومي بعنوان سنة 

 ع/ر
الجامعات 

 الرياضية

تحضيرات 

 املنتخبات الوطنية

تحضيرات 

 رياضيي النخبة

الدعم 

اللوجستي 

 لرياضيي النخبة

 ميزانية التسيير
مية نميزانية الت

 والتكوين
 املجموع

 0,000 0 0 0 0 0 كرة القدم 1

 000,000 40 400,000 771 العاب القوى  2
 

245 000,000 70 000,000 1 126 400,000 
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 لفائدة الجامعات الرياضية 2019منح التدخل العمومي بعنوان سنة 

 ع/ر
الجامعات 

 الرياضية

تحضيرات 

 املنتخبات الوطنية

تحضيرات 

 رياضيي النخبة

الدعم 

اللوجستي 

 لرياضيي النخبة

 ميزانية التسيير
مية نميزانية الت

 والتكوين
 املجموع

 450,000 996 كرة اليد 3
  

275 000,000 80 000,000 1 351 450,000 

 200,000 655 كرة السلة 4
  

275 000,000 80 000,000 1 010 200,000 

 لفائدة الجامعات الرياضية 2019مومي بعنوان سنة منح التدخل الع

 ع/ر
الجامعات 

 الرياضية

تحضيرات 

 املنتخبات الوطنية

تحضيرات 

 رياضيي النخبة

الدعم 

اللوجستي 

 لرياضيي النخبة

 ميزانية التسيير
مية نميزانية الت

 والتكوين
 املجموع

 200,000 655 الكرة الطائرة 5
  

265 000,000 85 000,000 1 005 200,000 

 700,000 404 السباحة 6
 

138 000,000 195 000,000 25 000,000 762 700,000 

 300,000 600 000,000 70 000,000 220 000,000 10 000,000 40 300,000 260 املالكمة 7

 700,000 277 1 000,000 90 000,000 260 000,000 106 000,000 170 700,000 651 الجودو 8

 700,000 916 000,000 90 000,000 200 000,000 44 000,000 140 700,000 442 لرفع االثقا 9

 950,000 313 الرقبي 10
  

114 000,000 40 000,000 467 950,000 

 278,000 304 التنس 11
 

250 000,000 117 000,000 40 000,000 711 278,000 

 717,000 178 الكاراتي 12
  

114 000,000 15 000,000 307 717,000 

 900,000 611 1 000,000 35 000,000 138 000,000 742 000,000 410 900,000 286 املبارزة 13

 966,000 186 الجمباز 14
  

133 000,000 35 000,000 354 966,000 

 898,000 99 الدراجات 15
  

113 000,000 35 000,000 247 898,000 

 803,000 166 تنس الطاولة 16
  

129 000,000 45 000,000 340 803,000 
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 لفائدة الجامعات الرياضية 2019منح التدخل العمومي بعنوان سنة 

 ع/ر
الجامعات 

 الرياضية

تحضيرات 

 املنتخبات الوطنية

تحضيرات 

 رياضيي النخبة

الدعم 

اللوجستي 

 لرياضيي النخبة

 ميزانية التسيير
مية نميزانية الت

 والتكوين
 املجموع

17 
رياضة 

 املعوقين
200 000,000 360 000,000 35 000,000 190 000,000 45 000,000 830 000,000 

 540,000 514 000,000 50 000,000 144 000,000 45 000,000 40 540,000 235 التجذيف 18

 065,000 98 الكاياك 19
  

130 000,000 30 000,000 258 065,000 

20 
الكرة 

 الحديدية
148 588,000 

  
130 000,000 30 000,000 308 588,000 

 238,000 63 الفروسية 21
  

155 000,000 30 000,000 248 238,000 

 320,000 263 000,000 40 000,000 110 000,000 10 000,000 30 320,000 73 الرماية 22

 964,000 197 االشرعة 23
  

183 000,000 30 000,000 410 964,000 

 100,000 051 1 000,000 90 000,000 200 000,000 100 000,000 150 100,000 511 املصارعة 24

25 
أنشطة 

 الغوص
84 732,000 

  
130 000,000 40 000,000 254 732,000 

 348,000 50 الشطرنج 26
  

124 000,000 30 000,000 204 348,000 

 485,000 82 القولف 27
  

124 000,000 25 000,000 231 485,000 

 200,000 816 000,000 40 000,000 155 000,000 20 000,000 130 200,000 471 التايكوندو 28

 560,000 24 الكيوكشنكاي 29
  

103 000,000 5 000,000 132 560,000 

30 
الكيك 

 بوكسينغ
41 752,000 

  
75 000,000 10 000,000 126 752,000 

 208,000 44 الوشووكنغفو 31
  

130 000,000 20 000,000 194 208,000 

32 
الصيد 

 البحري 
69 996,000 

  
138 000,000 35 000,000 242 996,000 



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

225 

 لفائدة الجامعات الرياضية 2019منح التدخل العمومي بعنوان سنة 

 ع/ر
الجامعات 

 الرياضية

تحضيرات 

 املنتخبات الوطنية

تحضيرات 

 رياضيي النخبة

الدعم 

اللوجستي 

 لرياضيي النخبة

 ميزانية التسيير
مية نميزانية الت

 والتكوين
 املجموع

 242,000 41 البيزبول  33
  

111 000,000 25 000,000 177 242,000 

 016,000 27 اليوزيكامبيدو 34
  

115 000,000 25 000,000 167 016,000 

35 
كمال 

 االجسام
12 280,000 

  
95 000,000 5 000,000 112 280,000 

36 
الدراجات 

 النارية
18 420,000 

  
112 000,000 5 000,000 135 420,000 

 068,000 38 كرة السرعة 37
  

100 000,000 35 000,000 173 068,000 

 487,000 71 الترياتلون  38
  

115 000,000 30 000,000 216 487,000 

39 
كرة القدم 

 صغرةامل
109 200,000 

  
140 000,000 30 000,000 279 200,000 

 الرقص الفني 40
   

50 000,000 5 000,000 55 000,000 

 البريدج 41
   

40 000,000 
 

40 000,000 

 السيارات 42
   

150 000,000 20 000,000 170 000,000 

43 
الرياضة 

    للجميع
465 000,000 30 000,000 495 000,000 

44 

الرياضة 

املدرسية 

 والجامعية

14 739,000 
  

380 000,000 
 

394 739,000 

45 
حاملي االعاقة 

 الذهنية
18 000,000 

  
100 000,000 20 000,000 138 000,000 

46 
الرياضة 

    والشغل
65 000,000 5 000,000 70 000,000 

47 

الرياضات 

الجوية 

واالنشطة 

 التابعة

   
100 000,000 20 000,000 120 000,000 
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 لفائدة الجامعات الرياضية 2019منح التدخل العمومي بعنوان سنة 

 ع/ر
الجامعات 

 الرياضية

تحضيرات 

 املنتخبات الوطنية

تحضيرات 

 رياضيي النخبة

الدعم 

اللوجستي 

 لرياضيي النخبة

 ميزانية التسيير
مية نميزانية الت

 والتكوين
 املجموع

 

األلعاب 

 األلكترونية
9 824,000 

  
70 000,000 40 000,000 119 824,000 

 472,000 29 الجوجتسو 48
  

60 000,000 10 000,000 99 472,000 

 

اللجنة 

    البراملبية
60 000,000 

 
60 000,000 

49 
الريشة 

 الطائرة
32 994,000 

  
95 000,000 20 000,000 147 994,000 

 000,000 352 21 000,000 710 1 000,000 437 7 000,000 500 1 000,000 510 1 000,000 195 9 موعاملج

 الوحدة : األلف دينار           

ألف 1130ومن خالل هذا الجدول يالحظ أنه بالنسبة للجامعات الرياضية، فقد حظيت بمنح بعنوان تسيير بمبلغ قدره 

من مجموع املنح أما  %1.2نح، في املقابل مثلت التدخالت لفائدة رياضيي النخبة حوالي من مجموع امل %12دينار أي قرابة 

' فقد تم منحه بعنوان تنظيم التظاهرات الرياضية وإعداد املنتخبات.وهذا ما يبرر النتائج املحققة %87القسط األكبر من املنح '

 ميدالية(. 806وعدد امليداليات املتحصل عليها) 2019في سنة 

ا فيما يتعلق بمنح التدخل العمومي لفائدة الجامعات الرياضية،نالحظ في اغلب الحاالت وخاصة بالنسبة للرياضات أ  م 

الجماعية استحواذ تحضيرات املنتخبات الوطنية على القسط األكبر للمنح ثم تأتي منح التسيير ومنح التنمية والتكوين ولعل 

التكوين من شانها أن تأثر سلبا على تحقيق أهداف برنامج الرياضة وخاصة دعم نقص االعتمادات املخصصة ملنحة التنمية و 

 العمل القاعدي وتوسيع قاعدة املجازين.

أما فيما يخص الرياضات الفردية، فقد استحوذت منح التسيير على املرتبة االولى من حيث حجم املنح ثم تأتي تحضيرات 

 هي مبينة كالتالي :ية والتكوين و املنتخبات الوطنية ومنح التنم

 الرياضة( على ميزانية الوزارة لبرنامج 552/22000/03336التدخل لفائدة رياضيي النخبة )

مجموع  منحة تحفيزيةمصاريف منح دعم  منح تدريبمركز ليموج منح لوجستية  الجامعات
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للتدريب  وتأطير فني

 بفرنسا

لفائدة  رياضيي 

 النخبة

إلقامة 

رياضيات 

 النخبة

 اتاإلعتماد

 0 0 0 0 0 0 0 كرة اليد

 286,000,000 286,000,000 0 0 0 0 0 كرة السلة

 0 0 0 0 0 0 0 كرة الطائرة

 0 0 0 0 0 0 0 رقبي

 60,552,160 0 22,550,000 11,000,000 27,002,160 0 0 ألعاب القوى 

 26,400,432 0 0 21,000,000 5,400,432 0 0 جمباز

 154,900,432 0 0 15,500,000 2,400,432 102,000,000 35,000,000 سباحة

 126,801,836 0 35,800,000 42,000,000 27,001,836 0 22,000,000 رفع األثقال

 46,901,428 0 17,700,000 0 19,201,428 0 10,000,000 املالكمة

 54,701,616 0 31,500,000 3,000,000 20,201,616 0 0 الكاراتي

 206,201,404 0 76,250,000 44,000,000 22,951,404 0 63,000,000 الجودو

 739,750,144 0 8,950,000 40,000,000 1,800,144 0 689,000,000 املبارزة

 22,751,104 0 8,950,000 0 13,801,104 0 0 كانوي كاياك

 14,500,240 0 0 0 4,500,240 0 10,000,000 الرماية

 83,401,608 0 0 30,000,000 53,401,608 0 0 الكرة الحديدية

 0 0 0 0 0 0 0 الشطرنج

 351,156,856 0 26,850,000 0 188,306,856 0 136,000,000 رياضة املعوقين

 0 0 0 0 0 0 0 الدراجات

 0 0 0 0 0 0 0 األشراعية

 104,350,432 0 8,950,000 0 5,400,432 0 90,000,000 التجديف

 0 0 0 0 0 0 0 شطة الغوصنأ

 3,900,000 0 3,900,000 0 0 0 0 الطاولةتنس 

 81,750,060 0 0 6,000,000 750,060 0 75,000,000 التنس

 68,101,836 0 31,150,000 4,000,000 22,951,836 0 10,000,000 تايكواندو

 273,451,032 0 31,150,000 24,000,000 18,301,032 0 200,000,000 املصارعة

 0 0 0 0 0 0 0 الغوص

 0 0 0 0 0 0 0 روسيةالف

 0 0 0 0 0 0 0 قولف

 0 0 0 0 0 0 0 كيوشنكاي

 0 0 0 0 0 0 0 كيكبوكسينغ

 28,650,000 0 0 0 0 0 28,650,000 الصيد البحري 

 0 0 0 0 0 0 0 الدراجات النارية

 0 0 0 0 0 0 0 وشوكونغ فو

 0 0 0 0 0 0 0 كمال األجسام
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 الرياضة( على ميزانية الوزارة لبرنامج 552/22000/03336التدخل لفائدة رياضيي النخبة )

 الجامعات
منح لوجستية 

 وتأطير فني

مركز ليموج 

للتدريب 

 بفرنسا

 منح تدريب

منح دعم 

لفائدة  رياضيي 

 النخبة

مصاريف 

إلقامة 

رياضيات 

 النخبة

 منحة تحفيزية
مجموع 

 اتاإلعتماد

 0 0 0 0 0 0 0 يوزكمبدو

 18,000,000 0 0 18,000,000 0 0 0 ةكرة السرع

 0 0 0 0 0 0 0 لترياتلون ا

 0 0 0 0 0 0 0 كرة القدم املصغرة

الجامعة التونسية 

 لذوي اإلعاقة الذهنية
0 0 0 0 0 0 0 

الجامعة التونسية 

 للجوجتسو
0 0 0 0 0 0 0 

الجامعة التونسية 

للرياضة املدرسية   

 والجامعية

0 0 0 0 0 0 0 

التونسية  الجامعة

 للرياضة اإللكترونية
0 0 0 0 0 0 0 

الشركة التونسية 

 للريشة الطائرة
0 0 0 0 0 0 0 

 2,752,222,620 286,000,000 303,700,000 258,500,000 433,372,620 102,000,000 1,368,650,000 املجموع

 2,752,222,620 املجموع العام
  

 الوحدة : األلف دينار           

قا مما تقدم يالحظ استحواذ املنح موضوع ميزانية تسيير الجامعات الرياضية بالقسط األكبر من مجموع وانطال

تغطية التدخالت التي ال تساهم في تحقيق أهداف برنامج الرياضة بصورة لاالعتمادات على الرغم من أن هذه املنح تخصص 

امل مصاريف التسيير الراجعة بالنظر للهياكل الرياضة على اعتبار أن مباشرة هذا باإلضافة إلى أن الوزارة غير مطالبة بتغطية ك

املنحة تسند بعنوان مساهمة في جزء من هذه املصاريف، ولعل ضعف موارد بعض الجامعات وخاصة الرياضات الفردية 

صاريف لضمان ديمومة باإلضافة لنقص موارد اإلستشهار من األسباب التي دعت الهياكل اإلدارية للتكفل بهذا الجانب من امل

 هذه الرياضات. 

 ميزانية التنمية والتكوين للجامعات الرياضية   -
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 عدد املجازين عدد الفروع ميزانية التنمية والتكوين إسم الجامعة ع/ر

 45009 297 0 كرة القدم 1

 17862 120 30000 الرياضة للجميع 2

 14982 222 15000 الكراتي 3

 13236 82 80000 كرة اليد 4

 10348 79 70000 العاب القوى  5

 8816 154 40000 التايكوندو 6

 6370 42 90000 الجودو 7

 5680 53 80000 كرة السلة 8

 5625 52 40000 التنس 9

 5294 29 25000 السباحة 10

 4718 42 85000 الكرة الطائرة 11

 4185 133 10000 الكيك بوكسينغ 12

 3974 81 30000 الكرة الحديدية 13

 0 الرياضة املدرسية والجامعية 14
 

3921 

 3145 167 20000 الوشو كونغ فو 15

 3108 62 70000 املالكمة 16

 2760 31 40000 الرقبي 17

 2728 66 5000 الكيوكيشنكاي 18

 2573 22 90000 املصارعة 19

 1651 80 30000 الشطرنج 20

 1563 73 30000 كرة القدم املصغرة 21

 1367 15 35000 زالجمبا 22

 1165 145 45000 رياضة املعوقين 23

 1147 18 90000 رفع االثقال 24

 1090 10 5000 رياضة و الشغل 25

 1057 39 25000 اليوزيكان بودو 26

 1019 9 40000 لرياضات اإللكترونيةا 27
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 عدد املجازين عدد الفروع ميزانية التنمية والتكوين إسم الجامعة ع/ر

 1014 39 35000 الصيد البحري  28

 859 40 45000 كرة الطاولة 29

 644 8 35000 املبارزة 30

 528 25 35000 الدراجات 31

 480 7 25000 القولف 32

 442 9 25000 البيزبول  33

 425 33 40000 الغوص 34

 409 15 50000 التجديف 35

 390 12 20000 الريشة الطائرة 36

 388 8 10000 الجوجتسو 37

 375 35 30000 الفروسية 38

 347 20 40000 الرماية 39

 320 9 20000 قة الذهنيةحاملي اإلعا 40

 307 21 35000 كرة السرعة 41

 272 54 5000 الرقص الفني 42

 260 10 20000 الرياضات الجوية 43

 232 20 30000 األشرعة 44

 161 11 30000 الترياتلون  45

 121 5 5000 بناء األجسام 46

 64 7 5000 الدراجات النارية 47

 46 10 20000 السيارات 48

 36 6 30000 انوي كاياكالك 49

 29 3 0 البريدج 50

 182542 2530 1710000 العدد الجملي 

 الوحدة : األلف دينار           
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التنمية والتكوين التي تعرف النصيب األقل من جملة هذه املنح  اتميزانيفي  بين الهياكل الرياضيةتفاوت كبير  يالحظ 

ها في هذا املجال، هذا باإلضافة ملحدودية امليزانية نجد أن الجامعات الرياضية يصعب مقارنة بحجم البرامج واألنشطة التي تنجز 

عليها في بعض األحيان التقيد بالبرنامج السنوي املصادق عليه من قبل سلطة اإلشراف إلجراء تربصات وطنية أو دولية فجئية 

 ي انجازهابطلب من الهياكل الدولية املعنية مما يخلق صعوبات إدارية ومالية ف

كما نالحظ من خالل املعطيات املضمنة بالجدول أعاله أن ميزانية التنمية والتكوين ال يتم مناقشتها حسب األهداف 

وحسب اإلنجازات لكل جامعة بل يتم اعتماد ميزانية السنة السابقة في اغلب األحيان، لذلك فان عدد املجازين وعدد الفروع 

تحت الجامعة( ال يعكس بالضرورة حجم التمويالت املمنوحة والتي من شانها أن تساهم في لكل جامعة )الجمعيات املنضوية 

 تطعيم رياض ي النخبة وتوسيع قاعدة املجازين. 

كما يستشف من خالل قراءة الجداول املبينة أعاله أن الوزارة عملت على رصد جانب هام من اإلعتمادات لفائدة رياض ي 

أن يكون له انعكاس سلبي على الهدف املتعلق بتطوير ممارسة الرياضة وذلك أمام ضعف  النخبة ولعل هذا التوجه يمكن

 اإلعتمادات املخصصة للتنمية والتكوين.

كما أن تحقيق نسبة ال بأس بها من مؤشرات قيس اآلداء الخاصة بهذا الهدف واملتعلقة بنسبة تطور العدد الجملي 

ة وأن هذا الهدف إلى جانب كونه يساهم في  تطوير ممارسة الرياضة فإنه من جهة للمجازين واملجازات تبقى دون املأمول خاص

أخرى املصدر األساس ي للترفيع في عدد رياض ي النخبة  لذلك يتعين العمل على إعادة النظر في توزيع اإلعتمادات بين العناوين بما 

 املية.يضمن صعود أكبر عدد ممكن من املجازين للمنصات التتويج الوطنية والع

هذا باإلضافة إلى ضرورة مزيد العناية واإلحاطة بالبنية التحتية واألساسية ملمارسة الرياضة وتعهدها دوريا بما يضمن 

 تكافأ الفرص بين مختلف الرياضات.

لي:أما فيما يتعلق بالتمويل املسند للجمعيات الرياضية من طرف الهياكل العمومية على املستوى الجهوي فهو يتوزع كالتا

    
نسبة 

امللفات 

املعروضة 

على لجنة 

التمويل 

 العمومي

عدد 

امللفات 

املعروضة 

 في الجملة

 الجمعيات املمولة

االعتمادات 

 املخصصة
 الوالية

 جمعيات كرة القدم الجمعيات النسائية الجمعيات االخرى 

 عدد

 املطالب

مبلغ 

 التمويل

 عدد

 املطالب

مبلغ 

 التمويل

 عدد

 املطالب

مبلغ 

 لتمويلا

 مدنين 694.000 502.500 16 11.500 3 180.000 36 55 %100

 اريانة 753.250 337.750 6 67.000 3 348.500 42 51 %100

 بن عروس 1377.300 938.000 13 41.500 5 397.800 33 51 %100

 بنزرت 681.500 445.500 25 9.500 2 226.500 44 71 %100

 قابس 360.500 149.500 10 12.000 2 199.000 47 59 %100

 القصرين 1129.500 690.000 19 34.000 5 405.500 19 43 %39.53
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نسبة 

امللفات 

املعروضة 

على لجنة 

التمويل 

 العمومي

عدد 

امللفات 

املعروضة 

 في الجملة

 الجمعيات املمولة

االعتمادات 

 املخصصة
 الوالية

 جمعيات كرة القدم الجمعيات النسائية الجمعيات االخرى 

 عدد

 املطالب

مبلغ 

 التمويل

 عدد

 املطالب

مبلغ 

 التمويل

 عدد

 املطالب

مبلغ 

 لتمويلا

 قبلي 81.500 55.000 8 0.000 0 26.500 9 17 %100

 جندوبة 608.000 301.000 8 9.000 4 298.000 11 23 %100

 القيروان 1104.650 855.500 33 28.500 8 220.650 22 63 %100

 الكاف 393.000 193.000 20 0.000 0 200.000 22 42 %100

 املهدية 4851.803 2519.164 24 5.500 4 2327.139 27 55 %9.09

 منوبة 530.000 215.000 19 78.000 2 237.000 25 46 %100

 املنستير 1813.600 1174.000 22 99.500 11 540.100 85 118 %100

 نابل 2169.000 744.500 20 63.000 10 1361.500 86 116 %100

 صفاقس 818.000 314.000 29 27.5 8 476.5 34 71 %100

%100 46 28 133.250 5 21.750 13 516.000 671.000 
سيدي 

 بوزيد

 سليانة 293.000 201.000 12 4.000 2 88.000 14 28 %100

 تطاوين 192.000 138.000 7 7.000 1 47.000 12 20 %100

 توزر 174.600 123.100 11 8.700 5 42.800 11 27 %100

 تونس 1037.250 646.500 18 2.000 2 388.750 37 57 %0

 زغوان 346.500 250.000 9 12.000 3 84.500 11 23 %100

 قفصة 151.500 91.500 18 7.000 2 53.000 11 31 %100

 سوسة 1799.500 737.000 17 43.000 4 1019.500 29 50 %100

 باجة 554.500 443.500 13 17.500 5 93.500 26 44 %100

 املجموع 22585,500 12581,011 390 609.500 96 9394,989 721 1207 89.52

 الوحدة : األلف دينار           

من مجموع املنح املسندة للجمعيات الرياضية فيما مثلت  %55على املستوى الجهوي تستحوذ جمعيات كرة القدم على 

 من جملة املطالب. %33ات املطالب املخصصة لهذه الجمعي

 من مجموع املنح. %2بنسبة قدرها  %8أما فيما يخص الجمعيات النسائية فمطالبها ال تمثل سواء 

من مجموع املنح املسندة للجمعيات الرياضية بالرغم من أن  %41بالنسبة للجمعيات األخرى فهي تستحوذ على 

 جملة املطالب.من  %60املطالب املخصصة لهذه الجمعيات مثلت حوالي 
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يمكن ان نستنتج من خالل هذه النسب األهمية النسبية لالعتمادات املرصودة على املستوى الجهوي لجمعيات 

 كرة القدم على حساب األصناف األخرى من الجمعيات.

كما تجدر املالحظة ان اغلب مطالب التمويل الخاصة بالجمعيات الرياضية على املستوى الجهوي تمت املصادقة 

 انه لم يعطي أكله لغياب التنسيق بين املصالح ع
 
ليها عن طريق لجنة التمويل العمومي، ورغم أهمية هذا اإلجراء إال

 املركزية لوزارة شؤون الشباب والرياضة واملصالح الجهوية في تعميم املعلومة من حيث مقادير املنح املسندة ومن حيث

 التوجهات العامة في ميدان الرياضة.

العتمادات املرصودة بعنوان التدخل العمومي لفائدة قطاع الرياضة وضعف موارد الهياكل الرياضية إن ضعف ا

إلى جانب النقائص املسجلة فيما يتعلق بالتصرف والتسيير صلب الجامعات الرياضية وعدم اعتمادها للمعايير 

الرياضة فيما يتعلق بالهدف الخاص والضوابط املحاسبية، من شانه أن يساهم في عرقلة أداء مهمة شؤون الشباب و 

بتطوير ممارسة الرياضة لذلك يتعين مراجعة طرق إسناد التمويل بما يتماش ى وأهداف برنامج الرياضة وبما يمكن من 

 متابعة مؤشرات قيس اآلداء ومدى القدرة على تحقيق األهداف املرسومة.

 الرياضية الهياكل ةلفائد املسندة التمويالت على والرقابة التصرف إشكاليات -3

أدى استثناء التمويالت املسندة لفائدة الهياكل الرياضية للجامعات والجمعيات الرياضية من األمر املنظم  

للتمويل العمومي إلى اضطراب عالقة اإلشراف وتكريس هيمنة الجامعات على القطاع، كما ساهم غياب منظومة رقابية 

عمومي الرياض ي وفقا للسياسة العامة للدولة في تسجيل عديد إخالالت تضمن متابعة حسن التصرف في املرفق ال

 التصرف على مستوى مركزي وجهوى في عالقة بالجمعيات والهياكل الرياضية، وذلك بحسب طبيعة وعنوان املنحة.

مة ف املهإجراءات وصيغ إسناد املنح لفائدة الجمعيات والهياكل الرياضية )حسب املسار املعتمد من طر   3-1

 شؤون الشباب والرياضة(
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انطالقا مما تقدم يتبين غياب عديد اإلجراءات والضوابط في هذا املسار والتي من شأنها أن تضمن حوكمة التصرف في 

 التمويل العمومي، من ذلك نالحظ ما يلي :

 في املرحلة التحضرية : غياب ضبط اإلعتمادات وفقا ألهداف البرنامج -1

اب عقد األهداف الذي يتضمن جملة األنشطة التي ستعمل على تحقيق األهداف اإلستراتجية في مرحلة اإلبرام : غي -2

 ومتابعة مؤشرات األداء

 مرحلة التنفيذ والتقييم : غياب تقييم متابعة مدى مساهمة الهياكل الرياضية في تحقيق األهداف  -3

تمويالت املسندة تضمن حوكمة قطاع أهمية حجم التمويل العمومي في ظّل غياب منظومة تصرف ومتابعة لل  3-2

 الرياضة

ا أدى إلى تسجيل  وخالف ملا تم  بيانه في املسار املبين أعاله فإن مصالح الهيكل العمومي لم تلتزم بجملة من اإلجراءات مم 

 : عديد اإلخالالت التي سيتم بيانها في العناصر التالية

 غياب املنظومة الرقابية : -أ

موال العمومية وضع ضوابط وإجراءات تضمن شفافية املعامالت وحسن توظيف األموال يستدعي حسن التصرف في األ 

العمومية بما يخدم القطاع الرياض ي من ذلك إحداث لجان ملتابعة املنح املسندة للهياكل الرياضية والتي تقوم من جهة بممارسة 

ة وبمراقبة الهياكل الرياضية في عالقة بكيفية صرف املنحة في ضبط املنح املعتمدةرقابة على اإلدارة الفنية في عالقة باملعايير 

 وحسن توظيف األموال العمومية بما يخدم قطاع الرياضة   
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 أهم اإلخالالت املسجلة في عملية إسناد املنح : -ب

 فيما يتعلق باملنح املسندة بعنوان التسيير

 لى منحة الدولةتحميل عديد النفقات الشخصية لبعض املسيرين في الهياكل الرياضية ع 

 التكفل بمصاريف الوقود دون تحديد املنتفعين 

 التكفل بمصاريف الفحص الفني ومصاريف صيانة لسيارات شخصية 

  جل الفواتير ال تتضمن بعض التنصيصات الوجوبية على غرار القيمة على األداء واملعرف الجبائي والتي تصنف

 بمقتض ى ذلك بالفاتورات الوهمية

 وع بعض املقتنيات يتم التكفل بها دون أن تكون لها عالقة بامليدان الرياض ي ودون تحديد بعض الفواتير موض

 وجهتها.

