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I. املاوي  اوقطائمااوكسقيقافيتقكرنـكرا 
ا

 اوكرأي .1
 

ذذذذذة مراععذذذذذةمل تنفيذذذذذ ا ّة ذذذذذ   ساذذذذذااا اح  مه و هندسذذذذذة   امل ذذذذذل    الذذذذذلجك  لت ذذذذذلينركذذذذذ  امل  مؤساذذذذذةمذذذذذن جذذذذذر  م  ذذذذذ   لينذذذذذاأسذذذذذند  إ  التة

ة  في القلائم  قّنا االتدقيق ،الت لين . تب ة  املرفقة لمه ا التقريرو  2016 دياّبر 31في   املختلمة  املساسبيةل انة   ل ّرك   املالية

ذة محاسذبية و  تي ة ديداراا7ا180ا957 اقيّة و املدخرا   االستهالكا أصلل صافية بعد  م ّلع ه ه القلائم املالية بعذد  إي ااية

ة   .ديداراا74ا939 ة يب غا ل تدفقا  النقدية بية س  وتغي را ديداراا242ا911  قدرهاالتعديال  املساسبية

 

ذذذذة امل ذذذاحبةتقرير املذذذ كلرة فذذذذي قاذذذم "أسذذذا" الذذذذرأي اذذذتحف " مذذذن  املاذذذائلوباسذذذذت نا   ،وحاذذذب رأينذذذا  كذذذذ تع  ذذذذا، فذذذا  القذذذلائم املالية

ةا لرة  ة  جلا بكافة اح وفية ةاحجلهرية ة  2016دياّبر  31 اتاريخ ل ّرك  ةاملالية  ل لضعية االنابة و تي ة نشاجه وتدفقاته النقدية

اا   نظام املساسب جبقا ل انف  التاريخ،ة املختلمة ل انة املساسبية   .ل ّؤسة
 

ابكحفظأةاسااوكرأيا .2
 

ذ في تلن . و املعتّدة ل تدقيق ة ّعاي ر الدولية جبقا للقد قّنا االتدقيق  فذي  التذ   طذع   اهذا وفقذا لمهذ ه املعذاي ر ا اذؤولية ا املقذد اننة

ذذذة املتع ذذذق اذذذذ "ماذذذؤولية مراعذذذ  احساذذذااا  القاذذذم  حذذذن ماذذذتق ل   ذذذن و  هذذذ ا التقريذذذر.ضذذذّن "  املتع قذذذة االتذذذدقيق فذذذي القذذذلائم املالية

ة قلا د األخالقوفًقا ل رك  اللجك  لت لين امل ل    و هندسة الت لينامل ذ  قذلائمالفي تدقيق الالت  تنعبق  لى  املمهنية تذلن  ا  ةاملالية

نا
ة
 م  مل  اها وفقا لمه ه القلا د. املمهنية و الت   حن ألخالقاألخرى املتع قة  اا املاؤوليا   إست بنا حجّي   كّا أ 

 

   الذذ ي  بديذذه، و الذذ ي يحتذذلي  لذذى التحفظذذرأي  ذذا لدلذذة التذذ  تح ذذ نا   فهذذا كافيذذة ومناسذذبة لتذذلفر أساًسذذاملععيذذا  و األ  نعتقذذد أ 

 :اآلتي ذكرهّا 
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 املادّي األصطلااوثابك ااا 1.2
 

ااألراض   ال ت ال التقرير، إ داد ه ا  خإلى تاري ذةتفتقذر  اديدـاراا3ا035ا690 اّذا قذدره املدو ة محاسبية ذة فردية ااسذم  إلذى شذمهادا  م كية

 .ت لينملرك  اللجك  لت لين امل ل    و هندسة الا

 

ذوفذي 
ة
ذةتاذلية الل غيذذا  ظ ذذة الاهائية ذذه  ،1993منذ  سذنة  العالقذذةلمهذذ ه اللضذعية  العقارية

ة
 لذى قيّذذة اتهذذا ال يّكننذا حاليذذا تحديذد ت   ر فا 

 .ل ّرك  ةاألملال ال اتية  لى األصلل الثااتة املادية و 

 

 فياايكظارااوتسطن ا اأرصسةاقسيم اغنرامبررةااساباتحاا 2.2
ا

رة التاذذذلية  ا تظذذذارفذذذي  مرتقبذذذة حاذذذااا خذذذرى حجاريذذذة األ تطذذذّنل احخ ذذذلم ا تعذذذلد إلذذذى الاذذذنلا  الاذذذااقة و أرصذذذدة قديّذذذة غ ذذذر مبذذذرة

 و أقااط وهي مف ة ة كّا يلي:  سرفا ، تابيقا نلا  احتخصة ااألسا" 
 

ا)باوسيدار( 

اسائ اوكرصيسااوااوبيايات

 989 118 حاااا  مرتقبة في إ تظار التالية -

ة -  حرفاحاااا  أخرى ) -  46 659 ( تابقا  بعنلا  دورا  ت لينية

 165ا648ااملجمطع
 

ذذه ال يّكننذذا وتبريذذر وإدراعمهذذا ضذذّن احساذذااا  املرتبعذذة اهذذا الدائنذذة إلذذى حذذ   تاذذلية هذذ ه األرصذذدة و 
ة
وت ذذفية األرصذذدة القديّذذة فا 

   حاليا تحديد ت   ر ه ه اللضعية  لى البيا ا  املالية ل ّرك .

 

 اوقطائمااملاوي فياإعسادا عكرضااإلدارةامسؤ وي ا .3
 

املؤساذذذة و تشذذّل هذذذ ه   إدارة  هياكذذل ة ماذذؤولي هذذي مذذذن  ل ّؤساذذذا   املساسذذب  ل نظذذام  معااقذذذةاليذذة م إ ذذداد و  ذذرا قذذذلائمإ  

ة، سلا  بابب ال ياضرور   ي يعتبرالرقااة الداخ ية ال املاؤولية إرسا   ظام غذ  إل داد قلائم مالية خالية من األخعا  احجلهرية

 أو احخع .
 

 لى ملاصذ ة النشذاط. كّذا تقذلم،  نذد االقتطذا ،  املرك  تقييم قدرةماؤولية  دارةاإل ة، يق   لى  اتق املالية لقلائم  ند إ داد او 

تنذذذلي  ركذذذ اا ذذذارة املاذذذائل املتع قذذذة ااإلسذذذتّرارية و يقذذذ  تعبيذذذق املبذذذدأ املساسذذذب  احخذذذات ااسذذذتّرارية النشذذذاط، مذذذا لذذذم تكذذذن إدارة امل

 إيقا  النشاط أو إذا كا  هناك أي اديل واقعي آخر متاح لمها.
 

ذذذذذة  إدارةتقذذذذ   لذذذذى  ذذذذاتق و  ذذذذة اإلشذذذذرا   لذذذذى  ّ ية ّة ذذذذ التقذذذذاريرإ ذذذذداد املؤساذذذذذة ممه ل ّركذذذذذ  الذذذذلجك  لت ذذذذلين امل ذذذذل    و هندسذذذذذة  ةاملالية

   .الت لين
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 املكعلق اباوكسقيقافيااوقطائمااملاوي امسؤ وي امكراجعاالحسابات .4
ا

ذذذا االل ذذذ ام تنح ذذذ  تقت ذذذ   منة ذذذة انذذذا ا  لذذذى أ ّذذذال التذذذدقيق التذذذ  قّنذذذا اهذذذا. والتة أي حذذذلل هذذذ ه القذذذلائم املالية  ذذذر ماذذذؤوليتنا فذذذي إاذذذدا  الذذذرة

ذذذة  اطذذلااو وآدا  املمهنذذذة وتخعذذيو وتنفيذذذ  أ ّذذذال املراععذذة لغذذذرا احس ذذذلل  لذذى ت كيذذذد معقذذلل حذذذلل مذذذا إذا كا ذذل البيا ذذذا  املالية

ة   خاجئة.خالية من مع لما  علهرية

 

ذذذذة. وتعتّذذذذد  وتتطذذذّن أ ّذذذذال املراععذذذذة القيذذذام اذذذذاعرا ا  لؤس ذذذذلل  لذذذى األدلذذذذة املؤيذذذذدة ل ّبذذذالغ والبيا ذذذذا  املدرعذذذذة فذذذي القذذذذلائم املالية

ة  لى أخعا  علهرية  ة، سلا  كا ل  ات ة  ن الغ ة اإلعرا ا  املختارة  لى تقدير ا اّا في ذلك تقييم مخاجر إحتلا  القلائم املالية

ذذذة الاذذذارية املفعذذذلل اذذذاملأو احخعذذذ  واملتع قذذذة ااإل ذذذداد  رك . و نذذذد القيذذذام اتقيذذذيم ت ذذذك املخذذذاجر،   خذذذ  بعذذذ   اإل تبذذذار الرقااذذذة الداخ ية

