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املالية , ا��اس�ية, بادرنا بدراسة وتقييم �جراءات �دار�ة

وذلك لتحديد طبيعة ومدى إجراءات 

إبراز النقائص املؤثرة ال:امنة 78 نظام الرقابة الداخلية ا01اري بھ العمل، وذلك لغاية وضع 'ليات 

تجدر �شارة إJP أن Dذا التقر�ر ذو صبغة انتقادية وDو بالتا7P ينصّب عJK النقائص الHI تمكننا من إفرازDا، وال يABز 

ة الداخلية ا01اري بھ العمل ، و]ثر فحصنا �جراءات املعتمدة، 0YZل بأن نظام الرقاب
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وذلك لتحديد طبيعة ومدى إجراءات  الوhالةقييم Zسبة أمانة نظام الرقابة الداخلية ا01اري بھ العمل ب

 .ا من إبداء الرأي حول القوائم املاليةنمكيjالتدقيق الواجب اعتمادDا لت

إبراز النقائص املؤثرة ال:امنة 78 نظام الرقابة الداخلية ا01اري بھ العمل، وذلك لغاية وضع 'ليات 

  .الت�mيحية الالزمة
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  .لوhالةباضمنيا مختلف نقاط القوة لنظام الرقابة الداخلية املعتمد 

، و]ثر فحصنا �جراءات املعتمدة، 0YZل بأن نظام الرقابالوhالة
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تنفيذا مل_مة مراجعة ا�1سابات الHI تفضلتم 

واملعلوماتية ا01اري a`ا العمل
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I - التـنـظـيـــم العــــام 

 متـا,عـة التوصيـات املفـرزة بالتقار�ر السابقة

  إجابة الو�الة  لم تنجز  بصدد 3نجاز  انجزت  النقائص

  مد الوزارات و ال%يا�ل املعنية بالوثائق الضرور�ة => ;جال  .1

بمقتضيات  2017الحظنا عدم تقيد الوhالة التوZسية للتعاون الف�H خالل سنة 

أكتو�ر  7املؤرخ 78  2002لسنة  2198من sمر عدد  23و 21و 20و 19الفصول 

املؤرخ 78  1998لسنة  2239من sمر عدد  18و 17و بمقتضيات الفصول  2002

حيث الحظنا وجود �عض التأخ�A 78 مد الوزارات املعنية بجميع ‚ 1998أكتو�ر  28

ال القانونية املنصوص عل�`ا بالفصول الوثائق و البيانات ا�1صوصية �عد 'ج

و تتمثل با�1صوص 78 القوائم املالية و تقار�ر الjشاط السنو�ة و ‚ سالفة الذكر

تقار�ر املراجعة القانونية ل��سابات و تقار�ر 

 ومحضراجتماعمجلساملؤسسةواملوازنةsجتماعيةوالبياناتالسنو�ةوالش_ر�ةالرقابة

. 

بالتداين  واملتعلقة 2017لم تقم الوhالة بإعداد و]رسال بيانات السداسية لسنة 

واملستحقات حسب 'جال وكذلك ال�سميات 78 ا�1طط الوظيفية إJP رئاسة 

 .ا�1:ومة

 

لم ترا�7 الوhالة آجال مّد سلطة �شراف والوزارة dوJP ووزارة املالية باللوائح 

 تال�شري، باالنتداباالش_ر�ة املتعلقة بالرصيد  ائح�اللو و الش_ر�ة لوضعية السيولة

   X  
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 .واملغادرة ل:ل وضعية إدار�ة

 

  الش%ر  تار�خ 3رسال التأخEF باأليام

  جانفي ملArسل ملArسل

  فيفري  2017/03/27 13

  مارس 2017/04/25 11

  أفر�ل 2017/05/18 4

 ماي 2017/07/04 20

 جوان 2017/07/31 17

 جو�لة 2017/09/06 23

 أوت 2017/09/18 4

3 2017/10/07 ABس�تم  

7 2017/11/21 ABنوفم 

  أكتو�ر 2017/12/25 11

9 2018/01/23 ABسمyد 

 

 .بھ العمل وال�شر¡ع ا01اري hل Dذه ا�1االت تتعارض 

 

بالوثائق و البيانات ا�1صوصية  وال_ياhل املعنيةلذا ندعو الوhالة إJP مد الوزارات 

 .الدور�ة و السنو�ة 78 'جال القانونية
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2. <Kمز�د تفعيل دور وظيفة التدقيق الداخ  

 ˸من أDم_ا‚ تب�ن لنا أّن وظيفة التدقيق الداخ7K تABز �عض املالحظات

 

  يظ_ر برنامج Zشاط وحدة التدقيق الداخ7K وجود م_مات مABمجة وغ�A منجزة،- 

 

- 7Kخاص لم يقع مدنا إالبتقر�ر تدقيق داخ H¥الة ومحضر تفقد فجhبخز�نة الو.  

 

 .2016غياب تقر�ر سنوي لjشاط وحدة التدقيق الداخ7K لسنة - 

 

 .والرقابة الداخليةحرمان الوhالة من آلية ناجعة 78 املتا�عة  -

 .عدم �غطية جميع ا�0االت باملراقبة و التث�ت -

 

 .يل دور وظيفة التدقيق الداخ7Kالعمل عJK مز�د تفع

  

X 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

  

  

 تحسFن إجراءات املقارSة بFن املعطيات اPQاسOية واملNFانية .3

̈انية   تقوم مص��ة ا��اسبة ومراقبة التصرف بمقار�ات املعطيات ا��اس�ية وامل�

:غ�A أن Dذه dعمال �ش:و الناقص التالية  

السنة قصد إعداد القوائم املاليةال تتم Dذه املقار�ة إال عند ختم  -  

ال يقع إعداد تقار�ر مقار�ة وا�ªة وممضاة من الطرف�ن تABز الفوارق ا�1اصلة  -

̈انية وا��اسبة  .ب�ن امل�

 

   X  
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 .dعمالDذه الوضعية ال تمكن من تأكد من »�ة ودقة Dذه 

 

̈انية بصفة دور�ة  نو¬H الوhالة بالقيام بأعمال مقار�ة ب�ن املعطيات ا��اس�ية وامل�

  .و�إعداد تقر�ر

  

 ا[Pرص عK] توثيق عمليات Yسليم امل%ام بمحضر استالم .4

من خالل مراقب�نا الحظنا أن عملية مغادرة �عض املسؤول�ن ملراكزDم وخاصة 

الوhالة بامل:اتب ا�1ارجية، لم �سبق_ا  للمسؤول�ن الذين وقع �عي®`م ممثل�ن عن

 .عملية �سليم م_ام موثقة بمحضر إستالم م_ام 78 الغرض

 

يمكن أن يArتب عن ذلك سوء تطبيق امل_ام من طرف املسؤول ا01ديد �س�ب عدم 

في طور �نجاز السابقة أو لعدم اكتمال الوثائق وdشغااللتيمعرفة مآل امللفات 

 .الضرور�ة

 

�سبق hل مغادرة ملركز عمل عملية جرد للوثائق املمسوكة ولوضعية نو¬H بأن 

 .امللفات 78 طور �نجاز وتوثيق_ا بمحضر 78 الغرض

 

 

  

   

 

 

X 

 

 

 

  

طيھ �YZة من , تم ذلك

  ,محاضر ال�سليم

 Yعميم استعمال تطبيقة 3عالمية ا[aاصة باألرشيف .5

من خالل تدخلنا ان املنظومة �عالمية ا�1اصة بمتا�عة dرشيف تقتصر  الحظنا
   X  
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فقط عJK ملفات املتعاون�ن، ب°نما تقوم مص��ة التصرف 78 الوثائق وdرشيف 

 .بمتا�عة بقية أرشيف الوhالة عن طر�ق دفاتر يدو�ة

 

 .الوhالةصعو�ة متا�عة أرشيف 

 

 .�عالمية ا�1اصة باألرشيف عJK جميع وثائق الوhالة نو¬H بتعميم تطبيقة

  

6. �dل التنظيfن ال%يFتحي  

الحظنا أّن التنظيم ا�1ا7P صلب الوhالة ال يتطابق مع ال_ي:ل التنظيH² الذي تم 

باألساس وذلك ‚ 2000دyسمAB  7املؤرخ 78  2000لسنة  2852ضبطھ باألمر عدد 

املشار¡ع و]دارة 78 شؤون املتعاون�ن  و]دارة التصرفصلب إدارة انتداب املتعاون�ن 

كما Zش�A أّن ال�سميات 78 ا�1طط الوظيفية ال تتطابق 78 عديد ا�1االت . والABامج

. مع ا�1طة الفعلية الHI ال تزال يباشرDا العون كما توجد �عض املناصب الشاغرة

نظيH² جديد تم علما أّن الوhالة قامت بإعداد مشروع Dي:ل ت ولإلشارة نحيطكم

 .سلطة �شراف قصد املصادقة و]رسالھ إJPعرضھ عJK أنظار مجلس املؤسسة 

  

 2000دyسمAB  7املؤرخ 78  2000لسنة  2852عدم التقيد بمقتضيات dمر عدد  -

Hسية للتعاون الف�Zالة التوhللو H²املتعلق بضبط ال_ي:ل التنظي.  

 .نقائص تنظيمية و صعو�ة 78 تحديد املسؤوليات

 

بذل ج_ود إضافية قصد تحي�ن ال_ي:ل التنظيH² للوhالة و املصادقة عليھ 78 أقرب 

  X    
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 . 'جال مع مراعات �جراءات ا01اري a`ا العمل

  

  تحيFن دليل gجراءات .7

�عتمد الوhالة التوZسية للتعاون الف�H 78 تنظيم إجراءات العمل �دار�ة و املالية و 

و الذي تم تحي�ن  �2002جراءات الذي تم إنجازه خالل سنة ا��اس�ية عJK دليل 

غ�A أّن Dذا الدليل لم yعد يتما·¬¶ مع النظام ا�1ا7P ‚ �2006عض إجراءاتھ 78 سنة 

 .كما أّنھ ال yشتمل عJK إجراءات العمل صلب �دارات الفنية‚ للوhالة 

 

 7املؤرخ 78  2000لسنة  2852من dمر عدد  9عدم التقيد بمقتضيات الفصل  -

 ABسمy2000د Hسية للتعاون الف�Zالة التوhللو H²املتعلق بضبط ال_ي:ل التنظي.  