 القيام بالخالص نقدا في مبالغ ال تعد طفيفة 

  ( والضوابط الخاصة بالتنصيصات الوجوبية عند صياغة 40عدم مسك حسابات مضبوطة )املعيار املحاسبي

 ف لدى الهياكل الرياضيةالتقارير مما يؤكد غياب حوكمة التصر 

 فيما يتعلق باملنح املسندة لإلطار الفني

 غياب ما يفيد كيفية تحديد ومناقشة مبالغ العقود الخاصة باإلطار الفني لفائدة الجامعات 

  التكفل بخالص كامل أجور املدربين ذلك أن الوزارة معنية بمعاضدة مجهود الجامعة في إطار إسناد منح كمساهمة

 لتغطية كامل املصاريف مالية وليس

 وجود اختالف في صياغة العقود حيث لوحظ غياب تحديد األهداف وكيفية متابعة إنجازها بالنسبة لبعض املدربين 

 غياب اإلثباتات املتعلقة بأداء الخصم من املورد وجملة األداءات املعنية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 

 لتكوينفيما يتعلق باملنح املسندة بعنوان ا

 نقل بالخارج حيث دأبت الجامعات على تغياب تفعيل املنافسة في أغلب النفقات وخاصة فيما يتعلق بمصاريف ال

 التعاقد مع شركات بعينها دون تفعيل املنافسة وهذا من شأنه أن يمس من مقبولية األثمان إلى جانب جودة الخدمة املسداة 

 منها اإلقامة في النزل حيث ورد في بعض التقارير أنه في إطار تربص  غياب تحديد املنتفعين ببعض النفقات وخاصة

شخص وفاتورة تغذية  84فرد حسب ما تم تقديمه من طرف الجامعة والحال أن فاتورة النقل تتضمن  18تحضيري يتضمن 

 أفراد 10وفاتورة ثالثة تتضمن  214منتفع وأخرى بـ  255تتضمن 
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 صادقة على قائمة التربص من قبل سلطة اإلشراف وتحديد األشخاص املتكفل بهم عدم إتباع اإلجراءات املتعلقة بامل

 سواء في اإلطار الفني أو اإلداري أو الرياض ي

  لم يتم ضبط منح التدريب املسندة بعنوان حصص التدريب من قبل اإلدارات الفنية للجامعات الرياضية

 وإخضاعها ملصادقة سلطة اإلشراف

  مقدار منحة املشاركة في التربصاتغياب قرار مشترك يضبط 

 غياب ما يفيد إقرار الالعبين بقبض منح التنقل أثناء التربصات مع عدم تقنين مقدار املنحة 

  فيما يخص مصاريف اإلقامة فإنه يتم التكفل بمصاريف إقامة الالعبين وعديد األشخاص دون تحديد هوياتهم

سواء بالداخل أو بالخارج )نسخة من بطاقة إحتراف،قائمة في الفريق واإلطار املرافق واملؤيدات املثبتة للعالقة املباشرة باإلقامة 

 (له مصادق عليها من سلطة اإلشراف

 فيما يتعلق باملنح املسندة بعنوان التظاهرات

 عدم إحترام القانون الخاص باملنافسة وذلك بعدم تفعيل مبدأ املنافسة والتعامل مع مسدي خدمات وحيد 

 ة املصالح الفنية التابعة للوزارة على جميع مراحل إنجاز التظاهرة وما يتعلق بها من الناحية التنظيمية غياب مصادق

 واللوجستية والخصائص الفنية

 )فواتير تتضمن كميات ال تتماش ى مع حجم التظاهرة وأهميتها )مساحة الفضاء،عدد األيام 

 طة فضال عن إعتماد أثمان جزافيةغياب املقتضيات الفنية ومقبولية األثمان التي تبدو مش 

  غياب الفواتير املتعلقة بمنحة تنقل الجمعيات املشاركة إذ يتم االقتصار على تقديم وصوالت بنكية وكشوفات

 خالص نقدا لفائدة الجمعية

  غياب األساس القانوني لتمتيع منشطي ومؤطري الورشات ولجنة التنظيم اللوجستي من منح هذا إلى جانب التكفل

 واتير التنقل الخاصة باالجتماعات التحضيريةبف

 بعض املقترحات العملية لتحسين التصرف في هذا التمويل :  3-3

في التمويالت العمومية يتعين على مصالح الوزارة واإلدارات الراجعة لها بالنظر العمل على مراجعة  لحوكمة التصرف 

اإلحاطة باملخاطر قصد توفير أكثر ما يمكن من الضمانات الكفيلة مسار هذه التمويالت بما يضمن حسن تطبيق اإلجراءات و 

بتحقيق أهداف البرنامج وعليه يمكن االستئناس باملسار التالي مع األخذ بعين االعتبار خصوصية القطاع وجوانبه الفنية التي 

 العمل به في مجال الزي بعض املسائل وتقنينها على غرار ماتم  بتستدعي مراجعة بعض النصوص واإلحاطة من جهة أخرى 

 الرياض ي.
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 املسار املقترح إلسناد املنح لفائدة الجمعيات والهياكل الرياضية  :
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 7حوصلة 

 التمويل العمومي املسند للهياكل الرياضية

مليون دينار على  30منها  مليون دينار 65تبلغ االعتمادات املخصصة للتدخل بإسناد منح في مجال الرياضة حوالي

 ية صندوق النهوض بالشباب والرياضةميزان

 األموال العمومية تشوبه عدة نقائص أهمها : هورغم اهمية االعتمادات املرصودة في هذا املجال إال أن التصرف في هذ

عدم تطور اإلطار الترتيبي وعدم تناسبه مع واقع التصرف مما ال يسمح بالشفافية والحوكمة الكافية لنشاط اسناد  -1

 اكل الرياضيةاملنح للهي

 بروز عديد النقائص في تصرف الهياكل الرياضية في املنح املسندة  و من اهمها : -2

 تحميل نفقات شخصية لبعض املسيرين في الهياكل الرياضية على  منحة الدولة 

  ف املالي الخاص بالهياكل الرياضية مما ال يسمح بالشفافية الكافية في التصر  40عدم اعتماد املعيار املحاسبي عدد

 لهذه الهياكل

 .غياب التقارير الدورية والكافية ألغلب الهياكل الرياضية  املمنوحة وعدم حرصها على احترام مقتضيات املساءلة 

 التصرف ومنها  نملقتضيات التراتيب  ومقتضيات حس عدم احترام عمليات اإلنفاق ومسك الحسابات والتعامل املالي

 املنافسة

  ساهمة الجزئيةاملبين بصفة كاملة من طرف الوزارة بدل  تحمل كلفة أجور املدر 

 .غياب أهداف واضحة تتعلق بالتكوين والتظاهرات مع أعمال تصرف بدون ضوابط الكلفة واملردودية 

 غياب الرقابة الدورية والفعالة على األموال املسندة   وتفص ي أغلب  الهياكل الرياضية من مقتضيات املساءلة . -3

ي فإن  الواقع املذكور أصبح يقتض ي مراجعة طرق التصرف في هذه املنح ذات املبالغ الهامة بما يضمن حسن وبالتال      

 توظيفها بخدمة األهداف املنصوص عليها في برنامج الرياضة وال يكون ذلك إال عبر  :

 مراجعة اإلطار الترتيبي وإرساء اجراءات وأدلة جديدة ومتابعة لضمان حسن التصرف.  - 1

 رساء نظام رقابي على هذه االعتمادات .ا -1

 فرض مقتضيات تضمن الشفافية بما يحد من االتهامات واملظاهر املخلة بحسن التصرف -2

على كل هيكل رياض ي يريد ان يستفيد من املنحة وبالتالي اعتماد محاسبة  40فرض اعتماد املعيار املحاسبي عدد  -3

 تضمن الشفافية وحسن التصرف. 
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 : بقايا االعتمادات املحالة باملجالس الجهوية وأهم املشاريع املعطلةاملحور الثاني

في إطار تكريس الالمركزية في اإلنفاق العمومي ، تقوم الوزارات بإحالة االعتمادات لفائدة ميزانيات املجالس الجهوية وهي 

دراجها إنهائيا من ميزانية الوزارة و ويؤدي ذلك  لخصم االعتمادات   تتعلق أساسا بنفقات تصرف وتجهيز تكتس ي صبغة جهوية

 آليا بميزانية املجلس الجهوي، ويقوم الوالي بصرف هذه االعتمادات بوصفه آمر صرف أول مليزانية املجلس الجهوي.

و حيث تسجل ميزانيات املجالس الجهوية سنويا إثر غلق امليزانيات بقايا اعتمادات غير مستعملة ناجمة عن التأخير في 

وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على نسق إنجاز املشاريع الجهوية عالوة على فقدان هذه االعتمادات لقدرتها الشرائية اإلنجاز 

 بمفعول التضخم املالي و يؤدي إلى االرتفاع املتواصل في كلفة الطلبات العمومية.

لس الجهوية يخضع للعديد من النصوص و تجدر اإلشارة إلى أن التصرف في بقايا االعتمادات املحالة مليزانيات املجا

 4املؤرخ في  2012لسنة  1711مكرر من مجلة املحاسبة العمومية و األمر عدد  87القانونية و الترتيبية خاصة منها الفصل 

لسنة  10املتعلق بضبط نوعية نفقات التصرف و التجهيز ذات الصبغة الجهوية إضافة ملنشور الوزير األول عدد  2012سبتمبر 

 املتعلق بالتصرف في فواضل االعتمادات. 2002مارس  10املؤرخ في  2012

إن تراكم بقايا االعتمادات املحالة مليزانيات املجالس الجهوية بوتيرة متسارعة خالل السنوات األخيرة لتبلغ في نهاية سنة 

ؤكد خطورة الظاهرة ويدفعنا لتخصيص مليون دينار )اعتمادات دفع( ي 373مليون دينار )اعتمادات تعهد( و  813حوالي  2019

محور للغرض يتناول دراسة تحليلية لهذه البقايا خاصة فيما يتعلق بتوزيعها بين الواليات و القطاعات  و الوقوف على األسباب 

وحثهم على اتخاذ  2020وراء تعطل صرفها و ذلك بهدف تمكين أصحاب القرار من تشخيص محين للوضعية إلى غاية أوت 

 بير الكفيلة بتدارك مواطن الخلل بتفادي أهم معوقات إنفاق االعتمادات املحالة.التدا

هوي للتنمية محالة جو تتوزع االعتمادات املحالة في ميزانيات املجالس الجهوية على الجزء الثالث ) اعتمادات البرنامج ال

 ات ( من العنوان الثاني .من وزارة التنمية  ( و الجزء الخامس ) اعتمادات  محالة من  بقية الوزار 

وتهدف إحالة االعتمادات الي تسريع عمليات انفاقها واستغاللها في إنجاز البرامج واملشاريع املتعلقة بها وذلك من خالل 

تكليف املجالس الجهوية بالتصرف فيها مستفيدة من عامل القرب سواء ملوقع املشاريع أو املجموعات السكانية املستفيدة من 

 موضوع هذه النفقات، وبالتالي تفادي البطء في اإلجراءات الذي قد يترتب عن تكفل  املصالح املركزية  بهذه املشاريع. البرامج

حيث سلطت فيه الضوء  2015و لإلشارة فإن الهيئة العامة ملراقبة املصاريف أدرجت محورا في تقريرها السنوي لسنة 

منها إال أنها بقيت دون تفعيل ولهذا  سيتم تناول هذا املوضوع من جديد للتأكيد على هذه الظاهرة وقدمت عديد املقترحات للحد 

 على الظاهرة ووجوب معالجتها. و فيما يلي التطور السنوي لبقايا االعتمادات املحالة في ميزانيات املجالس الجهوية : 
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 2019 2018 2017 2016 2015 السنة / بقايا االعتمادات املحالة
 31الى  2020

 وتا

 

بقايا 

اعتمادات 

 التعهد

بقايا االعتمادات املحالة من مختلف 

 الوزارات الجزء الخامس
481 458 443 472 566 1032 

 طارإبقايا االعتمادات املحالة في 

 البرنامج الجهوي للتنمية  الجزء الثالث
386 194 165 102 247 205 

 1237 813 574 608 652 867 جملة البقايا

 

بقايا 

مادات اعت

 الدفع

بقايا اعتمادات محالة من مختلف 

 الوزارات بالقسم الخامس
413 345 297 275 290 323 

بقايا اعتمادات محالة في اطار البرنامج 

 الجهوي للتنمية
175 124 41 15 83 100 

 423 373 290 338 469 588 جملة البقايا

 الوحدة : األلف دينار           

وفي نهاية  2019سنتولى  في البداية  تقديم حوصلة  عامة لحجم بقايا االعتمادات في نهاية سنة   ولدراسة هذه الظاهرة

إلبراز املنحى السنوي لتراكم هذه البقايا والوضعية الجارية  أي املحينة عند صدور هذا  التقرير   2020شهر أوت من سنة 

براز القطاعات والجهات التي تتركز لديها  هذه البقايا لالعتمادات لضمان املقروئية الكافية وفي مرحلة ثانية سيتم تحليلها إل 

 املحالة، على أن يتم التطرق إلى اإلشكاليات األساسية املتسببة في تسجيل بقايا واملقترحات الكفيلة بالحد منها في الجزء األخير.

 :0192إحصائيات توزع بقايا االعتمادات املحالة للمجالس الجهوية في نهاية سنة  

طبقا لإلحصائيات التي توفرها منظومة أدب جهوي فإن بقايا اعتمادات التعهد املحالة من الوزارات إلى ميزانيات  

 تتوزع كما يلي: 2019املجالس الجهوية في نهاية 

 31/12/2019املجالس الجهوية في  توزيع بقايا اعتمادات التعهد املحالة بميزانيات

متوفر اعتمادات التعهد 

 2019(نهاية سنة )***
 منجز تعهد % تعهد

جملة اعتمادات 

 2019تعهد سنة 

اعتمادات 

تعهد  )**( ال

 2019سنة 

  بقايا )*(

اعتمادات 

تعهد من سنة ال

2018 
 

 والية تونس 73,7 48,1 121,8 23,4 19% 98,4

 والية أريانة 6,8 31,4 38,2 4،9 13% 33,2
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متوفر اعتمادات التعهد 

 2019(نهاية سنة )***
 منجز تعهد % تعهد

جملة اعتمادات 

 2019تعهد سنة 

اعتمادات 

تعهد  )**( ال

 2019سنة 

  بقايا )*(

اعتمادات 

تعهد من سنة ال

2018 
 

 وسوالية بن عر  22,8 44,8 67,7 34,9 52% 32,7

 والية بنزرت 14,2 34,8 49,1 30,8 63% 18,3

 والية نابل 22,1 49,1 71,2 41,4 58% 29,8

 والية باجة 29,9 24,0 53,9 11,8 22% 42,1

 والية الكاف 25,8 21,0 46,8 22,9 49% 23,9

 والية سليانة 21,4 42,0 63,4 22,5 36% 40,9

 والية جندوبة 27,2 40,9 68,2 19,0 28% 49,1

 والية زغوان 8,7 15,9 24,6 2,2 9% 22,4

 والية سوسة 19,3 36,8 56,1 43,8 78% 12,3

 والية املنستير 26,4 30,7 57,2 15,7 27% 41,5

 والية املهدية 8,7 27,8 36,6 21,0 58% 15,5

 والية القيروان 32,7 62,2 94,9 43,9 46% 51,0

 والية القصرين 56,3 43,2 99,5 21,8 22% 77,7

 والية سيدي بوزيد 36,3 40,0 76,4 46,6 61% 29,8

 والية صفاقس 25,1 45,6 70,8 29,2 41% 41,5

 والية قفصة 9,3 27,5 36,9 30,9 84% 5,9

 والية توزر 9,7 14,7 24,4 9,9 41% 14,5

 والية قابس 21,8 37,8 59,7 26,2 44% 33,4

 والية مدنين 28,7 35,5 64,3 23,3 36% 40,9

 والية تطاوين 17,9 16,5 34,5 17,3 50% 17,2

 والية قبلي 18,5 12,2 30,8 12,3 40% 18,4

 والية منوبة 10,1 37,9 48,0 26,4 55% 21,6

 املجموع 574,6 821,5 1396,2 583,2 42% 813,0

 املصدر: منظومة أدب       الوحدة : مليون دينار  

 2018 )*( ما تبقى من اعتمادات التعهد في نهاية سنة

  2019)**( االعتمادات املفتوحة في سنة 

 2020وهو ما سينقل لسنة  2019)***( املبلغ املتبقي من اعتمادات التعهد في نهاية سنة 
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 : وفيما يلي أهم االستنتاجات

 م د( 77م د( و القصرين ) 98بأربع واليات وهي  تونس ) 2019تركزت أكبر بقايا اعتمادات التعهد  في نهاية سنة   -1

% من جملة البقايا، وعرفت واليات تونس والقصرين وجندوبة  أضعف  33م د( وهو ما يمثل  49م د( وجندوبة ) 51والقيروان )

 %.30حيث لم تتجاوز   2019نسب استهالك العتمادات التعهد  أي انجاز امليزانيات املخصصة في سنة 

% من جملة حوالي 42الـ  2019ت التعهد في نهاية سنة لم تتجاوز نسبة االستهالك العامة ملختلف الجهات العتمادا -2

 مليون دينار وهي نسبة غير كافية أمام تواصل ازدياد الحاجات التنموية بالجهات. 1400

سجلت واليات قفصة وسوسة وبنزرت وسيدي بوزيد واملهدية أفضل نسب استهالك لالعتمادات املحالة  في نهاية  -3

 .2019سنة 

 . 2019م د  في نهاية سنة   813الى  2018م د  في نهاية سنة  575ادات التعهد من ارتفع حجم بقايا اعتم -4

 م د  247تمثل بقايا اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية  حوالي الثلث بمبلغ  -5

ل و تتعلق تدخالت هذا البرنامج أساسا بالطرقات واملسالك والتزود بالكهرباء واملاء وتمويل تدخالت إلحداث مواطن الشغ

 وغير ذلك ويتم تمويله من طرف وزارة التنمية .

 .2019وعرفت واليات مدنين وقابس والقصرين وزغوان وباجة وأريانة أقل نسب استهالك العتمادات هذا البرنامج في نهاية سنة 

 كما يلي: 2019أما بالنسبة لبقايا اعتمادات الدفع فقد توزعت في نهاية 

 31/12/2019حالة بميزانيات املجالس الجهوية في توزيع بقايا اعتمادات الدفع امل

 منجز دفع % دفع متوفر دفع
جملة اعتمادات 

 دفع

 اعتمادات 

 2019سنة 

 دفع

بقايا دفع من 

  2018سنة 

 والية تونس 27,426 38,130 65,556 27,191 41% 38,364

 والية أريانة 8,329 15,834 24,164 14,609 60% 9,554

 والية بن عروس 8,762 23,528 32,291 22,002 68% 10,2

 والية بنزرت 13,9 32,6 46,5 33,1 71% 13,3

 والية نابل 11,3 26,9 38,2 25,7 67% 12,5

 والية باجة 7,7 23,2 31,0 15,8 51% 15,1

 والية الكاف 9,9 29,1 39,0 28,5 73% 10,5

 والية سليانة 11,4 41,0 52,5 25,7 49% 26,8

 والية جندوبة 25,0 33,1 58,1 24,6 42% 33,5

 والية زغوان 2,7 14,4 17,1 6,0 36% 11,0

 والية سوسة 6,6 26,7 33,3 26,3 79% 7,0

 والية املنستير 8,0 18,0 26,0 14,0 54% 12,02
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 منجز دفع % دفع متوفر دفع
جملة اعتمادات 

 دفع

 اعتمادات 

 2019سنة 

 دفع

بقايا دفع من 

  2018سنة 

 والية املهدية 8,3 19,7 28,0 18,3 65% 9,7

 والية القيروان 13,2 45,6 58,9 31,6 54% 27,2

 والية القصرين 22,4 58,1 80,5 54,0 67% 26,5

 والية سيدي بوزيد 12,7 40,0 52,7 39,9 76% 12,8

 والية صفاقس 10,8 39,0 49,9 38,6 77% 11,2

 والية قفصة 17,7 30,8 48,6 31,3 65% 17,2

 والية توزر 6,5 21,0 27,5 19,8 72% 7,7

 والية قابس 5,4 31,9 37,3 31,1 84% 6,1

 والية مدنين 14,0 37,3 51,3 33,5 65% 17,8

 والية تطاوين 6,4 18,0 24,4 12,4 51% 11,9

 والية قبلي 7,3 17,9 25,3 8,8 35% 16,4

 والية منوبة 8,1 21,5 29,6 21,6 73% 7,9

 املجموع 274,8 704,0 978,9 605,4 62% 373,4

 املصدر: منظومة أدب                    الوحدة: مليون دينار

 ويالحظ اآلتي:

م  27م د( والقيروان ) 33م د( وجندوبة ) 38ركزت بقايا اعتمادات الدفع بميزانيات املجالس الجهوية لواليات تونس )ت -1

 % من جملة بقايا اعتمادات الدفع.40م د( و هو ما يمثل  26م د( والقصرين ) 26د( وسليانة )

 التعهد والدفع. يحتل املجلس الجهوية بوالية تونس املرتبة األولى في بقايا اعتمادات -2

 تعرف اغلب املجالس الجهوية ذات البقايا الهامة في اعتمادات التعهد بقايا هامة في اعتمادات الدفع  -3

 %. 36أي بزيادة تقدر بحوالي  2019م د في نهاية سنة  373الى  2018م د في نهاية سنة  274ارتفعت بقايا اعتمادات الدفع من  -4

 : 2020نهاية شهر أوت  إلى املحالة للمجالس الجهوية إحصائيات توزيع بقايا االعتمادات -1

 كما يلي: 2020نهاية شهر أوت  إلىتوزعت بقايا اعتمادات التعهد 

 31/08/2020توزيع بقايا اعتمادات التعهد املحالة مليزانيات املجالس الجهوية في 

اعتمادات الدفع 

املتبقية  في 

31/08/2020 

نسبة استهالك 

 اعتمادات التعهد

تمادات التعهد اع

 املستهلكة

 2020في 

جملة اعتمادات 

 2020التعهد   في 

اعتمادات التعهد 

 2020املفتوحة في 

بقايا اعتمادات 

التعهد في سنة 

2019 
 

 والية تونس 98,4 22,2 120,7 9,2 8% 111,4
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اعتمادات الدفع 

املتبقية  في 

31/08/2020 

نسبة استهالك 

 اعتمادات التعهد

تمادات التعهد اع

 املستهلكة

 2020في 

جملة اعتمادات 

 2020التعهد   في 

اعتمادات التعهد 

 2020املفتوحة في 

بقايا اعتمادات 

التعهد في سنة 

2019 
 

 والية أريانة 33,2 8,7 42,0 9,9 24% 32,1

 والية بن عروس 32,7 20,8 53,5 9,2 17% 44,3

 والية بنزرت 18,3 25,4 43,7 7,6 18% 36,1

 والية نابل 29,8 24,4 54,3 6,6 12% 47,6

 والية باجة 42,1 13,3 55,4 3,8 7% 51,6

 والية الكاف 23,9 25,3 49,3 4,7 10% 44,6

 والية سليانة 40,9 14,0 55,0 12,9 23% 42,1

 والية جندوبة 49,1 35,0 84,1 15,7 19% 68,4

 والية زغوان 22,4 11,4 33,8 9,8 29% 24,0

 والية سوسة 12,3 41,6 54,0 3,6 7% 50,3

 والية املنستير 41,2 37,6 78,8 2,8 4% 75,9

 والية املهدية 15,5 18,8 34,3 6,1 18% 28,1

 والية القيروان 51,0 25,3 76,4 6,8 9% 69,6

 والية القصرين 77,7 56,0 133,7 21,2 16% 112,5

 والية سيدي بوزيد 29,8 24,0 53,9 11,3 21% 42,5

 والية صفاقس 41,5 38,8 80,4 24,7 31% 55,6

 والية قفصة 5,9 48,3 54,3 5,0 9% 49,2

 والية توزر 13,7 22,5 36,3 3,8 11% 32,4

 والية قابس 33,4 34,3 67,7 11,5 17% 56,1

 والية مدنين 40,9 48,4 89,3 17,0 19% 72,2

 والية تطاوين 17,2 15,8 33,0 5,1 15% 27,9

 والية قبلي 18,4 14,1 32,6 1,1 3% 31,5

 والية منوبة 21,6 12,3 33,9 4,2 12% 29,7

 املجموع 811,9 639,6 1451,5 214,5 15% 1236,9

 الوحدة : مليون دينار املصدر: منظومة أدب                

 : من خالل توزيع االعتمادات يمكن مالحظة ما يلي

م د( قائمة بقايا اعتمادات التعهد ولئن كانت  111م د( وتونس ) 112صدر املجالس الجهوية لواليات القصرين )تت -1

( من جملة %15م د ) 215مازالت جارية إال أن جملة االعتمادات املستهلكة في مختلف الواليات  لم تتجاوز  2020سنة 

 تنفيذ املشاريع الجهوية. طءبم د( وهو ما يعكس بوضوح  1451االعتمادات املفتوحة )

م د وبالتالي  400وفي هذا السياق نشير إلى أن اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية لم تفتح بعد واملقدرة سنويا بأكثر من  

 من املنتظر مزيد تراجع نسبة االستهالك وازدياد  حجم البقايا.
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 20و 11والية  أخرى بين  11% وتراوحت هذه النسبة بـ 10واليات الـ  08لم تتجاوز نسبة استهالك اعتمادات التعهد بـ  -2

باملائة وهو مؤشر واضح على ضعف  20والية الـ  19باملائة أي أنه في نهاية شهر أوت لم تتجاوز نسبة استهالك اعتمادات التعهد بـ 

 انجاز امليزانيات واستهالك االعتمادات.

 حسب البرامج كما يلي: 2020هر أوت توزعت بقايا اعتمادات التعهد املحالة في نهاية ش -3

 205  لم تفتح بعد في هذا التاريخ ( 2020م د بقايا اعتمادات  البرنامج الجهوي للتنمية )باعتبار أن اعتمادات سنة 

 1010 .م د بقايا  االعتمادات املحالة بالقسم الخامس من مختلف الوزارات 

 توزعت حسب الجهات كما يلي:ف 2020أما بقايا اعتمادات الدفع في نهاية شهر أوت 

 31/08/2020توزع بقايا  اعتمادات الدفع املحالة بميزانيات املجالس الجهوية في 

اعتمادات الدفع 

املتبقية في 

31/08/2020 

نسبة استهالك 

 اعتمادات الدفع

اعتمادات الدفع 

املستهلكة في 

2020 

جملة اعتمادات 

 2020الدفع  في 

اعتمادات الدفع 

املفتوحة في 

2020 

بقايا اعتمادات 

الدفع في سنة 

2019 
 

 والية تونس 34,8 20,7 55,6 11,9 21% 43,6

 والية أريانة 4,2 13,5 17,8 2,9 17% 14,8

 والية بن عروس 9,1 14,0 23,1 11,7 51% 11,4

 والية بنزرت 12,5 17,1 29,6 13,7 46% 15,9

 والية نابل 10,6 14,6 25,2 14,4 57% 10,8

 والية باجة 9,5 14,9 24,5 6,5 27% 18,0

 والية الكاف 9,2 15,9 25,2 11,6 46% 13,6

 والية سليانة 23,7 14,6 38,3 7,6 20% 30,6

 والية جندوبة 25,4 21,1 46,5 13,9 30% 32,6

 والية زغوان 3,9 12,1 16,1 6,8 42% 9,3

 والية سوسة 7,0 16,4 23,4 12,5 54% 10,8

 والية املنستير 8,2 12,4 20,6 6,7 33% 13,8

 والية املهدية 6,2 9,7 16,0 7,2 45% 8,7

 والية القيروان 17,1 24,1 41,2 10,3 25% 30,9

 والية القصرين 21,8 28,9 50,8 18,3 36% 32,4

 والية سيدي بوزيد 11,107 12,211 23,318 11,158 48% 12,160

 والية صفاقس 10,5 18,1 28,7 17,6 62% 11,0

 والية قفصة 15,5 15,0 30,6 13,2 43% 17,3

 والية توزر 6,1 13,4 19,5 10,6 54% 8,9

 والية قابس 5,5 17,8 23,3 9,0 39% 14,2

 والية مدنين 12,4 20,1 32,6 8,4 26% 24,2
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اعتمادات الدفع 

املتبقية في 

31/08/2020 

نسبة استهالك 

 اعتمادات الدفع

اعتمادات الدفع 

املستهلكة في 

2020 

جملة اعتمادات 

 2020الدفع  في 

اعتمادات الدفع 

املفتوحة في 

2020 

بقايا اعتمادات 

الدفع في سنة 

2019 
 

 والية تطاوين 8,4 9,3 17,8 6,0 34% 11,7

 والية قبلي 8,9 11,6 20,6 3,3 16% 17,2

 والية منوبة 7,2 11,7 18,9 11,1 59% 7,8

 املجموع 289,9 380,3 670,3 247,4 37% 422,8

 منظومة أدب                               الوحدة : مليون دينار املصدر :

 : ونالحظ أن

م د(  32م د( وجندوبة ) 32م د( القصرين ) 43م د وهي تونس ) 20واليات تتوفر على بقايا اعتمادات دفع تفوق  06 -1

 % من جملة بقايا اعتمادات الدفع .45م د( وهو ما يمثل  24م د( ومدنين ) 30م د( وسليانة ) 30) والقيروان

 تتوزع بقايا اعتمادات الدفع حسب البرامج كما يلي: -2

 100  (2020في انتظار فتح اعتمادات سنة  2019م د في إطار البرنامج الجهوية للتنمية )بقايا 

 300 في إطار القسم الخامس من ميزانيات املجالس الجهوية  م د موزعة على مختلف الوزارات 

 %30لم تتجاوز نسبة اعتمادات الدفع من جملة اعتمادات التعهد ال  -3

أهمية املبالغ الغير مستهلكة سواء العتمادات الدفع أو التعهد وتؤكد  ومن خالل هذه االحصائيات العامة نالحظ

 . 2019نتائج نهاية سنة  2020احصائيات شهر أوت 

الذي توقف منذ عدة سنوات أي أنها  26-26مليون دينار ببرنامج  05و تجدر اإلشارة إلى وجود بقايا اعتمادات قدرها  

 ما أفقدها قدرتها الشرائية األصلية وهوما يتطلب التدخل الفوري إلعادة توظيفها.مبقيت دون استعمال  

 : 2020بداية شهر سبتمبر  من سنة  إلى حّد والقطاعات   ز  بقايا االعتمادات حسب املجالس والبرامجيتحليل لترك -2

 طبقا ملعطيات منظومة أدب فان بقايا االعتمادات تعهدا ودفعا تتوزع حسب الواليات والقطاعات كما يلي :
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 2020سبتمبر   17جالس الجهوية في توزع بقايا اعتمادات التعهد املحالة )*( حسب الوزارات و امل

جملة 

 التعهد

 وزارات

 أخرى 
 الطفولة الشباب

التعليم 

 العالي
 التربية

شؤون 

 اجتماعية
 الداخلية العدل املالية الفالحة التجهيز الثقافة الرياضة الصحة

الباب : 

 الوزارة

املجلس 

 الجهوي 

 تونس 65،8 4،3 0،6 0،6 2،5 0،2 3،7 1،0 0،9 2،1 2،0 4،1 0،5 4،3 93،3

 أريانة 2،2 11،0 0،1 0 1،6 0،1 0 0 0،1 0،1 0 0 0،25 0،2 16،4

 بن عروس 15،0 11،9 1،7 0 0،5 4،0 2،8 0،1 0 1،5 3،7 1،5 0،7 1،9 46،0

 بنزرت 4،4 2،1 0،3 0،8 0،3 2،2 3،3 7،5 1،6 2،3 2،5 1،1 0،5 5،8 35،4

 نابل 7،8 5،2 2،2 0،1 1،1 1،0 0،4 1،3 0،1 0،9 0،7 2،7 0،4 1،69 26،3

 باجة 6،1 4،1 0،5 0،7 1،8 0،8 2،4 4،9 0،7 4،2 0،5 1،5 0،9 4،7 34،5

 الكاف 5،4 1،6 1،8 0،1 2،2 4،2 9،5 6،7 0،2 0،5 0،4 2،5 1،3 1،6 38،6

 سليانة 3،8 0،7 0،2 0،1 0،3 0،3 0،9 1،8 4،0 0،2 0 2،5 1،6 15،7 32،9

 بةجندو  8،6 1،4 1،5 1،6 3،8 4،1 11،3 3،9 0،5 5،8 3،9 2،5 2،8 5،1 57،5

 زغوان 2،3 0،8 0،4 0 0،1 0،2 0،3 4،6 0،1 4،8 0،7 0،9 0،5 2،0 18،4

 سوسة 20،2 2،9 0،4 0،2 0،6 0،9 2،3 2،8 0،1 2،2 8،2 0،6 0،9 4،6 47،4

 املنستير 10،6 7،6 0،4 3،5 3،0 1،3 12،1 11،2 0،2 2،1 5،4 0،5 4،6 3،4 66،6

 املهدية 1،9 0،3 0،8 0 0،9 0،5 5،3 2،1 0،3 1،4 0،2 0،4 5،0 3،4 23،3

 القيروان 9،4 7،8 3،9 0 2،1 1،1 2،7 2،0 3،6 9،5 2،1 2،2 1،7 4،8 53،6

 القصرين 8،1 5،4 0،9 0،354 5،4 2،9 16،9 9،0 0،5 21،2 0،1 2،0 3،9 5،8 83،1

33،4 4،323 0،6 1،1 0،4 2،0 0،8 2،4 2،9 1،3 2،0 0،3 0،6 9،9 4،3 
سيدي 

 بوزيد

 صفاقس 3،7 1،3 5،8 0،9 5،1 1،4 4،4 9،7 2،6 4،7 2،0 1،1 1،8 3،0 48،0

 قفصة 6،3 927 1،1 0،3 0،3 1،6 7،4 6،8 0،9 1،6 3،7 2،0 2،5 7،5 43،6

 توزر 5،8 0،1 0،2 0،3 2،6 0،1 6،9 4،7 0،2 4،2 0 0،5 1،9 1،7 29،9
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جملة 

 التعهد

 وزارات

 أخرى 
 الطفولة الشباب

التعليم 

 العالي
 التربية

شؤون 

 اجتماعية
 الداخلية العدل املالية الفالحة التجهيز الثقافة الرياضة الصحة

الباب : 

 الوزارة

املجلس 

 الجهوي 

 قابس 3،1 4،3 7،8 2،0 0،2 1،5 9،1 9،6 0،8 1،8 1،8 0،6 2،9 2،3 48،1

 مدنين 12،1 1،3 5،3 0 2،0 1،2 3،5 3،0 6،9 3،3 0،6 3،9 3،2 2،9 49،9

 تطاوين 3،2 2،0 1،7 0 0،3 0،6 5،9 4،9 0،3 0،2 0 1،2 1،1 2،3 24،2

 قبلي 5،6 1،4 0 0 0،7 0 3،1 5،9 0،7 2،5 0 1،1 1،9 3،5 26،9

 منوبة 6،4 1،8 0،5 0 0،3 0،5 11،3 0 0 0،2 0،8 0،2 0،6 2،3 25،7

 املجموع 223،2 91،2 40،0 12،9 40،5 33،2 129،6 107،0 27،1 80،6 40،8 38،1 43،4 95،9 1004،0

 منظومة ادب             الوحدة : مليون  دينار    املصدر:

 )*( دون اعتبار االعتمادات املحالة في اطار البرنامج الجهوي للتنمية      

 2020سبتمبر   17جالس الجهوية في و املتوزع بقايا اعتمادات الدفع ) *( حسب الوزارات 

جملة 

 الدفع

وزارات 

 أخرى 
 الطفولة  الشباب

التعليم 

 العالي
 التربية

شؤون 

 اجتماعية
 الداخلية العدل املالية الفالحة التجهيز الثقافة الرياضة الصحة

الباب : 