ذذذة وذلذذذك اهذذذد  تحديذذذد إعذذذرا ا  املراقبذذذة املناسذذذبة. و قذذذد ت ذذذل  األخعذذذا   ات ذذذة  ذذذن غذذذ  أو خعذذذ ،  والعذذذرا الذذذدقيق ل قذذذلائم املالية

 عقلل تلق  أ  تؤ ر، فردًيا أو عّا ًيا،  لى القرارا  الت  يتخ ها ماتخدمل البيا ا  املالية.وتعتبر علهرية  ندما ي ل  من امل

 

ة املتبعذة ومذدى معقلليذة التقذديرا  املمهّذة التذ  قامذل اهذا اإلدارة ااإلضذافة  كّا تتطّن أ ّذال املراععذة تقييّذا ل ّبذادح املساسذبية

ة ك ل.   إلى تقييم جريقة  را القلائم املالية

 

 ملاذذذذؤوليا  املذذذدقق حذذذلل تذذذدقيق القذذذذلائم املاليذذذة  لذذذى امللقذذذذ  اإللك رونذذذي لمهيئذذذة احخبذذذذرا   و
ً
يّكذذذن االجذذذالع  لذذذى وصذذذذ  أكوذذذر تف ذذذيال

ة   . ه ا اللص  يش ل ع ً ا من ه ا التقرير.www.oect.org.tnاملساسب   االبالد التلناية
 

 مكرز تقكرنكرااونشاطااوسدطياول .5

ذذة ك ذذة وا تّذذادا  لذذى فحلصذذنا لقذذد قّنذذا ا  ّذذال الفحذذلت احخاصة تقريذذر النشذذاط ال يتطذذّن ّذذا يذذنصة   فهذذا القذذا ل  واملعذذاي ر املمهنية

ة 2016لانة  ل ّرك  ة و محاسبية ه لن  لدينا مالحظا  حلل أما ة و االتالي   لى مع لما  مالية
ة
 املع لما  اللاردة.ااقي فا 

 

II. افصاحاحطلامكطلباتاقايطيي ا تدظيمي اأخكرىاإ

ال ذادرة  ذن املعذاي ر    ذل   فهذاالتذ   املراععة احخاصذة ّ يا  ااعرا  أيًطا  قّنا أيطا، مراععة احساااا  ك    من ممهّتنا في

احجذاري اهذا العّذل فذي هذ ا املجذال و يحتذلي تقرير ذا حذلل اإلل  امذا   رتيبيذةال  والن ذلتهيئة احخبرا  املساسذب   اذالبالد التلناذية 

ةالقا ل ية و ال رتيبية رأينا حلل فا  ي  .ة  ظام الرقااة الداخ ية

ا

III.  ا يظامااوكرقاب ااوساخليّاافاعلّي

 ا ح ذذذذذام 
ً
قّنذذذذذا اتح يذذذذذل وتقيذذذذذيم  ظذذذذذام الرقااذذذذذة  1987أفريذذذذذل  01املذذذذذؤر  فذذذذذي  1987لاذذذذذنة  529مذذذذذن األمذذذذذر  ذذذذذدد  6الف ذذذذذل  ذذذذذدد  ّذذذذذال

ذذة ل   ّركذذ  الداخ ية
ة
لفعاليتذذه  ةالدوريذذملتابعذذة ا ظذذام الرقااذذة الداخ يذذة وكذذ لك  تنفيذذ اذذؤولية ت ذذّيم و مر أ  وفذذي هذذ ا ال ذذدد،  ذذ ك

 .رك امل مؤساةوكفا ته تق   لى  اتق م    
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ا

و اللظذذائ        فذذي  ظذذام الرقااذذة الداخ يذذة قّنذذا اتبليحهذذا حاذذب املسذذاور  النقذذائص تذذمة اللقذذل   لذذى العديذذد مذذن ،تذذدقيقنابنذذاً   لذذى و 

ة، و أ دد ا تقريرا في الغرا  ي نعتبر ااملرك  و ت نيفمها حاب األهّية
ة
ّا لمه ا التقرير.ال  ّة  ه مت

 

 

 2019فيفري  11 في ،تلن 

  ل تدقيق و اإلستشارة CBCمكتب  ن 

 مسجل اهيئة احخبرا  املساسب   ل بالد التلناية

ااشوكرياب ااألزحلاااااا
ا
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ااوكقكرنكراالخاصاملكراجعاالحسابات
ا

 

ا2016ديسمبراا31ااوسد ااملحاةبي ااملخكطم افي

ا
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اااااق ا ااااا 1987أفريااااال  01املاااااير   ااااا   1987لااااااة   529مااااان األمااااار  اااااد   9تطبيقاااااا ألالاااااا  ال  ااااال 
ّ
بط شاااااروق ورااااار  مراععااااا  املتعل

لااااد الدولاااا   اماااال رأم مالنااااا   علتكاااا  أّ  تااااااااا  امليساااااا  العت مياااا  لا  ال اااابج  ال ااااةا ي  والتتارياااا  والشاااار ا  ال اااا  تت

 .خاص يق  تحت رائل  هذا الّةص ات ا ل  يشعرنا ا ع   أّي  ميساتك متلس 

 

ةا ل  نكتشف 
ّ
سالف  يتكن أ  يدخل تحت رائل  ال  ل ات اقيا خاّص  من شأنها أ  تتثل  ا خالل أ تالةا أي  تليمن كتا أن

 .الذكر
 

 

 

 2019 في ري  11     ت  س

  للتدقيق و اإلستشارة CBCمكتب  ن 

 بهيئ  الخبراء املساسبي  للبال  الت  اي  مسجل

ااشوكرياب ااألزحلاااااا
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I. واونظام املعلطماتي ولكصكّرف اوكنظيم اوعام 

 

 اوهيكل اوكنظيم   املصادقة على .1

ة املنعقد هيكله التنظيمي و عرضه على أنظار مجلس املؤسساملركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين لرغم استكمال 

بالهيكل التنظيمي  يقتاصر العمل حاليا حيث، وزارة اإلشراف قبل عليه من ةاصادقلم تتم بعد امل أنهإال ، 2014ديسمبر  11بتاريخ 

ت املضبوط
ّ
 .2016أفريل  25بتاريخ للمركز  اإلدارة العامةمقّرر صادر عن ب املؤق

 

بات العمل باملة مئل إلى جانب عدم م
ّ
ملركز من املوارد البشرّية و حاجيات ا تلبيةمن  ال تمكنفإنها  ركزهذه الوضعّية مع متطل

ال تضمن التاصرف كما  (SGI)مركز مع تطور النظام املعلوماتي للالعمل  إجراءات تماش ي منو يفية الوظتناسقها مع الخطط 

 .إضفاء الاصبغة القانونية عليه من خلل ماصادقة وزارة اإلشرافو  املحكم في اإلجراءات و إعطاء نظرة شاملة للهيكل التنظيمي
 

اإلسراع في إلى ضرورة ، فإننا ندعو صلب املركز عتبار الدور الهام الذي يلعبه الهيكل التنظيمي لتسيير املهام و تنظيمهاوبا

 .في أقرب اآلجالاملاصادقة عليه 

 

 تحين  دويل اإلجكراءات .2

 2009سنة  ئلإعدادها في أوا اإلجراءات منذ تاريخ دليلبتحيين وإثراء  املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين قميلم 

املراجع  و و بروز عديد التطورات والتحويرات التي شملت النظام املعلوماتي و األنشطة املهام بعديدالتغيرات املتعلقة  تتاليرغم 

 .القانونية املعمول بها

 

بات العمل باملئهذه الوضعّية ال تتل 
ّ
فادي ت من يات بمختلف مراكز القرار ولو و ال تمكن من تحديد املهام و املسؤ  ركزم مع متطل

 عملّيا. من إضفاء الاصبغة اإللزامية لإلجراءات التي تّم تحيينهاال تمكن كما  الجمع بين املهام املتنافرة
 

نا نوص ي بضرورة تحيين دليل اإلجراءات املتعلق بضبط القواعد املتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشموالت كل 
ّ
لذا فإن

دة و علقة الهياكل في ما بينها و تحيين البطاقات الوظيفية   لتاصف بكل دقة املهام املوكولة لكل مركز عمل و ضبط هيكل على ح

لى جدول زمني إلنجاز أعمال التحيين وحث الهياكل املعنية على إبداء ملحظاتهم في أسرع اآلجال وعرض مشروع دليل اإلجراءات ع

 .اإلدارة العامة للماصادقة عليه

 اوكنظيم اوعام واونظام املعلطماتي ولكصكّرف
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 حترام دورنة انعقاد مجلس املؤّسسةا .3

و املتعلق بضبط التنظيم اإلداري و املالي و  2005جانفي  10مؤرخ في  2005لسنة  49من األمر عدد  8خلفا ملقتضيات الفاصل 

لسالف دورية االجتماعات املناصوص عليها بالفاصل ا إحترام يتم طرق تسيير املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين، لم

 ما يلي: و نذكر في هذا اإلطار كل ثلثة أشهر على األقل إجتماعذكره و املحّددة ب

 فقط خلل كامل السنة؛ جتمع مجلس املؤسسة في ثلث مناسباتإ :2014 خلل سنة 

  لكل سنةلم يجتمع مجلس املؤسسة خلل الثلثية الثانية : 2016و  2015سنتي خلل. 
 