  . نقائص تنظيمية و صعو�ة 78 تحديد املسؤوليات -

 

بذل ج_ود إضافية قصد تحي�ن دليل �جراءات مع dخذ �ع�ن �عتبار لإلجراءات 

 . املعتمدة صلب دليل ا01ودة

 

 

  

     

 

X  

  

  

  أjدافإعداد عقد  .8

الحظنا عدم إعداد الوhالة عقد اDداف للفArة املرحلية املقبلة طبقا ملقتضيات dمر 

و املتعلق بضبط التنظيم �داري و  1998أكتو�ر  28املؤرخ 78  1998لسنة  2239

Hسية للتعاون الف�Zالة التوhالو A7 و طرق س�Pبأّنھ  8و الذي ينص 78 الفصل ‚ املا

    X  
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أن يضبط عقد أDداف yعرضھ عJK مجلس املؤسسة 78  يجب عJK املدير العام"

و 78 " أجل أقصاه موJ8 ش_ر مارس من السنة dوJP من فArة إنجاز مخطط التنمية 

يمH¬¹ عقد Ddداف من قبل وز�ر التعاون الدو7P و sس�ثمار "عJK أن  14الفصل 

Hسية للتعاون الف�Zالة التوh7 و املدير العام للوºعة تنفيذه عند و تقع متا‚ ا�1ار�

̈انيات التقدير�ة الوhالة تقار�ر تقييم سنو�ة ترفع إJP وزارة و�عد . النظر 78 امل�

 7Pس�ثمار التعاون الدوsقتصاديةوs 7 و وزارة التنميةºا�1ار"  

 

عدم التقيد  28املؤرخ 78  1998لسنة  2239عدم التقيد بمقتضيات dمر عدد 

و املتعلق بضبط التنظيم �داري و املا7P و   1998من أكتو�ر  9بمقتضيات الفصل 

Hسية للتعاون الف�Zالة التوhالو Aطرق س�.  

 .حرمان الوhالة من آلية ناجعة لبلوغ Dsداف املرسومة -
 

  .العمل عJK إعداد عقد أDداف للفArة املقبلة

 

 

 

  

  تركNF موزع صوYي صلب الو�الة .9

 عن  d (téléphone IP)نArناتموزع Dاتفي عAB  بArك�¨ الوhالة قامت
ً
موزع عوضا

�جابة وZشر أرقام ال_اتف عAB موقع sلكArوZي للوhالة قصد (répondeur)صو�ي 

 .عJK استفسارات امل��ËArن و املتعاون�ن

  

 

X 
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اقبة التصرف و متا,عة املNFانية .10   تحسFن تدخالت وظيفة مر

̈انية تABز �عض  تب�ن لنا أّن وظيفة مراقبة التصرف و إجراءات متا�عة امل�

  ˸من أDم_ا ‚ املالحظات

و D 78ذا الصدد . لوحة قيادة للتصرف عامة 01ميع مصاÌ1 الوhالة اإعدادغياب  -

باالعتماد ‚ Z2015ش�A أّن الوhالة قامت بإعداد مشروع لوحة القيادة خالل سنة 

 أّنھ ‚ ل a`ا صلب لوحة القيادة املعتمدة 78 إطار نظام ا01ودةعJK املؤشرات املعمو 
ّ
إال

 .لم يتم تفعيل_ا و العمل a`ا حI¶ تار�خ تدخلنا

  

ال يتم متا�عة املصار�ف املنجزة عAB صندوق ا�1ز�نة عJK املنظومة ا�1الية ملتا�عة  -

̈انيةإال �عد صرف_ا  .امل�

 

  .و الرقابة الداخليةحرمان الوhالة من آلية ناجعة 78 املتا�عة  -

̈انية -   .حرمان الوhالة من متا�عة حيjية للم�

 

العمل عJK مز�د تفعيل دور وظيفة مراقبة التصرف و ا�1رص عJK تحس�ن 

̈انية   .إجراءات متا�عة امل�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 تحسFن إجراءات التصرف => pرشيف .11

 

قصد ا�1صول عJK  2017جو�لة  21قامت الوhالة بمراسلة dرشيف الوط�H بتار�خ 

 2017أوت  10تأش�Aة لإلتالف الوثائق الغ�A صا�1ة والHI وقع املوافقة عل�`ا بتار�خ 

 

 

X 
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II - الصفقات العمومية والشراءات 

 2017التوصيـات ا[rديدة املثارة سنة 

  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

 العمل عK] دمج بFن تطبيقة متا,عة الشراءات و تطبيقة متا,عة اaQزون .1
  

س°تم ذلك مع اقتناء التطبيقة   

   .2017أوت  18وتمت عملية �تالف بتار�خ 

  

  إصدار ش%ادة ملكية للعقار التا,ع للو�الة .12

تملك الوhالة التوZسية للتعاون الف�H ش_ادة ملكية خاصة بالعقار املوجود بھ  ال

 و��ن وhالةحيث تملك عقد شراء dرض بالتناصف بي®`ا ‚ املقر sجتما�7 للوhالة

7ºال®`وض باالس�ثمار ا�1ار.  

 

 .غموض 78 الوضعية العقار�ة -

 

ا�ع للوhالة التوZسية بذل مج_ودات إضافية قصد إصدار ش_ادة ملكية للعقار الت

Hللتعاون الف�  

  

    

 

X 
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  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

بواسطة تطبيقة ) bon de commande(تقوم الوhالة بمتا�عة طلبات الشراء 

̈انية ومن جانب أخر �0Yيل طلب إستالم  عbon de réception ( JK(متا�عة امل�

 .التطبيقة التصرف 78 ا��زون

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيقة متا�عة   غياب الدمج

الشراءات و تطبيقة متا�عة 

 JPا��زون يمكن أن يؤدي إ:  

قبول بضا�ع لم يقع إصدار  -

  �شأÓ`ا،طلبات الشراء 

قبول بضا�ع بكميات أو  -

طلبات   بأسعار غ�A مطابقة مع

  الشراء،

عدم القدرة عJK متا�عة  -

 أو 
ً
طلبات الشراء املسلمة hليا

 والHI لم يقع �سليم_ا
ً
  .جزئيا

 

نو¬H بدمج ب�ن تطبيقة 

متا�عة الشراءات و تطبيقة 

  .متا�عة ا��زون

 

  مجة ا01ديدة املند

 إدخال ,عض التعديالت عK] التطبيقة ا[aاصة بالتصرف => اaQزون  .2

  

من خالل معاين�نا للتطبيقة ا�1اصة بالتصرف 78 ا��زون الحظنا وجود �عض 

  :النقائص التالية 

التمكن من إصدار بطاقات مخزون تABز قيمة مخزون عند hل عملية شراء أو  -

 

  صعو�ة متا�عة ا��زون، -

78 تقييم  إم:انية ورود أخطاء -

  .ا��زون

 

 

نو¬H بإدخال التعديالت 

الالزمة عJK التطبيقة ا�1اصة 

  بالتصرف 78 ا��زون

 

  للنظر مع H¬Ô عادل

  

س°تم ذلك مع اقتناء التطبيقة 

  ا01ديدة
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  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

  �سليم،

حيث ) coût moyen pondéré(الت:لفة املرجع ال تمكن من اح�ساب متوسط  -

  يقع إدخال أخر hلفة شراء بطر�قة يدو�ة قصد �عديل ال:لفة،

  وطباعتھ،) bon de réception(ال تمكن من إسناد رقم ل:ل عملية إستالم   -

  ال تمكن من �عديل ا��زون 78 حالة وجود فوارق، -

  

 تحسFن مسك ملفات ا[aاصة بالشراءات .3
  

  :من خالل معاين�نا مللفات الشراءات الحظنا وجود �عض النقائص 

عbon de commande   « JK « وثائق الطلب  عJK الشراءات بحفظيقوم املسؤول  -

يقوم املسؤول بمتا�عة ا��زون بحفظ وصول �ستالم أو  حدة ومن جانب أخر

 .فوات�A املزودين

 

  ال يتم إسناد رقم ل:ل عملية شراء -

  ال يتم حفظ الوثائق ا�1اصة ب:ل عملية شراء 78 ملف خاص  -

  

  

  

  

 

  .صعو�ة متا�عة الشراءات

 

 

نو¬H بحفظ hل الوثائق 

ا�1اصة �عملية الشراء 78 

  :ملف خاص يدون عليھ 

  رقم �س�شارة وتار�خ_ا -

  مضمون �س�شارة -

  :يتضمن Dذا امللف 

- 7Kطلب طلب الشراء الداخ ،

الr¨ود، �YZة من الفاتورة، 

�YZة من طلب dثمان، 

  ...مقArح الشراء

املزودون الذين وقع  -

  إس�شارÛ`م

  

س°تم تجاوز ذلك 78 اطار 

 tunepsالشراءات عJK ا�1ط 
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  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

من الفاكس املبعوث �YZة  -

  من طرف املزود

املزود الذي وقع عليھ �ختيار  -

 والس�ب

ryل r|Yيل املؤسسات الPy �zبت كراس ا[Pرص عK] ختم وترقيم  .4

وال|rل ا[aاص ل�|rيل الظروف اPQتو�ة عK] العروض الشروط 

  الفنية الواردة 

وال0Yل 0Þل �0Yيل املؤسسات ال�Þ HIبت كراس الشروط من خالل معاينة 

ا�1اص ل�0Yيل الظروف ا��تو�ة عJK العروض الفنية الواردة الحظنا أن Dذه 

 . ال0Yالت غ�A مختومة بختم املؤسسة كما أÓ`ا غ�A مرقمة

كما اننا الحظنا أن ال0Yل ا�1اص ل�0Yيل الظروف ا��تو�ة عJK العروض 

الفنية الواردة يحتوي عJK جميع العروض الواردة بما 78 ذلك �س�شارات ا�1ارجة 

 .عن نطاق الصفقات العمومية

 

 

  

Dذه الوضعية ال تمكن من 

متا�عة محكمة ملسك Dذه 

ال0Yالت كما يمكن أن �ش:ل 

�عض  خطرا لضياع أو تلف

 .القروض

  