 الوزارة 

املجلس 

 الجهوي 

 تونس 17،4 2،9 0،1 0 3،1 0،2 1،2 0،9 1،2 1،1 3،2 0،9 0،7 4،5 38،1

 أريانة  0،2 2،3 0 0 1،0 0،1 0 0 0،2 0،7 0 0،1 0،2 2،9 8،0

9،8 2،8 0،7 0،4 0،1 0،5 0،1 0 0،2 0،4 0،4 0 0،1 1،3 2،0 
بن   

 عروس

 بنزرت  2،2 1،6 0،2 0،1 0 0،5 0 0 1،7 1،0 0 0،4 0،2 4،0 12،4

 نابل  2،2 3،2 0،2 0،1 0،5 0،4 0 2،5 0،3 0،5 0،6 0،3 0،3 0،8 12،5

 باجة  0،9 3،1 0،4 0 0 0،6 0،1 0،1 0،6 0،1 0،1 0،2 0 5،4 12،3

 الكاف    0،5 1،5 0،1 0 3،9 0،2 0 0،4 0،1 0،2 0،5 0،3 0،2 1،8 10،2

 سليانة 4،5 0،5 0،1 0،1 0،5 0،8 0،9 0،9 3،6 0،2 0 0،8 0،9 10،9 25،4

 جندوبة 2،2 2،3 0،4 1،9 5،1 1،2 0،3 0،4 1،2 1،1 0،4 0،6 0،8 9،1 27،7

 زغوان 0،5 0،6 0 0 0،1 0،3 0،4 0 0،1 0،2 0 0،2 0،2 1،1 4،2

 سوسة 1،1 1،9 0،1 0،2 0،5 0،2 0،3 0،8 0،2 0،2 0،2 0،1 0،2 0،6 7،1
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جملة 

 الدفع

وزارات 

 أخرى 
 الطفولة  الشباب

التعليم 

 العالي
 التربية

شؤون 

 اجتماعية
 الداخلية العدل املالية الفالحة التجهيز الثقافة الرياضة الصحة

الباب : 

 الوزارة 

املجلس 

 الجهوي 

 املنستير   2،0  0،7 0،1 0 0،3 0،5 1،6 3،5 0،4 0،3 0،1 0،1 0،3 1،1 11،6

 املهدية 0،7 1،1 0 0 0 0،5 1،3 0،7 0،7 0،2 0،1 0،2 0،8 1،5 8،5

 القيروان  4،1 2،2 0،1 0 3،2 0،5 1،0 1،4 1،1 0،1 0،6 1،0 0،2 1،4 17،7

 القصرين 1،3 3،6 0 0،1 7،2 1،2 1،4 0،8 1،1 1،5 0،7 0،6 0،3 6،2 26،7

11،6 1،6 0،3 0،9 0،4 1،2 1،3 1،3 0،8 0 1،0 0،1 0،1 0،7 1،4 
سيدي  

 بوزيد

 صفاقس 0،9 1،4 0،1 0 0،6 0،2 1،2 0،4 1،9 0،5 0،4 0،1 0،1 2،0 10،4

 قفصة  1،4 0،5 0،2 0 0،5 0،7 0،4 0،9 1،8 1،0 0،5 0،5 0 5،6 14،5

 توزر     1،1 0،2 0،1 0 0،4 0،5 0 0،5 0،2 0،2 0 0،1 0،1 2،0 6،0

 قابس 0،4 0،8 0 0 0،4 0 1،1 0،3 0،9 0،2 0 0،4 0 2،7 7،7

 مدنين 2،4 3،1 0،2 0 0،5 1،1 0،5 0،3 2،4 0،9 0،1 0،6 0،7 1،6 15،2

 تطاوين 1،4 1،9 0 0 0،3 0،5 0،7 0،4 0،8 0،5 0،1 0،3 0 1،4 8،7

 قبلي  1،8 1،8 0 0 1،0 0،2 0،8 0،3 0،8 0،2 0 0،3 0،6 2،2 10،5

 منوبة 0،9 0،8 0،1 0 0،3 0،2 1،4 0،1 0،1 0،5 0،7 0،2 0 0 6،6

 املجموع 54،6 41،1 3،8 3،5 31،9 11،9 16،7 18،0 23،7 14،1 9،6 10،8 9،0 75،2 324،7

 الوحدة : مليون  دينار             املصدر: منظومة ادب          

 )*( دون اعتبار االعتمادات املحالة في اطار البرنامج الجهوي للتنمية       
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   2020سبتمبر  71 إلى حدودتركز بقايا اعتمادات التعهد على القطاعات : 

نالحظ من خالل هذه االحصائيات أن بقايا اعتمادات التعهد املحالة إلى القسم الخامس فقط  بميزانيات املجالس 

حوالي مليار  2020الجهوية أي بدون اعتبار االعتمادات املحالة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية بلغت في  نهاية شهر سبتمبر 

 تركز هذه البقايا  باألساس كما يلي:م د  ( وت 1004دينار )

  -قطاع  –الباب بميزانية املجلس  مبلغ البقايا 

 1 وزارة الداخلية م د 223

 م د ) الرياضة (  129

 م د  ) الشباب (  43+ 
 2 وزارة الشباب والرياضة

 3 وزارة الصحة م د 107

 4 وزارة العدل م د 91

 5 وزارة التربية م د 80

 وزارات 05لة جم م د  673

وزارات ويتعلق باألساس  05وبالتالي فان ثلثي بقايا اعتمادات التعهد املحالة بميزانيات املجالس الجهوية ينحصر في 

تربوية وصحية وقضائية وسجنية باإلضافة ملالعب وفضاءات و بمشاريع بناء وتوسعة وصيانة وتهيئة مقرات ومؤسسات أمنية  

 تعطال في إنجازها يعود باألساس الى:رياضية وتعرف هذه املشاريع 

 طول آجال الدراسات -1

شديدا في أغلب املشاريع لتعقد إجراءات تعيين املصممين ومكاتب الدراسات  اتعرف عمليات استكمال الدراسات بطء

صرف من ذلك أن األمر سواء في مجال البناءات املدنية أو بقية املجاالت حيث أن التراتيب الجاري بها العمل لم تعد تالئم واقع الت

كما أنه ال توجد صيغ رادعة للتقصير في مجال الدراسات  1978املنظم لخدمات الدراسات في مجال البناءات املدنية يعود لسنة 

بصفة كافية باإلضافة إلى أن تحديد الحاجيات من طرف املشترين العموميين يعرف عدة نقائص ومنها عدم استقراره خاصة اذا 

 لدراسات فان ذلك سيؤدي حتما لتغير الحاجيات  وبالتالي تحيين الدراسات و مزيد تعطيلها . طالت فترة ا

و من جهة أخرى فإن بعض الدراسات املتعلقة بمشاريع ذات صبغة جهوية تتطلب تنسيقا عاليا ومتواصال مع املصالح 

حيث ال تعهد األمور مباشرة إلى اإلدارة الجهوية  املركزية قبل إقرارها من ذلك مشاريع وزارة الداخلية ومشاريع وزارة العدل

للتجهيز مع اعتماد تنسيق عادي مثلما هو الشأن في مشاريع وزارة التربية  و وزارة الصحة  ويؤدي ذلك ملزيد البطء في استكمال 

 الدراسات بسبب خصوصية بعض القطاعات. 
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 ريع إشكاليات تسوية وضعية العقارات التي ستنجز عليها هذه املشا -2

تعرف عديد املشاريع تعطال بسبب عدم استكمال إجراءات تخصيص العقارات في االبان أو تعطل عمليات االنتزاع  

وتتولى املجالس الجهوية أحيانا استعجال البدء في الدراسات وأحيانا إجراءات االبرام دون أن تستكمل عمليات الحصول على 

 ع وأحيانا تغيير موقعها بما يعني إعادة الدراسات و إجراءات االبرام .العقارات الالزمة مما يؤدي لتوقف املشاري

 طول إجراءات إبرام الصفقات  -3

لئن نص الفصل من األمر املنظم للصفقات على أن املدة الالزمة لتقييم العروض و الحصول على راي لجنة مراقبة 

قع الحال هو غير ذلك حيث يتم تجاوز هذه اآلجال بكثير من يوما إال أن وا 90و 50الصفقات واملصادقة على الصفقة تتراوح بين 

 طرف أغلب الهياكل وذلك لعدة أسباب أهمها التأخير في التقييم وكذلك عدم توفر االعتمادات الالزمة في االبان.

ملشاريع لم تعد وفي نفس السياق تجدر اإلشارة إلى أن  قدرة املجالس الجهوية واإلدارات الجهوية املرافقة لها على إنجاز ا

تتناسب مع ما يتوفر لديها من وسائل بشرية ومادية وهو ما يزيد في بطء إنجاز هذه املشاريع سواء في مستوى إبرام الصفقات 

 واالتفاقيات أو في مستوى اإلنجاز واملتابعة.

ت التعهد املحالة وقدرها و يالحظ أن ميزانية املجلس الجهوي بوالية تونس تتوفر على النصيب األكبر من بقايا اعتمادا

 م د ملشاريع وزارة الداخلية. 66مليون دينار منها حوالي  93

   2020سبتمبر  17 إلى حدودتركز بقايا اعتمادات الدفع املحالة حسب القطاعات : 

 م د تتوزع باألساس كما يلي: 325حوالي  2020سبتمبر  17بلغ حجم بقايا اعتمادات الدفع املحالة في 

 مبلغ بقايا اإلعتمادات -قطاع  –يزانية املجلس الباب بم 

 م د 54 وزارة الداخلية 1

 م د 41 وزارة العدل 2

 م د 31 وزارة الفالحة 3

 م د 23 وزارة الشؤون االجتماعية 4

 م د 18 وزارة الصحة 5

 م د 14 وزارة التربية 6

 م د  181 وزارات  06جملة  

باملائة من جملة بقايا اعتمادات الدفع املحالة وتجدر اإلشارة إلى أن  55تة املذكورة ب تستأثر الوزارات أو القطاعات  الس

 ارتفاع حجم اعتمادات الدفع يعكس البطء في إنجاز املشاريع والبرامج وكذلك التأخير في خالص ما أنجز.

 :االعتمادات املحالة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية 

 2019م د متأتية من سنة  205حوالي  2020طار البرنامج الجهوي للتنمية في نهاية شهر أوت بلغت بقايا االعتمادات في إ

 لم تفتح بعد. 2020باعتبار أن اعتمادات سنة 
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م د في أغلب الحاالت مع تركز أكبر البقايا على  15و  5وتتوزع هذه البقايا على املجالس الجهوية بمبالغ تتراوح بين 

 الواليات التالية:

 م د 29ة القصرين: والي -

 م د 18والية تونس:  -

 م د  18والية أريانة:  -

 م د 18والية مدنين:  -

 م د 18والية القيروان:  -

 م د  14والية باجة:  -

وتتعلق هذه البقايا باألساس بمشاريع املسالك الفالحية والطرقات التي تعطلت في عديد الواليات بعد رفض الهيئة العليا 

نة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات النظر في ملفات تقارير تقييم العروض الخاصة بهذه املشاريع والتي للطلب العمومي تولي اللج

م د أي  أنها من اختصاص هذه اللجنة وذلك بداعي تطبيق مقتضيات مجلة الجماعات املحلية )  10تجاوز فيها معدل العروض 

الجماعات املحلية وعدم إخضاعها للتراتيب الجارية حاليا وباعتبار (   القاضية بإرساء نظام قانوني خاص بصفقات  102الفصل 

أن النظام القانوني الخاص  لم يصدر بعد فقد انجر عن ذلك بقاء ملفات هذه املشاريع دون مراقبة من لجان مراقبة الصفقات 

 وتعطلت إجراءات ابرام الصفقات و بالتالي تأخر إنجاز هذه املشاريع .

 تصرف في بقايا االعتمادات والحد منها:مقترحات لتحسين ال -4

تبعا لتواصل تطور حجم مبالغ بقايا االعتمادات بميزانيات املجالس الجهوية بما يعيق التنمية الجهوية ويضعف مردودية 

ية املشاريع والبرامج املخصصة للجهات ويزيد في كلفتها فان الضرورة أصبحت تقتض ي اتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة هذه الوضع

 وفيما يلي بعض املقترحات للغرض:

مكرر من  87مراجعة إجراءات التصرف في بقايا االعتمادات املحالة حيث أن اإلجراءات املنصوص عليها بالفصل  -1

أصبحت ال تتالءم  مع مقتضيات التصرف الحديث وفي هذا  2002لسنة  10مجلة املحاسبة العمومية ومنشور الوزير األول عدد 

تنقيح هذه النصوص بطريقة تمكن من إعادة ضبط إجراءات معاينة بقايا االعتمادات في ميزانيات املجالس  املجال يقترح 

الجهوية وتسهيل عمليات تحويلها في إطار نفس الوزارة أو البرنامج خاصة بالنسبة للمبالغ املحدودة املتأتية من بقايا اعتمادات 

لتصبح مبالغ هامة موزعة بين التنزيالت املختلفة في امليزانيات مع تمكين كل وزارة املشاريع املنجزة التي تتراكم بمرور السنين 

ممثلة في اداراتها الجهوية وعند االقتضاء اإلدارة املركزية من االطالع املباشر على وضعية االعتمادات املحالة للمجالس الجهوية 

 بسهولة عبر منظومة أدب.
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اء البرامج( من آليات بسيطة وسريعة السترجاع اعتمادات التعهد والدفع تمكين الوزارات )رؤساء املهمات ورؤس -2

سنوات وذلك إلعادة توظيفها. ويتطلب ذلك  03املحالة في صورة عدم استغاللها من طرف املجلس الجهوي ملدة ال تقل عن 

 اعتماد ترقيم و تبويب ميزانياتي يسهل هذا االجراء.

أهداف بين الوزارة واملجلس الجهوي املعني يدرج على نظام أدب  قبل إحالة  فرض اعتماد اتفاقية نموذجية  أو عقد -3

االعتمادات ويتضمن هذا العقد أهدافا واضحة وآجال إنجاز مع تمكين املجلس الجهوي من اقتطاع  نسبة كافية من االعتمادات 

هيكل املعني بما يجعل التعامل بين كل األطراف أكثر املحالة  لتغطية تكاليف التصرف في املشروع أو البرنامج لفائدة الوزارة  أو ال

 واقعية و قابال للمساءلة حول فاعلية و نجاعة األداء للمجلس الجهوي املعني .

توفير آليات متابعة ملدى تقدم إنجاز املشاريع والبرامج من طرف املجالس الجهوية لفائدة املهمات )الوزارات( ورؤساء  -4

 إنجاز لم تدخل بعد حيز االستعمال الكافي .البرامج علما و أن منظومة 

لس الجهوية على إتمام الختم النهائي لكل الصفقات حتى يتسنى ضبط بقايا االعتمادات بدقة  وبالتالي احث املج -5

 إعادة توظيفها واستغاللها

ل املجالس لحصر الفواضل أو بقايا االعتمادات املحالة املدرجة بميزانيات ك القيام بعملية مسح شامل ودقيق -6

 الجهوية وإعادة توظيفها أو إلغائها وتكليف فريق عمل من وزارة املالية ومراقبة املصاريف العمومية بإنجاز هذه املهمة.

للمشاريع املبرمجة  في إطار االعتمادات املحالة وكيفية التصرف فيها  ) حوالي مليار دينار  القيام بعملية تدقيق  شامل -7

ه املهمة للهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية التي تعد تقريرا حول اإلشكاالت التي تم معاينتها وتقدم سنويا ( على أن توكل هذ

 مقترحات لتذليل هذه الصعوبات.

تمكين املجالس الجهوية من الوسائل البشرية واملادية إلنجاز املشاريع الجهوية وذلك وفق صيغ تعاقدية وكرائية  ' -8

 التأخير في تنفيذ امليزانيات وتراكم بقايا االعتمادات. جديدة ومبسطة للحد من

 فض إشكالية عرض ملفات صفقات الجماعات املحلية على اللجان العليا لتدقيق ومراقبة الصفقات العمومية. -9
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 8حوصلة 

 بقايا االعتمادات املحالة بميزانيات املجالس الجهوية

ميزانيات املجالس الجهوية في السنوات األخيرة لتبلغ جملة بقايا تواصلت ظاهرة تراكم بقايا االعتمادات املحالة في 

 مليون دينار دفعا. 373مليون دينار تعهدا و  813ما يوازي  2019االعتمادات املحالة في نهاية سنة 

 دينار دفعا. 423 ومليون دينار تعهد  1237ما يوازي  2020كما بلغت هذه البقايا في نهاية شهر أوت من سنة 

نسق التنمية  بطءي تراكم هذه املبالغ الهامة بميزانيات املجالس الجهوية وعدم استعمالها في اآلجال املناسبة إلى ويؤد

 كل القدرة الشرائية لهذه االعتمادات بما يزيد من كلفة املشاريع والطلبات العمومية.آالجهوية وت

تركزت بواليات القصرين  2020ا في نهاية شهر أوت وطبقا ملعطيات منظومة أدب فإن بقايا االعتمادات املحالة تعهد

م.د( وهو ما يعكس  البطء في انجاز  68م.د( وجندوبة ) 68م.د( والقيروان  ) 72مدنين )فم.د( 111م.د( وتونس )  112)

 املشاريع الجهوية بهذه الواليات.

وزارات )مهمات( وهي  06 وفي نفس السياق وحسب نفس املعطيات فإن هذه البقايا تركزت حسب القطاعات على

 م. د( 80م.د( والتربية )91م. د( والعدل )107م. د( والصحة ) 172م. د( والشباب والرياضة )223الداخلية )

 عادل ثلثي بقايا االعتمادات املحالةيمليون دينار اي ما  672وتبلغ  جملة البقايا بهذه املهمات أو الوزارات الخمسة  

 ملشاريع الجهوية باألساس إلى  :ويعود التأخير في انجاز ا

 طول اجراءات الدراسات -1

 اشكاليات عقارية -2

 طول اجراءات ابرام الصفقات -3

 ضعف املراقبة واملتابعة اثناء التنفيذ. -4

وتجدر اإلشارة إلى ان تراجع القدرات البشرية و ما يتوفر من معدات وخاصة العربات لدى املجالس الجهوية بما ال 

 وعدد املشاريع الجهوية يمثل عائقا آخر أمام تسريع انجاز املشاريع الجهوية.يتناسب مع تزايد حجم 

 أهم التوصيات :

مراجعة اجراءات التصرف في بقايا االعتمادات املحالة خاصة بإدراج امكانية الغاء او استرجاع االعتمادات التي  -1

 تبقى لسنوات دون استعمال

دفعا في  ويات بسيطة وسريعة السترجاع بقايا االعتمادات تعهدا تمكين رؤساء املهمات او رؤساء البرامج من آل -2

 سنوات دون استعمال لدى املجالس الجهوية 03صورة بقاءها ملدة ال تقل عن  
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تحيل االعتمادات واملجلس الجهوي املستفيد  التياعتماد اتفاقية نموذجية أو عقد أهداف بين املهمة أو الوزارة  -3

 تعمال هذه االعتمادات بما  يخدم الهدف من إحالتها  ويتالءم مع أهداف البرنامج املعنيتنص على مقتضيات وقواعد اس

 تمكين املجالس الجهوية من نسبة من جملة االعتمادات املحالة كمصاريف تسيير -4

تمكين املجالس الجهوية من االنتدابات الوقتية ) التعاقدية( لفائدة املشاريع وكذلك امكانية اقتناء العربات  -5

 معدات املتابعةو 

 تطوير آليات املتابعة للبرامج واملشاريع -6

القيام بعملية مسح شامل لفواضل االعتمادات من طرف فريق  مشترك من مراقبة املصاريف  ووزارة املالية  -7

 بخصوص الفواضل واقرار ما سيبقى وما سيلغى بالتنسيق مع املجالس الجهوية

 لهذه البقايا واصدار تقرير سنوي في شأنها. تكليف مراقبة املصاريف باملتابعة السنوية -8
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 املحور الثالث: الشراءات العمومية على الخط

تتنزل المادية الطلب العمومي في إطار تركيز مقتضيات الحوكمة الرشيدة في مجال االنفاق العمومي بصفة عامة و 

ات و تعزيز النزاهة لكافة املتدخلين و تدعيم الشراء العمومي بصفة أدق خاصة أنها تهدف لتكريس الشفافية في اإلجراء

 مسؤولية املشتري العمومي بما يمكن من التقييم و املسائلة قصد تحقيق النجاعة و الفاعلية و حسن التصرف في املال العام.

خيص كان نتيجة تش 2014لسنة  1039و إن إقرار إمكانية اعتماد الشراء العمومي على الخط ألول مرة صلب األمر عدد 

و تقييم لحوكمة الشراء العمومي على امتداد عقود من الزمن و ترجمة التجاه النية في التدرج نحو الوجوبية حتى ترتقي منظومة 

 الشراء العمومي للمعايير الدولية .

تكمال مسار إال أن املرور إلى الوجوبية كان حتميا نظرا لتوفر إرادة في الجمع بين أولويتين وطنيتين و هما الدفع نحو اس

رقمنة االدارة و تكريس ال مادية اإلجراءات من جهة و كذلك مكافحة الفساد في مجال الشراء العمومي الذي غالبا ما يعد أرضية 

 خصبة للممارسات غير النزيهة و شبهات الفساد وفقا للتقارير الدولية للحوكمة من جهة اخرى .

نة أخرى من طرف الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية نعتبرها الشراء العمومي في تونس و الغاية هي إضافة لب

 حتمية لإلسراع بإدخال اإلصالحات الالزمة و الحفاظ على ديمومة هذه املنظومة الوطنية.

و في جزء ثاني للصفقات  و لقد ارتئينا التعرض في جزء أول إلى الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات على الخط

 على الخط.العمومية 

 الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات على الخط .1

املتعلق  2016ديسمبر  23رغم مض ي أكثر من ثالث سنوات على صدور قرار وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة املؤرخ في 

فتراضية و انطالق باملصادقة على دليل اإلجراءات الخاص بإبرام الشراءات خارج الصفقات العمومية عبر منظومة السوق اال 

فإنه يمكن اإلقرار  TUNEPSالعديد من الهياكل العمومية في اعتماد إمكانية ابرام الشراءات خارج إطار الصفقات عبر منظومة 

 بأننا ال نزال في بداية الطريق و في حاجة ألشواط هامة حتى نتمكن من بلوغ مقاصد إرساء املنظومة و هي أساسا :

 رجوة للطلبات العموميةتحقيق النجاعة امل  -

 تخفيف و تسريع إجراءات االبرام  -

 مزيد تكريس مقتضيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  -

التي تستدعي التدخل السريع ملعالجتها في عالقة باإلطار الترتيبي  أهم النقائص أو االخالالتالجزء لذا سنستعرض في هذا 

الخط و مالئمته مع الجوانب و املقتضيات الفنية عند استعمال منظومة السوق االفتراضية  املنظم للشراءات خارج إطار الصفقة على
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من الدور املحوري ا و قد تم الوقوف على هذه االخالالت على إثر تدقيق ملسار الشراء خارج إطار الصفقة على الخط و انطالق .

نته من مواطن ضعف للمعايير الدولية و سيقع التركيز في ملراقب املصاريف العمومية كمتدخل أساس ي ، و نتيجة ملا تم معاي

 التحليل على املحاور األساسية التالية:

 مراجعة و إصالح اإلطار الترتيبي املنظم للشراءات العمومية خارج إطار الصفقة على الخط -

العمومي و املتعامل  تطوير الجوانب الفنية ملنظومة السوق االفتراضية بالنسبة لكافة املستعملين ) املشتري  -

 االقتصادي(

تفعيل دور مراقب املصاريف العمومية و الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية باعتبارها متدخل محوري  -

 صلب املنظومة.

 مراجعة و إصالح اإلطار الترتيبي املنظم للشراءات العمومية خارج إطار الصفقة على الخط: -1

 بي املنظم للشراء العمومي خارج إطار الصفقة باألساس في :يتمثل اإلطار الترتي يتركز

املنظم للصفقات العمومية الذي ينص على ما يلي : " ..  2014لسنة  1039من األمر عدد  5الفقرة األخيرة من الفصل  -

ستشارة دون التقيد يجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن املبالغ املشار إليها أعاله و ذلك عن طريق اال 

باإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية باتباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية و تضمن النجاعة و حسن التصرف في 

 من األمر ". 6املنصوص عليها بالفصل  األموال العمومية و احترام املبادئ

يتعلق باملصادقة على دليل اإلجراءات الخاص  2016ديسمبر  23قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في  -

 بإبرام الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية عبر منظومة السوق االفتراضية بمنظومة الشراء العمومي على الخط.

 و تبعا ملا سبق يمكن أن نسوق املالحظات التالية : 

من حجم معامالت سنوية من جهة و عدد  رغم أهمية الشراء العمومي خارج اطار الصفقات العمومية و ما يمثله -

االستشارت و املتدخلين من جهة أخرى فإننا نالحظ غياب أساس ترتيبي واضح يتضمن تحديد لصيغ و اجراءات انجاز الشراء 

املشار إليه أعاله على جملة من القواعد العامة ) عدم التقيد  5العمومي خارج إطار الصفقات العمومية حيث اقتصر الفصل 

جراءات الصفقات العمومية / اجراءات كتابية ( هذا باالضافة لكون هذا الفصل ورد ضمن االمر املنظم للصفقات العمومية ، با

لذا فإنه من الضروري و امللح اإلسراع بإصدار نص ترتيبي يتعلق بالشراء خارج إطار الصفقة و يتضمن إجراءات إبرام و تنفيذ 

 تماد ال مادية االجراءات في انجاز الشراء خارج اطار الصفقات العمومية .هذه الشراءات و ينص صراحة على اع

و تجدر االشارة بهذا الخصوص إلى أن الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية في ظل وجود فراغ ترتيبي ، سارعت 

يتضمن قرار  2018(  منذ سنة بإعداد مشروع أمر للغرض تم توجيهه لرئاسة الحكومة ) بعد استكمال االستشارات الوجوبية 
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من األمر  5سالف الذكر العديد من النقائص و عدم املالئمة مع متطلبات الفصل  2016وزير الوظيفة العمومية لسنة 

 ،  و مقتضيات املرونة في التصرف في الشراءات خارج إطار الصفقة على الخط 1039/2014

 :2016و نستعرض في ما يلي أهم النقائص في عالقة بقرار 

من الضروري و البديهي حسب اعتقادنا أن يقع تحديد لم يتعرض القرار في فصله األول ألسقف معينة و حيث * 

 الخط للعديد من األسباب: في مجال الشراء خارج إطار الصفقة علىأسقف مستوجبة العتماد اإلجراءات الالمادية 

 بق بصرفها تفترض التزود بها مباشرة.وجود طلبات ذات مبالغ طفيفة أو يتعذر القيام بأمر سا 

 وجود طلبات مستعجلة أو في حاالت التأكد القصوى الناجمة عن ظروف يصعب التنبؤ بها 

   ضعف عدد املتعاملين االقتصاديين املنخرطين باملنظومة من املؤسسات الصغرى و الحرفيين الذين عادة ما يقع

 ملحدودة اللجوء إليهم بخصوص الطلبات ذات املبالغ ا

  إعطاء املرونة الالزمة للمشتري العمومي بالنسبة للطلبات ذات املبالغ الطفيفة 

  ضرورة االخذ بعين االعتبار التواجد الجغرافي للعارضين املحتملين لكل هيكل عمومي و دعم النسيج االقتصادي على

 مستوى الجهات 

 تغييب االستثناء الراجع لحاالت التفاوض املباشرإقرار الدعوة للمنافسة عبر السوق االفتراضية و  تم* 

على أن املشتري العمومي يقوم في مرحلة أولى بفتح العروض التي تم  2016من قرار  7* إن التنصيص صلب الفصل 

بني سنوات من صدور القرار ألن ذلك يبقى رهينة ت 4قبولها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  ال يستقيم حتى بعد حوالي 

ل و فتح هذا الفصل كما تمت صياغته ال يتيح إمكانية قبو  ال مادية مطلقة لإلجراءات في حين أن الواقع على خالف ذلك و

 ظروف خارج الخط.

* إن إقرار منهجية تقييم للعروض تقوم على األقل ثمنا و املطابقة الفنية على غرار ما هو معمول به في مجال الصفقات 

من  05ب بالنسبة للشراءات خارج إطار الصفقات العمومية عمال بمنطوق الفقرة األخيرة من الفصل العمومية غير مستوج

حيث أن املشتري العمومي غير مطالب بالتقيد بإجراءات الصفقات العمومية إضافة لكون هذه املنهجية ال  1039/2014األمر 

 تضمن بالضرورة النجاعة الالزمة للطلب العمومي

نظومة السوق االفتراضية نشر النتائج النهائية للمنافسة تطبيقا ملقتضيات الحوكمة الرشيدة و خاصة * طاملا تتيح م

الشفافية في اإلجراءات بما يحفظ حق املتعامل االقتصادي في التظلم و مع إحداث قسم خاص يعنى بذلك صلب الهيئة العامة 

 قبل تبليغ الشراء.ل للتظلم فتح آجافإنه ال بد من (  2019لسنة  612ملراقبة املصاريف العمومية ) األمر عدد 
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أن املشتري العمومي يتولى متابعة تنفيذ عملية الشراء العمومي على املنظومة بإرسال  2016من قرار  8* ينص الفصل 

 إذن التزود إلى املزود الذي تم اختياره كما يقوم بمتابعة إنجاز الطلب.

متابعة التنفيذ ال تتوقف على إرسال إذن تزود بل إن هناك مستجدات لم الى أن  إال أنه تجدر اإلشارة في هذا السياق

يقع التعرض لها بالنص على غرار إمكانية الترفيع أو التنقيص في الكميات موضوع الطلب و حاالت تجاوز الكمية األصلية 

 .باعتبار الترفيع في األسقف املوجبة إلبرام صفقات و هل يمكن متابعتها على الخط

إمكانية القيام بعملية الشراء العمومي على الخط في إطار مركزية شراء تتولى اإلعالن  2016من قرار  9* يتضمن الفصل 

عن املنافسة و فتح العروض و تقييمها ونشر النتائج النهائية التي يتم اعتمادها من قبل املشترين العموميين في استصدار أذون 

 تزود آلية.

ر أذون تزود آلية من قبل املشترين العموميين في هذا اإلطار غير ممكن ألنها ليست بالحلقة املنفردة إصداو املعلوم أن 

و الذي من الوجوبي التنصيص عليه صلب اإلعالن  عن االستشارة و  بل هي نتاج تفعيل دور متدخل و هو املسؤول عن الطلب

 متدخل بهذا الخصوص.هذا يجعل من غير الواقعي او املمكن التنصيص على أكثر من 

 الجوانب الفنية ملنظومة السوق االفتراضية:اإلشكاليات و النقائص و الحلول املقترحة  -2

 إمكانية إدراج مخطط تقديري سنوي إلبرام الشراءات  ال تتضمن املنظومة الفرعية املتعلقة بالسوق االفتراضية

ي مجال الصفقات العمومية و في إطار البرمجة السنوية لإلنفاق و حيث أنه و على غرار ما هو معمول به ف خارج إطار الصفقة

العمومي فإن املشتري العمومي مطالب عند بداية سنة التصرف بإعداد برنامج استعمال االعتمادات و تجميع الطلبات و إعداد 

التصرف في امليزانية حسب  برمجة سنوية للشراءات بمختلف أصنافها إضافة ألن الدولة )الوزارات املنضوية في إطار منظومة

األهداف ( مطالبة في إطار إعداد وثائق البرمجة السنوية للنفقات و عرضها على التأشيرة املسبقة ملراقب املصاريف العمومية 

 قبل البدء في تنفيذ امليزانيات : إرفاقها بمخطط تقديري سنوي للشراءات خارج إطار الصفقة. 

ية حتى يتمكن املشتري العمومي ممثال في املسؤول عن املنظومة السوق االفتراضية لذا يقترح تطوير املنظومة الفرع

(Responsable E-Shopping mall   من إدراج البيانات الالزمة بخصوص الشراءات خارج إطار الصفقة املزمع تنزيلها على  )

 و التواريخ من نشر اإلعالن عن االستشارة إلى التاريخ التقديري لبداي
 
ة  التنفيذ كما أن ذلك من شأنه تعزيز  الشفافية و الخط

 إضفاء املقروئية  الالزمة لفائدة املتعاملين االقتصاديين بصفة خاصة و دافعي الضرائب في إطار أوسع . 