نا نوص ي باحترام التشريع الجاري به العمل ،2005لسنة  49من األمر عدد  8اصل مخالفة للفضعية و و باعتبار أن هذه ال
ّ
و  فإن

من خلل احترام دورية اجتماعات مجلس املؤسسة، مرة على األقل كل ثلثة أشهر، احترام االلتزامات املوضوعة على كاهلها 

 إلبداء الرأي في املسائل املدرجة بجدول األعمال.
 

 مضاءات املصكرّحةقائمة اإل  .4

لنا أّن 
ّ
ألمثلة من إمضاءات  قوم بتحيين قائمةال ي املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوينالحظنا من خلل تدخ

ص لهم توقيع مختلف الوثائق اإلدارية.
ّ
 املسؤولين املرخ

 

له هذا اإلجراء من أهمّية بالنسبة لسلمة مهام ملا يمث الّداخلّية نظراهذه الوضعّية مخالفة للمبادئ األساسّية لنظام الرقابة 

 .ركزالتاصرف بامل
 

ن إليها وتسويتها في الوقت املناسب، 
ّ
لعمل على إعداد و بااملسؤولين صلب املركز  نوص يولتفادي حدوث تجاوزات ياصعب التفط

 لذلك. مسك قائمة أمثلة إلمضاءات املسؤولين و الحرص على تحيينها باصفة دورية وكلما دعت الحاجة

 

 املصادقة على عقد األهداف .5

( و ال على 2017-2015الحظنا من خلل تفّحص مداوالت مجلس املؤسسة أنه لم يتم بعد املاصادقة على عقد األهداف األولي )

 (.2020-2016اصادقة على املخطط الخماي ي )امل غياب( في ضل 2018-2016هداف املحّين )عقد األ 
 

واملتعلق بكيفية ممارسة  2002أكتوبر  7املؤّرخ في  2002لسنة  2198 األمر عـددمن  12ه الفاصل ا جاء بمل مخالفةهذه الوضعية 

و الذي يقض ي بضرورة  اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املاصادقة على أعمال التاصرف فيها

ن من متابعة  ر من السنة األولى ملخطط التنميةتوبماصادقة املجلس على عقد األهداف على أقص ى تقدير نهاية شهر أك
ّ
وال تمك

 إنجاز عقد األهداف ومن تحديد الفوارق بين األهداف املبرمجة واإلنجازات الفعلّية ومن إتخاذ اإلجراءات التصحيحّية في اإلّبان.
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 ملتابعة وإعداد تقارير دورّية  حقةللسنوات الل لذا فإننا نوص ي بإحترام األمر سالف الذكر وبالحرص على إعداد عقد أهداف 

رات قابلة للقيس واملتابعة وبضبط إجراءات تجميعها هإنجاز 
ّ
، وفي هذا اإلطار نوص ي بترجمة األهداف املزمع إنجازها إلى مؤش

ر 
ّ
رات واإلنجازات الفعلّية وتاصور إجراءات تصحيحّية بالنسبة لكّل مؤش

ّ
عيل ومتابعة إبراز كيفّية تفو وتحديد الفوارق بين املؤش

 اإلجراءات التصحيحّية.

 

II. اق  بة اوكصكرفمكر
 

اقبة اوكصكّرف .1  اونظام املعلطماتي وطحدة مكر

خرى، سواءا كانت إدارية الهياكل األ على الرغم من الدور الهام املنوط بعهدة مراقبة التاصّرف صلب املركز و ارتباطه الوثيق ببقية 

نا الحظنا غياب تطبيقة إعلمية
ّ
مندمجة بالنظام املعلوماتي للمركز تضمن حسن سير العمل و تسهيل إجراءات  أو تقنية، إال أن

 املراقبة.
 

إن غياب تطبيقة إعلمية مندمجة مع بقية التطبيقات اإلعلمية في املركز ال تضمن نجاعة و فاعلية وحدة مراقبة التاصّرف التي 

 لي و اإلعلمي للمعطيات املالية و التقنية.املباشر مع بقية الهياكل و التبادل اآل التنسيقيرتكز دورها على 
 

 نوص ي بضرورة النظر في تركيز تطبيقة إعلمية ملراقبة التاصّرف يتّم إدماجها مع بقية النظام املعلوماتي للمركز. لذا فإننا
 

 منزايية اوكصكرفاعداد  .2

كونين و هندسة التكوين الحظنا أن إعداد من خلل التدقيق في إجراءات إعداد امليزانية السنوية للمركز الوطني لتكوين امل

 وحدة مراقبة التاصّرف. تقوم به اإلدارة املالية و ليس ف( من امليزانية و متابعة انجازهالعنوان األول )نفقات التاصرّ 

 

ن وحدة مراقبة التاصّرف من أداء م
ّ
وان قتاصارها على إعداد العنهاّمها على الوجه األكمل حيث أن إإن هذه الوضعية ال تمك

نها من إعداد حاجيات املركز على مستوى نفقات التاصّرف و متابعة نسبة فقط من امليزانية )نفقات اإلستثمار الثاني
ّ
( ال يمك

اإلنجاز باصفة دورية. كما أن جمع اإلدارة املالية بين مهّمة إعداد ميزانية التاصّرف من جهة و بقية املهام من جهة أخرى يعتبر 

 رة وجب الفاصل بينها.جمعا بين مهاّم متناف

 

وحدة مراقبة التاصّرف بإعداد جميع عناوين امليزانية بما فيها ميزانية التاصّرف املدرجة  تكليفبضرورة  يو عليه فإننا نوص 

و فاصل مهام ماصلحة بهدف تفعيل دورها  باملوارد البشرية الضروريةهذه الوحدة تدعيم ب و بالعنوان األول من امليزانية العامة

 عن مهامها لضمان نجاعة إجراءات الرقابة الداخلية. املالية
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  سثمماريجاز منزايية اإل إ .3

للمركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين بالنسبة لسنة  (PaP)من خلل تفّحص التقرير السنوي للقدرة على األداء 

ألف دينار في حين لم يتّم  353يزانية التقديرية حيث بلغت امل ستثمارالحظنا ضعفا ملحوظا في نسبة إنجاز ميزانية اإل  2015

 2016بالنسبة لسنة  ضعف اإلنجاز. كما الحظنا نفس %38 في حدود ألف دينار و هو ما يمثل نسبة انجاز 133إنفاق سوى 

 .%40حيث لم تبلغ نسبة اإلنجاز سوى 

 

سير ؤدي إلى تعطيل ل و في أحسن الظروف  و قد تو حيث ال تمكن هذه الوضعية من انجاز االستثمارات املبرمجة في أحسن اآلجا

ركز فإننا نوص ي بالحرص على إعداد ميزانية اإلستثمار  باإلعتماد على االمكانيات املالية و البشرية و التقنية للمركز  و نشاط امل

 بضرورة التقيد بانجاز االستثمارات املبرمجة لتحقيق األهداف املرسومة.