نوصيكم با�1رص عJK ختم 

�0Yيل وترقيم 0Þل 

املؤسسات ال�Þ HIبت كراس 

وال0Yل ا�1اص ب�0Yيل 

 JKالظروف ا��تو�ة ع

 .العروض الفنية الواردة

مسك 0Þل خاص بالصفقات 

العمومية عJK حدة و0Þل 

 .خاص و�س�شارات

  

sجراءات ا�1اصة بالشراءات 

عJK ا�1ط يتم ف�`ا �Þب 

لشروط مباشرة من كراس ا

   املوقع

ا[Pرص عK] إعداد اaQطط التقديري السنوي للصفقات وللشراءات  .5

 بصفة عامة

  

الحظنا أن الوhالة ال تقوم بإعداد ا��طط التقديري السنوي للصفقات 

  .وللشراءات بصفة عامة كما جاء بدليل �جراءات

 

  

Dذه الوضعية التمكن من 

متا�عة دقيقة إلحتياجات 

الوhالة السنو�ة و�مكن أن 

 

 

نو¬H بإعداد ا��طط 

التقديري السنوي للصفقات 

  .وللشراءات عند بداية hل سنة

  

  

  العمل a`ذه التوصية س°تم 
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  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

  

  

تؤدي إJP شراءات مجزأة 

  .خارجة عن نطاق الصفقات

عدم �ستفادة من شروط 

التفاضلية املتعلقة بتجميع 

  .الشراءات

  

  

 

 

 

 

 املفـرزة بالتقار�ر السابقةمتـا,عـة التوصيـات 

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 العمل عK] التفرقة بFن امل%ام املتنافرة   .1

الحظنا أن املسؤول عJK املغازة يقوم بمتا�عة ا��زون النظري 

 عJK التطبيقة sعالمية...) �0Yيل عمليات ال�سليم و�ستالم،(

 .ومتا�عة ا��زون الفع7K 78 نفس ا��1ن

 

  

 

 

X 

التصرف 78 ا��زون ال 

yستوجب تواجد عون�ن 

للصرف 78 ا��زون 

 7Kالنظري وا��زون الفع

وتتم املراقبة دور�ا من 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

  Dذه الوضعية ت�ناJ8 واملبادئ dساسية للرقابة الداخلية -

 ا01مع ب�ن م_ام متنافرة -

 .نو¬H بالتفرقة ب�ن امل_ام املتنافرة

 

املراقب الداخ7K باالضافة 

إJP التأكد من املعطيات 

  أثناء القيام با01رد املادي 

وس°تم توف�A أكAá حماية 

للمعطيات عAB املنظومة 

  .sعالمية 

 تحسFن مردودية التطبيقة gعالمية ا[aاصة بالشراءات .2

  : من نقائص التالية �ش:و التطبيقة �عالمية ا�1اصة بالشراءات

  

ا�1اصة  « bon de commande »التمكن من متا�عة وثائق الطلب  -

 بالشراءات املسلمة والHI لم تصل فوات�DAا،

تخول Dذه التطبيقة منفâY وثائق الطلب ا�1اصة بالشراءات  - 

  امللغاة، إذ الحظنا عدم �سلسل 78 أرقام Dذه الوثائق،

  تطبيقة التصرف 78 ا��زون،Dذه التطبيقة غ�A مدمجة مع  -

التمكن من إصدار وصول إستالم عند hل عملية إستالم خاصة  -

 . بالشراءات

 صعو�ة متا�عة وثائق الطلب و]م:انية ورود أخطاء

نو¬H بإدخال التعديالت الضرور�ة عJK التطبيقة �عالمية ا�1اصة 

 .بالشراءات

  

  

 

 

X 

  

تجاوز ذلك باقتناء س°تم 

ا01ديدة املنظومة 

املندمجة 78 موJ8 سنة 

2018  
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

  تحسFن إجراءات الشراء و ال�Nود .3

الحظنا من خالل متا�عتنا للشراءات الHI قامت a`ا الوhالة التوZسية 

تفتقر إJP �عض ) إذن الr¨ود ا�1ار7º(للتعاون الف�H أن وثيقة الطلب 

 .املعلومات ال_امة عJK غرار آجال و م:ان ال�سليم و طر�قة ا�1الص

 

 .حرمان الوhالة من آليات متا�عة و مراقبة للشراءات اكAá نجاعة -

 

 .ندعو الوhالة إJP بذل ج_ود إضافية قصد تالD 78ذه النقائص

  

     

 

X 

 

  

  

  

  

  

  

تحسFن إجراءات التصرف => الصفقات العمومية و  .4

  3س�شارات

تب�ن لنا من خالل متا�عتنا إلجراءات إبرام الصفقات العمومية و 

  ˸وجود �عض املالحظات املتمثلة فيما يs ‚ 7Kس�شارات صلب الوhالة

  

لم تقم الوhالة بإعالم إدارة ا01باية بالصفقات املABمة و ذلك وفقا  -

من مجلة sجراءات و ا�1قوق  16من الفصل  2ملقتضيات الفقرة 

يتع�ن عJK مصاÌ1 الدولة و "و الذي ينص عJK أّنھ  ‚ا01بائية

 HIات الhشآت العمومية و الشرjا01ماعات  ا��لية و املؤسسات و امل

�ساDم الدولة 78 رأس مال_ا بصفة مباشرة أو غ�A مباشرة أن توجھ 

إJP مصاÌ1 ا01باية ا��تصة جميع �رشادات املتعلقة بصفقات 

    

 

 

 

 

X 

  

  

  

  

  

  

لم تقم الوhالة خالل سنة 

بابرام أي صفقة  2017

  ,خاضعة ل_ذا sجراء
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

الr¨و�د و ا�1دمات و dشياء املنقولة البناء و �صالح و الصيانة و 

و ذلك خالل ‚ dخرى الHI تABم_ا مع الغ�A حسب نموذج �عده �دارة

 ".أجل ال يتجاوز ثالث�ن يوما من تار�خ إبرام_ا

 

من مجلة �جراءات و ا�1قوق  16عدم التقيد بمقتضيات الفصل 

 .ا01بائية

 

من مجلة  16لذا ندعو الوhالة إJP التقيد بمقتضيات الفصل 

�جراءات و ا�1قوق ا01بائية بالصفقات املABمة خالل أجل ال 

 .يتجاوز ثالث�ن يوما من تار�خ إبرام_ا

  

  

  

  

  تحسFن إجراءات التصرف => اaQزون باملغازة .5

  ˸الحظنا أّن وظيفة التصرف 78 ا��زون �ش:و من النقائص التالية 

  

تABز �عض ا��زونات صلب التطبيقة �عالمية ا�1اصة بالتصرف  -

  .78 ا��زون أرصدة سلبية

78 أغلب ا�1االت الحظنا عدم التطابق ب�ن ا��زون الفع7K لبعض  -

  .�عالمية ا��زونات و ا��زون امل0Yل عJK مستوى التطبيقة

إكتظظاملغازةو عدم إبراز الرموز التعر�فية عJK رفوف ا��زونات 78  -

  .املغازة

 

 

 
 

X 

 
 

X 

 

X 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

ال تمكن التطبيقة �عالمية ا�1اصة بالتصرف 78 ا��زون من  -

  .إعداد جدول مخزونات بتار�خ مع�ن

ال يتم تحي�ن ا��زون عJK مستوى التطبيقة �عالمية ا�1اصة  -

Kإثر عملية ا01رد املاديبالتصرف 78 ا��زون ع J. 

 

  .حرمان الوhالة من متا�عة دقيقة و ناجعة ��زون املواد باملغازة-

-  HIا �عالميةعدم استغالل املزايا الDتوفر. 

 

ندعو الوhالة إJP بذل ج_ود إضافية قصد تالD 78ذه النقائص و ذلك 

و إدخال التعديالت  بتحس�ن إجراءات متا�عة مخزون املواد باملغازة

  .الالزمة عJK التطبيقة ا�1اصة بالتصرف 78 ا��زون
  

X 

 

 

 

X  
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III - االستغالل  

 متـا,عـة التوصيـات املفـرزة بالتقار�ر السابقة

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 العمل عK] تحسFن 3جراءات املتعلقة باالختبارات .1

  :التاليةالنقائص  من باالختبارات�ش:و sجراءات املتعلقة 

  

ضيق املدة الزمنية ب�ن تار�خ وصول 01نة sنتداب وتار�خ إعالم الوhالة  -

  من ج_ة و]عالم امل��ËArن من ج_ة أخرى،

  

عدم تحي�ن الس�A الذاتية للم��ËArن و�التا7P تناقض ب�ن البيانات  -

رقم ال_اتف، (الوضعية الفعلية للمÌËAr امل0Yلة عJK الس�A الذاتية و 

  ...)العنوان �لكArوZي، اAB�1ة، ا�1الة املدنية،

  

تزامن تواجد أكAá من 01نة انتداب بمقر الوhالة مما ي�س�ب 78  -

اكتظاظ عJK مستوى فضاءات العمل بالjسبة للضيوف واملوظف�ن 

ض والعديد من �ش:اليات عJK مستوى س�s Aختبارات و�ضطر �ع

 .املوظف�ن إJP �سليم م:اتå`م أو معداÛ`م �عالمية ألعضاء ا01نة

 

 

 

 

  

  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

  

  

  

  ادارة sنتداب
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

  لالختباراتDذه الوضعية ال تمكن من sعداد ا01يد  -

ال�0نة والعروض املتوفرة، قلة العروض  احتياجاتعدم تطابق ب�ن  -

  املثمرة

 عدم توفر الظروف املالئمة إلجتياز sختبارات -

 .نقائصنو¬H الوhالة بتالD 78ذه ال

  

العمل عK] تال=> ,عض النقائص ا[Pاصلة عK] مستوى مسك  .2

  ملفات املتعاونFن

 :املتعاون�ن�عض النقائص عJK مستوى مسك ملفات  الحظنا

  