 إستنادا ملقتضيات الفصل 
 
 6*يتضمن اإلعالن عن الدعوة إلى املنافسة بخصوص االستشارات املزمع تنزيلها على الخط

املتعلق باملصادقة على دليل االجراءات الخاص بإبرام  2016ديسمبر  23ر وزير الوظيفة العمومية و الحكومة املؤرخ في من قرا

الشراءات خارج إطار الصفقات عبر منظومة السوق االفتراضية بمنظومة الشراء العمومي على الخط بعض التنصيصات 

 الوجوبية و منها : 
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 وبة الخصائص الفنية الدنيا املطل -

 آجال التسليم و مكانه  -

ال نجد الخانات املخّصصة لذلك صلب منظومة السوق االفتراضية : وحيث من الوجوبي العمل على مالئمة إال أننا 

عن شكال في إعالنات الدعوة للمنافسة
ّ
لم مستقبال قد تؤدي للط

ّ
وإعتبار  الجانب الفني للجانب الترتيبي تفاديا  ألي  حاالت تظ

 للتعرف على بعض االستشا
 
ة أنه ورغم مبدأ املجانية الذي يخول تنزيل كراسات الشروط على الخط رات  غير مثمرة خاص 

ح إعالن  الخاصيات الفنية الدنيا و آجال التسليم  اال انه من حق  املتعامل االقتصادي االطالع عليها بصفة مجانية بمناسبة تصف 

 النشر. 

 مجال اإلنفاق العمومي عدم  جواز إبرام الشراءات العمومية إال مع األشخاص  تقتض ي التراتيب الجاري بها العمل في

املاديين أو املعنويين القادرين على اإليفاء بالتزاماتهم و الذين تتوفر فيهم الضمانات و الكفاءات الالزمة املطلوبة و الضرورية 

ف املشتري العمومي في مجال الشراء خارج إطار لحسن تنفيذ التزاماتهم و يمكن اللجوء لطلب الضمانات الوقتية من طر 

ة فيما يتعلق بحاالت تقديرات الطلب التي تقترب من األسقف املستوجبة إلبرام صفقات عمومية.   الصفقة عند االقتضاء خاص 

ويالحظ بهذا الخصوص أن منظومة السوق االفتراضية و على خالف املنظومة الفرعية إلجراءات إبرام الصفقات 

 العمو 
 
ال تتضمن أي إمكانية إلدراج الضمانات الوقتية املستوجبة حسب األقساط أو الفصول صلب اإلعالن مية على الخط

  عن اإلستشارة

  يمكن املشتري العمومي ترتيبا وعند االقتضاء تمديد آجال الدعوة املنافسة )االجل األقص ى لقبول العروض( وحيث

مل االقتصادي عند املشاركة التنصيص التالي :"من الوجوبي اختيار كافة األقساط أو تتضمن املنظومة في جانبها الراجع املتعا

 ." الفصول املزمع املشاركة فيها وتوجيهها كافة مرة واحدة

  يمكن ألي متعامل اقتصادي تسجيل عرضه على منظومة الشراء العمومي على الخط قصد املشاركة في طلب عروض

كراسات الشروط في صورة مجانيتها وهذا يؤدي حتما في العديد من املناسبات بمناسبة فتح أو استشارة دون القيام بتحميل 

العروض إلى اكتشاف وجود العديد من العروض الواردة الراجعة ملتعاملين اقتصاديين لم يقوموا بسحب كراسات الشروط من 

واة أمام الطلب العمومي ألن عملية سحب كراسات يعد مساسا بمبدأ املنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص و املسااملنظومة وهذا 

الشروط من املفروض ان تتم من طرف كافة املشاركين املحتملين خالل فترة الدعوة للمنافسة و تاريخ السحب على 

 .املنظومة هو الكفيل بإثبات ذلك

نصيص على فترة صلوحية رغم ان املشتري العمومي يقوم وجوبا عند إدراج اإلعالن عن االستشارة على الخط بالت •

العروض إال أن املتعامل االقتصادي وعلى خالف ما هو معمول به في مجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية على الخط. ليس 

 مطالب فنيا وبمناسبة تسجيل عرضه وايداعه على الخط بالنصيص على فترة صلوحية عرضه و هي من التنصيصات الوجوبية
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  ها من نقائص منظومة السو  ، أن 
 
ق االفتراضية في مجال طرق إبرام الشراءات العمومية خارج إطار الصفقة على الخط

تضمنت فقط حرية اإلبرام عن طريق االستشارة في حين أنه يمكن للمشتري العمومي اللجوء للتفاوض املباشر عند االقتضاء في 

د أو مسدي خدمات وحيد أو استئناسا بالحاالت الواردة ب من األمر املنظم للصفقات العمومية. وعلى هذا  49الفصل صورة مزو 

هامشا مهّما من الشراءات العمومية خارج إطار الصفقة التي تتّم بالتفاوض املباشر ، يتم القيام بها عبر األساس فإن 

 و بالتالي ال تدرج ضمن بنك املعطيات و اإلحصائيات املنشورة في شأن ه
ّ
لبات.اإلجراءات املاّدية خارج الخط

ّ
  ذه الط

  إدراج مسار الصفقة كامال ابتداء من إجراءات إبرام الصفقات 
 
لقد تضمنت منظومة الشراءات العمومية على الخط

 في حين 
 
 على جانب إجراءات إبرام هذه إلى التعاقد على الخط

ّ
يقتصر مسار الشراءات خارج إطار الصفقة على الخط

ة التي تقترب من األسقف ملسار الشراءات )االستشارات( دون بقية مراحل ا فيما يتعلق بحاالت الشراءات ذات املبالغ املهم 

الدنيا املستوجبة إلبرام الصفقات و التي غالبا ما يقوم املشتري العمومي بإبرام عقود لحماية االلتزامات التعاقدية و إضفاء 

 نزاعات أو خالفات خالل التنفيذ. للنجاعة و املشروعية الالزمة في تنفيذ الطلب و مراعاة ألي إمكانية ل

تطوير الجوانب الفنية لتتضمن وعلى غرار ما هو معمول به في مجال الصفقات إمكانية وحيث كان من الضروري 

 في شأن الشراءات خارج إطار الصفقة
ّ
حسب أهمية أو تشعب وخصوصية الطلب وحيث تتيح منظومة  التعاقد على الخط

ة . السوق االفتراضية االقتصار ع  لى إصدار طلبات تزود آلي 

   ه في إطار تحديد اإلجراءات الواجب إتباعها إلنجاز الطلبات العمومية ، يعتمد املشتري العمومي في
 
تجدر اإلشارة إلى أن

د باعتبار املبلغ  أن الصيغة النهائية لهذه االجراءات تحد 
 
الذي سيتم  مرحلة أولى على التقديرات االولية باعتبار جميع األداءات إال

عل أساسه التعاقد . وحيث يؤدي هذا املبدأ في العديد من الحاالت إلى قيام املشتري العمومي باعتماد منظومة السوق 

االفتراضية قصد إدراج استشارة و القيام بإجراءات اإلبرام إذا تعلق األمر بشراء خارج إطار الصفقة لنتبين الحقا إستنادا ملبلغ 

ل صيغة الطلب إلى صفقة عمومية العرض املقترح التع وفي غياب أي تداخل ممكن بين املنظومتين الفرعيتين اقد معه تحو 

 ليست مستقلة بذاتها بل هي  -للشراء خارج إطار الصفقة و الصفقات على الخط
 
، و طاملا أن  منظومة التعاقد على الخط

ه  مرتبطة بحصيلة نتائج الصفقات التي استوفت إجراءات اإلبرام على
 
 ، وفي هذا اإلطار يمكن اإلقرار بأن

 
رغم وجوبية الخط

 العديد من الصفقات ال تزال خارج املنظومة و ال 
ّ
 بالنسبة للهياكل العمومية فإن

ّ
إبرام الصفقات العمومية على الخط

  تدخل ضمن قاعدة املعطيات و األرشيف االلكتروني.

  اإلفتراضية ال تتضمن املعطيات الالزمة و الضرورية حيث إن  محاضر فتح العروض املستخرجة من منظومة السوق

تقتصر محاضر الفتح اآللي على نشر التاريخ األقص ى لقبول العروض ، تاريخ الفتح و عدد ساحبي كراسات الشروط و العروض 

 و حيث من الوجوبي 
 
الفتح اآللي ليتم  مراجعة مضمون محضر الواردة و مبالغ العروض املالية و تاريخ إيداع العرض على الخط

تضمينه على غرار الصفقات العمومية ، كافة املعطيات املتعلقة بالعروض املقبولة من عدمها في مرحلة الفتح و أسباب 

  اإلقصاء و الوثائق املنقوصة



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

263 

    بالنسبة للمشتري العمومي ممثال في ) املسؤول عن الطلب أو آمر الصرفResponsable de Commande on 

ordonnateur  ، ليس له إمكانية طلب توضيحات أو طلب (  وعند ولوجه للمنظومة وعلى إثر انتهاء عملية تقييم العروض

ه ال وجود إلمكانية التواصل  استكمال وثائق أو إدخال تحويرات على ماورد بتقرير تقييم العروض على الخط
ّ
و بالتالي فإن

 في هذه املرحلة مع املسؤول عن السوق اال 
ّ
بإمكانه فقط إحالة امللف  ( وResponsable E-Shoppingفتراضية )على الخط

 ملراقب املصاريف العمومية 

 في انتظار تطوير الجوانب الفنية 
 
وعلى أرض الواقع فإن هذا التواصل عند االقتضاء يقع القيام به خارج الخط

 للمنظومة. 

 اضية: حول دور مراقب املصاريف العمومية في إطار منظومة السوق االفتر  -3

 حيث يتعين اختيار 
 
يعتبر مراقب املصاريف العمومية متدخال أساسيا صلب الشراء خارج إطار الصفقة على الخط

ه الرقابية.   مراقب املصاريف العمومية املعني وتسجيله وجوبا ليتمكن الحقا من القيام بمهام 

 أن الدور الرقابي ملراقب املصاريف العمومية بمقتض ى النصوص ال
ّ
وسع وأشمل بكثير مّما وقع أقانونية و الترتيبية إال

ا يستوجب إعادة النظر لألسباب التالية  تضمينه فنيا على مستوى منظومة السوق االفتراضية  مم 

 قصد الدراسة و إبداء الرأي، فإن  مراقب املصاريف العمومية يقوم بالولوج  -
 
عند قبوله مللف االستشارة على الخط

مسألة مشروعية األساسية للشراء العمومي وتبقى  مشروعية إجراءات اإلبرام ومدى احترام املبادئن للمنظومة و التثبت م

دة في الشراء رهينة التثبت من معطيات أخرى على غاية من األهمية ال توفرها منظومة  النفقة على  TUNEPS العمومية املجس 

ضمن ميزانية الهيكل العمومي إضافة للتثبت الضروري من  قةمدى توفر االعتمادات الكافية و التحميل الصحيح للنفغرار 

قيام الهيكل باستشارات سابقة من نفس طبيعة الطلب خالل نفس السنة مع  الوقوف على إمكانية قيام املشتري العمومي 

 "أدب"  بتجزئة الطلب العمومي من عدمه أو عدد االستشارات املسندة لنفس املزود وهي معطيات توفرها منظومة أشمل

من طرف املشتري العمومي مستخرج من  رغم اعتماد منظومة السوق االفتراضية، يتواصل تلقي مقترح التعهد بالنفقة  -

إثقال لكاهل مراقب املصاريف العمومية منظومة "أدب" تزامنا مع االطالع على جانب كبير من املؤيدات على الخط وفي ذلك 

 برقابة تتم على مرحلتين : 

 منظومة السوق االفتراضية تتوج بتسجيل الرأي على منظومة السوق االفتراضية   رقابة على -

 رقابة على منظومة أدب تتوج باملصادقة على الرأي  -

*يالحظ أنه  رغم إمكانية إبداء الرأي بعدم املوافقة من طرف مراقب املصاريف العمومية على منظومة السوق 

ها تتيح للمشتري العمو  يا تجاوز هذا الرفض و نشر النتائج و إسناد الطلب ملزود معين و بالتالي تواصل االفتراضية ، فإن  مي فن 
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مرحلة تنفيذ الطلب العمومي الحقا. في حين أن عدم املوافقة على منظومة "أدب" تعني عدم إمكانية إصدار إذن تزود آلي و 

 عمومية  يتطلب ترخيصا مسبقا من رئيس الحكومة. تواصل بقية مسار الشراء ، إضافة إلى أن تجاوز رفض مراقب املصاريف ال

مجال تّدخل مراقب املصاريف العمومية على منظومة السوق االفتراضية كما وقع تحديده لم يأخذ بعين إن   -

و مقتضياتها من تدعيم مسؤولية املتصرف  االعتبار تطّور الرقابة املناطة بعهدته في تزامن مع إصالح املالية العمومية

ولة ومن ذلك العموم اعتماد الرقابة ي و إضفاء مرونة على أعمال التصرف و خاصة إثر صدور القانون األساس ي مليزانية الد 

املتعلق بضبط شروط و قواعد  2014أفريل  7منذ صدور قرار رئيس الحكومة املؤرخ في املعّدلة على النفقات العمومية 

يف العمومية على الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الرقابة املعدلة املمارسة من قبل مراقبي املصار 

 امليزانية حسب األهداف.

بقة ملراقب املصاريف العمومية  لة يعني إعفائها من التأشيرة املس  وحيث أن  انضواء أغلب الوزارات في إطار الرقابة املعد 

ار مقاربة التصرف حسب املخاطر على أن تبقى خاضعة لرقابة بالنسبة لنوعية من النفقات وفي حدود أسقف معينة في إط

 الحقة من طرف مراقب املصاريف العمومية.

و السؤال املطروح كيف يمكن تجسيد ذلك واستفادة املشتري العمومي من هذه املرونة املضمونة ترتيبيا في مجال   

؟ 
ّ
 الشراءات خارج إطار الصفقة على الخط

بأن بعض الشراءات خارج الصفقة في حدود أسقف معّينة ، لن مبسطة ، يمكن القول لإلجابة على ذلك بطريقة 

تخضع للرقابة  املسبقة ملراقب املصاريف العمومية بما أنها منضوية في إطار الرقابة املعّدلة مما يعني إصدار إذن تزود آلي في 

وق االفتراضية تستوجب بالنسبة لكافة شأنها من منظومة "أدب" واستكمال مسار تنفيذها في حين أن منظومة الس

 و بالضرورة  تضمينها 
ّ
الشراءات خارج إطار الصفقة مهما كانت مبالغها أو أهميتها ، تسجيل إعالن االستشارات  على الخط

الع املراقب على اجراءات اإلبرام على 
ّ
مراقب املصاريف مما يعني إخضاعها بالضرورة لرقابة مسبقة ، حيث يتواصل إط

 
ّ
  و توّصله بامللف وفي ذلك تناقض جلّي مع املقتضيات الترتيبية الوجوبية للرقابة املعّدلة. الخط

لة  وحتى  إذا سلمنا بأنه سيقع القيام بالتعديالت الفنية الالزمة بهذا الخصوص إلعفاء الشراءات املعنية بالرقابة املعد 

تطوير الجوانب الفنية لتمكن مراقب املصاريف من ممارسة  من الضروري من الرقابة املسبقة ملراقب املصاريف فإنه يصبح 

على الشراءات التي لم تخضع للرقابة مهامه املتمثلة في إمكانية الولوج ملنظومة السوق االفتراضية قصد القيام برقابة الحقة 

 ومن غير املعقول املطالبة بإجراء رقابة الحق
 
ة على إجراءات مادية ووثائق في املسبقة  خاصة أن مسارها وقع تخزينه على الخط

 . 
 
 حين أن املسار يتم على الخط

الع على النتائج  النهائية لإلسناد إذا تعلق 
 
*ال يمكن ألي متعامل اقتصادي الولوج ملنظومة السوق االفتراضية قصد االط

قم املشتري العمومي األمر باستشارات موزعة إلى حصص أو فصول و منهجية تقييم حسب الحصص أو الفصول طاملا لم ي

 بما فيها تلك غيراملثمرة 
 
 باستكمال نشر نتائج و مآالت كافة الحصص و الفصول ملراجعة لالستشارات على الخط
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 حول دور الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية في عالقة بمنظومة السوق االفتراضية:  -4

 تقتض ي ضمان حق املتعامل االقتصادي إن تكريس الحوكمة الرشيدة في مجال الشراءات خارج إطار 
 
الصفقة على الخط

عن والتظلم إذا تبين له عدم احترام املبادئ العامة أو التراتيب املنظمة للشراء العمومي و حسن التصرف في املال العام من 
 
في الط

 طرف املشتري العمومي 

 612تابعة و املراجعة فقد أقر  األمر الحكومي عدد هيئة املالصفقات العمومية املكفول لدى  و على غرار التظلم في مجال

املتعلق  2012أوت  22املؤرخ في  2019لسنة  1683املتعلق بتنقيح و إتمام األمر عدد  2019جويلية  1املؤرخ في  2019لسنة 

ذي يتولى
 
النظر في طلبات  بضبط النظام األساس ي الخاص بأعوان سلك مراقبة املصاريف العمومية الراجعة لرئاسة الحكومة ال

 في الطعون املقدمة من طرف املتعاملين مع اإلدارة في مجال التعهد باإلنفاق العمومي 
التظلم الواردة على الهيئة املذكورة و البت 

و الشراء خارج إطار الصفقة في عالقة بالهياكل العمومية الخاضعة لرقابة مراقب املصاريف العمومية لكن لغاية صياغة هذا 

وبعد أكثر من سنة لم نلمس ترجمة للمستجدات الترتيبية على مستوى الجوانب الفنية ملنظومة السوق االفتراضية  ر املحو

لم" أو 
ّ
موضوعة على ذمة املتعاملين   « Demande de requête »إذ أنه رغم إدراج خانة صلب املنظومة " طلب تظ

      االقتصاديين إثر نشر نتائج اإلسناد فإّنها بقيت دون جدو 
ّ
و ما ى طاملا أنه لم يقع رسم املسار الفرعي للتظلم على الخط

 يتطلبه ذلك من مسائل أساسية و هي : 

تمكين الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية ممثلة في قسم التظلم من شهادة مصادقة الكترونية تمكنها من  -

تواصل مع الهياكل العمومية املعنية لطلب وثائق أو مؤيدات أو الولوج ملنظومة السوق االفتراضية وقبول طلبات التظلم و ال

عون و توجيهها للمشتري العمومي و املتعامل اإلقتصادي املعنيّ 
ّ
 في الط

ّ
 .  توضيحات و كذلك تسجيل مآل البت

 الصفقات العمومية على الخط 

بالنسبة  2019سبتمبر  01سبة للدولة و بالن 2018سبتمبر  01يتم وجوبا إبرام الصفقات العمومية على الخط ابتداء من 

للمؤسسات العمومية اإلدارية و الجماعات العمومية املحلية إال أن استعمال منظومة الشراءات العمومية على الخط في مجال 

الصفقات العمومية يشهد العديد من النقائص و اإلشكاليات التي في حاجة للمراجعة العاجلة حتى تستجيب ملقتضيات 

 ص القانونية و الترتيبية املنظمة لهذه الشراءات .النصو 

 و سنتعرض بالتحليل للنقائص على مستوى إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية على الخط و التي تتنزل في إطار :

 E-Biddingاملنظومة الفرعية إلجراءات اإلبرام  -

  E-contractingاملنظومة الفرعية للتعاقد على الخط  -

اإلطار الترتيبي املعتمد خاصة أنه يتعلق باملصادقة على دليل  2018أوت  31ر قرار رئيس الحكومة املؤرخ في ويعتب

 اإلجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط.
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 ( املنظومة الفرعية إلجراءات إبرام الصفقات العمومية على الخط:1

ة الفرعية إلجراءات إبرام  الصفقات العمومية على الخط فيما يتعلق بالصفقات العمومية وفقا يقع اعتماد املنظوم

لإلجراءات املبسطة و الصفقات العمومية الخاضعة لصيغ شكلية ، إال أنه يالحظ أن هذه املنظومة ال تزال تعاني من العديد من 

 اإلشكاليات و النقائص نستعرض في ما يلي أهمها:

فادح في تكوين املتدخلين الراجعين بالنظر للمشتري العمومي و كذلك الشأن في ما يتعلق بأعوان املتعاملين * النقص ال

االقتصاديين و االقتصار أحيانا على الجوانب النظرية مما يجعل مهمة استعمال املنظومة مسألة صعبة و ذات خطورة خاصة 

حماية لألسرار الفنية و التجارية الراجعة له فور تضمينها على الخط و مسألة في نظر املتعامل االقتصادي طاملا أن األمر يتعلق ب

السالمة املعلوماتية و حماية املعطيات الشخصية فضال عن إمكانية اقترافه لبعض األخطاء قد تؤدي لتحميله املسؤولية نتيجة 

 اإلمضاء االلكتروني.

ساس ي و هو من يقوم بالرقابة املسبقة و التأشيرة املسبقة على * تغييب مراقب املصاريف العمومية رغم أنه املتدخل األ 

هذه النفقات بعد التثبت من احترام املبادئ العامة للشراء العمومي و التراتيب الجاري بها العمل حيث اقتصرت املنظومة على 

وض ، رئيس لجنة الشراءات أو متدخلين راجعين للمشتري العمومي و هم : املسؤول عن طلب العروض ، رئيس لجنة تقييم العر 

 كذلك رئيس لجنة مراقبة الصفقات املختصة.

و يعود هذا الخلل الجوهري لألسف لعدم تشريك الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية في األعمال التحضيرية إلرساء 

 جانب القانوني و الترتيبي.على عدم توفر املالئمة املطلوبة بين الجانب الفني و ال ما أسفرهندسة املنظومة و هو 

و دون الرجوع الستشارة أو  2019و رغم أن وحدة الشراءات العمومية على الخط حاولت تدارك هذا اإلخالل في نوفمبر 

تشريك الهيئة املذكورة و هي املعنية املباشرة بذلك ، فسارعت لتطوير الجانب الفني إلدراج مراقب املصاريف كمتدخل إال أن 

مخالفة القواعد القانونية و الترتيبية و أدى لتكريس انطباع سلبي حول عدم وجود أي تواصل بين وحدة  ذلك فاقم من

 الشراءات العمومية على الخط و الهيئات الرقابية املعنية لألسباب التلية:

من طرف  لقد تم إدراج مراقب املصاريف العمومية كمتدخل يقوم بقبول ملفات الصفقات العمومية الواردة عليه -

املسؤول عن طلب العروض بعد عرضها على لجنة مراقبة الصفقات العمومية املختصة و حصولها على رأي من طرف هذه 

هو عضو قار باللجنة املذكورة إضافة إلى أن رأي لجان مراقبة و اللجنة و الغريب أنه تم التغافل عن  مراقب املصاريف العمومية 

رار بالنسبة للدولة و املؤسسات العمومية و الجماعات املحلية ، فما فائدة و ما جدوى الصفقات العمومية يكتس ي قوة الق

تواصل مسار إجراءات إبرام الصفقات على الخط بعد إبداء رأي لجنة مراقبة الصفقات املختصة رأيها و هو رأي يتخذ باإلجماع 

 و باعتبار رأي مراقب املصاريف العمومية.

لف للتراتيب و لواقع مسار إبرام الصفقات العمومية حيث كان من املفروض التفكير في تمكين إن هذا التطوير الفني مخا

مراقب املصاريف العمومية على غرار رئيس لجنة مراقبة الصفقات العمومية وباعتباره عضوا قارا له نفس حقوق الولوج 



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

 

267 

حق على كامل األعضاء القارين للجان مراقبة الصفقات للمنظومة التي يتمتع بها رئيس اللجنة ، بل إنه من املفروض سحب هذا ال

العمومية الذين و لألسف ال يمكنهم إلى تاريخ صياغة هذا التقرير الولوج للمنظومة لالطالع على مسار إجراءات اإلبرام بل 

لى الخط من أحد يتواصل تمكينهم من ملفات ورقية يتم استخراجها من املنظومة  و هذا يفرغ منظومة الشراءات العمومية ع

 أهم معانيها و هي التخلي عن اإلجراءات املادية و اعتماد  األرشيف االلكتروني.

* بالنسبة للصفقات العمومية وفقا لإلجراءات املبسطة يالحظ وجود إخالل فني و هو اختيار رئيس لجنة الشراءات 

في آن واحد ليقوم بإبداء رأيه بخصوص مقترحه ليقوم بتنزيل و تسجيل تقرير تقييم العروض على الخط و كذلك اختياره 

بخصوص اإلسناد و في ذلك ضرب ملبدأ الفصل بين سلطة االقتراح و هي رئيس لجنة الشراءات و سلطة إبداء الرأي و هي املشتري 

سطة تؤول قانونيا و العمومي أساسا إال أن الرأي النهائي و الرقابة في نهاية املطاف على الصفقات العمومية وفقا لإلجراءات املب

ترتيبيا ملراقب املصاريف العمومية و بالتالي يصبح من الضروري اإلسراع بتعديل الجانب الفني ليقع إدراج رئيس لجنة الشراءات 

 من ناحية و مراقب املصاريف العمومية كمتدخل إلبداء الرأي من ناحية أخرى في الخانات املناسبة و املستوجبة.

ظم للصفقات العمومية أن يقوم رئيس لجنة فتح العروض بعملية فتح العروض و حيث ال عالقة * يقتض ي األمر املن

لرئيس لجنة الفتح في القيام بمهامه بالجوانب السابقة لعملية الفتح من إعداد و نشر لإلعالن عن طلب العروض أو تلقي طلبات 

 التوضيح و تقديم الردود أو التمديد في آجال اإلشهار.

ن الجانب الفني للمنظومة يستوجب أن يكون املسؤول عن طلب العروض هو املتدخل الذي يقوم بتسجيل و في حين أ

إشهار طلب العروض على الخط و كذلك فتح العروض على الخط و كذلك فتح العروض الذي ال يمكن إنجازه على الخط إال من 

 طرفه و باستعمال نفس شهادة املصادقة االلكترونية .

ألمر املنظم للصفقات العمومية ، في مجال الصفقات العمومية وفقا لإلجراءات املبسطة أن يتحمل رئيس * يقتض ي ا

لجنة الشراءات مسؤولية فتح العروض في مرحلة أولى وتقييمها في مرحلة ثانية و الحال أنه فنيا فإن من يقوم بتسجيل طلب 

القيام بفتح العروض في حين يقتصر تدخل رئيس لجنة  العروض على الخط ) املسؤول عن طلب العروض( هو ما يمكنه

الشراءات على تحمل مسؤولية تسجيل تقرير تقييم العروض على الخط و في ذلك حد من صالحياته املخولة ترتيبيا بمقتض ى 

على مما يفتح تأويال حول مدى تحمله للمسؤولية فيما يتعلق بمرحلة فتح العروض  1039/2014من األمر عدد  51الفصل 

 الخط من عدمها.

* تواصل تمكين املتعاملين االقتصاديين من تقديم الضمانات الوقتية خارج الخط لفترة طالت مع غياب أي تنسيق مع 

البنوك من القطاع العام أو القطاع الخاص لفض اإلشكاليات العالقة و هي في جلها ناتجة عن عدم تشريكها في األعمال 

 .TUNEPSالتحضيرية إلرساء منظومة 
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املنقح  2018لسنة  614من األمر عدد  77ويعتبر تقديم الضمانات الوقتية خارج الخط مخالف للمقتضيات الفصل 

الذي يقتض ي وجوب إبرام الصفقات العمومية على الخط و هي تعني املرور إلى ال مادية مطلقة  2014لسنة  1039لألمر عدد 

 للطلب العمومي في مجال الصفقات العمومية.

ال تمكن املنظومة من توجيه مراسالت للمتعاملين االقتصاديين على الخط للمطالبة باستكمال بعض الوثائق أو تقديم * 

 التوضيحات وحيث يتواصل القيام بذلك خارج الخط.

* رغم إدراج مسار التظلم على الخط في مجال الصفقات العمومية فإنه لم يقع إلى اآلن تفعيله لوجود العديد من 

 وبات الفنية.الصع

 : E-contracting( املنظومة الفرعية للتعاقد على الخط 2

ال يزال استعمال املنظومة الفرعية للتعاقد على الخط محتشما لدى العديد من الهياكل العمومية سواء لضعف في 

قتصار على ما ورد بالفصل الجانب التكويني و اكتساب املهارات الالزمة أو عن جهل بالنصوص الترتيبية خاصة أنه ال يجوز اال

الذي تضمن ما يلي  :"تبرم وجوبا الصفقات ... عبر منظومة  1039/2014املنقح لألمر عدد  2018لسنة  416من األمر عدد  77

الشراء العمومي على الخط " و الذي أدى لقراءة مفادها أن الوجوبية تهم إجراءات اإلبرام فحسب ، بل من املفروض اإلشارة إلى 

 3686الفصل أشار إلى مرجعية تعتمد و هي دليل إجراءات تمت املصادقة عليه بمقتض ى قرار من رئيس الحكومة عدد نفس 

و الذي ينص بوضوح في فصله الخامس على ما يلي : " يجب اعتماد منظومة الشراء العمومي  2018أوت  31مؤرخ في  2018لسنة 

مومية عبر املنظومتين الفرعيتين " طلبات العروض على الخط " و " التعاقد على الخط إلبرام الطلبات املتعلقة بالصفقات الع

 على الخط"

 مما يعني أن كامل مسار الصفقات العمومية يجب أن يتم على الخط

 و من أهم اإلشكاليات املطروحة فيما يتعلق بمنظومة التعاقد على الخط هي :

 ضعف تكوين املتعاملين االقتصاديين بهذا الخصوص -

عدم إعطاء هذه املرحلة األهمية الالزمة خاصة أن العديد من األنشطة التي يقع القيام بها تتنم خارج الخط و منها  -

أساسا تسجيل العقود بالقباضة املالية و كذلك تقديم الضمانات النهائية من طرف أصحاب الصفقات أو كذلك عمليات 

 ات في شأنها و تسجيلها على الخط.التفاوض املباشر السابقة إلعداد مشاريع عقود صفق

إن عدم القيام بتبليغ الصفقة على الخط في اآلجال الترتيبية قد يؤدي لقيام حق املتعامل االقتصادي في املطالبة  -

بتحيين األثمان و هو ما يرتب أعباء مالية على كاهل امليزانية خاصة أنه في ظل وجود وضعيات عدم تطابق بين تاريخ تبليغ 

ة على الخط و تاريخ تبليغ تم خارج الخط ، فإنه من املفروض و في إطار وجوبية اعتماد منظومة الشراءات العمومية على الصفق

 الخط تغليب التاريخ املدرج على املنظومة.
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إن التنصيصات الوجوبية املعتمدة لتسجيل مشروع عقد الصفقة على الخط ال تستجيب و ال تتالئم و مقتضيات  -

 من األمر املنظم للصفقات العمومية. 30الفصل 

لكل صفقة ختم نهائي في حين يالحظ أن املنظومة الفرعية للتعاقد على الخط قد غيبت هذه املرحلة و اكتفت باملالحق  -

و حيث أنه لتحقيق النجاعة املرجوة و الغاية األساسية من استعمال املنظومة و هي الشفافية و مكافحة الفساد فإنه يصبح من 

الضروري تطوير الجوانب الفنية لتستوعب الختم النهائي للصفقات العمومية و بالتالي يمكن الحديث عن أرشفة الكترونية 

 لكافة الوثائق الراجعة ملسار مكتمل للصفقات العمومية.

ادقة ( حول حتمية إفراد الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية ومراقبي املصاريف العمومية بشهادات مص3

 : الكترونية خصوصية

 2012لسنة  2878من األمر عدد  18في إطار املهام القانونية والترتيبية املوكولة ملراقبي املصاريف العمومية ينص الفص 

على أنه يمكن ملراقبي املصاريف العمومية أن يتحولوا عند االقتضاء إلى املصالح املكلفة بتنفيذ املصاريف بجميع اإلدارات 

 ة ... وأن يطلعوا بجميع الوسائل على كل التفاصيل املتعلقة بتنفيذ النفقات.العمومي

و طاملا أن مسار التصرف في الصفقات العمومية يتم وجوبا على الخط يصبح من الضروري تمكين مراقبي املصاريف 

ادة مصادقة الكترونية ال العمومية للقيام بمهمات التفقد و أعمال التدقيق بما تعنيه من فحص املسارات ، التمتع بشه

حول الرقابة  2014من قرار رئيس الحكومة لسنة  6كمتدخل إلبداء الرأي بل كمتدخل لتدقيق املسار. كما يتضمن الفصل 

 املعدلة على أنه يخول ملراقبي املصاريف العمومية التنقل لدى املصالح املعنية قصد اإلطالع على املسالك واملسارات  ..."