 

III. اوكدقيق اوداخلي  

 وكدقيق اوداخليوحدة ا تفعيل .1

ق داخلي يفتقر ا
ّ
ة مدق

ّ
تناصيص الهيكل التنظيمي املؤقت من رغم بالملركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين إلى خط

لناه التوصية لم يتم تفعيل هذ حيثوحدة للتدقيق الداخلي و الجودة إحداث على  2016أفريل  25الاصادر في 
ّ
 إلى حين تاريخ تدخ

 .2018جويلية من سنة في شهر 

 

ق داخلي صلب املركز من شأنه أن يحرمه من هيكل رقابة فّعال و دائم 
ّ
ة مدق

ّ
 إن غياب خط

ّ
 الحفاظ منهذه الوضعية ن وال تمك

ومن تطبيق دليل اإلجراءات والتثبت من ملئمته مع الواقع  املؤسسة السير العادي لنشاط ضمان على ممتلكات املركز ومن

 .كما ال تؤدي إلى التثبت من إحترام املركز للقوانين والتشاريع الجاري بها العمل الحقيقي للمركز
 

ستجيب للمقومات الدنيا من وحدة تدقيق داخلي تو ذلك بإحداث  2016أفريل  25نوص ي بتفعيل املقّرر الاصادر بتاريخ لذا فإننا 

ة املنشالكفاءة و  حيث التكوين و 
ّ
بهدف القيام باملهام املناطة بعهدتها في أقرب اآلجال والتي  ودةالخبرة و اإلملام بمتطلبات الخط

د من املحافظة على ممتلكات  تتمثل خاصة في تقييم النجاعة العملية لإلجراءات
ّ
و املسارات و القياسات والطرق املتبعة والتأك

 .وماصالح املركز
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IV.  في األرشيفاوكصكرف 
 

 رشيفاأل إجكراءات اوكصكرف في تحسن   .1

 ثر مراجعتنا إلجراءات التاصرف في األرشيف ما يلي:تبّين لنا إ

  ؛التاصرف في األرشيفة تطبيق غياب ضّل  فيوذلك يتم متابعة األرشيف يدويا 

  ن من متابعة تحّركات
ّ
ال تتّم متابعة عمليات سحب وإرجاع الوثائق من األرشيف بواسطة سجّل خاص معّد للغرض يمك

 ؛وضوع أو طبيعة الوثائقاألرشيف ويبين تاريخ السحب و اإلرجاع وم

  غياب مطفأة الحرائق، التهوئة شبه منعدمة، سلمة لل الدنيا لمقوماتلال تستجيب األماكن املخاصاصة لحفظ األرشيف(

 اإلضاءة غير كافية ..(؛

 ؛ال يتم آليا إعداد بطاقات تحويل األرشيف و ال يقع متابعة هذه العمليات عبر دفتر معد للغرض 

 ال يقوم املكلف بوحدة األرشيف  املركزحد أعوان أو إطارات أيقة على عين املكان  في األرشيف من طرف عند االطلع على وث

 .الوثيقة املطلع عليهامرجع ونوع طلع و الذي قام بعملية اإل  عون الأشير سم و تإ بينبتعمير وصل ي

 

ن هذه الوضعية من التاصرف الناجع في أرشيف 
ّ
ويمكن أن تؤدي إلى ضياع أو  ملكونين و هندسة التكويناملركز الوطني لتكوين اال تمك

 إتلف بعض الوثائق الهامة.

 

وتحديد مسؤوليات كل املتدخلين،  ركزونظرا ملا يكتسيه األرشيف من أهمية بالغة في توثيق كل عمليات التاصرف وحفظ ذاكرة امل

نا نوص ي بتلفي النقائص سالفة الذكر في أقرب اآلجال
ّ
 .فإن
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 غياب يظام معلطماتي مندمج .1

يشكو أن النظام املعلوماتي ، املركز الوطني للتكوين و هندسة التكوينو ماصالح  إداراتتبين لنا من خلل تدخلنا على مستوى 

 : بعض النقائص نخّص بالذكر منها ما يلي

 املستغلة من قبلو اآللي بين التطبيقات الفرعية املركز إلى نظام معلوماتي مندمج يتّم من خلله الّربط  الحيني  فتقري 

مختلف إدارات و ماصالح املركز حيث الحظنا أّن بعض الهياكل تتمّتع بتطبيقات إعلمية لكنها غير متجانسة من حيث 

على األجور تعتمدان التاصرف في و كمثال على ذلك الحظنا أن املحاسبة العاّمة و  قة البرمجة و ال يمكن ربطها آليا،طري

التي تم تطويرها  SGIعلى منظومة  الشراءات و التاصّرف في املخزون في حين تعتمد منظومة التنقيط و SAGEمنظومة 

 ؛SAGEو ليست مندمجة مع تطبيقة بل املركزمن ق

 التاصّرف في مرآب السيارات، متابعة عمليات الاصيانة طريقة العمل في بعض الهياكل األخرى التزال يدوية(). 

 

أن تؤّدي إلى  و يمكنب منظومة معلوماتية مندمجة من شأنها أن يؤّدي إلى بطء كبير في مرور املعلومة من إدارة إلى أخرى إّن غيا

و ال تؤمن سلمة املعلومات املقدمة من قبل ركز هذه الوضعية ال تحمي ماصالح املكما أن  إدراج نفس املعلومة أكثر من مّرة

 حكم بينها كما يؤدي التدخل اليدوي إلى إمكانّية وقوع أخطاء و تجاوزات.جميع املاصالح في غياب التنسيق امل

 

نا نوص ي بضرورة
ّ
حتى والحرص على إستغلل التطبيقات اإلعلمية وتطويرها ركز تقييم النظام املعلوماتي الحالي بامل لذا فإن

جال و ذلك لتيسير إدراج املعلومات و علجها و نوص ي بتركيز نظام معلوماتي مندمج في أقرب اآل كما  تستجيب إلى متطلبات العمل

خاذ القرار.
ّ
 من ثّم  اإلطلع عليها و ترجمتها في شكل معطيات نهائية صالحة إلت

 

 SGIمنظطمة اوكصكرف في املخ ويات  .2

 ما يلي: بالتاصّرف في املخزونات الحظنا املتعلقفي الجانب  SGIمن خلل التدقيق في مدى نجاعة و صّحة التطبيقة اإلعلمية 

 ال يتم إسناد ترقيم آلي متسلسل منفاصل لكل من وصوالت الدخول و الخروج للمخزونات؛ 

 ما يلي وجود انقطاع في التسلسل الرقمي الذي تاصدره تطبيقة التاصّرف في املخزونات و نذكر على سبيل املثال: 

 

 اوسنة اوطصطالت اوناقصة

798 ،1210 ،1800 ،1953 ،1954 2014 

139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،144 2015 

93 ،355 ،968 ،1501 ،1506 ،1508 2016 

 

 المــيــةاإلعــــ
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 بطاقات مخزون.التطبيقة اصدر ال ت 
 

في املخزونات و و فعالة  ناجعة متابعة  تحقيق   تمكن من  املخزونات ال  التاصرف في تطبيقة   في  املسّجلة  النقائص  إن جملة

 القوائم املالية السنوية للمركز.ضبط على سلبيا ؤثر تأخطاء  حاصول حاصر حركاتها و قد تتسّبب في 
 

 النقائص في أقرب اآلجال. بالعمل على تفادي هذهنوص ي  ا فإننالذ

 

 منظطمة الجطدة ولنظام املعلطماتي .3

و ذلك في إطار  (SGQ)باملركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين غياب منظومة للتاصرف في الجودة من خلل تدخلنا 

بهدف إرساء ظ على مستوى أدنى من جودة الخدمات اإلعلمية التي يقّدمها املسؤولون االعلميون لبقية هياكل املركز الحفا

 ة.منظومة رقابة فعال
 

نا 
ّ
و حيث أّن غياب منظومة للتاصّرف في الجودة اإلعلمية يحول دون إسداء خدمات و حلول اعلمية في املستوى املطلوب فإن

جراءات اإلعلمية الهامة، درجة تقوم بتحديد حاجيات و مؤشرات الجودة، اإل  (SGQ)مة تاصّرف في الجودة نوص ي بإرساء منظو 

 .صلح و استباق اإلخلالت املعلوماتية قبل وقوعهاباطها ببعضها، و كيفية التفطن و إولويتها و مدى ارتأ
 

 سالمة املعلطماتيةولاوسياسة اوعامة  .4

راءات حفظ السلمة املعلوماتية للتطبيقات و الشبكة املعلوماتية صلب املركز الوطني لتكوين الحظنا من خلل التدقيق في إج

 املكونين و هندسة التكوين النقائص التالية :

  غياب وثيقة مرجعية يتم من خللها رسم السياسة العامة للمركز في السلمة لألنظمة املعلوماتية و خاّصة ملبادىء

 قيادة ؛التنظيم و اإلدارة و ال

  ؛1998سنة ل حيث يعود آخر تدقيقغياب للتدقيق حول السلمة املعلوماتية 

 ؛ملفاتيح املرور ملستعملي األنظمةالتغيير الدوري  غياب إجراءات تنّص على 

 محوالت كهربائية لم يتم تجهيز الحواسيب بonduleurs. 
 