العنوان �لكArوZي، (ال يقع تحي�ن جذاذات املتعاونيjبصفة دور�ة  -

  ...)Dاتف، عنوان؛

مطالب التمديد أو Ó`اية �1sاق بطر�قة  �عض قبول  يقع  dحيان 78 -

  .مباشرة دون ايداع_ا بمكتب الضبط

يوم لتذك�A املشغل 78 حالة  21ال يقع 78 �عض dحيان إحArام اجال  -

عدم sجابة عJK مطالب التمديد أو Ó`اية �1sاقكما جاء بدليل 

   �جراءات للوhالة

 ت املتعاون�ن والتواصل مع_مصعو�ة متا�عة ملفا-

  إم:انية وجود �عض املشاhل مع املتعاون�ن

 

 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  شؤون املتعاون�ن
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 .نو¬H الوhالة بالعمل عJK تالD 78ذه النقائص-

  

  تحسFن عملية مقارSة pرصدة املتعلقة باملشار�ع .3

تب�ن لنا من خالل تدخلنا وجود العديد من النقائص املتعلقة �عملية 

مقار�ة ب�ن إدارة املوارد و]دارة املشار¡ع والABامج لألرصدة املتعلقة 

 :باملشار¡ع

  

تتم عملية مقار�ة املشار¡ع مرة واحدة 78 السنة لغاية إعداد القوائم  - 

  املالية

¡ع حيث الحظنا وجود العديد لم �شمل عملية املقار�ة عh JKل املشار  -

  :أرصدÛ`امن املشار¡ع الHI لم يقع التطرق إل�`اوالHI يبلغ مجموع 

 

  2017/12/31  

  دينار6.665   أرصدة املشار¡ع املدينة

  دينار 84.522  أرصدة املشار¡ع الدائنة

 

ال يقع إعداد تقار�ر مفصلة خاصة �عمليات املراقبة يقع امضاé`ا من  -

 طرف sدارت�ن

غياب رقم ا�1ساب ا��اسHê ا�1اص ب:ل مشروع عJK مستوى  - 

 التقار�ر و�التا7P صعو�ة متا�عة عملية املقار�ة

 

  

  

 

X 

  

 

  

  

  

  ليندة

إعداد جدول مقار�ة  تم

للمشار¡ع ب�ن إدارة 

التصرف 78 املشار¡ع 

و]دارة املوارد وقد 

شملت عملية املقار�ة 

 Aشيطة وغ�jاملشار¡ع ال

الjشيطة وس°تم الحقا 

 JKالقيام العمل ع

�عملية املقار�ة hل ثالثة 

  أش_ر
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

   ال يقع �شر�ك مص��ة الشؤون املالية 78 أعمال املقار�ة -

وجود �عض أرصدة للمشار¡ع مضمنة بتقر�ر ال تتطابق مع dرصدة  -

 .متا�عة املشار¡ع dرصدة املضمنة بتطبيقة معا��اس�ية أو 

إUGP 3A  JPمن خالل متا�عة املقابيض واملصار�ف ا�1اصة باملشروع - 

 :تب�ن لنا وجود فوارق مفصلة hاأل�ي  2017دyسمAB  31غاية 

 

 ا[Pساب

  

  2017/12/31  البند

457110 Mutuelle  UGP 3A -5 548.109 

4570832 UGP3A II /Devis programme 2011 -102 717.845 

461300 Assurance  maladie   UGP3A 359.519 

532122 STB  Cite des sciences  111512/1 

UGP3A II DT 

-143.608 

532418 STBEuro 124/8900022/978 ugp3a II 178 914.834 

457110 Mutuelle  UGP 3A -5 548.109 

 896.766 68  اrQموع

 

  غياب معلومات حيjية حول أرصدة املشار¡ع

  تمكن من التأكد من »�ة dرصدة ا��اس�ية للمشار¡ع عدم

 نو¬H الوhالة بإعداد تقار�ر مقار�ة أرصدة املشار¡ع بصفة دور�ة

 

�شمل hل املشار¡ع القائمة و�شر�ك جميع dطراف املتا�عة ل_ذه  
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 .املشار¡ع وقع امضاé`ا من جميع املسؤول�ن

  

 => املشار�ع  فلتصرا تعموال تحسFن عملية متا,عة .4

78   فلتصرا من خالل تدخلنا غياب متا�عة دقيقة لعموالت الحضنا

املشار¡ع، حيث اليقع فوترÛ`ا بصفة الية وحسب قاعدة sتفاقيات 

  .املABمة

  

قاعدة اح�ساب (غياب جداول تABز أساس اح�ساب Dذه العموالت 

 HIسبة، مجموع العموالت الراجعة للمشروع، العموالت الjالعموالت، ال

العموالت الراجعة إJP السنة  السنوات املاضية،وقع فوترÛ`ا 78 

  ...)العموالت الراجعة إJP السنوات القادمة  ا�1الية،

  العموالت الراجعة للمشار¡ع وعدم التأكد من »�÷`ا  صعو�ة متا�عة

 

  78 املشار¡ع فلتصرا لعموالت  نو¬H بإعداد جداول خاصة بمتا�عة

  

 

  

 

  

X 

 

  

  

  

  

  

 املن��ية3سراع بختم املشار�ع  .5

وجود العديد من املشار¡ع القديمة واملن÷`ية  الحظنا من خالل تدخلنا

 JPالة �عود إhلم يقع ختم_ا من طرف الو HIا 2004.سنواتوالDوما�عد. 

 

 

 

  

X 

 

  

  س°تم تال78 ذلك 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

  صعو�ة متا�عة املشار¡ع

 

  .نو¬H الوhالة باإلسراع بختم املشار¡ع القديمة واملن÷`ية

  

 التطبيقة 3عالمية ا[aاصة باملتا,عة املالية للمشار�عتحسFن  .6

ال تمكن   sعالمية ا�1اصة باملتا�عة املالية للمشار¡ع الحظنا أن التطبيقة

 تار�خ ختم السنة 
ً
من إصدار قوائم متا�عة dرصدة بتار�خ مع�ن خاصة

 .Dذه القوائم إصدار بل تكتفي بإح�ساب Dذه dرصدة بتار�خ

  

 

X 

  

  

  

  

  

  تحسFن العمل صلب إدارة التصرف => املتعاونFن .7

تب�ن لنا من خالل تدخلنا وجود �عض املالحظات املتعلقة بإدارة 

  ˸و7øالتصرف املتعاون�ن 

  

الحظنا وجود تأخ�A 78 مراسلة املتعاون�ن حول تمديد أو ‚ 78 عدة حاالت -

بالرغم من ان÷`اء مدة ��1اق ا�1اصة a`م ‚ إÓ`اء إ�1اق_م لدى الوhالة

Aáأّنھ 78 إطار  تحي�ن ملفات . منذ ش_ر�ن أو أك Aش�Z ذا الصددD 78 و

توفرة قامت الوhالة بإدخال العناو�ن �لكArونية امل‚ املتعاون�ن

GOODللمتعاون�ن صلب التطبيقة �عالمية  و تقوم حاليا �عملية  

.التذك�A حول تمديد أو إÓ`اء ��1اق عAB املراسالت �لكArونية  

     

 

 

 

 

X  

  

  

  

DGC 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 

.عدم التقيد باإلجراءات املنصوص عل�`ا صلب دليل ا01ودة -  

 

ندعو الوhالة إJP تالD 78ذه النقائص و تحس�ن  إجراءات العمل صلب  

 .صرف 78 املتعاون�نإدارة الت
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IV - التصرف في الموارد البشرية 

 متـا,عـة التوصيـات املفـرزة بالتقار�ر السابقة

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 العمل عK] إعداد موازنة إجتماعية .1

 .2017الوhالة بإعداد موازنة اجتماعية 78 سنة قامت 

  

 

X 

 

  

 

  

 

  

 تحسFن إجراءات التصرف => الصندوق 3جتما�> .2

من خالل متا�عتنا إلجراءات التصرف 78 الصندوق sجتما�7 

 :للوhالة، الحظنا وجود النقائص التالية 

غياب �Ëص مسؤول عJK متا�عة الصندوق sجتما�7 بصفة انية  -

 و]عداد تقار�ر متا�عة دور�ة،

�عالمية ا�1اصة بمتا�عة قروض الصندوق  تمكن التطبيقة -

sجتما�7 من إصدار قوائم ش_ر�ة خاصة باالقتطاعات عd JKجور 

تABز املبالغ املقتطعة عd JKجور، غ�A أن Dذه املبالغ ل°ست مفصلة 

، و�الHI تضطر مص��ة ا��اسبة )الدين،الفوائضأساس (

لغ ا��صوم من بإح�سبات فوائض القروض عن طر�ق الفارق ب�ن املب

 .جانب و]س÷`الك الدين  من جانب أخر

ال تقومالوhالة بإعداد موازنة خاصة بالصندوق sجتما�7 حسب  -

يABز  والذيالذاتية  املتعلق بأموال 2مقتضيات املعيار ا��اسHê عدد 

  

 

 

X 

 

 

 س°تم تجاوز ذلك 78 اطار

اقتناء املنظومة ا01ديدة 

  املندمجة
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 ...مداخيل، املصار�ف، القروض املمنوحة واملسددة

 

ا��اس�ية ا�1اصة  إم:انية ورود أخطاء عJK مستوى القيود -

 بقروض الصندوق sجتما�7،

الفوائض ا���سبة من قبل مص��ة ا��اسبة ال تتوافق مع  -

 الفوائض ا�1قيقية،

 عدم إحArام ال�شر¡ع ا��اسHê ا01اري بھ العمل -

 

 .نو¬H باإلسراع لتالD 78ذه النقائص

  

  إعداد قانون gطار .3

يضبط ‚ الحظنا عدم إعداد الوhالة لقانون إطار للفArة املقبلة

‚ ا�1اجيات الفعلية و الضرور�ة من dعوان لتأم�ن الjشاط العادي

موزع�ن حسب sختصاصات امل_نية و ا�1طط الوظيفية و يتم 

املصادقة عليھ طبقا لل�شر¡ع و عرضھ عJK سلطة �شراف قصد 

 .الArات°ب ا01اري a`ا العمل

 

 .عدم التقيد بالقوان�ن ا01اري a`ا العمل -

 

     

 

X  

  

س°تم اعداد قانون اطار 

 2020 2019جديد للفArة 

2021  
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 .العمل عJK إعداد قانون �طار للفArة املقبلة

  