من قرار  6تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية املوكولة ملراقبي املصاريف العمومية بمقتض ى الفصل كما أن مهام 

ينص على إنه تتولى مصالح مراقبة املصاريف العمومية فحص وتحليل بعض املسالك  2014رئيس الحكومة سالف الذكر لسنة 

من جودة نظام الرقابة الداخلية للميزانية " وحيث ال يمكن ملراقب  واملسارات التي يمكن أن تتصل بها مخاطر من شأنها أن تمس

املصاريف العمومية البحث في دور و مهام مختلف املتدخلين على املنظومة و املخاطر التي تهدد مسار الشراء على الخط ما لم 

 يكن له إمكانية الولوج للمنظومة كمدقق

 :  و في ختام هذا املحور نؤكد مجددا على ما يلي

ضرورة االسراع باستصدار نص ترتيبي منظم للشراء العمومي خارج اطار الصفقات العمومية يضمن اجراءات شفافة  -

 و دقيقة و يسمح باعتماد االجراءات الالمادية 

ضرورة اتخاذ كافة التدابير الالزمة من طرف وحدة الشراءات العمومية على الخط قصد تطوير الجانب الترتيبي و  -

نجاعة املرجوة لهذه الشراءات و مالئمة الجوانب الفنية لتجاوز مختلف النقائص و االخالالت التي تم التعرض لها تحقيق ال

 بالدراسة



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

270 

العمل على تجسيد ما تم التنصيص عليه على أرض الواقع عبر التحول من ال مادية نسبية طال أمدها ) وثائق ،  -

نهائي خارج املنظومة( إلى ال مادية مطلقة حتى تؤدي لتكريس النزاهة ، مراسالت خارج الخط ، محاضر ، ضمان وقتي وضمان 

  الشفافية املطلقة و املسائلة و ذلك بالنسبة للصفقات العمومية .و 
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 9حوصلة 

 الشراءات العمومية على الخط

لصفقات بالنسبة إلبرام ا Tunepesاستكمال ارساء وجوبية اعتماد منظومة الشراءات على الخط  2019عرفت سنة 

يكرس مزيد ا  وأحوكمة الالعمومية وتمثل هذه املنظومة خطوة هامة نحو ارساء المادية ابرام الشراء العمومي مما يرفع من مستوى 

 من الشفافية والفاعلية.

سنوات على انطالق املنظومة فان أداءها بقي  متذبذبا ولم يحض برضا عديد االطراف  07إال انه رغم مرور حوالي 

ملة حيث عرفت عدة مشاكل فنية وصعوبات في استعمالها باإلضافة لوجود عدة انتقادات لهندستها وطريقة إدارتها وفي املستع

املقابل مكنت املنظومة من ارساء ثقافة جديدة في مجال الشراء من خالل التعامل الالمادي والذي فرض على املتعاملين 

ائل الحديثة مع ما لذلك من انعكاس على أساليب تصرفهم وعلى الرفع من االقتصاديين تطوير طرق تعاملهم واستعمال الوس

 قدرات أعوانهم .

عدة ممارسات  سيئة معروفة في مجال إبرام الصفقات ومنها عدم تمكين املتعاملين من  معكما مكنت املنظومة من القطع 

 ا يضر  بمبدأ املنافسة.ملف اجراء املنافسة او عدم تعميم االجابات على االستفسارات وغير ذلك مم

وتجدر اإلشارة إلى أن منظومة الشراء على الخط تعاني حاليا من صعوبة حصول املتعاملين االقتصاديين على شهادات 

املصادقة االلكترونية التي تمكنهم من الولوج إليها واستعمالها حيث يتطلب ذلك وقتا طويال يجعل آالف املزودين الصغار يعزفون 

دينارا في سنة  416دينار إلى حوالي  84فيها، ومما يزيد الطين بلة الترفيع في معلوم الحصول على شهادة املصادقة من  عن االنخراط

 وتعميم املنظومة على مختلف القطاعات. وهو ما يمثل عائقا أمام انخراط صغار املزودين   2020

وتعميم املنظومة على مختلف  ظومة الشراءات على الخطوفيما يلي جرد ألهم النقائص املسجلة في املنظومات الفرعية ملن

 : القطاعات

 : فيما يتعلق باملنظومة الفرعية للشراءات خارج إطار الصفقة

 الذي لم يعد مالئما لواقع هذه الشراءات. 2016ضعف اإلطار الترتيبي وخاصة قرارا وزير الوظيفة العمومية لسنة  -1

 بالغ الطفيفة والشراءات ذات املبالغ الهامة املنظومة ال تميز بين الشراءات ذات امل -2

التأكد  بضماناتاملنظومة ال تمكن من ادراج الطلبات املباشرة إلصدار أذون تزود في شأنها وتتعلق هذه الطلبات  -3

 و غياب املنافسة في الشراءات خارج إطار الصفقة خاصة وأن عدد هاما من صغار املزودين لم ينخرط بعد.أ

كن من الجمع بين قبول العروض على الخط وقبول العروض املادية في مرحلة انتقالية لضمان اكبر قدر املنظومة ال تم -4

 خاصة وأن عددا هاما من صغار املزودين لم ينخرطوا بعد. من املنافسة

 املنظومة ال تتكامل مع املنظومة الفرعية إلبرام الصفقات  خاصة لحاالت تجاوز اسقف االبرام -5

 من اشهار البرمجة السنوية الهم الشراءات خارج إطار الصفقةاملنظومة ال تتض -6
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 التصرف في املنظومة من طرف واحد مما يخالف مقتضيات الرقابة الداخلية وخاصة الفصل  بين املهام املتنافرة. -7

 تيباملنظومة ال تتضمن امكانية الطعن  لدى قسم التظلم بالهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية طبقا للترا -8

 املنظومة ال تمكن مراقب املصاريف العمومية من االطالع بحرية على مختلف املعطيات بما يسهل له دوره الرقابي  -9

قب املصاريف بما يخالف املنظومة تمكن من املصادقة على نتائج املنافسة دون ضرورة الحصول على تأشيرة مرا  -10

 موميةبالنسبة للوزارات والجماعات واملؤسسات الع التراتيب 

 ألفرعية إلبرام باملنظومات ا يتعلق فيما
ّ
 : بالنسبة للصفقات العمومية والتعاقد على الخط

هندسة املنظومة غير مالئمة مع التراتيب الحالية وكذلك غير متناسبة مع واقع الصفقات العمومية من ذلك أن  -1

 اجعة التراتيب واعادة تحديد املسؤوليات.لجنة فتح العروض لم يعد لها نفس الدور بحلول املنظومة وهو ما يتطلب مر 

 املنظومة ال تعزز الرقابة الداخلية حيث تتعدد املهام املسندة لنفس املتدخل -2

 املصاريف للقيام بدوره الرقابي والتثبت من العروض األصلية ملنظومة ال توفر مفتاح ولوج خاص بمراقبا -3

 املنظومة ال تسمح باستكمال العروض على الخط -4

 صيات :بعض التو 

مراجعة التراتيب الحالية املنظمة ملنظومة الشراء على الخط ملالئمتها مع واقع التصرف ومقتضيات النجاعة مع  -1

 ألخذ بعين االعتبار لضرورة املالئمة بين املمارسات املادية واملمارسات الالمادية.

ها من املنظومة والعمل على تلبيتها اعتماد منهج تشاركي في تطوير املنظومة لتمكين املتدخلين من تحديد حاجيات -2

 عبر تطوير هندسة املنظومة

مراجعة املنظومة لجعلها أداة رقابية فاعلة تساعد املتصرفين على أخذ القرارات وتساعد الهياكل الرقابية على  -3

 الرقابة واملتابعة

 تمكين مراقبي املصاريف باعتبار دورهم من ولوج كامل ملعطيات املنظومة -4

 كل الرقابية من امكانية الولوج العام بمناسبة املهمات الرقابيةتمكين الهيا -5

 ة التحتية للمنظومة لتفادي البطيء  واألعطاب الفنية املتكررة على املنظومةينتطوير الب -6

 تطوير خدمات املرافقة واملساعدة ملختلف املتدخلين من طرف وحدة املنظومة . -7
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 لتربية: نفقات التغذية بوزارة ا املحور الرابع

 )ديوان الخدمات املدرسية( ووزارة التعليم العالي

 )املؤسسات الراجعة بالنظر لدواوين الخدمات الجامعية( : 

 أهم االشكاليات وصعوبات التصرف فيها

الجامعية  والدواوينتمثل شراءات املواد الغذائية نشاطا أساسيا بالنسبة لديوان الخدمات املدرسية بوزارة التربية 

مليون دينار في ديوان الخدمات  24بــ   2019التعليم العالي وترصد لهذه الشراءات سنويا مبالغ هامة تقدر في سنة  بوزارة

الخدمات الجامعية. وتهدف هذه النفقات لتأمين تغذية سليمة لفائدة الطبلة  دواوينباملدرسية وحوالي ضعف ذلك 

 والتالميذ.

حليب الاد العطرية، الخضر والغالل، الخبز، اللحوم الحمراء والبيضاء، وتتعلق هذه النفقات اساسا باقتناء املو 

 ومشتقاته.

وتختلف طرق التصرف في هذه النفقات حسب خصوصيات املؤسسات املعنية والواليات وتختلف بين ديوان الخدمات 

نجاز هذه النفقات بواسطة على إ  2020الخدمات الجامعية. من ذلك أن وزارة التربية دأبت قبل سنة  ودواويناملدرسية 

جمعيات العمل التنموي بالنسبة للتعليم االبتدائي وعلى رصد اعتمادات بميزانيات املدارس االعدادية واملعاهد الثانوية للغرض 

 بالنسبة للتعليم للثانوي.

 ان  هذا التمش ي شهد صعوبات عديدة خاصة في مستوى االنجاز واملتابعة والتقييم مما استوجب إ
 
حداث مؤسسة اال

 عمومية تعنى بتسيير املطاعم املدرسية والخدمات املدرسية ككل اال وهي ديوان الخدمات املدرسية.

% من ميزانية 94وتمثل نفقات التغذية حاليا لتالميذ املرحلة االبتدائية والثانوية بديوان الخدمات املدرسية حوالي 

% في إطار 32التنموي لتسيير املطاعم االبتدائية في حين تصرف نسبة  % كمنحة لفائدة جمعيات العمل62الديوان تسند منها 

 .2119صفقات عمومية بالنسبة للمطاعم باملدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية وذلك إلى حدود سنة 

الدفوعات  فتم التخلي نهائيا عن اللجوء لجمعيات العمل التنموي ووقع اعتماد صبغة االنفاق عبر وكاالت 2020اما في سنة  

 عندما تتعذر تأدية النفقات بالطرق العادية خاصة املناطق الريفية النائية واللجوء إلى االستشارات والصفقات في ما تبقى.

أما بالنسبة للمؤسسات الراجعة بالنظر لدواوين الخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالي )املطاعم الجامعية، األحياء 

راكمتها لتجربة مهمة في التصرف في نفقات التغذية إال أنها ال تزال تعرف بعض الصعوبات والنقائص في الجامعية( فبالرغم من م
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% من نفقات وسائل املصالح 26هذا املجال. وحيث تمثل نفقات التغذية بالنسبة ملؤسسات دواوين الخدمات الجامعية حوالي 

 بالوزارة. 

يتناول هذا املحور سبل  العتمادات املرصودة ودرجة املخاطر التي تتصل بها،ونظرا ملا يكتسيه املوضوع من أهمية تتعلق با

.وسيتم 2019الى موفى  2017التصرف في هذه النفقات والصعوبات التي تعرفها باعتماد احصائيات خالل الفترة املمتدة من سنة 

اإلشكاليات املسجلة  في جزء ثان ألهمات وللمعطيات االحصائية املتعلقة بنفقات التغذية  بهذه املؤسسالتطرق في جزء أول 

 في مجال التصرف والرقابة على نفقات التغذية وأهم املقترحات لتجاوزها.

 2019الى  2017املعطيات االحصائية املتعلقة بنفقات التغذية من . 1

 لنبين أهمية املبالغ املرصودة لهذه النفقات سنستعرض بعض االحصائيات الخاصة باملؤسستين. 

 عطيات اإلحصائية لديوان الخدمات املدرسية امل .1.1

تتعلق هذه االحصائيات بالنفقات التي ينجزها الديوان مباشرة أي الخاصة بمؤسسات التعليم الثانوي باعتبار ان نفقات 

 .2019التغذية ملؤسسات التعليم االبتدائي  كانت تنفذ في شكل منح عبر جمعيات العمل التنموي إلى نهاية سنة 

 ل هذه املعطيات في :وتتمث

 تطور عدد املنتفعين بالتغذية حسب املندوبيات الجهوية للتربية. -

 نسق استهالك االعتمادات املخصصة لنفقات التغذية بديوان الخدمات املدرسية -

 حجم الديون املتخلدة بعنوان نفقات التغذية لديوان الخدمات املدرسية -

 : ات الجهوية للتربية للفترة املذكورةتطور عدد املنتفعين بالتغذية حسب املندوبي  -أ

 تطور عدد املنتفعين بالتغذية حسب املندوبيات الجهوية للتربية

 عدد املؤسسات املندوبية ع/ر
 عدد املنتفعين

2017 2018 2019 

 1256 1172 1150 3 1تونس  1

 556 390 389 2 2تونس  2

 952 933 918 4 أريانة 3

 753 511 501 2 منوبة 4

 739 705 727 4 بن عروس 5

 2983 2801 2715 19 زغوان 6

 3084 3377 3105 18 بنزرت 7

 2724 2852 2802 14 نابل 8
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 تطور عدد املنتفعين بالتغذية حسب املندوبيات الجهوية للتربية

 عدد املؤسسات املندوبية ع/ر
 عدد املنتفعين

2017 2018 2019 

 4278 4134 3898 25 باجة 9

 6590 7020 6920 33 جندوبة 10

 5312 5002 4963 27 الكاف 11

 6435 8137 7918 28 سليانة 12

 8697 8565 8350 38 القصرين 13

 2209 2127 1933 10 سوسة 14

 766 1210 900 3 املنستير 15

 7829 8095 7866 27 القيروان 16

 4152 4822 4720 23 املهدية 17

 3260 3560 3215 16 1صفاقس  18

 1661 1947 1815 8 2صفاقس  19

 3423 4015 3800 16 قفصة 20

 11645 11029 10820 53 سيدي بوزيد 21

 1080 671 770 3 توزر 22

 605 930 500 5 قبلي 23

 2616 3385 3100 23 قابس 24

 3497 3446 3219 20 مدنين 25

 1742 1764 1665 16 تطاوين 26

 90863 94618 90696 440 املجموع

وتجدر اإلشارة الى ان  املقصود باملنتفعين بالتغذية هم التالميذ املنضوين في نظام اإلقامة الكاملة او نصف اإلقامة 

 2019الى سنة  2017سجيل تفاوت في عددهم حسب املندوبيات الجهوية للتربية وخالل الفترة املمتدة من سنة والذين تم ت

 ويرجح ان يفسر ذلك باألسباب التالية:

تفاوت نسبة الناجحين من سنة إلى أخرى وخاصة من السنة السادسة من التعليم االبتدائي إلى السنة السابعة من  -

 لي ارتفاع عدد املنتفعين باملندوبيات التي يتوفر بها عدد أكبر من املدارس االعدادية مقارنة بعدد املعاهد.التعليم األساس ي وبالتا

 مدى توفر النقل املدرس ي من عدمه )توفر النقل ينتج عنه انخفاض في عدد املقيمين( -

 طبيعة املناخ الطبيعي بكل جهة -

 الوضع االجتماعي للمقيمين وانصاف املقيمين -

 لعوامل تؤدي بالضرورة إلى تغير عدد املنتفعين سنويا.كل هذه ا
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 : تطور نسق استهالك االعتمادات املخصصة للتغذية بديوان الخدمات املدرسية -ب

 نسق استهالك االعتمادات املخصصة للتغذية بديوان الخدمات املدرسية

 لفائدة مؤسسات التعليم الثانوي 

    

 
2017 2018 2019 

 822 24 157 22 770 15 االعتمادات املفتوحة

 828 22 879 17 806 13 بها االعتمادات املتعهد

 975 13 976 14 732 9 اعتمادات الصرف بالدينار

 %91,97 %80,69 %87,55 نسبة االنجاز تعهدا:املتعهد بها /املفتوحة

 %56,30 %67,59 %61,71 نسبة االنجاز:املدفوعة /املفتوحة

 : ألف دينار الوحدة                    

 : ويتبين من خالل املعطيات املذكورة

( حيث سجلت االعتمادات املفتوحة 2019-2017التطور الحاصل في االعتمادات املرصودة للتغذية خالل فترة وجيزة ) -

 ملدرسية.% وهو ما يترجم بوضوح األولوية والجهود املخصصة من طرف وزارة التربية قصد تحسين جودة االكلة ا60 بــارتفاعا 

عدم مواكبة نسق صرف االعتمادات لنسق التعهد وهو ما يؤكد الصعوبات على مستوى صرف االعتمادات املتعهد بها  -

ل  والتي يمكن تفسيرها بتواصل تكريس املركزية في التصرف التي تؤول لديوان الخدمات املدرسية والتي يمثل مديرها آمر صرف او 

 مؤسسة تعنى بتوفير االعاشة. 440مندوبية جهوية للتربية أي  26مليزانية التغذية التي تغطي 

 :  حجم متخلدات التغذية لديوان الخدمات املدرسية -ج

 
 الديون املتخلدة بعنوان نفقات التغذية لديوان الخدمات املدرسية 

 2017 2018 2019 

 ,133,7637 1,676,781 تاريخ احداث ديوان الخدمات  املدرسية ديوان الخدمات املدرسية

 الوحدة : ألف دينار           
 املوارد البشرية املشرفة على التغذية بالديوان

 عدد املؤسسات التي تؤمن التغذية عدد االتفاقيات مع البياطرة العدد الرتبة او الخطة

 العملة
حافظ  382)منها  1933

 مغازة(
0 440 

 0 اختصاص ي التغذية

 10 أعوان مكلفين باملالية

 الوحدة : ألف دينار
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 : ويتبين من خالل هذه املعطيات اإلحصائية

عدم ايفاء ديوان الخدمات املدرسية بالتزاماته تجاه املتعاملين االقتصاديين باعتبار أن املبالغ املتعهد بها تفوق املبالغ التي 

زى تراكم الديون  الى محدودية املوارد تم صرفها وهو ما يفسر تراكم الدين سنويا وحصول فواضل في ميزانية الديوان كما يع

مؤسسة تؤمن التغذية وهو ما ال يتالءم مع عدد  440عامل بــ  1993البشرية  املخصصة للغرض وضعف التأطير حيث نجد  

ن من اسداء خدمة بجودة مقبولة إضافة الى ان العملة املوجودين باملطاعم  90املنتفعين  البالغ حوالي 
 
ألف تلميذ وال يمك

املدرسية هم مكلفين أيضا بمهام أخرى باملؤسسات التربوية الراجعين لها بالنظر وهو ما يطرح اشكاال آخر يتعلق بضرورة افراد 

االعوان املعنيين باإلشراف على التغذية بمهام محددة وتفعيل مقتضيات النص الترتيبي املتعلق بإحداث ديوان الخدمات 

 املدرسية.

 ة لدواوين الخدمات الجامعية . املعطيات االحصائي2.1

 الجنوب( وتتضمن:و الوسط الشمال و تتعلق املعطيات بدواوين الخدمات الجامعية )

 املوزعة حسب املؤسسات الراجعة بالنظر للديوان والواليات خالل الفترة املذكورة. الوجباتتطور عدد  -

 (.2019-2017الدراسة )تطور نسق استهالك االعتمادات تعهدا وصرفا خالل الفترة موضوع  -

 تطور حجم املتخلدات بعنوان التغذية لكل ديوان خالل الفترة املذكورة. -

 املعطيات اإلحصائية لديوان الخدمات الجامعية بالوسط:  -أ

 ديوان الخدمات الجامعية بالوسطلتطور عدد الوجبات املوزعة حسب املؤسسات الراجعة بالنظر 

 الوالية
ها عدد املؤسسات الراجعة ل

 بالنظر

 عدد الوجبات

2017 2018 2019 

 252 733 576 857 262 954 6 سوسة

 771 674 913 000 1 497 110 1 5 املنستير

 830 528 157 496 565 439 2 املهدية

 464 490 247 671 399 724 4 القيروان

 868 183 911 156 700 138 2 سيدي بوزيد

 816 182 647 180 576 168 3 القصرين

 001 794 2 451 363 3 999 535 3 22 املجموع
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 نسق استهالك االعتمادات املخصصة لنفقات التغذية بمؤسسات ديوان الخدمات الجامعية بالوسط

 
2017 2018 

2019 

 712 7 068 7 االعتمادات املفتوحة
7 960 

 231 7 835 6 االعتمادات املتعهد بها
7 354 

 461 6 995 5 اعتمادات الدفع
6 225 

 %93,76 %96,70 نسبة االنجاز: املتعهد بها /املفتوحة
92,38% 

 نسبة االنجاز: املدفوعة /املفتوحة
84,83% 83,77% 78,20% 

 الوحدة : ألف دينار         

 الديون املتخلدة بعنوان نفقات التغذية

 
2017 2018 2019 

 401 465 271 املؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعية للوسط

 الوحدة : ألف دينار         

 املعطيات اإلحصائية لديوان الخدمات الجامعية بالشمال: -ب

 

 ديوان الخدمات الجامعية بالشماللتطور عدد الوجبات املوزعة حسب املؤسسات الراجعة بالنظر 

 الوالية
عدد املؤسسات الراجعة 

 لها بالنظر

 عدد الوجبات

2017 2018 2019 

 1740997 1816055 1915162 13 تونس

 243274 182956 170416 3 أريانة

 406094 473253 536263 6 بن عروس

 611738 585155 634977 2 منوبة

 824539 863525 945953 3 بنزرت

 425199 478480 540652 4 نابل

 88439 110032 116615 1 زغوان

 84864 107946 103186 1 سليانة

 262993 289923 266729 2 جندوبة
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 ديوان الخدمات الجامعية بالشماللتطور عدد الوجبات املوزعة حسب املؤسسات الراجعة بالنظر 

 الوالية
عدد املؤسسات الراجعة 

 لها بالنظر

 عدد الوجبات

2017 2018 2019 

 106256 109667 115545 1 باجة

 155322 175487 212584 2 الكاف

 4951734 5194497 5560099 38 املجموع

 
 ديوان الخدمات الجامعية بالشماللنسق استهالك االعتمادات املخصصة لنفقات التغذية 

  2017 2018 2019 

 045 12 563 11 287 12 االعتمادات املفتوحة

 743 11 887 10 660 11 هد بهااالعتمادات املتع

 398 8 328 8 005 8 اعتمادات الدفع

 %97,50 %94,16 %94,90 نسبة االنجاز: املتعهد بها /املفتوحة

 %69,73 %72,03 %65,15 نسبة االنجاز: املدفوعة /املفتوحة

 الوحدة : ألف دينار         

 الديون املتخلدة بعنوان نفقات التغذية

 2017 2018 2019 

  946  352  525 املؤسسات ا التابعة لديوان الخدمات الجامعية للشمال

 الوحدة : ألف دينار        

 املعطيات اإلحصائية لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب: -ج

 ديوان الخدمات الجامعية بالجنوبلتطور عدد الوجبات املوزعة  حسب املؤسسات الراجعة بالنظر 

 عدد الوجبات راجعة لها بالنظرعدد مؤسسات ال الوالية

  2017 2018 2019 

 033 714 1 441 862 1 751 930 1 9 صفاقس

 863 934 867 212 1 830 514 1 4 قابس

 127 570 841 625 479 780 2 قفصة

 482 332 874 324 991 349 3 مدنين

 703 152 701 116 833 60 1 تطاوين

 522 31 570 32 101 32 1 قبلي
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 ديوان الخدمات الجامعية بالجنوبلتطور عدد الوجبات املوزعة  حسب املؤسسات الراجعة بالنظر 

 عدد الوجبات راجعة لها بالنظرعدد مؤسسات ال الوالية

 126 86 261 75 533 80 1 توزر

 856 821 3 555 250 4 518 749 4 21 املجموع

 

 نسق استهالك االعتمادات املخصصة لنفقات التغذية لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب

 2017 2018 2019 

 125 8 922 7 311 8 االعتمادات املفتوحة

 903 7 562 7 087 8 االعتمادات املتعهد بها

 377 7 069 7 725 6 عاعتمادات الدف

 %97,27 %95,46 %97,30 نسبة االنجاز: املتعهد بها /املفتوحة

 %90,79 %89,23 %80,91 نسبة االنجاز: املدفوعة /املفتوحة

 الوحدة : ألف دينار         

 الديون املتخلدة بعنوان نفقات التغذية

 
2017 2018 2019 

 177 1 580 680 ة للجنوباملؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعي

 الوحدة : ألف دينار         

ن الخدمات الجامعية بالجنوب من سنة الى أخرى  باختالف عدد ايختلف عدد الوجبات  املوزعة بمؤسسات ديو   

ببعض الواليات   2019و سنة  2017املؤسسات حسب الواليات  إضافة الى ما لوحظ من  تراجع لعدد املستفيدين  بين سنة 

قبلي واملرجح أن هذا التراجع يعود إلى عدم توفر االعتمادات الكافية لتقديم اكلة ذات جودة مقبولة  -قابس -خاصة صفاقس

وارتفاع األسعار مما يستوجب التقليص من عدد املنتفعين .هذا ووجب التذكير ان عدد الوجبات املوزعة بمؤسسات التعليم 

 مثل النسبة االكبر عدد محدود من االداريين والعملة واألساتذة.العالي يتضمن الى جانب الطلبة والذي ي

لوحظ من خالل الجداول املتعلقة بنسق االستهالك الترفيع في االعتمادات املرصودة لنفقات التغذية من سنة الى اخري 

 اال ان نسق االستهالك شهد تراجعا على مستوى الدفع مقارنة بنسب التعهد .

النقص في املوارد البشرية حيث يبين الجدول التالي احصائيات االعوان وعدم تطابقها مع  ونالحظ في هذا املجال

حجم االعتمادات املرصودة وعدد املؤسسات والوجبات املوزعة إضافة الى نقص االتفاقيات املبرمة مع البياطرة لتامين 

 اكلة سليمة.
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 بالنظر لدواوين الخدمات الجامعية احصائيات االعوان املشرفين على التغذية باملؤسسات الراجعة

 

مؤسسات 

 الشمال
 مؤسسات الجنوب مؤسسات الوسط

 755 626 1415 عدد العملة

 22 18 38 عدد اخصائيي التغذية

 12 21 8 عدد االعوان  املكلفين باملالية

 4 2 12 عدد االتفاقات مع البياطرة

 21 22 38 عدد املؤسسات التي تؤمن التغذية

بمؤسسات التعليم العالي لعدم تحديد الحاجيات بكل دقة إضافة الى إشكالية التأخير الحاصل  الديون تراكم كما نالحظ 

 في تجميع الفاتورات مما ينجر عنه تأخير في الخالص وبالتالي الديون.

 أهم اإلشكاليات املطروحة واملقترحات العملية .2

أساسا بعدم الدقة في تحديد الحاجيات إضافة لعدم تغطية  تطرح نفقات التغذية العديد من اإلشكاليات والتي تتعلق

 االعتمادات املرصودة للحاجيات الحقيقية. 

كما ان عدم توفر اإلطار البشري الالزم والتجهيزات بالقدر الكافي كان له األثر املباشر على حوكمة التصرف في هذه 

 االكلة. تحسينالنفقات ومدى تحقيق األهداف املرجوة وخاصة 

 . اهم إشكاليات التصرف والرقابة على نفقات التغذية1. 2

يزيد الطين بلة ضعف نسبة الخالص ما عدم مالئمة االعتمادات املرصودة للحاجيات الحقيقية مما ينجر عنه تراكم الديون و  -1

 مقارنة بنسبة التعهد مما يضاعف الديون املتراكمة

 

 صوص هذه النفقاتعدم مالئمة اإلطار القانوني والترتيبي للشراء بخ -2

ال تتالءم اآلجال املعتمدة إلبرام صفقات التغذية )من تحديد للحاجيات واعالن منافسة( اآلجال املحددة ببعض النصوص الترتيبية  -

لوزارات واملتعلق بضبط اجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة ل 2013نوفمبر  25على غرار قرار رئيس الحكومة املؤرخ في 

خاصة عندما يتعلق األمر بفسخ صفقة والحاجة للتزود الفوري املتواصل وعدم  2014لسنة   1039املعنية بالتجارب النموذجية وكذلك األمر 

 امكانية تجميع الشراءات بفعل البعد الجغرافي

لتقيد بإعداد مشاريع املالحق في االبان والتأخير الى جانب ذلك فان صفقات التغذية غالبا ما تشهد تجاوزا لآلجال التعاقدية إضافة لعدم ا -

 أو غياب االختام النهائية.

كما يالحظ بمؤسسات التعليم العالي غياب مناشير تحدد تقدير كلفة الوجبة العتمادها كمرجعية تضمن حدا أدنى من الجودة الى جانب  -

 عتماد تمش ي موحد بين مختلف املؤسسات على مستوى البرمجة. غياب اي تحيين لكراس الشروط النموذجي على امتداد سنوات وكذلك عدم ا
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 نقائص في عالقة بالتجهيزات والنظم املعلوماتية -3

يالحظ غياب تجهيزات عصرية لالستالم وللخزن والتبريد مع تكرار االعطاب والحاجة للصيانة، الى جانب غياب نظم 

ث نجد ان وثائق متابعة اإلنجاز يدوية مما يصعب معها التأكد من معلوماتية لتسيير عملية املتابعة عند الخزن والتوزيع، حي

املعطيات التي تشكو في عديد الحاالت من عدم وضوح او من وجود االخطاء الى جانب عدم توفر قاعدة بيانات ناجعة تحتوي 

 على املعطيات اإلحصائية املتعلقة بالصفقات املنجزة.

 بالتصرف في املوارد البشريةوصف االشكال: نقائص واشكاالت في عالقة  -4

غياب لبطاقات وصف وتوزيع املهام بين األعوان الى جانب ضعف في اإلطار البشري وضعف في أنشطة التكوين في  يالحظ

املجال. إضافة لعدم القدرة على توفير العدد الكافي من االخصائيين في مجال الصحة او الطب البيطري او االتفاقيات املبرمة 

 سالمة االكلة. معهم لضمان

 ضعف أنظمة الرقابة الداخلية -5

يالحظ غياب دليل إجراءات يتعلق بمسار نفقات التغذية الى جانب غياب مصفوفة مخاطر لتشخيص نظام الرقابة 

الداخلية، كما ان املؤسسات ال تولي العناية الكافية إلعداد التقارير التقييمية ملراجعة املؤشرات واألهداف بهدف إعداد خطة 

عمل ورزنامة إلرساء نظام رقابة داخلية. يضاف ذلك للنقص الفادح في التفقد واملراقبة امليدانية لتقييم عمليات التزود 

 والوقوف على االخالالت بغية تصحيح املسارات. 

 ومما يعمق اإلشكاالت هو طرق التصرف والتعامل مع هذه النفقات من ذلك : 

  رصد االعتمادات بصفة سنوية يت 
م بناء على نسبة االستهالك للسنوات السابقة وهو ما يعد غير كافيا ويستدعي ان 

االستناد لدراسة تحليلية لتطور عدد املنتفعين ونسب االقبال او العزوف واسبابه وتحديد لسقف سنوي للكلفة يأخذ بعين 

في عديد الحاالت الى جانب تسجيل  االعتبار نسق تطور االثمان في السوق. ولعل ذلك ما يفسر نسب االستهالك املتفاوتة

 متخلدات هامة من سنة ألخرى حسب الجداول املذكورة أعاله.