 إن هذه الوضعية :

 تطابق النظام املعلوماتي و تلبيته ملبادىء السلمة؛ ال تحّدد وثيقة مرجعية يمكن من خللها مراقبة 

 حترامها عند ء السلمة املعلوماتية التي يجب إال تعطي ملزّودي املركز في الخدمات اإلعلمية نظرة أولية حول مبادى

 تقديم خدماتهم؛

 ؛ال تمكن من حماية الألنظمة املعلوماتية للمركز و املحافظة على سلمة املعطيات املخزنة 

 .ال تمكن من تحديد املسؤوليات عند الحوادث اإلعلمية الطارئة 
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 و بالتالي فإن املركز ملزم ب:

 تطوير سياسته الخاصة بالسلمة املعلوماتية؛ 

  نقل هذه السياسة إلى كل األعوان؛نشر و 

  حول السلمة املعلوماتية من طرف مدقق خارجي ماصادق عليه؛السنوي الخضوع للتدقيق 

 تغيير كلمات العبور بشكل دوري و تزويد جميع الحواسيب باملحوالت الكهربائية اللزمة؛ العمل على 

  رسم الخطوط العريضة حول األدوار و املسؤوليات حول السلمة املعلوماتية على مستوى القرارات و القيادة و

 الوجه األكمل. التنسيق بين مختلف الهياكل لضمان تطبيق و ترجمة سياسة السلمة املعلوماتية على
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I.  اوصفقات اوعمطمية 

 

 دويل اوشكراءات الخاضعة وإلجكراءات املبسطة  .1

و املنظم للاصفقات العمومية، فقد صادق مجلس  2014مارس  13املؤرخ في  1039من األمر عدد  51فاصل تماشيا ملا جاء به ال

على الدليل الشراءات عبر اإلجراءات املبسطة شريطة القيام باإلصلحات  2015جويلية  28نعقد بتاريخ و امل 3املؤسسة عدد 

 املذكورة في محضر الجلسة.

 

 و العمل بها. تفعيلها و خلفا ملداوالت و توصيات املجلس املذكور أعله، فإن هذه اإلصلحات لم يتم

 

إننا ف الذو املتعلق بالاصفقات العمومية  2014مارس  13املؤرخ في  1039عدد  و حيث أن هذه الوضعية مخالفة ملقتضيات األمر

اإلصلحات املناصوص عليها في محضر جلسة املجلس املذكور آنفا حتى يتسنى للمركز الحضّو بدليل  نوص ي باإلسراع في تفعيل

 الحقا.اإلعتماد عليه ءات ماصادق عليه من طرف املجلس و إجرا

 

  ض اوغنر مممكرةمكراجعة أسباب اوعكرو  .2

الاصفقات العمومية التي نشرها املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين خلل السنوات  بعض ملفاتمن خلل تفحص 

 الحظنا ارتفاع نسبة العروض التي تم اعتبارها عروضا غير مثمرة و يمكن تلخياصها كاآلتي: 2016و  2015، 2014

 

 نسبة نلبات اوعكروض غنر املممكرة عدد نلبات اوعكروض غنر املممكرة وضاوعدد الجملي وطلبات اوعكر  اوسنة

2014 3 1 33% 

2015 4 2 50% 

2016 5 1 20% 

 

إن هذه الوضعية من شانها أن تؤثر سلبا  على برمجة  إنجاز املشاريع وفقا للميزانية املخاّصاصة لها وقد تؤدي إلى التشكيك في 

الشروط من حيث ضبط الكلفة التقديرية للمشاريع وحجمها واملوارد البشرية واملادية ماصداقّية البيانات املحددة بكراسات 

و تأخير تلبية الحاجيات الحيوية للمؤسسة وبالتالي تكّبدها يمكن أن يتسّبب في تعطيل إبرام الاصفقات و  املتعلقة بكل صفقة

 لبعض الخسائر.

 اوصفقات اوعمطمية و اوكصكرف في اوشكراءات و املخ و 
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وضبط الخاصائص هذه العروض غير املثمرة لتلفيها مستقبل ب إعتبار ألسبا دراسة معّمقةلذا فإننا نوص ي بمزيد التعمق في 

ة ضمن محتوى كراس الشروط  ركزالفنّية لحاجيات امل
ّ
فيما و كلفتها وحجمها واملوارد البشرية واملادية التي تقتضيها بكّل دق

 .يخّص الحاجيات الحيوّية التي لها طابع دوري و متكّرر 

 

 جال اوقايطيية ال خكم اوصفقات اوعمطمية في  .3

ه ال يتّم وباصفة آلية بالرغم من املجهود املبذول من قبل املركز 
ّ
عرض ملفات الختم النهائي  2016و  2015خلل سنتي الحظنا أن

على غرار طلب العروض  يوما من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الاصفقة 90على لجنة الاصفقات للبّت فيها في أجل أقاصاه 

 .باملركز القطاعي بمدنينفي اللحام الاصحي ين نكو املتعلق بالتكوين الفني للم 2016 نةلس 04عدد 
 

ويمكن أن تحرم املركز من أداة ناجعة لتحديد  2014لسنة  1039من األمر عدد  104هذه الوضعية مخالفة ملقتضيات الفاصل 

ل. وتجدر اإلشارة إلى أن املاصادقة على الختم النهائي تضع آثار ونتائج حقوقه على أساس البنود التعاقدية والتشريع الجاري به العم

 حّدا لإللتزامات بين األطراف املتعاقدة. 
 

لذلك نوص ي بضرورة وضع رزنامة شهرية تتضمن برنامج عرض ملفات الختم النهائي على أنظار لجان الاصفقات ذات النظر في 

ص على أن يتّم الختم النهائي للاصفقة قبل إرجاع جميع الضمانات أقرب اآلجال لضمان إحترام أحكام األمر سالف الذكر والحر 

 لتسديد املبالغ التي قد يكون صاحب الاصفقة مدينا بها. ركزاملالية التي يحتفظ بها امل
 

  إعداد املخطط اوكقديكري إلبكرام اوصفقات .4

 تقديري  مخطط إعدادوجوب  على املتعلق بتنظيم الاصفقات العمومّية 2014لسنة  1039الثامن من األمر عدد  نص الفاصل

 موحد نموذج أساس على امليزانية ملشروع وفقا سنة كل بداية في العمومي املشتري من قبل  العمومية الاصفقات إلبرام سنوي 

 الاصفقات مراقبة لجان إلى إرساله يتم املرصودة و االعتمادات مع متلئما املخطط هذا يكون  أن كما يجب، زمني وجدول 

 .سنة كل من فيفري  شهر ىموف أقاصاهأجل  في لمإلعل املختاصة

 أنه
ّ
 .2015 برام الاصفقات و ذلك بالنسبة لسنةو خلفا للفاصل املذكور أعله، لم يتم إعداد املخطط التقديري إل  إال

 

اصفقات و املتعلق بتنظيم ال 2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد ملقتضيات هذه الوضعّية مخالفة و حيث أن 

نا فالعمومية 
ّ
 .و إحترام التشريع الجاري به العمل تلفيها مستقبلب نوص يإن

  اوصفقات املخصصة ولمؤسسات اوصغكرى و املكطسطة .5

و املتعلق بتنظيم الاصفقات العمومية على  2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  20ينص الفاصل 

من القيمة التقديرية لاصفقات    %20سسات الاصغرى و املتوسطة نسبة فى حدود تخاصيص املشتري العمومي سنويا للمؤ 

 تبّين لنا ما يلي:األشغال و التزود بمواد و خدمات و الدراسات، إال أنه من خلل تفحص ملفات الاصفقات العمومية 



 

  و هندسة اوكوطن كرز  اوطني  وكوطن  املوطين  امل       
15 

  2016 - 2014وات سنللول نظام الرقابة الداخلية تقرير ح 

 
 

 

  مكتب شكري بن األكحل 

 "تدقيق و إستشارة

 

 

 

  ات األشغال والتزود % من القيمة التقديرية ملجموع صفق 20لم تبلغ نسبة الاصفقات املخاصاصة للمؤسسات الاصغرى

 ؛والدراسات

  بتبرير تعذر تخاصيص الاصفقات املذكورة لفائدة املؤسسات الاصغرى في حدود النسبة املشار إليها أعله  املركزقم يلم

 رأيها في الغرض. بداءعرضه على لجنة الاصفقات التي يرجع إليها بالنظر إل يضمن تقرير 

 

بتخاصيص نسبة في ا ندعو إلى ضرورة التقّيد بأحكامه وذلك ر سالف الذكر فإننوحيث أن هذه الوضعية مخالفة ملقتضيات األم

سنويا من القيمة التقديرية لاصفقات األشغال و التزود بمواد و خدمات والدراسات للمؤسسات الاصغرى و    %20حدود الـ

 املتوسطة.