  تحيFن النظام pسا��� ا[aاص باألعوان .4

عدم تحي�ن النظام dساH¬Ô ا�1اص بأعوان الوhالة التوZسية 

و املؤرخ  1999لسنة  1875للتعاون الف�H املصادق عليھ باألمر عدد 

النظام dساH¬Ô لألعوان وثيقة أساسية  و¡عتAB . 1999أوت  7830 

  .لضبط طرق �سي�d Aعوان

  

Dذا الصدد Zش�A أّن الوhالة قامت بإعداد مشروع تنقيح النظام  و 78

و عرضھ عJK مجلس  d2014ساH¬Ô ا�1اص بأعواÓ`ا 78 موJ8 سنة 

 .2015املؤسسة و تمت إحالة امللف عJK سلطة �شراف 78 أكتو�ر 

 

 .وجود مناخ اجتما�7 غ�A مالئم للعمل -

 

الوhالة التوZسية  ا�1رص عJK تحي�ن النظام dساH¬Ô ا�1اص بأعوان

ا01اري a`ا  والArات°ب القانونيةللتعاون الف�H مع مراعات �جراءات 

 .العمل

  

   

 

 

 

 

X  

  

  أحيل عJK سلطة sشراف

  مز�د العناية بملفات pعوان .5

الحظنا أّنھ ال يتم ترقيم الوثائق امل:ونة للملف الH¬û�ü طبقا 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

بأعوان الوhالة من النظام dساH¬Ô ا�1اص  12ملقتضيات الفصل 

يجب أن يحتوي امللف الH¬û�ü للعون عJK "والذي ينص عJK أّنھ 

جميع الوثائق املتعلقة بحالتھ املدنية و حالتھ �دار�ة و مستوى 

و يجب أن ت:ون Dذه الوثائق مرقمة دون انقطاع علما أّنھ ‚ "�عليمھ

 .قد تم ترقيم امللفات ا�1اصة باالنتدابات ا01ديدة

 

 .بمقتضيات النظام sساH¬Ô ا�1اص بأعوان الوhالة عدم التقيد -

 

ندعو الوhالة إJP بذل ج_ود إضافية قصد مز�د العناية بملفات 

 .dعوان وا�1رص عJK ترقيم جميع الوثائق

  

X  املوارد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحسFن إجراءات التصرف => العطل .6

�ش:و أÓّ`ا ‚ الحظنا من خالل متا�عتنا إلجراءات التصرف 78 العطل

7ø عض النقائص و�˸  

  

‚ عدم استالم العون لرخصة �جازة عند ا�1صول عJK العطلة -

حيث يتم إصدار الArخيص 78 �جازة 78 أغلب dحيان �عد تار�خ 

  .قضاé`ا

78 �عض dحيان الHI تبلغ ف�`ا املدة املطلو�ة للعطلة ب�ن اليوم و  -

7 �جازة املنصوص عدم التقيد بآجال تقديم مطلب d ‚8رýعة أيام

    

 

 

 

X 

 

 

X 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

  .أيام 3و ا��ددة ب‚ 2012جو�لية  9عليھ بمذكرة العمل املؤرخة 78 

 العطلة ل°س مسبوق بالتث�ت من رصيد العون حيث أنإسناد  -

وتحصلوا  �2017عض dعوان إستوفوا العطلة السنو�ة �عنوان سنة 

 ،2018عJK �عض dيام من عطلة سنة 

غياب رقم ال_اتف،  :دقيقةفة ال يقع �عم�D Aذه املطالب بص -

 …العنوان، املعوض

 

  .وجود صعو�ات 78 متا�عة العطل -

 .عدم التقيد بالقوان�ن ا01اري a`ا العمل -

 

بذل ج_ود إضافية قصد ا�1رص عJK تالD 78ذه النقائص و تحس�ن 

 .إجراءات التصرف 78 العطل

  

X 

 
 
 

X 

 

  

  تحسFن إجراءات متا,عة ا[Pضور  .7

أّن العدي دمن dعوان ال ‚ تب�ن لنا من خالل متا�عتنا �1ضور dعوان

يواظبون عJK عملية �0Yيل ا�1ضور أرýعة مرات 78 اليوم و ذلك 

و الHI تنص عJK ‚ 2013أكتو�ر  10طبقا للمذكرة الصادرة بتار�خ 

 7P' 11مرات 78 اليوم و املذكرة الصادرة بتار�خ  4ضرورة التنقيط 

كما Zش�A أّن التطبيقة �عالمية ا�1اصة بالتنقيط غ�A . 2015ماي 

 .مندمجة مع املنظومة �عالمية ا�1اصة بالتصرف d 78عوان

    

 

 

X  
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 

املذكرة ‚2013أكتو�ر  10عدم التقيد املذكرة الصادرة بتار�خ  -

 .2015ماي  11الصادرة بتار�خ 

 

 .إتخاذ قرارات الالزمة قصد تحس�ن إجراءات �0Yيل ا�1ضور 

  

  تدرج 3عوان  .8

ال يوجد بالوhالة تطبيقة اعالمية تواكب التدرج '7P باألقدمية لدى 

 .اعوان الوhالة

 

 .صعو�ة متا�عة تدرج sعوان

 

  .تحس�ن متا�عة التدرج '7P باألقدمية لدى اعوان الوhالة
  

    

X 

  

  

  املنظومة ا01ديدة

 

 

 

V - التّصّرف في األصول الثّابتة  
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 2017التوصيـات ا[rديدة املثارة سنة 

  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

1.  NFصول الثابتة حp اصة بمتا,عةa]عالمية اg سراع بوضع التطبيقةg

 لكg<Kستغالال

 

إال  ،2017إعالمية خاصة بمتا�عة dصول الثابتة خالل سنة  قامت الوhالة بArك�¨ تطبيقة

 :أن متا�عة dصول الثابتة الزالت �ش:و من النقائص التالية 

غرار   لم يقع إدخال املعلومات الضرور�ة بمتا�عة dصول الثابتة عJK التطبيقة �عالمية -

  ...كقيمة dصل، تار�خ �قتناء، طر�قة �س÷`الك، Zسبة �س÷`ال

  .يتم إعتماد اح�ساب مخصصات اس÷`الhات dصول الثابتة بواسطة التطبيقة القديمة -

  

 

  

Dذه الوضعية ال تمكن من 

  متا�عة دقيقة لألصول الثابتة،

Dدر للوقت و]م:انية ورود 

أخطاء اح�ساب مخصصات 

  اس÷`الhات dصول الثابتة

  

  

 

 

نو¬H بتالD 78اتھ النقائص 

تطبيقة و�اإلسراع بوضع 

إعالمية خاصة بمتا�عة 

dصول الثابتة ح�¨ �ستغالل 

7Kالك.  

  

س°تم تال78 ذلك من خالل 

إدخال hل البيانات املتعلقة 

باألصول عJK التطبيقة 

ا01ديدة واعتمادDا 78 متا�عة 

  أصول الوhالة 

ا[rرد املادي لألصول  gسراع بالبت => مأل الفوارق الناتجة عن أشغال املقارSة .2

 الثابتة باملعطيات اPQاسOية

ا01رد املادي لألصول الثابتة باملعطيات ا��اس�ية إJP وجود العديد  أشغال املقار�ة أفرزت

 أو  من
ً
 dصول الغ�A موجودة ماديا

ً
 :م��صة hاأل�يالHI استوجب البت ف�`ا محاس�يا

 

 
امل�Pق بتقر�ر 

  ا[rرد املادي
  القيمة ا[aام  اPQتوى 

القيمة 

  الصافية
  عددpصول 

  4م�Pق عدد 
مقت�يات => إطار مشار�ع التعاون الف�� 

  موجودة عK] الدفاتر وغEF موجودة ماديا
  65  -  ت.د  99.289

 

عدم التأكد القيمة ا�1قيقية 

  .لألصول الثابتة للوhالة

 

باإلسراع 78 نو¬H الوhالة 

  .البت 78 مأل Dاتھ الفوارق 
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  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

   5م�Pق عدد
معدات وأثاث موجودة عK] الدفاتر 

  اPQاسOية وغEF موجودة ماديا
  280  -  ت.د63.234 

م�Pق عدد 

12  
gعالمية املوجودة بالدفاتر  التج%NFات

  اPQاسOية و غEF موجودة ماديا
  40  ت.د 68   ت.د  4.567

م�Pق عدد 

13  

 �zات التا,عة ألسطول سيارات الNF%التج

وقع التفو�ت ف��ا ولم يقع r|Yيل%ا 

 
ً
  محاسOيا

  6  -  ت.د1.467 

 

  

 

 

 

 

 

 

 متـا,عـة التوصيـات املفـرزة بالتقار�ر السابقة

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص
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 36 ش	�ة أماك�

 

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

ضرورة مقارSة ن�يجة ا[rرد املادي لألصول الثابتة باملعطيات  .1

 اPQاسOية
 

ألصول الثابتة باملعطيات بمقار�ة نتائج ا01رد املادي  تبادر الوhالةلم 

 .ا��اس�ية

 

Dذه الوضعية ال �سمح برصد ومعا01ة و�سو�ة الفوارق امل0Yلة اثر 

 .عملية ا01رد املادي

 

لذا نو¬H بالقيام بمقار�ة ن�يجة ا01رد املادي لألصول الثابتة 

 .باملعطيات ا��اس�ية لتABير و �سو�ة الفوارق ا��تملة املفرزة

  

 

X 

 

 

  

 

 

 

  

 متا,عة دقيقة لألصول الثابتة ا[aاصة باملشار�عياب غ .2

أصول الثابتة الHI وقع تمو�ل_ا عن طر�ق dموال   تمتلك الوhالة �عض

الذاتية للمشار¡ع، غ�A أÓ`ا تفتقر إJP أداة مراقبة ناجعة وفعالة 

dصول وتصjيف_ا حسب امللكية القانونية ل_اتھ dصول، غياب   ل_ذه

D̈ا عن بقية أصول الوhالةعدد ال�سلسل الرقH² خاص    .يمكن أن يم�

  

ا�1اصة 78 حالة طلب اسArدادDا من  صعو�ة متا�عة Dذه dصول  -

 طرف ا01_ة املمولة للمشروع،

  

 

 

X 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

عدم أخذ القرارات املتعلقة a`اتھ dصول كقرار تفو�ت، قرار  -

  ...التخلص من dصول الذي زال sنتفاع a`ا

 

لألصول الثابتة ا�1اصة باملشار¡ع  نو¬H بوضع إجراءات متا�عة دقيقة

  وتالh 78ل Dاتھ النقائص

  

  تحسFن إجراءات التصرف => 3صول  .3

7ø صول وs 78 تب�ن لنا وجود �عض املالحظات املتعلقة بالتصرف˸  

  .غياب تطبيقة إعالمية خاصة بالتصرف s 78صول و املعدات -

املعدات من موقع إJP آخر باالعتماد ال تتم متا�عة عملية إحالة أو نقل  -

عJK وصل معد للغرض و تحي�ن دفAr متا�عة sصول عJK ضوء Dذه 

 .العملية

  

  .عدم استغالل املزايا الHI توفرDا �عالمية -

  .و فعالة ألصول_اومتا�عة ناجعةحرمان الوhالة من آليات تصرف -

-  s الة من متا�عة ناجعة ألعمال الصيانة وhصالححرمان الو. 