   وبطاقات وصف مهام تحدد املتدخلين ومجال التدخل واجال التدخل بهدف حوكمة  عدم توفر دليل اجراءات

لى التقليص في حجم املتخلدات الش يء التصرف في نفقات التغذية وتقديم اكلة ذات جودة مقبولة وباعتمادات كافية، تساعد ع

الذي من شانه تشجيع املزودين على املشاركة خاصة في ظل صعوبة الظروف االقتصادية وفي ظل تباعد مناطق التوزيع ضمن 

 صفقات التغذية.

  عدم تحيين لكراسات الشروط النموذجية املتوفرة مما يتماش ى وواقع السوق والرؤية الجديدة للوزارات في إطار

عزوف املزودين عن املشاركة في طلبات العروض في املناطق الداخلية  فياالكلة وتحقيق أهدافها. والذي قد يكون سببا  تحسين
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صعوبة ايفاء املزودين بااللتزامات املنصوصة عليها لووجود استشارات تكميلية في عديد الحاالت وكذلك وجود فسخ لصفقات 

 ضمن كراسات الشروط.

 وتأخير في عمليات  ت وذلك بسبب تأخير في جمع الفواتير وفي تحيين وضعية االعتمادات في االبانتراكم املتخلدا

 املوارد البشرية القائمين على العمل االداري لصفقات التغذية ونقص في التكوين.ذلك نقص  سبابأالخالص ومن 

  للصحة مما قد يؤثر على جودة االكلة وسالمة محدودية االتفاقيات املبرمة مع اطباء بياطرة في اغلب املؤسسات او تقني

املستفيدين على الرغم من سعي املؤسسات املعنية الى الترفيع في كلفة االكلة خالل الثالث سنوات والتي تبقى متفاوتة خاصة 

 ։بمؤسسات التعليم العالي حسب الجدول التالي 

  
 تطور كلفة االكلة

 

    
 2019 2018 2017 عدد املنتفعين/كلفة االكلة: االعتمادات املرصودة

 600 1 200 1 200 1 ديوان الخدمات املدرسية

 914 1 756 1 601 1 ديوان الخدمات الجامعية بالشمال

 849 2 293 2 999 1 ديوان الخدمات الجامعية بالوسط

 129 2 785 1 550 1 ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب

 في هذا املجال :قترحات لتحسين التصرف والرقابة م -3

مراجعة طرق التصرف في هذا املجال واعتماد مقاربة تشاركية تضمن مساهمة كل األطراف املعنية  من إدارة وطلبة  -1

 وتالميذ ومجتمع مدني وهياكل رقابية بما يثري املقترحات لتطوير التصرف في هذه النفقات

حسن توظيف االعتمادات املخصصة للتغذية  ضبط اهداف عملية واضحة ومنطقية متالئمة مع الواقع بما يضمن -2

 وتفادي النقائص املعروضة في املجال

 تدعيم املؤسسات باإلطار البشري املختصة بما في ذلك اإلطارات املكلفة باملغازات واالستالم وغير ذلك -3

 إرساء أدلة اجراءات مفصلة ملختلف املواضيع املتعلقة باملجال -4

 سسات وتسوية ديونهااقرار خطة لتطهير وضعية هذه املؤ  -5

تطوير نشاط املتابعة واملراقبة واعتماد برنامج للضغط على الكلفة لوجود نسب هامة من النفقات التي تهدر بسبب  -6

 عدم جودة األكلة  وغياب التجديد في محتواها وكيفية التصرف في الفواضل

 املزودين بالتزاماتهم.اقرار اجراءات خاصة بالوضعيات االستثنائية مثل فسخ العقود وعدم ايفاء  -7

 تحسين تجهيزات املؤسسات الجامعية لحفظ األغذية والطبخ مما يمكن من  مزيد التحكم في الكلفة. -8
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 10حوصلة 

 نفقات التغذية بديوان الخدمات املدرسية وديوان الخدمات الجامعية

مليون دينار منها  48بحوالي  2019تقدر االعتمادات املخصصة لنفقات التغذية بديوان الخدمات املدرسية في سنة  -

العمل مليون دينار تولى الديوان إنفاقها  مباشرة لفائدة مؤسسات التعليم الثانوي والبقية صرفت في شكل منح لجمعيات  24

 2020التنموي باملؤسسات التربوية االبتدائية لتغطية نفقات التغذية علما وان هذه الصيغة في التصرف توقفت في سنة 

 الديوان يتولى نفقات كل املؤسسات التربوية من ثانوية وابتدائية. حيث اصبح 

 ألف تلميذ يتمتعون بنظام اإلقامة أو نصف اإلقامة. 90مؤسسة و  440وتستفيد من هذه النفقات 

 تقدر االعتمادات املخصصة للوجبات الغذائية الجامعية بـ  : -

 مليون وجبة03حوالي  –م .د بديوان الخدمات الجامعة بالوسط  08  - 

 مليون وجبة 05حوالي  -م.د بديوان الخدمات الجامعية بالشمال : 12  -

 مليون وجبة 04حوالي  –م.د بديوان الخدمات الجامعية بالجنوب   08 -

 أهمها  : نقائصويشكو التصرف في هذه النفقات عدة 

 عدم تالئم االعتمادات املفتوحة مع الحاجيات -

 تراكم الديون  -

 لبشرية والتجهيزات بهذه املؤسساتضعف الهياكل ا -

 الءمة  مع اإلطار الترتيبياملعدم  -

آجال مناسبة لضمان بغياب تراتيب لفّض إشكاليات التزود الفوري وفسخ الصفقات وعدم الزام املزودين  -

 عدم انقطاع التزويد

 غياب طرق تصرف متالئمة مع خصوصيات املجال وتعتمد مناهج حديثة وعصرية -

 اقبة واملتابعة.ضعف أعمال املر  -

 أهم التوصيات  :

 مراجعة طرق التصرف -1

 تطوير اإلطار الترتيبي واعتماد مقتضيات بخصوصه في انتظار تطوير نظام الشراء العمومي ككل -2

 مراجعة محتوى وشكل األكلة وطرق توزيعها -3
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 اقرار ادلة اجراءات وانظمة مراقبة ومتابعة وتقييم دوري -4

 تسوية ديونهاتطهير وضعية املؤسسات املعنية و  -5

 تدعيم املؤسسات املعنية بالتجهيزات واألعوان واألنظمة املعلوماتية -6

 اعتماد منهج تشاركي في التصرف في هذه النفقات وفتح الباب للمبادرات.  -7
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 املحور الخامس: التصرف في التظاهرات الثقافية

 مقدمة

ن خالل دورها األساس ي في ترسيخ قيم املواطنة واالنتماء نظرا لألهمية البالغة للثقافة في تنمية وتغيير واقع املجتمع م

القرب وتفعيال ملبدأ الحق في املشاركة في الحياة الثقافية وفقا للمبادئ الواردة في دستور  وإشاعة مبادئ املدنية وتكريس ثقافة

فنون والتراث وتضبط املخططات تنفذ وزارة الشؤون الثقافية السياسة العامة للدولة في ميادين الثقافة وال 2014جانفي 27

 والبرامج للنهوض بها.

وتثمين التراث واملحافظة  ويتبين من خالل مشروع القدرة على األداء أن الوزارة تبنت استراتجية تقوم على تشجيع اإلبداع

ستثمار وطنيا وفي عليه وتنميته، بغاية جعل قطاع الفنون والتراث قطاعا استراتيجيا يمكن للدولة أن تراهن عليه لدفع اال 

 .الجهات حتى يتمكن قطاع الثقافة من إشاعة قيم التنوع ومقاومة االنغالق والتطرف

وسعيا لتحقيق هذه الرؤى تعتمد الوزارة على برامج وطنية وبرامج خصوصية يتم تنفيذها في الغالب في شكل تظاهرات 

ة ومنها الوطنية والجهوية واملحلية، ومنها ما تباشره الوزارة ومؤسساتها ثقافية منها القارة والدورية ومنها املناسباتية، ومنها الدولي

الثقافية ومنها ما تقوم به الجمعيات  الشريكة الناشطة في املجال الثقافي وتدعمه الوزارة ومؤسساتها الثقافية سواء عن طريق 

 يقتضيها تنظيم هذه التظاهرات .اسناد تمويل عمومي مباشرة أو من خالل املشاركة في تحمل بعض النفقات التي 

وحيث تتمثل التظاهرات الثقافية أبرز مكونات العمل الثقافي صلب مجاالت تدخل وزارة الثقافة بصفة أساسية ينص 

في فصله األول على أن الوزارة مكلفة ضمن مشموالتها األساسية بإعداد وتنفيذ املخططات  2005جوان  6املؤرخ في  1707األمر 

 لهادفة الى اثراء مضمون العمل الثقافي وتطوير صيغه بما يتماش ى وتطور الحياة الثقافية.والبرامج ا

اال أننا نجد في الواقع أن هذا املجال ليس حكرا على وزارة الشؤون الثقافية إذ تتدخل عديد الوزارات األخرى في تظاهرات 

ل )التظاهرات الثقافية التي تنظمها : وزارة التعليم ذات طابع خصوص ي ومحدود في مجاالت معينة وفي مناسبات محددة (مثا

وزارة  –وزارة الصحة  –وزارة التربية  –العالي عن طريق مراكزها الثقافية ومؤسساتها للخدمات الجامعية والتعليم العالي 

 الفالحة ...( 

ارة الثقافة تبقى هي الفاعل ورغم هذه التقاطعات في خدمة الشأن الثقافي عموما والتظاهرات الثقافية خاصة، فان وز 

 الرئيس ي  الذي أوكلت لها مهمة رسم السياسات الثقافية وتنفيذها.

وسنتولى في هذا املحور تداول جانب التصرف في التظاهرات الثقافية تنظيما و تمويال  بوزارة الثقافة باعتبار اهمية  

 املبالغ املنفقة في هذا املجال.
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 62مقابل  2019مليون دينار سنة  129زانيات املخصصة للتظاهرات الثقافية بلغت ما يقارب وفي البداية نشير إلى أن املي

 2018مليون دينار سنة 

 . 2016جمعية سنة  300مقابل  2019جمعية سنة  1400كما بلغ عدد الجمعيات الحاصلة على التمويل العمومي 

 لتالي يصعب حصر التظاهرات الثقافية في تعريف دقيق.وتجدر اإلشارة إلى تعدد مجاالت  العمل  الثقافي وتنوعها وبا

املتعلق بضبط مشموالت الوزارة  2005لسنة  1707وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات الصلة وخاصة األمر عدد 

ا ال نجد املتعلق بإحداث املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، فإنن 2014لسنة  733واألمر عدد 

يحتمل أشكاال وأنماطا عديدة  اتعريفا محددا ودقيقا ملفهوم التظاهرات الثقافية وهو ما يجعل هذا املوضوع مفهوما واسع

 ومختلفة من األعمال الثقافية. 

ضمن أهداف  وفي إطار مشروع القدرة على األداء ملهمة الشؤون الثقافية فإن إشعاع التظاهرات الثقافية يندرج 

والذي يتجسد أساسا عبر إثراء النشاط الثقافي وتعزيز الالمركزية والتشاركية الثقافية  مج الثالث املتعلق بالعمل الثقافيالبرنا

مع تشجيع السياحة الثقافية وتطوير صيغ تثمين التراث ودفع االستثمار وطنيا وفي الجهات الداخلية ومقاومة االنغالق 

 والتطرف، 

 في الى تطوير عمل مؤسسات العمل الثقافي بما يجعلها مركز الفعل الثقافي وتساهم فيويهدف برنامج العمل الثقا

  .على جذب فئات واسعة من الشباب وكذلك تطوير طرق التصرف في املهرجانات والتظاهرات الثقافية املساعدة

وتعزيز إشعاع التظاهرات  وتتمحور األهداف العامة لبرنامج العمل الثقافي حول توطيد املؤسسة الثقافية في محيطها

 الثقافية الكبرى واملهرجانات ويتلخص هذا الهدف األخير في :

  .إعادة صياغة خارطة املهرجانات-

 .دعم اإلبداع والتنوع الثقافي والذي يبرز الخصائص الثقافية لكل جهة-

  .دعم توجه التظاهرات املختصة في تنشيط الشارع و الفضاءات العامة واملفتوحة - 

 إعداد التصورات والبرامج واملشاريع الرامية الى تعزيز االشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا -

 و دوليا.

فيها التجديد وتصور صيغ مبتكرة في  ىادراج املهرجانات في سياق اقتصادي عبر اعداد خطة اقتصادية وتسويقية يراع-

 .ية الثقافيةمجال االستشهار والتبني والرعا

 وقد تم  اعتماد ثالثة مؤشرات لقيس أداء الهدف، وتتمثل في :
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 نسبة حضور الجمهور  -

 نسبة مساهمة اإلستشهار املالي في ميزانية املهرجانات والتظاهرات الثقافية  -

 عدد املقاالت الصادرة بوسائل اإلعالم الدولية املكتوبة، -

ها عالقة بالشأن الثقافي وعدم إفراد التظاهرات بنص خاص  فان التصرف في في ظل  تعدد النصوص الترتيبية التي ل

 التظاهرات الثقافية ال يزال في حاجة ملزيد التدقيق واملراجعة نظرا لحجم الصعوبات واإلشكاليات التي مافتئ يثيرها.

ة التظاهرات الثقافية كما أن تطور عدد التظاهرات واملتدخلين وأهمية حجم االعتمادات املرصودة لتغطية تكلف

املساهمة في دفع التنمية  –بمختلف مساراتها، إضافة إلى أهمية األهداف في هذا املجال ) تنشيط الحياة الثقافية والترفيهية 

 والتشغيل بمختلف جهات البالد (  يدفعنا إلى االهتمام بهذا املوضوع والبحث فيه.

وطنية والخصوصية منها الوزارة ومصالحها الخارجية وبعض الفاعلين وتسهر عديد األطراف على تنفيذ هذه البرامج ال

 العموميين من املؤسسات العمومية غير اإلدارية واملنشآت العمومية والجمعيات وغيرهم.

 وتتولى هذه الهياكل تنظيم هذه التظاهرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق التمويل العمومي في شكل منح. 

التصرف فيها مع ابراز اهم االشكاالت و يات تمويل التظاهرات الثقافية  ور سيتم استعراض احصائوفي هذا املح

 والنقائص التي تحد من فاعلية هذا املجال.

 اإلطار الترتيبي املتعلق بالتظاهرات الثقافية :  - 1

 تتعدد النصوص ومن اهمها : 

 قدين مع وزارة الشؤون الثقافية بصفة غير قارةاملتعلق بضبط نظام تأجير املتعا 1989لسنة  438األمر  -

 املتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الثقافية  2005لسنة  1707األمر  -

املتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على  2013جويلية  31املؤرخ في  2013لسنة  3201األمر عدد  -

 االبداع االدبي و الفني.

املتعلق بضبط تركيبة اللجنة االستشارية املكلفة بدراسة امللفات  2014جانفي  27افية مؤرخ في قرار وزير الشؤون الثق -

 املرشحة لنيل منحة التشجيع على االبداع االدبي والفني وطرق عملها و صيغ التنسيق بينها وبين الهياكل واملؤسسات املعنية.

ؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات والتظاهرات الثقافية املتعلق بإحداث امل 2014جانفي  16املؤرخ في  733األمر  -

 والفنية

 املتعلق بإسناد التمويل العمومي للجمعيات 2013لسنة  5183األمر عدد  -
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املتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على  2013جويلية  31املؤرخ في  2013لسنة  3201األمر عدد  -

 االبداع االدبي والفني

 صائيات لحجم التمويالت املخصصة للتظاهرات الثقافية معطيات إح -2

سيتم االقتصار في هذا الجزء على االعتمادات املرصودة بميزانية وزارة الشؤون الثقافية على املستوى املركزي وذلك 

النفقات موضوع  على اعتبار أن أهم، من جهة اخرى ،بالنظر ألهميتها من جهة ونظرا لتوخي الوزارة سياسة مركزية اتخاذ القرار

 التظاهرات الثقافية من حيث العدد واملبلغ تم  تناولها على مستوى مركزي.  

 م.د موزعة كما يلي :62حواليى  2019وقد بلغت جملة نفقات برنامج العمل الثقافي في سنة 

 م.د 28 نفقات التصرف : 

 م.د 34 نفقات التنمية  : 

 ة والعناوين كما يلي :وتتوزع هذه اإلعتمادات حسب البرامج الفرعي

 بحساب األلف الدينار           

 املجموع  نفقات التنمية  نفقات التصرف  البرامج الفرعية 

 27380 19950 7430 : التنشيط الثقافي  1ب.ف 

: التظاهرات الثقافية  2ب.ف 

 واملهرجانات

20525 14380 34905 

 62285 34330 27955 الجملة العامة

 التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعية كما يلي :وتتوزع نفقات 

 بحساب ألف الدينار           

 املجموع التدخل العمومي وسائل املصالح تأجير عمومي البرامج الفرعية

: التنشيط  1ب.ف 

 الثقافي
2539649 976 3915 7430 

: التظاهرات  2ب.ف 

 الثقافية واملهرجانات
1265 630 18630 20525 

 27955 * 22545 1606 3804 العامةالجملة 
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وذلك نتيجة الترفيع في  2018 - 2017% مقارنة بالسنوات  24,50تطورا بـ  2019سجلت نفقات التدخل العمومي لسنة 

نات بإعتبار برمجة تظاهرات جديدة مثل أيام قرطاج الكورغرافية وأيام قرطاج التشكيلية اإعتمادات تنظيم واملساهمة في املهرج

 قرطاج الشعرية إلى جانب إضافة تظاهرات ثقافية على مستوى الواليات. وأيام

 أما فيما يتعلق بنفقات التنمية فهي موزعة كما يلي :

 بحساب  األلف دينار          
 املجموع  التمويل العمومي  اإلستثمارات املباشرة   البرامج الفرعية 

 19950  19950 : التنشيط الثقافي  1ب.ف 

: التظاهرات الثقافية  2ب.ف 

 واملهرجانات

6350 8030 14380 

 34330 8030 26300 الجملة العامة

وبفارق  2018 - 2017% مقارنة بالسنوات املالية  49سجلت اعتمادات التمويل العمومي من نفقات التنمية إرتفاعا بـ 

 أ.د وذلك لتغطية برنامج مدن الفنون والحضارات  2645

رصودة في ميزانية الدولة بعنوان التظاهرات الثقافية واملهرجانات واملبوبة في إطار البرامج وطنية عرفت االعتمادات امل

في حدود  2018أد في حين انها استقرت في سنة  129.077حيث بلغت  2019وخصوصية تطورا هاما خالل سنة التصرف 

 أ.د، وذلك كما يبينه الجدول التالي: 62.107

 ساب الف ديناربح                   

 

 االطار

  قيمة الدعم

 2019 2018 نسبة الزيادة

 % 96.7  116.162 59. 047 البرامج الوطنية

 % 231.5 12.915 3.060 البرامج الخصوصية

 % 107.8 129.077 62 107 املجموع

مقارنة  % 96.7تقدر بـ   أي بزيادة 2019أد خالل سنة  116.162وقد بلغت جملة االعتمادات املخصصة للبرامج الوطنية 

 أ.د. 59 047واملقدرة بـ  2018باعتمادات سنة 

 أد. 12.193ا.د في حين ساهمت املندوبيات الجهوية  103.969وتكفلت الوزارة بالجزء الهام من الدعم واملقدر بـ 

د لتشهد خالل سنة أ. 3.995ما جملته  2018أما البرامج الخصوصية فقد بلغت االعتمادات املستهلكة بها خالل سنة 

 أ.د 12.915ارتفاعا هاما إلى حدود  2019
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 2018مقارنة بسنة ، م.د 23م.د بزيادة بـ : 70حوالي  2019كما بلغت كلفة البرنامج الوطني تونس مدن الفنون  في سنة 

وهو  2018سنة   م .د 43 م. د مقارنة بـ 67وحيث بلغت مساهمة الوزارة والهياكل العمومية املعنية بالتمويل في هذا البرنامج 

 مايبينه الجدول التالي :

 الوحدة للدعم : ألف دينار

 البرنامج الوطني تونس مدن الفنون 

 الهياكل 

2018 2019 

 دعم الوزارة عدد التظاهرات دعم الوزارة عدد التظاهرات

 26661 773 17764 693 املهرجانات

 9305 20023 3826 19766 املؤسسات والفضاءات الثقافية العمومية*

املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات 

 والتظاهرات الثقافية والفنية
- 4643 - 12431 

 10000 - 6000 - موسم افتتاح مدينة الثقافة

 -  68 - 109 الفضاءات الثقافية الخاصة

 8561 396 4709 292 املبادرات الجمعياتية

  156 255 232 243 املبادرات الفردية

 - 51 70 10 مار الثقافياالستث

 442 52 6701 193 املؤسسات الخاصة

 67559 21618 43946 21306 املجموع

 املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ومدينة الثقافة *تشمل التظاهرات املنجزة عن طريق

اتية واإلستثمار الثقافي مما ساهم في تطور عدد كما عرفت عدد التظاهرات ارتفاعا في عالقة باملبادرات الجمعي

 املهرجانات وخاصة منها الصيفية مع الترفيع في قيمة الدعم وهو ما يبينه الجدول التالي :

  الوحدة: ألف دينار

 تطور الدعم املسند و عدد املهرجانات الصيفية

 قيمة الدعم املسند  عدد املهرجانات الصيفية  

2016 258 2379 

2017 259 3614 

2018 296 8333 

2019 376 14661 

ة أشكال فمنها التمويل املباشر في شكل منح  ومع تطور عدد املهرجانات الصيفية تطورت قيمة الدعم والذي يتخذ عد 

 ومنها في شكل عروض فنية وهو ما سيتم تفصيله من خالل الجداول التالية  :
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  الوحدة: ألف دينار

 جهات بعنوان املهرجانات والتظاهرات الثقافيةالدعم املسند لفائدة ال

 منح مباشرة من الوزارة محالة لفائدة املندوبيات الجهوية
منح من الوزارة محالة لفائدة املندوبيات الجهوية إلقتناء عروض 

 موسيقية

10550 2800 

 

 قيمة العروض العدد العروض املدعومة

 564 116 عروض موسيقية

 747 440 عروض مسرحية

 1311 556 املجموع

وبالنظر ملا تقدم نتبين أهمية وقيمة التمويالت املسندة بعنوان التظاهرات الثقافية واملهرجانات والتطور السريع 

ملؤشرات الدعم مما يستدعينا للوقوف على مدى قدرة وزارة الشؤون الثقافية في حوكمة التصرف في هذه التمويالت بما يساهم 

 ملرجوة وترشيد املال العام.في تحقيق األهداف ا

 تقييم لطرق التصرف في التمويالت املخصصة للتظاهرات الثقافية  -3

تخضع التمويالت املسندة بعنوان التظاهرات واملهرجانات الثقافية من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية واملندوبيات إلى 

ل سواء على مستوى مركزي أو جهوي أو عن طريق جملة من الشروط واإلجراءات وفقا ملسارات مبوبة بحسب صيغ التموي

 الفاعل العمومي، و تتمثل فيما يلي :

 النفقات املنجزة في إطار التمويل العمومي املركزي  -

 النفقات املنجزة في إطار صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني -

 ة تحت إشراف الوزارة.النفقات املنجزة عن طريق املندوبيات الثقافية واملؤسسات العمومي -

 مسار التصرف الخاص بالنفقات املنجزة في إطار التمويل العمومي املركزي   3-1

ألف دينار خالل سنة  4419بلغت جملة االعتمادات املصادق عليها في إطار اللجنة الفنية للتمويل العمومي للجمعيات 

تجدر اإلشارة إلى أن اإلعتمادات املؤشر عليها من  قبل مراقب غير أنه  2018مقارنة بالسنة املالية  %29بتطور بنسبة   2019

ه أن بعض الجمعيات تم  النظر في مطالبها وإسنادها التمويل أ.د    11235املصاريف العمومية بلغت ولعل هذا االختالف مرد 

 جمعية موزعة على النحو التالي: 172وشملت هذه التمويالت ، العمومي دون توفر اإلعتمادات

 جمعية بعنوان تمويل تظاهرات ومهرجانات 81أد لفائدة  1907م إسناد مبلغ ت -

 جمعية بعنوان عروض مدعومة في مجال الفنون الركحية 22أد  لفائدة  327تم  إسناد مبلغ  -
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 جمعية بعنوان تمويل عروض مدعومة في مجال املوسيقى والرقص 14د لفائدة أ 378تم إسناد مبلغ  -

 أد بعنوان دعم املهرجانات في مجال السينما والصورة  475000يات  بمبلغ قدره جمع 9تم  تمتيع  -

 جمعيات بعنوان تظاهرات في مجال التراث والحرف الفنية  9لفائدة   أد 169تم  إسناد مبلغ  -

ة وبنسبة  جمعي 135أد لفائدة  3257وتصبح بذلك مجموع اإلعتمادات املسندة بعنوان التظاهرات الثقافية واملهرجانات 

% و هو ما يبرز أهمية التمويل العمومي املسند بعنوان تمويل التظاهرات الثقافية واملهرجانات من حيث العدد وحجم 84

 التمويل.

   لتـــاليبينها  املسار ايوتعتمد الوزارة عند اسناد التمويل العمومي للجمعيات موضوع التظاهرات الثقافية اإلجراءات  التي 

 : ات التصرف في نفقات التظاهرات الثقافية املنجزة في إطار التمويل العمومي بالجمعياتأهم إشكالي

 2011لسنة  82واملرسوم  2013لسنة  5183في البداية نذكر بان التمويل العمومي للجمعيات يخضع ملقتضيات األمر 

التمويل العمومي للجمعيات على أنه يسند  من األمر املذكور واملتعلق  بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد 3وينص الفصل 

إما لتدعيم نشاطها وتطوير وسائل عملها تبعا لطلبات مباشرة تتقّدم بها الجمعيات أو تنفيذ التمويل العمومي للجمعية "

كل مشاريع تندرج في مجال نشاط الهيكل العمومي وتهدف إلى تحقيق النفع العام وذلك إما تبعا لدعوة للترشح يطلقها الهي

 العمومي املعني أو تبعا التفاقية شراكة بمبادرة من الجمعية ". 

 وبدراسة نشاط إسناد التمويل العمومي للجمعيات  في وزارة الثقافة تبين أنه تشوبه عدة نقائص أهمها : 

 : عدم إحترام الصيغ الترتيبية إلحداث لجنة التمويل العمومي و وإرساء منهجية لعملها -1

ر تعيين -  أعضاء لجنة التمويل العمومي. غياب مقر 
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 غياب تقرير سنوي حول حجم التمويل العمومي املسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات املستفيدة وأوجه إسناده -

 عقد جلسات تمويل عمومي دون إستدعاء مراقب املصاريف العمومية -

د بأسقف إلسناد التمويل  -  عدم التقي 

 :  غياب رؤية واضحة لبرمجة واهداف واضحة -2

 رصد االعتمادات بصورة تقريبية دون دراسة الكلفة الحقيقة لألنشطة املزمع إنجازها بغاية تحقيق أهداف البرنامج. -

غياب رؤية واضحة في توزيع االعتمادات املخصصة للتمويل العمومي حسب البرامج والقطاعات، من ذلك تخصيص  -

 ة التظاهرات ذات الفرجة الحية. % لفائد 84أغلب التمويالت في إطار صبغة االعتمادات حوالي 

غة اتفاقيات الشراكة التي تضمن ارساء يإسناد أغلب التمويالت في إطار صبغة تمويل مباشر رغم أفضلية اعتماد ص -

 أهداف نوعية وكمية.

 : نقائص في تحديد مبالغ التمويل واسناده -  3

العناصر املالية الفعلية للملف، أو مدى  االعتبار بعين يتم في الغالب اسناد تمويالت بطريقة شبه جزافية دون االخذ -

تغطية االعتمادات املرصودة لكافة مطالب التمويل إذ أن العديد من امللفات وردت للجنة بصفة الحقة إلنجازها وتمت دراستها 

 اسبات، وإسنادها التمويل العمومي على سبيل التسوية رغم تحفظ مراقب املصاريف على هذا اإلجراء في عديد املن

تباين في اإلعتمادات املصادق عليها من قبل مراقب املصاريف العمومية واملبالغ املسندة للجمعيات بعنوان التمويل  -

ت دراسة بعض مطالب الجمعيات والنظر فيها وإسنادها التمويل العمومي دون توفر اإلعتمادات  العمومي وذلك مرده أنه تم 

 وذلك في إطار تمويل املهرجانات

 دراسة مطالب تمويل دون أن يقوم املعني بتحديد أطراف التمويل أو تحديد املبلغ املطلوب من الوزارة وعلى هذا يتم   -

 األساس تتم  مغالطة اللجنة في إسناد تمويالت تفوق عادة املبلغ الجملي لتمويل املشروع.

 1 ( 22-20-19-18)الجلسة  2018منح لفائدة الجمعيات الثقافية بعنوان سنة  تسوية  000 423

 2 (1جمعية أبصار للثقافة و ترفيه ذوي اإلعاقة البصرية )جزء  تسوية  000 15

 3 (2جزء ) sicca jazzجمعية أبصار  مشروع فني في مهرجان" تسوية  000 50

 الوحدة : ألف دينار
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رات ثقافية في اطار التمويالت إسناد منح تشجيع على اإلبداع األدبي والفني لفائدة الجمعيات بعنوان مهرجانات وتظاه -

وان صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني وفي ذلك مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل رغم موقف مصالح ناملسندة بع

ورغم معارضة  2017جوان  16ـدد بتاريخ 2982مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة من هذه املسألة موضوع املذكرة عـ

املصاريف العمومية في عديد املناسبات ) لجان التمويل العمومي ومذكرات الواردة بمناسبة التأشير على التعهدات و مراقب 

 نسوق في ما يلي األمثلة التالية:

 مهرجان طبرقة الدولي إلنجاز"مهرجان طبرقة الدولي مهرجان 000 500 17

 نوان"حكاية في حكاية"إلنجاز مشروع فنيبع muséum labجمعية  جمعية 000 500 22

 جمعية مدى للمسرح بتطاوين إلنجاز عمل أدبي بعنوان"الوشم" جمعية 000 750 3

 جمعية البشر للفنون و الخزف إلنجاز مشروع بعنوان جمعية 000 500 1

 "2018جمعية ثقافة و تنمية ألنجاز مشروع فني"سيكا جاز  جمعية 000 000 5

 ة الدولي إلنجاز"مهرجان طبرقة الدوليمهرجان طبرق مهرجان 000 500 17

 جمعية مدى للمسرح بتطاوين إلنجاز عمل أدبي بعنوان"الوشم" جمعية 000 750 3

 جمعية البشر للفنون و الخزف إلنجاز مشروع بعنوان جمعية 000 500 1

 "2018جمعية ثقافة و تنمية ألنجاز مشروع فني"سيكا جاز  جمعية 000 000 5

 إبرام اتفاقيات شراكة مفصلة في حالة اسناد تمويالت بمبالغ هامة :عدم الحرص على  -4

يالحظ عدم الحرص على ابرام اتفاقيات شراكة رغم إسناد مبالغ هامة وفي صورة ادراج اتفاقية فانه ال يتم تسجيل 

 العقود وتضمينها التنصيصات الوجوبية الدنيا التالية :

  حقوق األطراف والتزاماتهم 

  املشروع و روزنامة صرف التمويلمراحل تنفيذ 

 األهداف والنتائج املنتظرة املزمع تنفيذها ومؤشرات املتابعة وقيس اآلداء 

 طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد 

 تحمل تكاليف إضافية زيادة عن التمويل العمومي تتعلق بـ :  - 5

إل ى إثقال كاهل الوزارة بديون إضافية تذاكر سفر لوفود وفرق اجنبية وإقامة الوفود األجانب وتنقالتهم مما أدى  -

 مليون دينار لفائدة الناقلة الجوية التونسية. 6خاصة في مجال النقل الجوي الذي بلغ 
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عدم إدراج مبالغ التمويل الغير مباشر بمحاضر الجلسات إلى جانب عدم تحديد املبالغ التي تسند بعنوان التكفل  -6

دارة الفنّية )على غرار إدارة املوسيقى التي تناقش قيمة العرض املوسيقى وتحّدد بعروض وذلك بعد مناقشتها من طرف اإل 

 مبلغه(، وقد أدى هذا اإلجراء إلى عدم حصر املبالغ الحقيقية التي تمتعت بها الجمعية .