 

II. صكرف في اوشكراءاتاوك  

 مل ودي  سجل امسك  .1

يتم تقييم املزودين الذين تعامل معهم املركز و ذلك ملعرفة مدى التزامهم بتعهداتهم من حيث  أنه التبّين لنا من خلل تدخلنا 

مة.
ّ
 آجال التسليم و جودة الخدمات املسداة و السلع املسل

 

ن هذه الوضعية من ضمان متابعة فّعالة 
ّ
بقاعدة معلومات حول املزودين وتقييم درجة إيفائهم  من الحضّو للشراءات و وال تمك

 .لطلبيات من حيث الثمن والجودة وتاريخ التسليم املتفق عليهل

 

 و الحرص على تحيينه باصفة دورية و كلما دعت الحاجة لذلك.تدوين كل املعطيات املذكورة أعله العمل على بلذا فإننا نوص ي 

 

 ذو  اوتزودإجكراءات مكابعة نلبات اوشكراء اوداخلية وأ .2

 لداخلية للمركز و أذون التزود املتاصلة بها الحظنا ما يلي:طلبات الشراء ا فحص عينة منمن خلل 

 بتطبيقة الشراءات و ال تحتوي على ترقيم متسلسل؛ ال يتم إدراجها يدوية طلبات الشراء الداخلية 

 ذون التزّود يمكن تلخياصها كاآلتيالحظنا إلغاء العديد من أ: 
 

 نسبة اإلوغاء اةعدد أذو  اوتزود امللغ اوعدد الجملي ألذو  اوتزود اوسنة

2014 130 21 16% 

2015 106 17 16% 

2016 93 13 14% 

 %16 51 329 املجمطع
 

 : تؤدي إلىإن هذه الوضعية ال 
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  تأخير ؛ة حاصول املسؤوليات في حالتحديد متابعة آجال تلبية طلبات الشراء الداخلية و تقييمها و صعوبة 

 لل تكّرر حاالت اإللغاء.و ذلك من خ متابعة فّعالة ألذون التزود صعوبة 
 

إدراج طلبات الشراء الداخلية و الربط اآللي  ومة التاصّرف في الشراءات من خلللذلك فنحن نوص ي بإدخال تعديلت على منظ

 لحد من نسبة إلغاء أذون التزّود.على انوص ي بالعمل بين طلبات الشراء الداخلية و أذون التزّود كما 

 

 اراتكابعة اإلسثشمدفتر  تحين  .3

 : من خلل إدراج اإلستشاراتدفتر  بتحيين  ماصلحة الشراءات مال تق

 أسماء املزودين الذين تّمت إستشارتهم؛ 

 تاريخ اإلستشارة؛ 

 تواريخ رّد املزودين؛ 

 نتائج الفرز النهائي و اسم املزود الذي وقع عليه اإلختيار؛ 

 نسخة من العقد املبرم مع املزّود؛ 

  إستلم الطلبيات؛تاريخ إذن التزود وتاريخ 

 .)ملحظات حول ماصداقية ونزاهة املزودين )من طرف اإلدارات التي تعاملت معهم سابقا 

  

ن هذه الوضعية من ضمان متابعة فّعالة للستشارات التي قام بها املركز  ومن مدى إحترام آجال التسليم
ّ
 و املتفق عليها و التمك

 ييم درجة إيفائهم للطلبيات من حيث الثمن والجودة وتاريخ التسليم املتفق عليه.من الحضو بقاعدة معلومات حول املزودين وتق
 

نا نوص ي 
ّ
ما دعت الحاجة إلى ذلك. بتحيينلذا فإن

ّ
 دفتر ملتابعة اإلستشارات التي يقوم بها املركز باصفة دورية و كل

 

 دعم مصلحة اوشكراءات باإلمكاييات اوبشكرنة اوالزمة .4

و التاصرف في املخزون  ،تشمل التاصرف في الشراءاتأنها مصلحة اوشكراءات لمهام املنجزة من طرف تبّين لنا من خلل فحاصنا ل

زمة  الواضح نقصبالرغم من ال متابعة الاصفقات العمومية و كذلك مهام الكتابة القارة للجنة الاصفقات
ّ
في املوارد البشرية الل

 أحسن اآلجال.في بفاعلية و  من القيام باملهام املناطة بعهدتها  هذه املاصلحةلتمكين 
 

ة األهداف املنشودة من وراء إحداث  و حيث ال تمكن هذه الوضعية من ضمان نجاعة الرقابة الداخلية و من
ّ
ماصلحة تحقيق كاف

لتها و منالشراءات 
ّ
زمة وتكثيف اصلحة هذه املضرورة دعم فإننا نوص ي ب ضمان النجاعة العملّية لتدخ

ّ
باإلمكانيات البشرية الل

الكتابة بو الفاصل بين مهام التاصرف في الشراءات و التاصرف في املخزون و إحداث هيكل خاص  لحلقات التكوينية لفائدتهاا

 .للاصفقات العموميةالقارة 
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III.   اوكصكرف في املخ و 

 تحسن  إجكراءات الجكرد املاّدي ولمخ ويات .1

 : التالية من خلل التدقيق في إجراءات الجرد املادي للمخزونات الحظنا النقائص

  مذكرة جرد  إطارفي  2016عملية الجرد نهاية سنة تمت(instructions d’inventaire)  غير دقيقة و ال تحتوي على

 ، مقاربة األرصدة، تبرير الفوارق، التقييد املحاسبي(؛حتسابتوصيف دقيق ملراحل الجرد )مراحل اإل 

  من خلل تقرير معد في الغرض ظري نهاية السنةتجسيد املقاربة بين الرصيد املادي و الرصيد النلم يتم. 

 

كما ال تضمن هذه الوضعية مخالفة للتشريع الجاري به العمل وتشكك في صحة وشمولية عمليات الجرد املادي للمخزونات 

 .عند ختم القوائم املالية صّحة األرصدة املحاسبية
 

و  عملية الجرديف دقيق لعملية الجرد قبل الشروع في لذلك فنحن نوص ي بالعمل على اصدار مذكرة جرد تحتوي على توص 

 .إعداد تقرير الجرد يجسد عملية املقاربة بين الرصيد املادي و الرصيد النظري للمحزون
 

 اوغنر مكداول  اوكصكرف في املخ و  تحسن  إجكراءات .2

 : الحظنا ما يلياملركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين التخزين بمستودعات ب تدخلنامن خلل 

  إال بالنسبة حيث لم يتم هذا االجراء  2015و  2014بالنسبة لسنتي تحر  املعداد تقرير في املخزون غير إلم يتم

 ؛2018فيفري  23التقرير في إعداد وتم  2016لسنة 

 الغير متداولة؛ يتم وضع إجراءات واضحة تساهم في التفويت في املخزونات لم   

 ويوميات قوائم جرد لدى مسؤول املخزن )مجلت ب لم يتم حاصرها يمة ليست على ملك املركزمواد قد وجود الحظنا

 .(وملاصقات
 

نوص ي  فإننا، كل تجاوز تابعة فّعالة للفاصول الغير متداولة ومن حمايتها من تحقيق مذه الوضعية ال تمكن من هو حيث أن 

وتحديد نسب  ركزراء دراسة معمقة لكل عناصر مخزون املبإجو  جرد الفاصول غير املتحركة و تقييد انعكاسها املحاسبيب

املناسبة في  بإتخاذ اإلجراءات، كما نوص ي تداولها ثم تحديد الحد األدنى لكل مادة أو عناصر مخزن والعمل على إحترامه

 الفاصول التي ليست على ملك املركز.
 

 املكنافكرةتجنب املهام  .3

لنا اّن 
ّ
  االستلم والحفظ و متابعة حركات املخزون.يقوم بمهّمة خزن املسؤول عن املالحظنا من خلل تدخ
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يمكن أن و  متابعة حركات املخزونحفظ و االستلم و نّص بالفاصل بين الرقابة الداخلية الذي ت إلجراءات هذه الوضعية مخالفة

 تؤّدي إلى تجاوزات ياصعب الّتفطن إليها.

 

 ات التالية:لذا فإننا نوص ي بالحرص على الفاصل بين املسؤوليّ 

 ؛ االستلم والحفظ 

 متابعة حركات املخزون. 
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 مقكر االجكماعي ولاوطضعية اوعقارنة تسطنة  .1

، الحظنا للمركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوينمن خلل مراجعتنا للوضع القانوني للممتلكات العقارّية الراجعة 

رض املقام عليها املقّر االجتماعي رغم وجود قطعة األ ونخّص بالذكر منها  تلكاتلبعض املعالقة الوضعّيات لافي تسوية  اتأخير 

 .1998مارس  8 منذمحضر تخاصيص مؤّرخ 
 

، و ال تحمي حقوق و ماصالح املركز املذكور  قرملكّية امل وحيث أّن هذه الوضعّية غير سليمة من الناحّية القانونّية وال تضمن حق

 
ّ
 جتماعي للمركز في أقرب اآلجال.للمقر اإل  تسوية الوضعّية العقاريةبضرورة نا نوص ي فإن

 

 خكفاء بعض املعداتإاعداد محاضكر حطل  .2

ي آالت باإلجراءات القانونية اللزمة على إثر التفطن إلى ضياع جهاز  لتكوين املكونين و هندسة التكويناملركز الوطني لم يقم 

حيث لم يتم إعداد محضر في الغرض و تكوين لجنة بحث قاصد تحديد الجهة املسؤولة و برفع األمر " Vidéoprojecteur"فيديو 

 إلى السلط األمنية إلتخاذ اإلجراءات القانونية اللزمة.
 