 

ا�1رص عJK تحس�ن إجراءات التصرف فاألصول بArك�¨ منظومة 

  .إعالمية 78 الغرض

 

X 

 

X 
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VI -  الجبــائيويالمحــاسبـي، المالالنظام 

 2017التوصيـات ا[rديدة املثارة سنة 

  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

 إيداع القوائم املالية بال|rل التجاري  .1

املتعلق  1995ماي  02املؤرخ بتار�خ  44-95من القانون عدد 5ينص الفصل عدد 

 18املؤرخ 78  2005لسنة  96من القانون عدد 13بال0Yل التجاري والفصل عدد 

واملتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية عJK أن �Ëdاص  2005أكتو�ر 

ي بھ العمل وعJK الطبيعي�ن املاسك�ن وجو�ا ��اسبة طبقا لل�شر¡ع ا01ار 

�Ëdاص املعنو��ن أن يقوموا بإيداع �YZت�ن من القوائم املالية الواجب عل�`م 

إعدادDا طبقا للقوان�ن والArات°ب ا�1اصة a`م بامللف امل��ق بال0Yل التجاري 78 

العامة بالjسبة ظرف ش_ر من حصول املصادقة عل�`ا من طرف ا01لسات 

ت قبل موJ8 الش_ر السا�ع املوا7P �1تم السنة لأل�Ëاص املعنو��ن وh 78ل ا�1اال 

  .ا��اس�ية

واملصادق عل�`ا من طرف  2016غ�A أن املركز لم تقم بإيداع القوائم املالية لسنة 

 .2017دyسمAB   28 مجلس املؤسسة  املنعقد بتار�خ

  

 

عدم احArام ال�شر¡ع ا01اري بھ 

  .العمل

 

نو¬H املركز بإيداع القوائم 

بامللف امل��ق بال0Yل املالية 

  .التجاري 78 أسرع 'جال

  س°تم العمل a`ذه التوصية

  املاليةالشؤونمسك حسابات املزودين من طرف مص�Pة  .2

  .بالوhالةاملالية بمسك حسابات املزودين الشؤونال تقوم مص��ة 

 

  

Dذه الوضعية ال تمكن 

املالية من الشؤونمص��ة 

  

نو¬H بإعداد ومسك حسابات 

املزودين من طرف مص��ة 

  

  عماد
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  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

متا�عة دقيقة �1سابات 

 .للوhالةاملزودين 

املالية لضمان متا�عة الشؤون

 .الوhالةدقيقة ملزودي 

 تحسFن مسك جداول املقارSة البنكية .3

الحظنا خالل تدخلنا وجود النقائص التالية عJK مستوى مسك جداول املقار�ة 

  :البنكية

  ال يقع إعداد جداول املقار�ة البنكية بصفة آلية ش_ر�ا  -

 يتم إعداد Dذه ا01داول بصفة يدو�ة -

  غ�A ممضاة بصفة آلية من طرف رئ°س املص��ة -

 العمليات البنكيةأو محتوىونوعال تحتوي عJK تار�خ  -

غياب العديد من الكشوفات البنكية املتعلقة خاصة ب�نوك امل:اتب ا�1ارجية  -

حيث يقع �س�ناد إلعداد جداول املقار�ة البنكية عJK  2017ر دyسمAB لش_

 .أو الدفاتر ا��اس�ية للسفارة) extraits bancaires(البيانات البنكية 

  

  

Dذه الوضعية ال تمكن من 

التصرف الناجع وال �س_ل 

عمليات املقار�ة ب�ن املعطيات 

ا��اس�ية والكشوفات 

  . البنكية

  

 

  

عJK تحس�ن نو¬H با�1رص 

مسك جداول املقار�ة 

وتال78 النقاط dنف البنكية

 .ذكرDا

  

  عماد

  ا[Pرص عK] إعداد الوضعية املتوقعة للسيولة  .4

بإعداد الوضعية املتوقعة للسيولة 78 آخر �دارة الفرعية ملالية وا��اسبةال تقوم 

  .hل ش_ر
 

  

Dذه الوضعية ال تضمن 

  . متا�عة دقيقة للسيولة

 

  

 H¬إعداد نو JKبالعمل ع

الوضعية املتوقعة للسيولة 

 .بصفة ش_ر�ة

  

  عماد مع نجد

 علىإعدادمحضرجردل�aز�نةا[Pرص  .5

 .لم تقم الوhالة �عملية ا01رد السنو�ة �1ز�نة املكتب ا�1ار7º بقطر

  

 

Dذه الوضعية �عد مخالفة 

من  17ملقتضيات الفقرة 

 

نو¬H بالقيام �عملية جرد 

سنوي �1ز�نة امل:اتب 

  

  العمل ¢�ذه التوصيةس�تم 



 الوكالة التونسية للتعاون الفين

 2017تقريرالرقابةالداخلية

 41 ش	�ة أماك�

 

  إجابة الو�الة  التوصيات  pخطار  النقائص

  

 

  

 1996لسنة  112القانون عدد 

  .1996 دyسمAB 30املؤرخ 78 

  

    .ا�1ارجية

ح  تحسFن عملية مسك جداول متا,عة .6    3س�ثمارمن
  

التالية  بالوhالة، وجود �خالالت sس�ثمارمنح   متا�عة من خالل معاين�نا 01داول 

:  

 sس�ثمارأخطاء حسابية عند اح�ساب حصص منح  وجود العديد من -

  مجموع Dاتھ ا01داول،  أو

 dصول، اقتناءغياب العديد من توار�خ  -

  dصول،لبعض  sس�ثماراح�ساب حصص منح  دنع -

  ا01داول وdرصدة ا��اس�ية  عدم تطابق ب�ن Dاتھ -

 

ح    ت.د 3.690.684   3س�ثمارمجموع جداول متا,عة من

145100 Subvention d'investissement 3 097 355.602 

145200 Subvention de l'Etat 29 500.000 

145300 Subvention d'investissement (relative aux 

projets) 

81 176.966 

145400 Subvention d'investissement non utilisé 594 309.620 

  ت.د 3.802.342   اPQاسOيةمجموعوpرصدة 

    ت.د111.658   الفارق 

 

Dذه الوضعية ال تمكن من 

sس�ثمار متا�عة دقيقة ملنح 

حصص منح  واح�ساب

 السنو�ة sس�ثمار

 

H¬عملية مسك  بتحس�ن نو

 sس�ثمارجداول متا�عة منح 

 وتالD 78اتھ dخطاء

  

س�تم العمل عK] تحسFن 

ح  مسك جداول متا,عة من

  3س�ثمار 
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 متـا,عـة التوصيـات املفـرزة بالتقار�ر السابقة

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

 العمل عK] طلب ش%ادات عدم ا[aصم عK] املورد .1

ال تقوم الوhالة بطلب ش_ادات عدم ا�1صم عJK املورد بالjسبة للمزودين املعفيون من 

  .Dذا ا�1صم

 

  ال�شر¡ع ا01با�ي ا01اري بھ العملDذه الوضعية ت�ناJ8 مع 

  تحمل اخطار جبائية 78 حالة عدم تطابق الوضعية ا01بائية للمزود

 

نو¬H الوhالة بطلب ش_ادات عدم ا�1صم عJK املورد بالjسبة للمزودين املعفيون من 

  Dذا ا�1صم

  

  

 

X 

  

  عماد

 املزودينوضع إجراءات وا¦Pة إللغاء الصكوك ال�z لم يقع استالم%ا من قبل  .2

 .الحظنا غياب إجراءات وا�ªة إللغاء الص:وك الHI لم يقع إستالم_ا من قبل املزودين

 :مفصلة hاأل�ي 2003وتجدر sشارة أن الوhالة قامت بإلغاء ص:وك راجعة إJP سنوات 

 
  املبلغ  السنة  عدد الصك البنك

H¬�Zيد التوAB02  الCM0000455  2003  183,400  

H¬�Zيد التوAB05  الBC0006591  2006  47,005  

H¬�Zيد التوAB05  الBC0006588  2006  25,415  

H¬�Zيد التوAB06  الAJ0005538  2007  75,000  

H¬�Zيد التوAB07  الC10009437  2008  500,000  

H¬�Zيد التوAB07  الCI0009447  2008  77,726  

  

 

 

X 

 

  

س°تم عرض اجراء 78 

عJK مجلس الغرض 

78 أول املؤسسة 

  2019سنة ھ اجتماع ل

  

  

  

  

  



 الوكالة التونسية للتعاون الفين

 2017تقريرالرقابةالداخلية

 43 ش	�ة أماك�

 

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص
H¬�Zيد التوAB07  الCI0009483  2008  308,164  

H¬�Zيد التوAB07  الCI0009525  2009  300,000  

H¬�Zيد التوAB10  الB10008671  2010  89,900  

  250,000  2003  932184  الشركة التوZسية للبنك

  300,000  2006  17  الشركة التوZسية للبنك

  160,000  2008  360  الشركة التوZسية للبنك

  60,000  2008  296  الشركة التوZسية للبنك

  56,100  2008  220  الشركة التوZسية للبنك

  87,500  2009  456  الشركة التوZسية للبنك

  48,000  2010  47  الشركة التوZسية للبنك

  123,500  2010  604  الشركة التوZسية للبنك

  708,300  2011  802  الشركة التوZسية للبنك

  152,200  2012  761  الشركة التوZسية للبنك

  21,500  2013  906  الشركة التوZسية للبنك

 3.573,710  اrQموع

 