واحيانا دون ان  2013لسنة  5183إسناد تمويالت لجمعيات  دون ان تقدم ملفات كاملة طبقا ملقتضيات األمر  -8

 مة استعمال املال العامال وفر الحد األدنى بما يتضمن الشفافية ولست

 ياب املتابعة والرقابة الجدية :غ -9

غياب متابعة عملية االسناد وعدم تشريك الهياكل الجهوية )املندوبيات( من خالل تقديم مالحظاتهم وابداء الراي  -

للترشح وذلك بتقديم تقرير حول  ةيات الشراكة والدعو بخصوص مطالب تمويل املهرجانات الناشطة بالجهات ال سيما اتفاق

تها على املستوى الجهوي قبل عرضها على لجنة التمويل، حيث يتم إيداع امللفات مباشر لدى مكتب  نشاط الجمعية ومدى فاعلي 

از املشروع وتقديم الضبط املركزي دون املرور باملندوبية الجهوية املعنية. كما يمكن لهذه السلط الجهوية متابعة حسن انج

تقرير في الغرض كرقابة بعدية واعتمادها إما إلسناد القسط الثاني للمنحة أو عند دراسة مطالب الجمعية بعنوان السنوات 

 املالية الالحقة.

غياب تقارير تقييمية لتنفيذ املشاريع وألوجه صرف التمويل العمومي منجزة من قبل هياكل التفقد بمصالح الوزارة  -

 قتضيات االمر املتعلق بالتمويل العمومي.وفقا مل

عدم تركيز قاعدة بيانات على مستوى مركزي تمكن من تجميع طلبات التمويل املمكنة واملعطيات الخاصة بالجمعيات  -

التي تحصلت على تمويل عمومي مهما كانت صيغة التمويل وكذلك االطالع على عدد التمويالت املسندة للجمعية عبر السنوات 

 االستعماالت وتقييمها.  ومآل

غياب متابعة الجمعيات املنتفعة بتمويل العمومي من خالل تقديم قائمة في الجمعيات املتحصلة على التمويل العمومي  -

 :  والنشاط املنجز ومدى تقيدها بـ

   روزنامة التنفيذ 

   ببنود العقد املبرم معها 

    شأنها تجاوز هذه الصعوبات تحديد جملة اإلخالالت واقتراح اإلصالحات التي من 

   عرض العقود التي تم  فسخها واقتراح صيغ استرجاع التمويل العمومي 

 غياب تقرير سنوي حول حجم التمويل العمومي املسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات املستفيدة وأوجه إسناده. -
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 ار التمويل العمومي للجمعيات.أهم املقترحات لتحسين التصرف في نفقات التظاهرات الثقافية املنجزة في إط

إلسناد التمويل الخاص باملهرجانات والتظاهرات الثقافية وذلك  معايير نوعيةضرورة إعداد تصور متكامل لتحديد  -1

 كم الكبير للملفات املعروضة سنويا على أنظار اللجنة البالنظر إلى 

 ات التمويل وكذلك تمكن من تقييمها. اإلسراع في إرساء قاعدة بيانات تمكن من قبول ودراسة ومتابعة ملف -2

تحديد آجال لهذه املهرجانات والتظاهرات الثقافية وآجال تقديم الطلبات لتمكين الهيكل العمومي من آجال معقولة  -3

 للنظر في الطلبات ومن حصول الجمعية على التمويل قبل البدء في تنفيذ النشاط لتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية.

وخاصة اإلقتصادية  (املهرجانات والتظاهرات الثقافية)ية هذه املهرجانات والتظاهرات الثقافية تقييم مردود -4

 واالجتماعية بالجهة وذلك في اطار دراسة مطلب تجديد التمويل العمومي

ضرورة دعم الشفافية والعدالة بين املتقدمين لطلب تمويل عمومي والتي تضمن استدامة الجمعيات الصغرى  -5

 فادة الجمعيات التي تمتلك مداخيل دائمة وذات الهيكلة الجيدة من هذه املنظومة.وكذلك إست

مزيد تكريس مبدأ الشفافية من طرف الوزارة من خالل نشر في بداية كل سنة االعتمادات املخصصة للتمويل  -6

ية تقسيم االعتمادات العمومي للجمعيات على موقعها اإللكتروني قصد التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية مع إمكان

 املخصصة لكل نوع من أنواع التمويل إلدخال توازن وأكثر نجاعة على مختلف آليات التمويل العمومي.

ضرورة تعزيز مبدأ املسائلة أثناء عملية التمويل من خالل اسناد هذه املهمة الى هيكل محايد تابع للوزارة يتولى انجاز  -7

 ملسؤوليات والتجاوزات.تقارير تقييمية في الغرض تحدد فيه ا

ارساء دليل اجراءات ينظم عملية اسناد التمويل العمومي للجمعيات يتضمن أساسا : طريقة التعامل مع الجمعيات - -8

على أساس التنافس في نطاق برامج وتوجهات ثقافية واضحة ومعلنة مسبقا ( ،  –) اسناد تمويل مباشر أو في اطار شراكة 

تماد برامج اطارية تحددها الوزارة وتنخرط فيها الجمعيات والحصول على التمويل حسب األفضلية شروط اسناد التمويل ) باع

واملساهمة في تحقيق األهداف التي ترسمها الوزارة ( ، أسقف محددة ملستويات التمويل العمومي حسب املجال وحسب طبيعة 

 العمل الثقافي أو التظاهرة الثقافية .

وتقييم التظاهرات وتكون تقاريرها مرجعا لالستئناس بها في تحديد مستويات التمويل  تتولى متابعةاحداث هيئة  -9

 بخصوص الطلبات أو املشاريع املعروضة على الهياكل الثقافية للحصول على تمويل أو على دعم . الجديدة

ي إطار التمويل العمومي وفيما يلي  يقترح كاآلتي تعديل املسار ا املعتمد للتصرف في  نفقات التظاهرات الثقافية ف

 وذلك كاآلتي: للجمعيات
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لتصرف في التمويالت املسندة بعنوان التظاهرات الثقافية واملهرجانات املنجزة عن طريق املندوبيات الثقافية ا  3-2

 واملؤسسات العمومية تحت إشراف الوزارة وفي اطار التدخل املباشر:

إال ان وزارة الشؤون الثقافية لم تعتمد سياسة واضحة في إنجاز البرامج  رغم أهمية التمويالت املسندة لهذه الهياكل

 الثقافية  بالجهات مما أدى إلى بروز نقائص متعددة أهمها :

عبر ضبط ومتابعة انجاز األهداف املنوطة بعهدة املؤسسات  الثقافية بالجهات مما أدى إلى  الفعلي غياب االشراف -1

 هداف الخاصة بالبرنامج والتي تتطلب اعتماد منهجية تشاركيةبروز عدة نقائص في إطار األ 

وجود تباين عميق في  تكاليف العروض مما يحتم  تنظيم املجال باستصدار نصوص ترتيبية في الغرض تحدد املبالغ   -2

 الدنيا والقصوى وطريقة االسناد والتقييم.

 يع التظاهرات مما ادى لعدم التقيد بها. تقادم النصوص املتعلقة بخالص لجان التحكيم بالنسبة لجم -3
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تعدد حاالت ازدواجية التمويل فيما يتعلق ببعض التظاهرات من ذاك تظاهرة "ليالي الجهات مدن الفنون للواليات"  -4

 املندوبية الجهوية تطاوين، قبلي.... حيث تم  إسناد تمويالت من طرف وزارة الثقافة ومن املندويبات لنفس التظاهرة.

 التوصيات : بعض

اقرار وجوب اللجوء  إلى ابرام عقود أهداف بين الوزارة واملؤسسات الراجعة لها بالنظر تضبط التزامات الطرفين  -1

وسائل العمل و وتحدد املسؤوليات ومجاالت التدخل والخدمات موضوع التظاهرات الثقافية واملنح املسندة أو كذلك الدعم 

دي الوزارة التكفل بتكاليف استخدام االعوان لضمان عدم مطالبة املعنيين بعقود اسداء ويجدر في هذا الشأن  التذكير بتفا

 الخدمات بالتشغيل.

إرساء آليات للتنسيق والتواصل الدوري مع جميع املؤسسات قصد متابعة مدى انجاز البرامج وتحقيق األهداف  -2

 املرجوة، 

يق األهداف املرسومة في إطار عقود األهداف واالتفاقيات إرساء آليات رقابة ومتابعة ناجعة لتنفيذ البرامج وتحق -3

 املبرمة في الغرض.

 التصرف في املنج املتأتية من صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني بعنوان دعم التظاهرات الثقافية 3-3

ات الثقافية و انطالقا من فضال عن التمويالت املتأتية من ميزانية الوزارة و املندوبيات الجهوية للثقافة لدعم التظاهر 

تم الشروع في اسناد منح متأتية من صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي و الفني و هو صندوق تم إحداثه و ضبط   2015سنة 

.  وفيما يلي مسار إسناد املنح عبر هذا 2013جويلية  31املؤرخ في  2013لسنة  3201شروط تدخله بمقتض ى األمر عدد 

 الصندوق :
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 و يعرف هذا الصندوق عدة نقائص منها  :

 06و  02عدم اصدار مقرر من وزير الثقافة لضبط نسبة الدعم ملختلف القطاعات الثقافية سنويا طبقا للفصلين  -1

 املنظم للصندوق. 2013لسنة  3201من األمر 

واملهرجانات هذا إلى تخصيص أكبر قدر من التمويالت العمومية على الفرجة الحية موضوع التظاهرات الثقافية   -2

جانب الحياد عن مضمون وأهداف الصندوق وذلك بتمويل مصاريف هياكل عمومية في مجاالت ال تتقاطع وأهداف الصندوق 

 وهو ما يبينه الجدول التالي :

 الوحدة : ألف دينار
 املنح املسندة في اطار صندوق التشجيع على االبداع األدبي و الفني

 موضوع املنحة د إليهاملسن بالدينار املبلغ

 املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات والتظاهرات الثقافية أيام قرطاج املسرحية  000 400

 ي بعنوان"عسكر الليل"نسفيان بن فرحات إلنجاز مشروع ف مهرجان  625 10

 بعنوان"حكاية في حكاية" إلنجاز مشروع فني muséum labجمعية  جمعية  500 22

 وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية إلنجاز مشروع "مدينة تونس" لة إحياء التراثوكا  000 100

 املركز الوطني للسينما و الصورة إلنجاز أيام قرطاج السينمائية عمل أدب و فني  000 300

 املرحلة التمهيدية

 
  إصدار البالغ.

فرز امللفات حسب سالمة الوثائق 

والتصنيف حسب القطاعات )لجنة 

  فرز(

  توجيه امللفات إلى اإلدارات الفرعية

عرض امللفات كاملة الوثائق على اللجان 

الفرعية إلبداء الرأي فيها )محاضر 

  سات اللجان الفرعية(جل

عرض امللفات على اللجنة االستشارية 

  للبت فيها

رفع نتائج عمل اللجنة االستشارية إلى 

  الوزير للمصادقة
 إصدار النتائج 

 مرحلة صرف املنح

 
إنجاز اإلتفاقيات حسب خصوصية كل 

  قطاع

  تنزيل القسط األول من املنحة

إعداد اقتراح تعهد باسم الجمعية 

قرار في إسناد التمويل مصحوب ب

ومحضر جلسة التمويل العمومي 

 واتفاقية شراكة بحسب صيغة التمويل

إعداد أمر بالصرف بعد التثبت من 

سالمة الوضعية الجبائية للجمعية 

  وتجاه الصناديق االجتماعية.

 مرحلة التنفيذ والتقييم
انجاز املشروع ومصادقة اللجنة الفرعية عليه )شهادة 

  إنجاز( مع تقديم التقرير األدبي واملالي للمشروع.

  تنزيل القسط الثاني من املنحة

أما بالنسبة للمشاريع التي لم تنجز خالل سنة من 

تاريخ ابرام االتفاقية )مالحظة: اتفاقيات موضوع 

تحتسب بداية السنة  2019البالغ الصادر مثال سنة 

  اقية(منذ تنزيل املنحة وليس تاريخ إبرام االتف

التمديد ملن لم يتمكنوا من إنجاز املشروع في سنة 

بعد تقديمهم ملطلب في الغرض وإعداد اتفاقية 

  تعديلية تمض ى من الطرفين

إنجاز املشروع ومصادقة اللجنة الفرعية عليه 

  )شهادة إنجاز(

  تنزيل القسط الثاني من املنحة

إمكانية التمديد استثنائيا ملن واجهوا ظرفا قاهرا 

منعهم من اإلنجاز بعد عرضه على اللجنة 
 . الستشارية
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 املنح املسندة في اطار صندوق التشجيع على االبداع األدبي و الفني

 موضوع املنحة د إليهاملسن بالدينار املبلغ

 مهرجان طبرقة الدولي إلنجاز"مهرجان طبرقة الدولي مهرجان 500 17

 بتطاوين إلنجاز عمل أدبي بعنوان"الوشم"جمعية مدى للمسرح  جمعية 750 3

 جمعية البشر للفنون و الخزف إلنجاز مشروع بعنوان جمعية 500 1

 "2018جمعية ثقافة و تنمية ألنجاز مشروع فني"سيكا جاز  جمعية 000 5

 دار الفنون بالبلفدير  منحة تسيير تظاهرات 000 35

 تظاهر ات ثقافية 000 31
ساهمة في تغطية مصاريف املسابقات و امللتقيات الوطنيية املكتبات الجهوية للم

 للمطالعة

 مسرح األوبرا منحة إضافية عرض مسرحي  000 25

 و قصد مزيد حوكمة التصرف في املنح املتأتية من الصندوق بعنوان دعم التظاهرات الثقافية فإنه يقترح إرساء إجراءات

 : ترح أن يكون مسار التصرف في تدخالت الصندوق كاآلتيأهداف واضحة للتدخالت وبالتالي يق ضبطتضمن 
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 بعض التوصيات لتحسين التصرف في الدعم املسند للتظاهرات الثقافية :

 مراجعة أغلب النصوص الترتيبية الحالية التي لم تعد تتالءم مع واقع القطاع -1

 العمل على تعريف التظاهرة الثقافية ومقوماتها  -2

 ة ثقافية وأهداف عملية واضحة ومعلنة للجميعإرساء سياس -3

 اعتماد منهج تشاركي في التصرف في الدعم املسند -4

 اعتماد طرق تصرف اكثر فاعلية وتعميم الرقابة والتقييم الكافي على مختلف عمليات الدعم -5

تلف املتدخلين الذي يعتبر عائقا أمام تطور القطاع حيث ينص على أجور زهيدة ملخ 1989لسنة  438مراجعة األمر  -6

 بما يجعلها غير مقبولة من كل األطراف

 إصدار تقرير سنوي مفصل حول الدعم املسند من وزارة الشؤون الثقافية وهياكلها ملختلف التظاهرات واألنشطة. -7
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 11حوصلة 

 حور التصرف في التظاهرات الثقافيةم

 

وتتولى وزارة الشؤون  ل هذه التظاهرات وتتنوع أشكا دتمثل التظاهرات الثقافية إحدى مكونات العمل الثقافي وتتعد

ألف تظاهرة سنويا عبر مختلف برامجها وذلك إما عبر ميزانية الوزارة أو  25الثقافية والهياكل الراجعة لها بالنظر دعم حوالي 

 داع األدنى والفني.باإل ميزانيات الهياكل الراجعة لها أو ميزانية صندوق التشجيع الراجعة لها أو ميزانية صندوق التشجيع على 

م.د في سنة 62مليون دينار مقابل  129لتبلغ  2019وقد عرفت االعتماد املخصصة لهذا الدعم تطورا هاما في سنة  

2018 . 

 ويعرف التصرف في دعم التظاهرات الثقافية عدة نقائص أهمها:

 الثقافيغياب سياسة ثقافية واضحة وأهداف عملية تغطي مختلف أبعاد ومجاالت العمل  -1

املرفوضة من ) 1989لسنة  438تقادم أغلب النصوص املنظمة للقطاع وعدم مالئمتها لواقع الحال وخاصة األمر  -2

أمام تطور القطاع والتصرف فيه من كل األطراف والذي أصبح عائقا أمام تطور القطاع  اوالذي أصبح عائق (كل األطراف

 .والتصرف فيه

باشر وغير املباشر ) عبر  تحمل كلفة العروض أو نفقات( على أنشطة الفرجة تركيز إسناد التمويل العمومي امل -3

 الحية على حساب بقية مجاالت العمل الثقافي

 غياب اجراءات واضحة وشفافة إلسناد التمويل العمومي وضعف أداء لجان اسناد التمويل العمومي. -4

تصرفا سليما وشفافا مما يعرض املال العام اسناد التمويل العمومي لجمعيات ال توفر ملفات كاملة وال تثبت  -5

 لعدة مخاطر.

 اسناد التمويل العمومي دون التقيد بحجم امليزانيات مما  يبقيه في عدة حاالت مجرد وعد -6

 ملسندة اغياب شبه تام ملتابعة مآل التمويل والرقابة على مدى استعماله وفق املطلوب رغم اهمية املبالغ  -7

 تصرفها ضمنللوزارة تكليف جمعيات بإنجاز األنشطة التي من املفروض أن تنجزها  تولي بعض الهياكل التابعة -8

اسنادهم منحا لذلك بغاية  التفص ي من الرقابة على النفقات العمومية وللتمكن من تأجير اعوان هؤالء الهياكل واملتدخلين و 

 .1989لسنة  438بمبالغ ال يسمح بها األمر 

 بنتائجها الكمية والنوعية شطط كلفة بعض التظاهرات مقارنة -9

 تحمل الوزارة وهياكلها لعدة تكاليف تظاهرات ثقافية دون مبرر واضح -10

 غياب ابرام اتفاقية مفصلة مع املستحقين من الدعم رغم اهمية املبالغ املسندة. -11

 وجود سلوكيات محاباة وتفاضلية في اسناد التمويل العمومي في غياب اهداف وسياسة ثقافية واضحة وغياب -12

 مقتضيات للشفافية.
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 ردودية التظاهرات الثقافية املدعومة من الوزارة وهياكلها.ملغياب تقييم   -13

 نقائص متعددة في التصرف في صندوق تشجيع اإلبداع األدبي والثقافي -14

ي إطار نفقات التظاهرات وبمبالغ هامة غير قانونية لغياب فاسناد الوزارة ومؤسساتها تأجير غير قانوني ألعوانها  -15

 نصوص تنظمها.

كل هذه النقائص وغيرها جعلت العمل الثقافي في تونس ال يرقى إلى املستوى املطلوب وال يستجيب النتظارات األغلبية 

وال يتكامل مع بقية السياسات العمومية ومنها االستثمار والثقافة والتربية والسياحة وغيرها حيث بقيت اساليب التصرف 

 عدة نقائص باإلضافة لعدم شفافيتها وانتشار سوء التصرف فيها. تقليدية وغير ناجعة وتشوبها

 و يقترح في هذا املجال :

 1989لسنة  438مراجعة اإلطار الترتيبي وخاصة األمر  -1

 إرساء أهداف عملية وسياسية ثقافية واضحة ومعللة -2

 ارساء أدلة اجراءات مفصلة إلسناد الدعم العمومي -3

ل املستفيدين من الدعم وعلى التظاهرات املعنية ويكون ذلك وجوبيا كلما فاق فرض الرقابة والتقييم على ك -4

 الدعم مبلغا معينا.

 اسناد املبالغ الهامة من الدعم مقابل اتفاقيات تنص على األهداف النوعية والكمية املنتظرة -5

 اشهار اسناد الدعم العمومي سنويا عبر تقرير سنوي بضوابط الفاعلية والنجاعة -6

 ساليب التصرفمراجعة ا -7

 تكوين املستفيدين من الدعم وتحسيسهم حول  وجوب التنفيذ. -8

واشهار ما يسند علنا للحد من سوء  املتوفرةمنع اسناد تأجير ومنح مالية ألعوان الوزارة وهياكلها خارج التراتيب  -9

 التصرف والقطع أمام االتهامات السائدة.

الفنية وتكليف لجان مشتركة تتضمن ضمن تركيبتها  الاألعمارساء مقاييس واسقف إلسناد التمويل وشراء  -10

 إطارات من غير وزارة الثقافة لضمان الحد الكاف من الشفافية والبعد عن تضارب املصالح.
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 املحور السادس: الرقابة على التأجير وإشكالياتها

 الرقابة على كتلة االجور واشكالياتها

 مقدمة

ألف  16806بمبلغ قدره  2019أبواب صرف ميزانية الدولة اذ تم التعهد سنة تمثل كتلة االجور الجانب االكبر من 

من مجموع  % 64)دون احتساب نفقات التأجير املحملة على العنوان الثاني مليزانية الدولة وصناديق الخزينة( وهو ما يمثل دينار

 الدولة.من مجموع ميزانية %42عتمادات املتعهد بها بالنسبة للعنوان االول ونسبة اال 

ويمكن تعريف كتلة األجور بأنها مجموعة املبالغ املدفوعة لألعوان العموميين يضاف إليها املساهمات االجتماعية 

 والخصم من املورد.

 ،وتتكون كتلة االجور خاصة من:

لرجوع با ،ويحتسب1997نوفمبر  10املؤرخ في  1832تضبطه جملة من النصوص من أهمها ، األمر عدد : االجر األساس ي-

 عليها. إلى شبكة األجور الخاصة به والدرجة املتحصل

املنح الخصوصية القارة واملتغيرة تمثل املنح عنصرا اساسيا من عناصر االجر الى جانب املرتب االساس ي ومنها املنح: -2

رتبطة بالوظيفة الى جانب والتي تختلف باختالف األنظمة األساسية لألعوان العموميين ومنها منح مرتبطة بالرتبة ومنح أخرى م

 بعض املنح األخرى مثل منحة اإلنتاج ومنحة الساعات اإلضافية وتتعدد النصوص التي تضبطها.

 املساهمات االجتماعية  -3

 .االقتطاعات بعنوان الخصم على املورد-4

سم بالتشعب ويعود ذلك أساسا إلى: 
 
 يالحظ ان النظام القانوني والترتيبي يت

 لنصوص القانونية املنظمة للتأجير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. عدم نشر كل ا -

 نظاما خصوصيا(. 140تضخم عدد االنظمة االساسية الخصوصية)حوالي -

 تنوع املنح الخصوصية وتكاثرها -

 الفوارق الكبيرة في مستوى التأجير بين مختلف املوظفين العموميين. - 

من نجاعة اعمال الرقابة على نفقات األجور خاصة في  حد  التي ت يفرز عديد املخاطر   ومن شأن هذا التنوع و التشتت أن

 .ظل التطور املتواصل في حجم كتلة األجور في تونس



 2019التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومّية لسنة 

308 

وسيتطرق هذا املحور إلى اإلشكاليات املتعلقة بالتصرف في كتلة األجور والرقابة عليها من طرف مراقبة املصاريف وسبل 

 تجاوزها :

 لة األجور املتعهد بها :تطور كت    

 نفقات التأجير املتعهد بها واملحمولة على ميزانية الدولة : -1-1

 شهدت نفقات التأجير املتعهد بها في تونس تطورا هاما خاصة في السنوات االخيرة وهو ما يبينه الجدول التالي:

                                                                                                      الوحدة: ألف دينار                                                       
 2019نسبة التطور سنة 

 

 نفقات التأجير املتعهد بها  2017سنة  2018سنة  نسبة التطور  2019سنة 

 املبلغ 14364 14780 2,89% 16806 13,71%

 املصدر: منظومة أدب

 ألف دينار الوحدة:

الى الزيادات العامة في االجور التي تم اقرارها سنتي 2019وتعزى هذه الزيادة الهامة في كتلة االجور التي شهدتها سنة  

تمثل اساسا في التخفيض في مبلغ الخصم من املورد املستوجب على أجور املوظفين عتماد جبائي في شكل ا 2018و 2017

بصفة  2019والتي تم تفعيلها سنة 2018من قانون املالية لسنة  65و 2017قانون املالية لسنة من  15العموميين طبقا للفصلين 

رجعية، وقد نتج عن ذلك الترفيع في املنح الخصوصية لكل سلك اضافة الى الزيادات العامة في االجور التي تم اقرارها لنفس 

 السنة.

رئاسة الحكومة للحد من تضخم كتلة االجور خاصة عبر  على الرغم من عديد االجراءات التي تم اتخاذها من طرفو

 املناشير املوجهة للسادة الوزراء حول اعداد ميزانية الدولة مثل:

13000000

13500000

14000000

14500000

15000000

15500000

16000000

16500000

17000000

2019 2018 2017
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 عدم اقرار أي انتدابات جديدة باستثناء خريجي مدارس التكوين-

 عدم تعويض الشغورات الناتجة عن االحالة عل التقاعد.-

 ة.اعادة توظيف املوارد البشرية املتوفر -

 التحكم في برامج الترقيات السنوية وتأجيلها.-

 احكام التصرف في منحة الساعات االضافية ومنح االنتاج.-

فقد واصلت كتلة االجور في تونس ارتفاعها، كما ان هذه االجراءات لم تكن لها اثار ايجابية على مستوى التحكم في حجم 

 ر السلبية منها:كتلة االجور بميزانية الدولة الى جانب عديد االثا

 تمت مالحظة نقص في املوارد البشرية لعديد القطاعات نتيجة عدم تعويض املحالين على التقاعد . -

ضعف اجراءات اعادة توظيف املوارد البشرية املتوفرة وما يطرحه من اشكاليات على االداء خاصة وانه هناك عديد -

 .القطاعات تحتاج كفاءة عالية وتكوينا خصوصيا  .

والتي تختلف فيها نسب التأجير من هيكل الى اخر رغم تشابه  عدم تجانس سياسة التأجير بين املنتمين لنفس القطاعات-

 املهام واملؤهالت العلمية واالنظمة االساسية.

 نفقات التأجير املتعهد بها على مستوى الجماعات املحلية : -2-1

 ملجالس الجهوية والبلديات حسب ما يبينه الجدول التالي:تشمل نفقات التأجير بالنسبة للجماعات املحلية نفقات ا

 الوحدة: ألف الدينار

نسبة اعتمادات التأجير املتعهد بها حسب الواليات من 

 اجمالي تأجير الجماعات املحلية

 مجموع اعتمادات

 التأجير املتعهد بها
 الواليات ) املجالس الجهوية والبلديات(

 والية تونس 108.286 18.9%

 والية اريانة 50.982 8.9%

 والية صفاقس 41.539 7.2%

 والية بن عروس 39.277 6.8%

 والية نابل 35.493 6.2%

 والية سوسة 35.335 6.1%

 والية قفصة 29.766 5.2%

 والية املنستير 27.068 4.7%

 والية القصرين 22.408 3.9%

 والية بنزرت 21.398 3.7%

 والية مدنين 18.718 3.2%
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نسبة اعتمادات التأجير املتعهد بها حسب الواليات من 

 اجمالي تأجير الجماعات املحلية

 مجموع اعتمادات

 التأجير املتعهد بها
 الواليات ) املجالس الجهوية والبلديات(

 والية القيروان 17.065 3%

 والية املهدية 16.139 2.8%

 والية منوبة 15.067 2.6%

 والية قابس 13.765 2.4%

 والية الكاف 12.665 2.2%

 والية جندوبة 11.695 2.1%

 والية باجة 10.297 1.8%

 والية سيدي بوزيد 9.460 1.65%

 والية توزر 8.608 1.5%

 والية سليانة 8.572 1.5%

 والية زغوان 6.523 1.14%

 والية قبلي 6.281 1.1%

 والية تطاوين 5.590 0.9%

 املجموع 571.997 100%

 املصدر: منظومة أدب

ي وهو ما يمثل حوال ألف دينار 571.997بلغت قيمة املبالغ املتعهد بها في مجال التأجير على املستوى الجهوي حوالي 

ملحلية النسبة مليزانية الدولة، ويعتبر هذا املبلغ ضئيال وال يغطي حاجة الجماعات امن قيمة االعتمادات املتعهد بها ب % 3نسبة

 .تركيز املسار الالمركزي   من املوارد البشرية خاصة مع توجه الدولة التونسية نحو

 % 19حوالي  وبالرجوع الى هذه اإلحصائيات فان والية تونس تستأثر بالنصيب األكبر من قيمة األجور املتعهد بها اذ تمثل

دة ثم واليات سوسة ونابل وبن عروس كل واح % 7ثم والية صفاقس ب % 8من مجموع األجور املتعهد بها ثم تليها والية اريانة ب 

ل بقية من اجمالي اعتمادات التأجير املتعهد بها لكامل الواليات ، وتمث % 52وبذلك تستأثر هذه الواليات بنسبة، % 6منها بنسبة 

 الي:من اجمالي اعتمادات التأجير املتعهد بها حسب ما يبينه الرسم البياني الت % 48والية نسبة  18البالغة عددها الواليات و 
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كما نالحظ ان نسب التأجير في عديد الواليات تعتبر ضعيفة خاصة واليات تطاوين وقبلي وتوزر وسيدي بوزيد وسليانة 

ة التأطير بهذه الواليات والنقص الذي تشهده في اإلطار البشري، وهذا من وهو ما يدل على ضعف نسب% 1وباجة وزغوان بنسبة

التي تشكو بدورها عدة مؤشرات ضعيفة في و شانه ان يؤثر سلبا على العمل البلدي و  على نسق انجاز املشاريع بهذه الواليات 

 مجال التنمية وتعطال كبيرا في انجاز املشاريع العمومية.

 ي رقابة نفقات التأجير :دور مراقبة املصاريف ف -2

 يمارس مراقب املصاريف العمومية رقابته في هذا املجال على عدة مستويات:

 رقابة مستندية على مقترحات التعهدات الخاصة بالتأجير. -

 رقابة على كتلة األجور حسب مقتضيات منظومة التصرف حسب األهداف. -

 رقابة الحقة على التأجير. -

 ى مستوى التعهدات بالنفقات العموميةالرقابة على كتلة األجور عل -1-2

يمارس مراقب املصاريف العمومية رقابة مسبقة على النفقات العمومية وفقا ملجلة املحاسبة العمومية وألحكام األمر 

املؤرخ في  2012لسنة  1683املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية واألمر عدد  2012نوفمبر  19املؤرخ في  2012لسنة  2878عدد 

واملتعلق بضبط النظام 2019جويلية  1مؤرخ في  2019لسنة  612والذي تم تنقيحه بمقتض ى االمر حكومي عدد  2012اوت  22

 االساس ي الخاص بأعوان سلك مراقبة املصاريف العمومية.

             
     

                      
                        

   ة                             
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وتخضع وجوبا للتأشيرة املسبقة ملراقب املصاريف العمومية بواسطة تعهد كل ثالثة أشهر، نفقات التأجير 

 .ساهمات في نظم التقاعد والحيطة االجتماعية واملنح امللحقة باألجور واملرتباتوامل

 ويتثبت مراقب املصاريف عند مراقبته لتعهدات التأجير خاصة من:

 تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية املنظمة للتأجير.-

 ".انصاف"صحة احتساب املبلغ الجملي للتأجير على ضوء القائمات املقدمة من منظومة -

تسجيلها على كتلة األجور ومعرفة  تماجراء املقاربات الضرورية على نفقات التأجير للوقوف على أهمية التغييرات التي -

 أسباب ذلك.

 والتثبت من شرعية هذه االعمال والوثائق املثبتة للتغييرات املسجلة على الوضعيات اإلدارية للموظفين العموميين. 