صعوبة التأكد من مدى تطابق األرصدة املحاسبية مع ما هو و إلى  الى عدم الحفاظ على ممتلكات املركزوتؤّدي هذه الوضعية 

 ود فعليا وإلى عدم إمتل  قاعدة معلومات محينة ألصولها الثابتة.موج
 

نا نرى من الضروري إتخاذ اإلجراءات اللزمة للحفاظ على ممتلكات املركز من الضياع والتلف
ّ
 .لذا فإن

 

 إجكراءات اوكصكرف في األصطل اومابكة تحسن  .3

 حظنا أنه لم يتّم ال  من خلل التثبت في إجراءات التاصرف في األصول الثابتة للمركز
ّ
يات عملفي واضحة  كتابية ي إجراءاتتوخ

 .2016و قد تم تدوين هذا اإلشكال في محضر الجرد املادي لألصول لسنة سترجاع  هذه األصول إسناد و تحويل و إ

 

ل  قاعدة تؤّدي هذه الوضعية إلى صعوبة التأكد من مدى تطابق األرصدة املحاسبية مع ما هو موجود فعليا وإلى عدم إمتو 

م ناجع في هذه او للمركز الثابتة  معلومات محّينة لألصول 
ّ
ن من إرساء نظام تحك

ّ
 .ألصول ال تمك

 

نا نوص ي بالحرص على إعداد بطاقات إسناد وبطاقات تحو  
ّ
جذاذات ال و تحيينيل على إثر كل عملية إقتناء أو تحويل لذا فإن

 .جميع البيانات الضروريةبخاّصة بكل أصل ثابت ال

 اإلسثممار، اوصياية واإلصالح
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 وألصطل اومابكة الجكرد املاديجكراءات إ .4

إلى تسجيل  2016أّدى التدقيق في محاضر الجرد املادي ألصول املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين لسنة 

 لية:النقائص التا

  ؛إلتلفابو أما بالبيع إ الغير صالحة لإلستعمالأو لم يقم املركز بتسوية وضعية املنقوالت املعطلة 

  ترقيمفي عملية صعوبة codification  بين  التنسيق نقص فيو بسبب عدم وضوح اإلجراءات  تسجيل املنقوالتو

 .املاصالح املتدخلة
 

 هذه الوضعية :

 ن من التاصّرف الناجع ف
ّ
 ؛تحرمه من مداخيل إضافيةي ممتلكات املركز التي زال االنتفاع بها و ال تمك

  ري و الرصيد بين الرصيد النظتمثل صعوبة في عملية الجرد املاّدي مما ينجّر عنه من صعوبة في عملية املقاربة

 املادي؛

  د من شمولّية عملّيات الجرد
ّ
 .ات املدرجة بالقوائم املاليةكما أنها قد تؤثر سلبا على البيانتؤّدي إلى صعوبة التأك

 

 الخاصة باملنقوالتوالحرص على تدوين جميع البيانات  لذلك فنحن نوص ي بضرورة النظر في مآل األصول التي زال االنتفاع بها

 . املركز وتحيينها والحرص على أن تشمل أعمال الجرد جميع ممتلكات

 

 إجكراءات اوصياية و اإلصالح .5

 : نخص بالذكر منها ما يليات الاصيانة و اإلصلح الحظنا جملة من النقائص من خلل التدقيق في إجراء

  بعقود الاصيانة في باقي األصول؛ املعلوماتية، فإنه لم يتّم مّدناباستثناء السيارات و األنظمة 

 صيانة؛ عملية لكلاملواد املستهلكة  قائمة فيذون اإلصلح على ال تحتوي أ 

 ؛2016و  2014،2015عمليات الاصيانة العلجية و كلفتها للسنوات لم يقم املركز بإعداد قوائم ل 

 و خاصة منها السيارات األصول  إعداد قائمة في نسبة تجميد اليتم(taux d’immobilisation). 
 

 هذه الوضعيات ال تمكن من :

  في ظل غياب عقود الاصيانة؛ نشوب خلفات مع مزودي الخدماتضمان حقوق املركز في حال 

 قّدم عمليات الاصيانة و كلفتها )قطع غيار، يد عاملة...(؛متابعة ت 

 الثابتة؛ ل  قاعدة معلومات محينة لألصول إمت 

 حتساب نسبة التجميد.متابعة نسبة إستعمال األصول من خلل إ 

 نوص ي بالحرص على تلفي النقائص سالفة الذكر في أقرب اآلجال.إننا لذلك ف



 

  و هندسة اوكوطن كرز  اوطني  وكوطن  املوطين  امل       
21 

  2016 - 2014وات سنللول نظام الرقابة الداخلية تقرير ح 

 
 

 

  مكتب شكري بن األكحل 

 "تدقيق و إستشارة

 

 

 

 سططل اوسياراتأإجكراءات اوكصكرف في  .6

 : أّدت أعمال التدقيق في إجراءات التاصّرف في مرآب السيارات إلى الوقوف على النقائص التالية

  ؛على جميع البيانات الضروريةدفاتر وسائل النقل  تحتوي ال 

  رغم وجود تطبيقة إعلمية تربط املركز بمزود  استهل  الوقود لسيارات املاصلحةمعدل مراقبة تجسيد عملية ال يتم

 املراقبة؛ تسهل هذهالبنزين 

 .تم تكليف املشرف على مرآب السيارات بالتاصّرف في وصوالت الوقود 
 

 :هذه الوضعية

  ن من
ّ
 مراقبة حركات أسطول السيارات؛ال تمك

  ن من
ّ
 ؛املحتملةمراقبة معدل استهل  الوقود و التفطن إلى التجاوزات ال تمك

 لسيارات و التاصرف في مقتطعات الوقود. سطول اي أتمثل جمعا ملهمتين متنافرة و هما التاصرف ف 
 

 نوص ي بالنظر في جملة النقائص سالفة الذكر و العمل على تفاديها في أقرب اآلجال.
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I. املــــاوية 

 حسابات الحكرفاء مكابعة .1

 حظنا ما يلي:ال املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين من خلل متابعة حسابات حرفاء 

  اإلستخلص ؛ و آجال طرق غياب إجراءات كتابية واضحة تهم 

  رتفع الرصيد املحاسبي لحرفاء املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين و الذين لم يقوموا إ 2016في نهاية سنة

دة بذمتهم تجاه املركز منذ سنة 
ّ
تم تخاصيص مدخرات في شأنهم إال دينار  لم ي 990 130إلى  2015بخلص املبالغ املتخل

 :أهم املستحقات دينار و نذكر في هذا اإلطار 389 90في حدود 
 

د باوذمة منذ نهاية  الحكرنف رم  الحكرنف
ّ
 2015املبلغ املكخل

C056  21-21الاصندوق الوطني لتشغيل  22 675,000 

M007 و التكوين ربيةوزارة الت  19 640,000 

O020 ةالديوان التونس ي لسياح  12 151,000 

D030 904,665 8 إدارة مشاريع التعليم 

A034 176,500 8 الجمعية الوطنية لتعليم الكبار 

M009 495,000 5 وزارة التجهيز 
 

 ؛ال  يمسك املركز موازنة في الديون حسب األقدمية ملتابعة خلص الحرفاء 

  شكو  في إيفائهملتكوين مدخرات على الحرفاء امل املركزتوخاها يغياب سياسة واضحة. 
 

و املركز من مداخيل إضافية نتيجة عدم خلص املستحقات  هذه الوضعية ال تضمن متابعة فعالة لحسابات الحرفاء و تحرم

عدم تكوين مدخرات كافية وبالتالي املساس لتؤدي إلى تضخيم أصول املركز في  قدقد تتسّبب في صعوبات مالية و بالتالي 

 .ليةبماصداقية القوائم املا
 

العمل على إصدار و املركز  مستحقاتالستخلص  بإرساء إجراءاتو ذلك  لذا فإننا نوص ي بتلفي هذه النقائص في أقرب اآلجال

 .إرساء سياسة واضحة لتكوين مدخرات على الحرفاء املشكو  في إيفائهم ضرورةو  حسب األقدمية الحرفاء موازنة في ديون 

 نة ولسيطوةرسال اوطضعية اوشهكر إجال آحترام إ .2

ال يتّم باصفة آلية إرسالها من خلل التدقيق في آجال إرسال الوضعية الشهرية للسيولة الى الوزارة األولى و وزارة املالية الحظنا أنه 

 من الشهر املوالي.يوما  15في اآلجال القانونية املحددة ب 
 

 املاوية، املحاسبة والجباية
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ق بكيفّية ممارسة  2002أكتوبر  7 املؤّرخ في 2002ـدد لسنة 2198من األمر عـ 20هذه الوضعية مخالفة ملقتضيات الفاصل 
ّ
واملتعل

 اإلشراف على املؤسسات العمومّية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املاصادقة على أعمال التاصّرف فيها.