 Dذه الوضعية ت�ناJ8 مع املبادئ dساسية للرقابة الداخلية

نو¬H بوضع اجراءات وا�ªة إللغاء الص:وك الHI لم يقع استالم_ا من طرف 

  .املستفدين

  

  

  

  

  

  

  

  

 بجداول املقارSات البنكيةا[Pرص عK] تصفية العمليات العالقة  .3

  .و�عود إJP سنوات قديمةال تزال �عض العمليات عالقة بجداول املقار�ات البنكية

 

  

 

 

X 

 

  

س�تم م:اتبة البنوك 

  78 شأن Dذه املبالغ 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

  
عمليات عالقة 

 محاسOية

عمليات عالقة 

  بنكية
  حساب   حساب بنfي  السنة

0,000 60,000 2010 STB Palestine 062101458/0 532121 

0,000 101,700 2013 

STB Cite des sciences Gestion 

1241107263 532124 

0,000 640,000 2006 STBEuro 1009026094.978 21 532416 

0,000 469,560 2012 STBEuro 124/8900022/978 ugp3a II 532418 

0,000 2.958,800 2009 STB Dollars Canadiens 

100/8902460/124 
532432 

973,750 0,000 2014 

0,000 338,600 2014 CCP 534000 

0,000 3 555,000 2014 Régies Aboudhabi 550003 

 اrQموع 123,660 8 973,750

 

 .Dذه الوضعية ال تضمن متا�عة دقيقة �1سابات الوhالة

 

  .إتخاذ �جراءات الالزمة لتABير وتصفية العمليات العالقة بجداول املقار�ات البنكية

 
  

  

  وتحسFن طر�قة مسك%ا ا[Pرص عK] ت©Eير ا[Pسابات .4

كما أن �عض ا�1سابات , 2017لم يتم تABير عّدة حسابات بصفة شاملة عند ختم سنة 

 .تتضّمن مبالغ قديمة غ�A مسّواة
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

�عالمية ا��اس�ية بل عن طر�ق  ال يقع تABير ا�1سابات عن طر�ق التطبيقة

  :و�التا7P وجود dخطاء التالية « word »ملف

  

  ...)تار�خ القيد ا��اسHê، الدفAr،(غياب تفاصيل العمليات ا��اس�ية  -

 أخطاء حسابية عJK مستوى تABير ا�1سابات -

 

الوضعية ال �سمح بالتحقق من »�ة dرصدة ا��اس�ية لألطراف املتعاملة مع  Dذه

 .املركز و يمكن أن تنعكس عJK ن�يجة السنة ا��اس�ية و عd JKموال الذاتية

 

 

لذا ننÌm بالس_ر عJK إنجاز أشغال التABير و تنقية حسابات dطراف املتعاملة مع 

 .الوhالة

  

 

 

 

X 
 

X 

  

  ليندة

س°تم العمل a`ذه 

  التوصية 

  وجوب إيداع ال©Eمجة gعالمية للمحاسبة بالقباضة املالية .5

 . لم تبادر الوhالة بإيداع الABمجة �عالمية للمحاسبة بمكتب مراقبة dداءات

 

�0لة الضر�بة عD62  JKذه الوضعية ال تتوافق ومقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

 .الشرhات

 

 H¬داءاتلذا نوs ة بمكتب مراقبة
ّ
 .بايداع الABمجة �عالمية للمحاسبة املستغل

   

X 

 

  

ايداع املنظومة  س°تم

 ا01ديدة 78 مطلع

  ,2019سنة 
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  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

  

ح عK] املؤجر .6  العمل عK] وضع تطبيقة إعالمية خاصة بالتصر�

تقوم الوhالة بإعداد التصر�ح عJK املؤجر بطر�قة يدو�ة مع العلم وجود العديد من 

 .dعوان واملزودين الذي يب	7 تدو�®`م ضمن Dذا التصر�ح

  

 
ً
بالرغم من أن التصر�ح عJK املؤجر عن طر�ق تطبيقة إعالمية ال yعتAB إجبار�ا

بالjسبة إJP الوhالة غ�A أن التصر�ح اليدوي يمكن أن يؤدي إJP وجود أخطاء، 

.الوقت و]ضاعة  

 

  .تصر�ح عJK املؤجرنو¬H الوhالة بArك�¨ تطبيقة إعالمية خاصة بال

 

  

  

 

 

 

X 

 

 

  منظومة جديدة

العمل عK] إح�Eام النظام ا[rباªي ا[aاص باألداء عK] القيمة املضافة املتعلق  .7

  بالو�الة

من خالل معاين�نا للتصار�ح ا01بائية تب�ن لنا أن الوhالة تقوم بتعم�A ا�1انة ا��صصة 

 JPالقيمة املضافة برغم من عدم خضوع_ا إ JKداءلألداء عd ذاD.  

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

 ضرورة تحسFن إجراءات التصرف ومتا,عة مNFانية 3س�ثمار و 3ستغالل .8

̈انيs HIس�ثمار و   أفرزت sختبارات العملّية املتعلقة للوhالة املالحظات  sستغاللبم�

 : التالية

  

 

 

 

 

X 

  

تم بالjسبة لسنة 

�0Yيل منح  2017
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يتوJP املع_د منذ إحداثھ �0Yيل منح sستغالل الغ�A مس÷`لكة ضمن ا�1صوم  لم- 

̈انية مدمجة  "كمنح مقبوضة مقدما" حيث تABز حسابات النتائج املؤجلة فوائض بامل�

 .ضمن dموال الذاتية للوhالة

  : وجود فوارق ب�ن منح �س�ثمار وdصول الثابتة - 

 

  2017/12/31  

  ت.د4.220.449  لألصول الثابتةمجموع ا�1ام 

  ت.دs  3.208.033س�ثمارمجموع ا�1ام ملنح 

  ت.د1.012.417   (1) الفارق 

    

  ت.د 3.080.405  مجموع sس÷`الhات لألصول الثابتة

املدرجة 78 حسابات  sس�ثمارمجموع منح 

  النتائج

  ت.د2.598.287 

  ت.د483.118    (2)الفارق 

    

  ت.د530.298   (1) – (2) الفارق 3جما>

 

   :وجود فارق ب�ن منح �س�ثمار وdصول الثابتة املتعلقة باملشار¡ع - 

 

   Aستغالل غ�s

املس÷`لكة ضمن 

ا�1صوم كمنح 

  .مقبوضة مقدما 

  

بالjسبة للفوارق 

املوجودة ب�ن منح 

sس�ثمار وsصول 

 JPعود إ� H
الثابتة ف

سنوات سابقة حيث 

تم اقتناء اصول ثابتة 

من العنوان sول 

̈انية  ̈انية للم� للم�

و�التا7P لم يتم 

إدراج_ا ضمن 

ا�0موع ا�1ام ملنح 

  .sس�ثمار 

كما تم إدرا ج ألصول 

ة من الثابتة  املمول

املشار¡ع ضمن أصول 
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  2017/12/31  

  ت.د93.019    باملشار¡ع ةاملتعلق الثابتةمجموع ا�1ام لألصول 

  ت.د81.177    املتعلقة باملشار¡عمجموع ا�1ام ملنح �س�ثمار 

  ت.د11.842   الفارق 

  

امل0Yلة 78 حساب  sس�ثماروجود فارق ب�ن مخصصات �س÷`الhات حصص منح - 

   :2017 لسنة �يرادات

 

  2017/12/31  

  ت.د 102.767  مخصصات �س÷`الhات

حصص منح �س�ثمار امل0Yلة 78 حساب 

  �يرادات

  ت.د103.841

  ت.د1.074  الفارق 

 

̈انيs HIستغالل وsس�ثمار  بمتا�عة مثDJKذه الوضعية ال �سمح  والتأكد من »�ة مل�

ومن شأÓ`ا التأث�A عd JKموال الذاتية للوhالةdرصدة ا��اس�ية  . 

H¬خالالت لذا نوs اتھD 78باتخاذ �جراءات الضرور�ة قصد تال.   

الوhالة ولم يتم 

إدراج_ا بمنح 

- s)1983س�ثمار 

2004 (  

: بخصوص املشار¡ع 

 81177يمثل مبلغ 

املعدات الHI تم 

اقتناؤDا قبل سنة 

والHI تم  2005

�0Yيل_ا ضمن أصول 

الوhالة  فيما يمثل 

د مبلغ  93019مبلغ 

sصول املتعلقة 

باملشار¡ع الHI تم 

سنة اقتناؤDا �عد 

والHI تم  2005

تحديدDا 78 جدول 

خاص a`ا دون 

�0Yيل_ا ضمن أصول 

الوhالة وذلك تطبيقا 
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لتوصيات سابقة من 

7ºمكتب تدقيق خار  

 مfافأة ا[Pضور مجلس املؤسسة مآل 3سراع بالبت حول  .9

م:افأة ا�1ضور مجلس املؤسسة للفArة املArاوحة ب�ن سنة   قامت الوhالة ب�0Yيل اعباء

وتجدر . دينار والHI لم يقع صرف_ا إJP تار�خ تدخلنا 600.000بقيمة  2015وسنة  1999

 2امل:افأة78 مرة أولى�تار�خ  مآل Dذه sشارة أن الوhالة قامت بمراسلة وزارة املالية حول 

ولم تتحصل إJP حد dن إJP إجابة  2018ماي  11مرة ثانية بتار�خ  و201478أكتو�ر 

  .بخصوص Dذه املبالغ

 

 وDمية عدم »�ة dرصدة ا��اس�يةو�0Yيل اعباء

 

 وDمية عدم »�ة dرصدة ا��اس�يةو�0Yيل اعباء

  

  

 

 

 

 

X 

 

 

  

78 انتظار الرد من 

وزارة امللية الHI تمت 

إعادة مراسل÷`ا 78 

 11الغرض بتار�خ 

  2018ماي 

العمل عK] توز�ع فوارق الصرف والعموالت [Pسابات البنكية بالعملة  .10

  pجنOية ا[aاصة باملشار�ع

  