عينات من مكونات األجور املسجلة على منظومة انصاف للتثبت من شرعية وصحة املعلومات القيام برقابة على  -

 إدراجها بمنظومة "انصاف". تماملتعلقة بالوضعية اإلدارية لألعوان والتي 

االعتماد على الوثائق املستخرجة من منظومة انصاف وخاصة الوثائق التي تثبت نوعية التغييرات املدخلة على كتلة  -

جور إلجراء رقابته على كتلة االجور، ويمكن في هذا اإلطار االستئناس بعديد الوثائق مثل وثيقة مقارنة بين الشهر الحالي األ 

ق :مثلة هذه الوثائأوالشهر السابق، وثيقة امللحقات املنجرة عن التصديق عن املقررات اإلدارية. وفما يلي بعض 
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التعهدات الخاصة بنفقات التأجير  يمكن جرد جملة من االشكاليات و النقائص املتعلقة  وتبعا ألعمال الرقابة على

 بالتصرف في كتلة األجور و منها خاصة : 

عدم وصول املعلومات الخاصة بالوضعيات اإلدارية للموظفين العموميين من قبل الهياكل العمومية إلدارة الشؤون - 1

رجع ذلك الى افتقاد اإلدارة لنظام معلوماتي يجمع بين كل املتدخلين في مسار التأجير، وقد و ياإلدارية او وصولها بشكل متأخر 

 .ينجر عن ذلك خالص أجور غير مستحقة )خالص عون في حالة تقاعد او الحاق او اعفاء من وظيفته.(

ن تؤدي الى تمتع املوظف عدم املصادقة على جميع القرارات اإلدارية من طرف مصلحة الشؤون اإلدارية والتي يمكن ا-2

 العمومي بعدة منح متنافرة في نفس الوقت مثل التمتع بسيارة وظيفية واملنحة الكيلومترية.

أن يكون هذا االخالل ناتجا عن نقص ادراج معطيات غير صحيحة للعناصر الفردية املكونة مللف العون ويمكن -3

ونشرها الى جانب عدم مطابقة امللف اإلداري للعون مع املعطيات املدرجة الوثائق املتعلقة بإدخال البيانات في نظم املعلومات 

 .بالنظام املعلوماتي

 .صعوبة التثبت من تفعيل كل القرارات اإلدارية والتحقق من معالجتها على منظومة انصاف-4

صوص املنظمة الن صعوبة التثبت من عناصر تأجير الحاالت الخاصة على غرار الوزراء وغيرهم نظرا لعدم نشر-5

 .لتأجيرهم

صعوبة التثبت من عناصر التأجير املدرجة على قائمة األوامر بالصرف الجماعية مما يمكن ان ينجر عنه إسناد مبالغ -6

 .غير مستوجبة

 صعوبة التثبت من مالحق األجور املنجرة عن املصادقة على القرارات اإلدارية.-7

والتحقق من تسجيل جميع املعطيات املحينة ببطاقة الوضعية ات العون عدم املتابعة الشهرية ملستحقات أو متخلد-8

 الشخصية.

 صعوبة متابعة اذون استرجاع األموال خاصة في حالة مغادرة العون اإلدارة املعنية.-9

 140لي تعدد األسالك اإلدارية وشبكات األجور واملنح الخاصة بها مما يمثل صعوبة في القيام بالرقابة على األجور)حوا-10

 نظاما خصوصيا(.

غياب دليل عملي للرقابة على املرتبات واألجور الشهرية التي تصرف وفق التراتيب والشروط القانونية املنصوص عليها -11

 من مجلة املحاسبة العمومية. 126و 96بالفصلين 

 اإلنتاج والساعات اإلضافية.صعوبة الرقابة على اسناد بعض املنح خاصة على مستوى رقابة العمل املنجز مثل منح  -12
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صعوبة الرقابة على تشغيل املتقاعدين مثل عقود إسداء الخدمات وعقود التنشيط واملدرسين بمدارس التكوين  -13

 خاصة في غياب منظومات إعالمية مندمجة.

ية اقتطاع صعوبة مراقبة تأجير املكلفين بمأمورية في غياب نصوص قانونية واضحة تضبط كيفية تأجيرهم وكيف -14

املساهمات االجتماعية واملنحة الكيلومترية عند تمتعهم بسيارات وظيفية خاصة بالنسبة للقادمين من خارج نظام الوظيفة 

 العمومية.

صعوبة الرقابة على التأجير الخاص باألعوان امللحقين لدى الهياكل العمومية واملنتمين للمنشآت العمومية والقطاع  -15

ين نظام التأجير واالشكاليات املطروحة على منظومتي انصاف وادب وطريقة صرف هذه االعتمادات اذ يقع الخاص من حيث تبا

اللجوء الى ابرام اتفاقيات مع املنشآت العمومية الراجعين إليهم بالنظر التي تقوم بصرف األجور لفائدة هؤالء االعوان 

وبات بخصوص متابعة وضعياتهم املالية واإلدارية وصحة التمتع واسترجاعها من الوزارات مع ما تطرحه هذه الطريقة من صع

 ببعض االمتيازات االصلية التابعة ملؤسساتهم

 كما تجدر االشارة إلى وجود اشكاليات ذات عالقة بمنظومة انصاف و تمثل مخاطر  ذات درجة عالية و منها خاصة : 

يتعلق االمر بعديد القرارات اإلدارية املنجزة واملصادقة  إمكانية وجود أخطاء في اسناد مالحق األجور خاصة عندما -1

 عليها في نفس الشهر. مثال: انجاز قرارات عطل مرض عادي وعطلة امومة او والدة او عطلة مرض طويل األمد.

صة إمكانية عدم قبول كل القرارات اإلدارية من طرف منظومة انصاف والتي تمت املصادقة عليها وعدم القيام باملقا -2

 من ذلك مثال تمت مالحظة ذلك عند ادراج قرار إيقاف وارجاع مرتب وقرار عطلة مرض مع نصف املرتب.

 عدم اإليقاف اآللي لبعض الوضعيات اإلدارية وبعض العقود رغم انتهاء مدتهامثل عقود العمل بنظام نصف الوقت -3

 عقود العمل بنظام خمس الوقت واإللحاق.

االلي لبعض املنح الى مرتب العون رغم املصادقة على القرار اإلداري مثال ذلك يتوجب حذف  عدم الحذف او االرجاع -4

 املنحة الكيلومترية عند اسناد السيارة الوظيفية بمنظومة انصاف.

وجود أخطاء في اسناد مالحق أجور عند استئناف العمل إثر العطل بدون اجر وعطل امومة وكذلك وجود أخطاء في  -5

 داء على الدخل خاصة عندما يتعلق االمر بإسناد ملحق اجر هام يخص عدة أشهر.احتساب األ 

محدودية الرقابة على األجور وغياب آليات للمتابعة اإلدارية على صحة القرارات اإلدارية املتخذة والتي تهم االعوان  -6

لعمومية نظرا امن طرف مراقب املصاريف  العموميين عند ادراجها بمنظومة انصاف والتثبت من صحة الوثائق املثبتة لألجر

لعدم امتالكه مفتاح يمكنه من الولوج الى هذه املنظومة وغياب الربط بين منظومة إنصاف ومنظومة أدب وبين منظومات 

الصناديق االجتماعية على غرار )نقلة األعوان، ملحق األجور، التسميات في الخطط الوظيفية، الترقيات، منح االمتيازات 

 ينية، عطل املرض، عدم الجمع بين االمتيازات العينية واملالية، الخصم من األجر الخ ...(الع
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ادراج قرارات إدارية ومالية على منظومة انصاف من طرف املتصرفين العموميين دون إمكانية تدخل مراقب املصاريف  -7

 ار التأجير.مع ما تمثله من مخاطر على صحة مبالغ التأشيرات املسندة من طرفه في إط

 الرقابة على كتلة األجور وفق مقتضيات منظومة التصرف حسب األهداف. -3

عرف دور مراقب املصاريف العمومية تطورا على مستوى إجراءات الرقابة على كتلة األجور خاصة مع إرساء منظومة 

 : ا فيالتصرف في امليزانية  حسب األهداف وذلك بإضافة مهام وآليات رقابية جديدة تتمثل أساس

 الرقابة على التأجير من خالل التأشير على البرمجة السنوية للنفقات.-

 الرقابة على التأجير من خالل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية.-

 الرقابة على كتلة األجور وفق مقتضيات منظومة التصرف حسب األهداف.  - 1-2

املنظم ملراقبة املصاريف  2012لسنة  2878من األمر عدد  11 الفصليتولى مراقب املصاريف العمومية عمال بأحكام  

املتعلق بإجراءات البرمجة والتأشير عليها ،  الرقابة على ديمومة  2013نوفمبر   25العمومية و قرار رئيس الحكومة املؤرخ في 

 امليزانية من خالل البرمجة السنوية للنفقات و تحييناتها

للنفقات يولي مراقب املصاريف العمومية أهمية كبرى لكتلة األجور نظرا لحجمها الهام وعند مراقبته للبرمجة السنوية 

قدرة امليزانية على مجابهة النفقات »على مستوى ميزانية الدولة وما تمثله من مخاطر خاصة على ديمومة امليزانية وهي 

باإلضافة إلى تناسق اعتمادات البرمجة مع  الوجوبية والحتمية مليزانيات السنة املعنية بالبرمجة والسنوات املوالية

يتعلق بضبط  2013نوفمبر  25ـالفصل األول من قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في “) .اإلمكانيات التي توضع على ذمة املتصرف

ي امليزانية إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات املعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف ف

 حسب األهداف (

يتثبت مراقب املصاريف العمومية من خالل وثيقة البرمجة السنوية للنفقات عند مراقبته للنفقات الخاصة بكتلة 

تغطية نفقات تأجير االعوان املباشرين االجور الخاصة خاصة من ديمومة امليزانية وقدرتها على مجابهة النفقات الوجوبية أي 

بهم خالل السنة املالية السابقة املعنية بالبرمجة وباشروا اعمالهم دون ان يقع خالصهم مثل االعوان امللحقين الذين وقع انتدا

مدى تغطية ميزانية الهيكل العمومي لتأجير أي والنفقات الحتمية واملنتدبين والذين يتم خالصهم في شكل مالحق لألجور،

غييرات املدخلة على وضعياتهم والتي ينجر عنها انعكاس مالي على كتلة االجور مثل االعوان املباشرين مع االخذ بعين االعتبار الت

تطابق مجموع تراخيص الخطط بالنسبة إلى كل هيكل مع الخطط املرخص فيها  ، وكذلك التثبت منالترقيات والزيادة في األجور 

ت التأجير بعنوان هذه االنتدابات والتثبت من ة وتوفر االعتمادات اإلضافية والضرورية الخاصة بتغطية نفقابقانون املالي

 مطابقة املخطط الزمني لتنفيذ البرنامج السنوي لالنتدابات مع البرمجة املقدمة.
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كما يجب تحيين البرمجة السنوية للنفقات بهدف مواكـبة أهـداف وأنشـطـة جديدة لم تـكن متوقعة في بداية الـسـنة  

 املالـيـة أو خـاللـهـا:

 على األقل خالل السنة )كل سداسية(. مرتين-  

  عند رغبة رئيس البرنامج.-

 بطلب من مراقب املصاريف العمومية ال سيما عند معاينته مخاطر من شأنها أن تمس من ديمومة امليزانية-

 وتتم مراقبة البرمجة املحينة من طرف مراقب املصاريف العمومية باالعتماد خاصة على العناصر التالية: ـ

 ابعة تقدم تنفيذ نفقات التأجير مقارنة بالبرمجة األصلية ومعاينة الفوارق ودراسة مبرراتها.مت-

 مراقبة التحويالت املنجزة وتأثيرها على البرمجة االصلية للنفقات.-

 على ديمومة امليزانية. مقبولية التغييرات املدخلة ومدى تأثيرها-

 ى ديمومة امليزانية.محافظتها عل و  مدى مقبولية البرمجة املحينة-

 مدى التقدم في خالص مالحق االجور وتسويتها في اآلجال املنصوص عليها بالبرمجة االصلية.-

 من قرار فتح املناظرة واجراء االختبارات واختيار املترشحين. متابعة مدى انجاز برنامج االنتدابات-

من قبل املتصرف العمومي كسوء تقدير قيمة تقييم مبررات التحيين والتي يجب ان ال تكون ناتجة عن تقصير -

 االعتمادات املبرمجة لخالص االعوان العموميين.

 معاينة املخاطر التي من شانها التأثير على ديمومة امليزانية ومناقشتها مع رؤساء البرامج. -

لنفقات خالل السنة املالية و قد أفضت أعمال مراقبي املصاريف العمومية فيما يتعلق بالرقابة على البرمجة السنوية  ل 

 إلى وجود مخاطر ميزانتية  متمثلة خاصة في ما يلي :  2019

عدم قدرة بعض امليزانيات على تغطية الكلفة السنوية لألجور حيث تبين أن االعتمادات املرصودة لبعض الوزارات  -1

ن و إجراء املقاربات مع كلفة أجور  شهر جانفي أشهر و ذلك بعد التثبت في قائمة األعوا 10بعنوان نفقات التأجير ال تغطي سوى 

و احتساب الكلفة السنوية املستحقة على ضوء الوثائق املصاحبة للبرمجة السنوية للنفقات ) برنامج الترقيات ، الزيادات  2019

 املبرمجة ...( 

خالل مقارنة الحاجيات غياب تحديد دقيق للحاجيات السنوية من كتلة األجور بالنسبة لبعض امليزانيات و ذلك من  -2

 الحقيقية مع الوثائق الخاصة باألعمال التحضيرية للميزانية و ذلك سواء بالزيادة أو بالنقصان 

احتساب زيادات في األجور غير مبرمجة مسبقا ) عند إعداد امليزانية ( و ذلك خاصة بالنسبة للزيادات التي تم االتفاق  -3

 ة عليها بعد االنتهاء من مناقشة امليزاني
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وجود تأخير في احتساب الترقيات و االنتدابات بالنسبة لبعض الوزارات ) تراخيص تهم سنوات سابقة ( و هو ما يؤثر  -4

 على قدرة امليزانية في تغطية الحاجيات السنوية 

 عدم احترام املفهوم البرامجي عند تحديد االعتمادات املخصصة لنفقات التأجير و يتمثل ذلك خاصة في :  -5

  يم االعتمادات املخصصة لألجور ببرنامج القيادة و املساندة دون توزيعها على بقية البرامج تم ترس 

   ) عدم مطابقة االعتمادات املرسمة ببعض البرامج مع الحاجيات الحقيقية للبرنامج ) العدد الفعلي لألعوان 

  . عدم إملام بعض رؤساء البرامج بكتلة األجور الخاصة ببرامجهم و تطورها 

من خالل مراقبة البرمجة السنوية  للنفقات فقد تمت التأشيرة  2019تبعا لإلشكاليات التي تمت مالحظتها خالل سنة  و

على البرمجة السنوية للنفقات و  سجل مراقبو املصاريف العمومية  الذين عاينوا هذه املخاطر تحفظاتهم على البرمجة السنوية 

ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة لتجاوز االشكاليات املثارة سواء بالقيام بالتحويالت الالزمة األصلية و  قدموا توصيات كتابية على 

 أو طلب إعتمادات تكميلية من وزارة املالية ...

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية بالنسبة لكتلة التأجير -2-2

 مرحلة أساسية إلرساء
لة للنفقات، ذلك أن اعفاء  إن تقدير نظام الرقابة الداخلية للميزانية يعد  نظام الرقابة املعد 

ن من التحقق من جودة التصرف. ويقصد 
 
ال يمك بعض املصاريف من الرقابة املسبقة يفترض وجود نظام رقابة داخلية فع 

قصد مجموعة االجراءات والوسائل املوضوعة في مستوى كل هيكل والتي يتم اعتمادها ببنظام الرقابة الداخلية للميزانية "

معالجة املخاطر وتوفير درجة معقولة من التأكد من جودة محاسبة امليزانية لتفادي مخالفة التراتيب الجاري بها العمل في 

شروط  2014أفريل 7قرار رئيس الحكومة مؤرخ في . وقد ضبط ميدان االنفاق العمومي واملحافظة على ديمومة امليزانية"

قبل مراقبي املصاريف العمومية على الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف  وقواعد الرقابة املعدلة املمارسة من

 في امليزانية حسب األهداف.

وقد استثنى قرار رئيس الحكومة بعض النفقات العمومية من مجال تطبيق الرقابة املعدلة والتي اعتبرها أنها ذات    

لتي تبقى خاضعة للتأشيرة املسبقة ملراقب املصاريف العمومية مهما كان مبلغها، خطورة عالية بطبيعته منها نفقات التأجير وا

أما بقية النفقات األخرى فتتمثل في ضبط سقف للرقابة املعدلة للنفقات وذلك بتحديد مبلغ تكون في حدوده النفقات غير 

ة املعدلة إرساء أنظمة رقابة داخليةبصفة . كما يجب على الهياكل العمومية الخاضعة لنظام الرقابخاضعة للتأشيرة املسبقة

 تدريجية في أجل سنتين من تاريخ االنخراط في نظام الرقابة املعدلة.

لسنة  1683واملتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  2019جويلية  1مؤرخ في  2019لسنة  612مر الحكومي عدد اال  واوكل

ساس ي الخاص بأعوان سلك مراقبة املصاريف العمومية برئاسة املتعلق بضبط النظام األ  2012أوت  22املؤرخ في  2012

 .تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على امليزانيةملراقب املصاريف العمومية  الحكومة
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املتعلق  2014أفريل  7قرار رئيس الحكومة مؤرخ في تتمثل اهداف الرقابة الداخلية للميزانية حسب الفصل الثالث من 

رقابة املعدلة املمارسة من قبل مراقبي املصاريف العمومية على الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية بضبط شروط وقواعد ال

 الى: لنظام التصرف في امليزانية حسب األهداف

 التأكد من جودة محاسبة امليزانية لتفادي مخالفة التراتيب الجاري بها العمل في ميدان االنفاق العمومي.-1 -

 ومة امليزانيةاملحافظة على ديم-2 -

: يجب ان يكون نظام املحاسبة العمومية للدولة منظما بطريقة مجدية من شانها التأكد من جودة محاسبة امليزانية -1

توفير املعلومة املالية املطلوبة خاصة بالنسبة للنفقات ذات الخطورة العالية مثل النفقات الخاصة بكتلة التأجير. وللتأكد من 

 نية ال بد من توفر عدة معايير تتمثل اساسا في:جودة محاسبة امليزا

التعهد بالنفقات الخاصة بكتلة التأجير يجب ان يكون مطابقا للقوانين والتراتيب  (:Régularitéمعيار املطابقة ) - 

 املنظمة لها.

 صحة تقييم مبالغ التعهدات الخاصة بكتلة األجور. (:Exactitudeمعيار دقة البيانات املالية )  -

 ."انصاف"وبمنظومة  امليزانية "أدب"كل العمليات املالية يجب أن تدرج بمحاسبة  (:Exhaustivitéمعيار الشمولية ) -

يجب تحميل النفقات الخاصة بالتأجير حسب التبويب البرامجي ولتبويب  (:Imputationمعيار حسن تحميل النفقات ) -

 املخصص لها حسب طبيعة النفقة.

تدرج العمليات املالية الخاصة بالتأجير بمحاسبة امليزانية بكل أمانة مقارنة بقواعد ادراج  (:Sincérité)معيار املصداقية  -

 النفقات بمحاسبة امليزانية.

 تتم مراقبة ديمومة امليزانية من خالل:: املحافظة على ديمومة امليزانية -2

 جع لتنفيذ ميزانية الهيكل االداري وخاصة: مراقبة جودة البرمجة االولية للنفقات التي وقع اعتمادها كمر  *

 .قدرة امليزانية على الوفاء بالتزامات الهيكل االداري وخاصة خالص املصاريف الوجوبية والحتمية الخاصة باألجور  -

 احترام تراخيص امليزانية من حيث االنتدابات. -

 حسن تقدير نفقات التأجير على اساس معطيات صحيحة وفاعلة. -

 جودة تنفيذ امليزانية من خالل مراقبة التحيينات املدخلة على البرمجة االصلية للنفقات وذلك عبر: *مراقبة

 مدى التقيد بالبرمجة االصلية للنفقات. -
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 تقييم تنفيذ ميزانية البرامج خالل الفترة املعنية. -

 مدى التقيد بخالص النفقات الوجوبي والحتمية.

 البرمجة االصلية للنفقات وتأثيرها على املحافظة على ديمومة امليزانية.اهمية التغييرات املدخلة على  -

تقييم املخاطر التي وقع مالحظتها وتحليلها ومدى السيطرة عليها من طرف مصالح املتصرف العمومي وتأثيرها على  *

 املحافظة على ديمومة امليزانية.

س باملعايير الدولية لتقييم انظمة الرقابة الداخلية وذلك بتقييم ويتم تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية باالستئنا

 مدى توفر مكونات الرقابة الداخلية للميزانية والتي تتكون من خمس مكونات مترابطة ومتداخلة وهي:

بيئة من عدة تعتبر البيئة الرقابية األساس و األرضية التي يقوم عليها نظام رقابي فعال و تتكون هذه ال : بيئة الرقابة -1

عوامل منها  خاصة املرتبطة بمدى نزاهة العاملين بمختلف املستويات اإلدارية والقيم األخالقية السائدة لديهم و حسن 

 السلوك، وكيفية استعمالها لتشجيع األداء والسلوك األخالقي

ولة تخفيض حدة تأثيراتها الى اي تحديدها وتحليلها والتعرف على احتمال حدوثها ثم العمل على محا :تقييم املخاطر-2

 مستويات مقبولة.

تتمثل خاصة في اعداد التقارير املالية التي يجب الوثوق بها و الرقابة على االلتزام اي التقيد  : االنشطة الرقابية -3

 بالقوانين التي تطبقها االدارة. 

 تتمثل خاصة في : التحكم في النظم املعلوماتية واالتصال: -4

 ة املعلومات وموثوقيتها وتوفرها في اآلجال.تحقيق جود -

 ضبط قواعد وطرق االتصال بين مختلف املصالح  -

يهتم هذا املكون باملتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملختلف مكونات نظام الرقابة الداخلية   : القيادة واملتـابعة -5

 ويعتمد تقييم فاعليتها و نجاعتها في التحكم في املخاطر. 

املسالك واملسارات التي يمكن أن تتصل بها فحص وتحليل بعض كن في هذا املجال ملراقب املصاريف العمومية ويم

كما يمكنه التنقل لدى املصالح املعنية وبالتنسيق مع   .مخاطر من شأنها أن تمس من جودة نظام الرقابة الداخلية للميزانية

كما يمكن ألعوان الهيئة إجراء االختبارات واملقاربات الضرورية .ات املشار إليهارؤساء البرامج قصد االطالع على املسالك واملسار 

على قاعدة البيانات باألنظمة املعلوماتية املستغلة من قبل املصالح اإلدارية الخاضعة للرقابة قصد متابعة إنجاز امليزانية وفقا ملا 

ذلك بالتنسيق مع مصالح مركز اإلعالمية بوزارة االقتصاد واملالية تم االتفاق عليه بالبرمجة السنوية للنفقات املؤشر عليها و 

 .واملركز الوطني لإلعالمية
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 : ويمكن تقييم نظام الرقابة الداخلية للميزانية من خالل عدة عناصر من ذلك

نه تكون متوفرة لدى جميع املتدخلين في تنفيذ النفقات تشمل  -   جميع وجود أدلة اجراءات مكتوبة ودقيقة ومحي 

 مجاالت وأنشطة التصرف وتحدد مسؤولية جميع املتدخلين 

 وجود هيكل تنظيمي قانوني يحدد املسؤوليات ويضبط تفويض الصالحيات ويتماش ى مع نشاط الهيكل -

 وجود نظام متابعة ومراقبة على مستوى جميع مراحل انجاز النفقات وخاصة املراحل التي تشكل خطورة  -

 ملهام غير املتالئمة الفصل الدقيق بين ا -

تمكن هذه املعطيات من تقييم امكانيات الهيكل  وجود نظام معلوماتي يسمح بسيولة املعلومات بين املصالح وموثوقيتها -

من السيطرة على املخاطر بالنظر لجودة التصرف ونظام الرقابة الداخلية لديه من ناحية وبالنظر للمعطيات اإلحصائية 

 ف للسنة السابقة من ناحية أخرى الخاصة بأعمال التصر 

   الرقابة الالحقة على كتلة التاجير -3

"يمكن املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية على انه  2012نوفمبر  12املؤرخ في  2012لسنة  2878من االمر عدد  18نص الفصل 

ح املكلفة بتنفيذ املصاريف بجميع اإلدارات ملراقبي املصاريف العمومية أن يتحولوا عند االقتضاء دون سابق إعالم إلى املصال

العمومية بموجب إذن بمأمورية صادر عن رئيس الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية وأن يطلعوا بجميع الوسائل على كل 

لق بتنقيح وإتمام واملتع 2019جويلية  1مؤرخ في  2019لسنة  612مر الحكومي عدد وقد نص اال . التفاصيل املتعلقة بتنفيذ النفقات"

املتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص بأعوان سلك مراقبة املصاريف العمومية  2012أوت  22املؤرخ في  2012لسنة  1683األمر عدد 

القيام بمقتض ى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة بمهمات تفقد على مهام مراقب املصاريف العمومية منها  برئاسة الحكومة

 .الح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حاالت تستوجب القيام بذلكلدى املص

وتهدف هذه املهمات من خالل فحص مسارات النفقات املتعلقة بكتلة االجور واالطالع بجميع الوسائل على التفاصيل املتعلقة 

 : بتنفيذ النفقات إلى

 ة املنظمة ملختلف مجاالت التصرف في كتلة االجور.التأكد من االلتزام بالقواعد القانونية و الترتيبي - 

 رصد النقائص و االخالالت املتعلقة بالتصرف في كتلة االجور من الناحية االدارية واملالية. - 

 رصد مخاطر التصرف املتعلقة بنفقات التأجير وتقييمها. - 

 وقي من املخاطر و تحسين طرق التصرف في كتلة االجور.اقتراح التدابير الواجب اتخاذها قصد تفادي النقائص واالخالالت والت -

االطالع مباشرة على حقيقة اإلنجاز املطلوب بغية الكشف على النقائص وتمكن الرقابة امليدانية على كتلة االجور من 

 خالفات. وكذلكوالعيوب التي يمكن أن تحصل والعمل على تفاديها ومعالجتها قبل فوات األوان وعند الحاجة معاقبة مرتكبي امل
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قبل  الوثائق التي تناولتها الرقابة املسبقة مع الحقيقة واستنتاج أي  تباين بين املستندات املقدمة من التثبت من مدى تطابقية

 اآلمر بالصرف والوثائق املقدمة ملراقب املصاريف العمومية.

 القسم الثالث : املقترحات

دخال املعطيات بالنظام املعلوماتي وطرق الرقابة على صحة هذه إعداد دليل إجراءات يبين إجراءات وطرق إ -1

 .والوثائق املطلوبة لكل نفقة خاصة بالتأجيراملعلومات 

حداث فريق عمل يضم كل املتدخلين في منظومة انصاف لبحث نقائص هذه املنظومة وإيجاد الحلول املناسبة ا -2

 لتطويرها وتحيينها.

التأجير من طرف مراقب املصاريف العمومية والتخلي عن التأشيرة الثالثية تماشيا مع  إعادة النظر في الرقابة على -3

 دورية الوثائق املثبتة لألجر التي يقع إصدارها بصفة شهرية وذلك حتى تصبح رقابته أكثر فاعلية على ان يتم ذلك بصفة الحقة.

ك في شكل مجموعات مهنية على غرار هياكل الرقابة مراجعة األنظمة األساسية وأنظمة التأجير وذلك بتجميع األسال -4 

سار امل ي ويساعد املوتبسيط نظام التأجير وهو ما سيساعد على تبسيط وتطوير إجراءات التصرف في املوارد البشرية من حيث 

 على توحيد مسالك وأنظمة التأجير

 زارات على غرار القطاع الخاص. اإلسراع في إرساء نظام التصرف التقديري في املوارد البشرية في الو - 5

تم إرساء أنظمة رقابة داخلية بالهياكل العمومية للسيطرة على اهم املخاطر املتعلقة بالتأجير والحد من عمليات  -6

 الغش واالخطاء والتقيد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

نوية مع متابعتها وذلك عند التأشير على البرمجة األولية ضرورة التثبت من توخي اإلجراءات الكفيلة بتغطية الكلفة الس -7

والتحيينات من قبل مراقبي املصاريف العمومية والتنسيق مع املتصرفين بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة قصد تفادي 

 طلب اعتمادات تكميلية وتفادي الضغط في اخر السنة.

ائمات االعوان حسب كل برنامج وتحديد كلفة التأجير بالنسبة لكل برنامج التنسيق مع رؤساء البرامج قصد اعداد ق -8

 على حدة قصد تقييم اهداف البرنامج.

 خالصة عامــــــــــــة

إن الرقابة على نفقات التأجير بينت  وجود عديد الصعوبات واملخاطر التي يمكن ان تكون لها تأثيرات مالية هامة على 

بد من اإلسراع بتطوير اليات الرقابة على كتلة األجور ووضع األنظمة الداخلية للميزانية للتحكم في ، لذلك ال ميزانية الدولة

املخاطر التي تحيط بالتصرف في األجور سواء من الناحية اإلدارية أواملالية. كذلك ال بد من اإلسراع بتطوير منظومة انصاف 

ضل على التصرف في كتلة األجور ومنح مراقب املصاريف العمومية وادب ووضع منظومات إعالمية مندمجة تمكن من رقابة أف

على البيانات املستغلة من قبل إمكانية الولوج الى األنظمة املعلوماتية واالطالع على جميع البيانات إلجراء املقاربات الضرورية 

 املصالح اإلدارية الخاضعة للرقابة.
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 12 حوصلة

 الياتهاعلى كتلة األجور واشك ابةمحور الرق

من مجموع  % 64من مجموع امليزانية و  %42مليار دينار في ميزانية الدولة حوالي  16تمثل نفقات األجور البالغة     

 .2019نفقات العنوان األول املتعهد.  بها في سنة 

ية تونس ) املجلس الجوي بوال  % 19مليون دينار منها  572كما بلغت نفقات األجور بالنسبة للجماعات املحلية في نفس السنة    

 من جملة هذه النفقات. % 52وتجدر اإلشارة إلى أن واليات تونس واريانة وصفاقس وسوسة ونابل وبن عروس تمثل  ( والبلديات

 فد محدودة وغير كافية من طرف مختلورغم أهمية مبالغ االعتمادات املرصودة لنفقات األجور فان الرقابة عليها تع  

 مستويات : 03اكل الرقابية بما في ذلك مراقبة املصاريف العمومية التي تمارس هذه الرقابة في املتدخلين والهي

 رقابة مستندية على اقتراحات التعهد بنفقات التأجير -1

 رقابة اجمالية على كلفة الجور بكل هيكل طبقا ملتطلبات نظام التصرف حسب األهداف -2

 د والتدقيقرقابة الحقة في إطار املهمات الرقابية والتفق -3

 لى :إوتعود الصعوبات في الرقابة على هذه النفقات   

سلك بمختلف مكونات تأجيره( باإلضافة لعدم نشر بعض  140تعدد وتشتت النصوص املنظمة للتأجير ) حوالي  -1

 هذه النصوص.

عالجة النقائص التي تشوب منظومة انصاف التي لم تواكب مقتضيات التصرف الحديث وال توفر املعلومات امل -2

 وفق إنتظارات الهياكل الرقابية باإلضافة لوجود مشاكل فنية في التعامل مع بعض حاالت ادراج املعطيات

 اجراءات محينة  ملقتضيات التصرف في األعوان ويزداد ذلك تعقيد بتعدد النصوص وتشتتها في املجال لةغياب أد -3

 انصاف دون الحد الكافي من املراقبة. إدارية ومالية على منظومة تتمكن املتصرفين من ادراج قرارا -4

 ة السنوية للحاجيات في املجال.قضعف البرمجة السنوية والتقديرات الدقي -5

 وتبعا لذلك فان اهم التوصيات تقض ي :     

لتأجير واصداره في وثيقة مجمعة سواء كانت مادية او رقمية بما يسهل على لضبط اإلطار القانوني والترتيبي  -1

 مع هذه النفقات وفقا للتراتيب الجميع التعامل

 في املجال ةإصدار أدلة اجراءات محين -2

 املنظومة وفقا لحاجياته من املشاركة في تطويرتشاركي بما يمكن الجميع  ملنحىتطوير منظومة انصاف ويكون ذلك  وفقا  -3

            مراجعة صيغ الرقابة السابقة واملوازية والالحقة على هذه النفقات. -4

 