 2017قامت الوhالة ب�0Yيل خسائر وأر�اح فرق الصرف ضمن حساباÛ`ا لسنة 

وتجدر . واملتعلقة بحسابات بنكية بالعملة dجن�ية ا�1اصة باملشار¡ع الHI �شرف عل�`ا

sشارة أن الوhالة ال تتحمل ا��اطر الناتجة عن تقلبات سعر العملة dجن�ية و�تا7P ال 

 JK7 توز¡ع_ا ع	بjاتھ الفوارق ضمن الن�يجة ا��اس�ية بل يD Hê0يل ا��اسY7 ال�	بjي

  

 

 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

ال يمكن للوhالة 

 تحميل املشار¡ع اعباء

فوارق الصرف الÓ`ا 

غ�A مدرجة 

  باالتفاقيات 
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 .ار¡ع بالتناسب للمعامالت البنكيةحسابات املش

 

  2017/12/31  

  دينار 110.890  خسائر الصرف

  دينار312.539   أر�اح الصرف

 دينار201.649  الن�يجة الصافية للصرف

 

  تحمل الوhالة العباء خاصة باملشار¡ع�0Yيل خسائر وأر�اح وDمية

  :بالjسبة للمشار¡ع القائمة-

ا�1سابات البنكية ا�1اصة باملشار¡ع عJK نو¬H بتوز¡ع فوارق الصرف وعموالت 

 .املشار¡ع القائمة

 

  : بالjسبة للمشار¡ع املسقبلية-

نو¬H با�1رص عJK ت�ي�ن مآل فوارق الصرف ضمن sتفاقية املستقبلية قصد البت 78 

  ا01_ة املتحملة لفوارق سعر الصرف

و�مكن العمل a`ذا 

املقArح مسقبال إذا ما 

تم التنصيص عليھ 

باالتفاقيات مع 

 ا01_ات املانحة
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 العمل عK] تحسFن إعداد القوائم املالية .11

 :وجود النقائص التالية  2017من خالل معاين�نا للقوائم املالية لسنة 

  ,2017غياب dرصدة الوسيطة للتصرف لسنة  -

  ,2017غياب جدول �غي�d Aصول الثابتة و sس÷`الhات لسنة  -

  ,2017غياب جدول �غي�d Aموال الذاتية لسنة  -

ضمن ايضاحات القوائم املالية لسنة  2016و2017سنوات لم يقع تقديم الفوارق ب�ن  -

2017. 

  

 .01اري بھ العملعدم إحArام ال�شر¡ع ا��اسHê ا

 

  .نو¬H بتالD 78اتھ النقائص

  

 

 

 

X 

 

ه ذتالD 78س°تم 

  , النقائص

  

  

  

تم تقديم الفوارق 

بالjسبة لاليضاحات 

 2017املالية لسنة 

  تحسFن إجراءات التصرف املا> .12

  ˸الحظنا أّن وظيفة التصرف املا7P صلب الوhالة تABز املالحظات التالية

  

 .إعالمية خاصة بالتصرف 78 ا�1ز�نة غياب تطبيقة -

 

  .حرمان الوhالة من متا�عة دقيقة و ناجعة ل��ز�نة -

 .نقائص تنظيمية 78 التصرف 78 ا�1ز�نة -

 

ندعو الوhالة إJP بذل ج_ود إضافية قصد تالD 78ذه النقائص و تحس�ن إجراءات 

     

 

X 

  

  منظومة جديدة
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7Pالتصرف املا.  

  تحسFن إجراءات مسك اPQاسبة .13

تب�ن لنا من خالل تدخلنا أّن إجراءات مسك ا��اسبة صلب الوhالة التوZسية للتعاون 

7Kز �عض املالحظات و املتمثلة 78 ما يABت Hالف�˸  

  

  .ال �0Yل القوائم املالية للوhالة قيمة التطبيقات �عالمية املعدة من طرف_ا -

  

التطبيقات �عالمية املركزة صلب الوhالة غ�A مندمجة جميع_ا مع تطبيقة ا��اسبة  -

  .العامة

  

وجود رصيد قديم م0Yل بباب dصول ا01ار�ة متعلق بالصندوق العرýي للمعونة  -

 .ت:و�ن مدخرات �شأنھ وقد تم‚ لم ي�س�¶ �عد للوhالة تصفيتھ" FAAT"الفنية

 

    

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X  

  

  

  

  

س°تم اح�ساب 

التطبيقات sعالمية 

للوhالة ضمن القوائم 

  املالية عند انجازDا

س°تم اقتناء منظومة 

اعالمية مندمجة 

تر�ط مختلف 

املصاÌ1 الHI ل_ا 
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  .آليات متا�عة أكAá نجاعةحرمان مص��ة ا��اسبة من  -

 .Dذه الوضعية ال تمكن من تقييم »�يح للوضعية ا��اس�ية للوhالة -

 

ا�1رص عJK تحس�ن إجراءات مسك ا��اسبة و ذلك با�1رص عJK ترك�¨ نظام 

معلوما�ي للتصرف مندمج يمكن من الArابط ب�ن جميع التطبيقات �عالمية و ال�0Yيل 

  .ا��اسبة العامة '7P للعمليات صلب تطبيقة

  عالقة با��اسبة 

يتم التذك�a A`ذا 

الدين بصورة دور�ة 

عند التأم الدورة 

السنو�ة للصندوق 

  العرýي للمعونة الفنية 
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VII - النـظام المعلوماتي  

 متـا,عـة التوصيـات املفـرزة بالتقار�ر السابقة

  إجابة الو�الة  ملتنجز  بصدد3نجاز  انجزت  النقائص

بتار�خ  15عK] اح�Eام أحfام مناشEF الوزارة pو] عدد العمل .1

30  E©2007أفر�ل  11بتار�خ  19وعدد 2001نوفم  

نوفمAB  30بتار�خ  15خالفا ملا نصت عليھ مناش�A الوزارة dوJP عدد

:بت:و�ن  2007أفر�ل  11بتار�خ  19وعدد 2001  

01نة داخلية للسالمة املعلوماتية -  

مة املعلوماتيةخلية داخلية للسال  -  

Dيئة خاصة بأنظمة املعلومات وsتصاالت -  

غ�A أننا الحظنا وجود ل�0نة سالمة املعلومات فقط والHI وقع ت:و�®`ا 

غ�A أÓ`ا لم تنعقد بصفة  2016فيفري  29بمقت¹¬¶ مذكرة بتار�خ 

 .2016دyسمAB  28دور�ة ما عدا مرة واحدة بتار�خ 

 

 بالسالمة املعلوماتيةعدم احArام القوان�ن املتعلقة 

 

نو¬H الوhالة بت:و�ن خلية داخلية للسالمة املعلوماتية وDيئة 

خاصة بأنظمة املعلومات وsتصاالت وتفعيل دورDم عن طر�ق عقد 

 .بصفة دور�ة اجتماعات

  

 

  

. 

  

  

X 
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  تحسFن إجراءات التصرف => مجال gعالمية .2

الحظنا أّن إجراءات التصرف 78 مجال �عالمية صلب الوhالة �ش:و 

˸من النقائص التالية   
 

لم تقم الوhالة بإعداد خطة عمل خاصة بتطو�ر نظم املعلومات  -

ال®`وض بميدان  وذلك a`دف‚ املستقبلية القادمة وsتصال للفArة

�عالمية و تحديد التوج_ات املستقبلية حI¶ تتمكن الوhالة من 

تطو�ر التصرف و معا01ة املعلومات بصفة متناسقة عJK مستوى 

.hل ال_ياhل  
 

غياب نظام معلوما�ي مندمج صلب الوhالة يتعلق بإدارة املوارد و  -

̈انية �عالمية  يمكن من الArابط ب�ن جميع التطبيقات‚ متا�عة امل�

املركزة صلب الوhالة و ال�0Yيل '7P للعمليات صلب تطبيقة 

و D 78ذا الصدد Zش�A أّن الوhالة �س�J إJP اقتناء . ا��اسبة العامة

نظام معلوما�ي للتصرف مندمج يمكن من الArابط ب�ن جميع 

التطبيقات �عالمية و ال�0Yيل '7P للعمليات صلب تطبيقة 

.ا��اسبة العامة  
 

لم يقع تقييم التطبيقات �عالمية القديمة املعدة من طرف  -

عمل تمكن من تحديد ال:افة الفعلية إلنتاج  وغياب من�0ية‚ الوhالة

مختلف املنظومات �عالمية و متا�عة ت:لفة العناصر امل:ونة ل_ا و 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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كما Zش�A إJP غياب .  تقييم_ا عند القيام �عمليات تطو�رDا و تحسي®`ا

'7P لدليل �ستعمال ا�1اص ب:ل تطبيقة عند القيام  التحي�ن

.�عمليات تطو�رDا و �سليمھ إJP املستعمل�ن  
 

.حرمان الوhالة من آليات متا�عة أكAá نجاعة -  
 

نو¬H الوhالة بإعداد خطة عمل خاصة بتطو�ر نظم املعلومات 

ترك�¨ نظام  وا�1رص عJKاملستقبلية القادمة  وsتصال للفArة

.ي مندمجمعلوما�  

 

  تحسFن إجراءات التصرف => مجال gعالمية .3

-  Hل إث�h قل مرةd JKغياب تدقيق دوري للسالمة املعلوماتية ع

لسنة  1250من dمر عدد  5عشر ش_را  حسب مقتضيات الفصل 

أّن آخر عملية تدقيق �عود  حيث‚ 2004ماي  25املؤرخ 78  2004

كما ال تملك الوhالة مخطط للسالمة املعلوماتية ‚ 2011لسنة 

 JKيجب اتباع_ا للمحافظة ع HIمصادق عليھ يضبط �جراءات ال

و يحدد مسؤوليات ‚ سالمة املعدات و الABمجيات �عالمية

.املستعمل�ن و كذلك إجراءات �0Yيل املعلومات  

 

 .رةقتضيات القانون املذhو Dذه الوضعية مخالفة مل

 

   

 

 

X 
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 و]عداد مخططالعمل عJK إنجاز تدقيق دوري للسالمة املعلوماتية 

  .للسالمة املعلوماتية

 

 

 

  

  

  