 

نا نوص ي باحترام مقتضيات الفاصل سالف الذكر والحرص على إرسال كشوف السيولة في أجل ال يتجاوز 
ّ
ن أيوما م 15لذا فإن

 الشهر املوالي.

 

 جكراءات اوكصكّرف في الخ ننةتحسن  إ .3

 الحظنا من خلل التدقيق في إجراءات التاصّرف في خزينة املاصاريف ما يلي:

 ؛قابيضلم يتم الفاصل بين خزينة الدفوعات وخزينة امل 

  وسقفها كتابّيا؛ املاصاريف عن طريق الخزينةقائمة في لم يتم تحديد 

 ألدنى و الحد األقص ى للخزينة؛جراءات تحّدد الحد اياب إغ 

  القيام بعمليات جرد فجئي للخزينة املركزية. تمي مل 2016و  2015، 2014خلل سنوات 
 

ن هذه الوضعية من ضمان مراقب
ّ
خطاء و تجاوزات ال يقع أوقوع تؤدي إلى ن أة ناجعة لخزينة املاصاريف و يمكن وحيث ال تمك

نا نوص ي بتلفي هذه الن
ّ
ن لها فإن

ّ
 من خلل:قائص التفط

 

 ؛بر الخزينة وتحديد سقفهاضبط قائمة في املاصاريف ع 

 ؛املقابيض خزينة لدفوعات و الفاصل بين خزينة ا 

  القيام بعمليات جرد فجئي للخزينة وذلك باصفة مستمرة وتدوين نتائج كل عملية في محضر يتضّمن جميع املعطيات

موا بالجرد وإمضاءاتهم، تفاصيل املبالغ املوجودة بالخزينة وكذلك : تاريخ الجرد، األشخاص الذين قا التالية الضرورّية

 الوثائق املدّعمة للعمليات ذات الاصبغة املالّية مع تحليل الفوارق املحتملة.
 

اقبة اوعمليات اوبنوّية .4  مكر

م الفوائض والعمليات البنكية على الوثائق ذات ال املالّية دارةال تقوم اإل 
ّ
ة.بتجسيد عمليات مراقبة سل

ّ
 اصل

 

م الفوائضو العمليات البنكية صحة  كد منو حيث أن هذه الوضعية ال تمكن من التأ
ّ
دراسة إمكانّية نوص ي ب فإننا مراقبة سل

 .ملراقبة إحترام الشروط البنكّية املتّفق عليها مع املؤسسات املالّية حالّيةال املاليةتطبيقة  إستعمال

 

 حفظ اوبيايات اودورنة .5

 لتدقيق في إجراءات حفظ املعلومات الخاصة بحركات الخزينة النقائص التالية:الحظنا من خلل ا

 جداول إكسال؛ بريتم تدوين حركات الخزينة يدويا ع 
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 حذفهاكترونية للجداول التلخياصية للماصاريف و املداخيل لألشهر السابقة بل يتم ة إلال يتم االحتفاظ بنسخ 

(écraser) ر.و اإلحتفاظ فقط بنسخة من آخر شه 
 

 للفترات اللحقة. ميزانية تقديرّية للسيولة و ضبط عدادإ تسهيل عملية ال تمكن من إن هذه الوضعية
 

شّدد على نكما  لذا فإننا نوص ي بالعمل على تطوير و دمج منظومة التاصرف في الخزينة على النظام املعلوماتي املندمج للمركز

 سابقة لإلستفادة منها عند الحاجة.خياصية الكترونية من الجداول التلضرورة اإلحتفاظ بنسخ إل

 

II. املحاسبة والجباية 

 ةتحين  اودفاتكر اوقايطييّ  .1

للحسابات قم بتحيين الدفاتر القانونّية يلم  املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين الحظنا أن تدخلنا من خلل

 .(دفتر الجرددفتر الحسابات و )الدفتر اليومي، 
 

والخاص  1996ديسمبر  30املؤرخ في  1996لسنة  112من القانون عدد  11لوضعية مخالفة ملقتضيات الفاصل تعتبر هذه ا و

 بنظام املحاسبة للمؤسسات.
 

نا نوص ي باحترام التشريع والقانون املحاسبي الجاري به العمل وذلك بمسك 
ّ
 .ركزملالقانونّية لحسابات اتر ادفالتحيين و لذا فإن

 

 اوية باوسجل اوكجاري إيداع اوقطائم امل .2

ة، واملتعلق بتدعيم سلمة العلقات املاليّ  2005أكتوبر  18املؤرخ في  2005لسنة  96من القانون عدد  13خلفا ألحكام الفاصل 

ة بامللف امللحق بالسجل التجاري في قوائم املاليّ البإيداع نسختين من  ركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوينقم امليلم 

 أجل شهر من تاريخ املاصادقة عليها.
 

نا ندعووحيث أن هذه الوضعيّ 
ّ
إلى إيداع نسختين من القوائم املالية  املاصالح ذات النظر ة مخالفة للقانون سالف الذكر، فإن

 .ةحاسبيّ بالسجل التجاري في أجل شهر من تاريخ املاصادقة عليها وفي كل الحاالت قبل موفى الشهر السابع املوالي لختم السنة امل

 

 تحسن  إجكراءات إعداد جداول املقاربة اوبنوية .3

 :ما يلي الحظنا  2016و  2015، 2014سنوات و البريدية ل البنكَية ةباملقار لجداول  فحاصناإثر 

 زمةال يتم باصفة آ
ّ
 لتاصفية املبالغ العالقة؛ من األطراف املعنية لّية طلب التوضيحات الل

 ؛لبنكيةتأخير في إعداد جداول املقاربة ا 

  وجود بعض الحسابات البنكّية و البريدية التي لم يتّم في شأنها إعداد جداول مقاربة على الحظنا  2014بالنسبة لسنة

  .و حساب البنك التونس ي الكويتي حساب التجاري بنك غرار 



 

  و هندسة اوكوطن كرز  اوطني  وكوطن  املوطين  امل       
25 

  2016 - 2014وات سنللول نظام الرقابة الداخلية تقرير ح 

 
 

 

  مكتب شكري بن األكحل 

 "تدقيق و إستشارة

 

 

 

ر سلبا على تبرير بعض أرصدة الحسابات األخرى وال تساعد على املتابعة
ّ
الفعالة للمقابيض والدفوعات  هذه الوضعّية قد تؤث

 الّتي يقوم بها املركز. 
 

نا نوص ي
ّ
 العمل على تلفي مختلف هذه النقائص في أحسن اآلجال. لذا فإن

 

 مع األرصدة املحاسبّية األصطل اومابكة جكرديكائج مقارية  .4

املحاسبّية بنتائج آخر عمليات الجرد  تاصفية وتحليل الفوارق التي أفضت إليها عملّية مقاربة األرصدة تقريراملركز بعد  يعد لم

 .2016سنة  بعنواناملاّدي لألصول الثابتة من تجهيزات و معّدات و أثاث و وسائل نقل 
 

ق بنظام  1996ديسمبر  30املؤّرخ في  1996لسنة  112من القانون عدد  17هذه الوضعّية ال تمكن من إحترام الفاصل 
ّ
واملتعل

 الثابتة املادية ومقاربتها مع املعطيات املحاسبية املختومة في كل سنة. لى جرد األصول الذي ينص عاملحاسبة للمؤّسسات 
 

 تحديد تأثيرات التعديلت املحتملة على حسابات هذه األصول  و الثابتة املادّية ة لألصول ة األرصدة املحاسبيّ تأكيد صّح لذا فإن 

اتية للمركز و
ّ
 .إعداد تقرير املقاربةمن خلل  مرتبط بإنهاء هذه العملّية على النتيجة املحاسبّية و على األموال الذ

 

 يةئدويل اإلجكراءات الجبا تحين  .5

بالنسبة ملختلف الضرائب واألداءات واملعاليم  لمركزالنظام الجبائي ل خاصةدليل اإلجراءات الجبائية يبين  تحيينب ركزقم امليلم 

والوثائق التي يجب إيداعها وكذلك أعمال املراقبة الضرورية للتثبت من بائية جوكذلك اإلجراءات الخاصة بإعداد التاصاريح ال

ال  2009و قد اقتاصر األمر على دليل إجراءات مبّسط و غير محّين تم اعداده منذ سنة  املبالغ املاصرح بها قبل إيداع التاصاريح.

 يشمل كل إجراءات املراقبة املطلوبة.
 

 
ّ
مّما يجعلها في مأمن من أي تعديل جبائي في  مركزبائية للجفافّية على التاصاريح الن من إضفاء الشوحيث أن هذا الدليل يمك

  ،قة من طرف ماصالح اإلدارة الجبائيةصورة إجراء مراجعة معّم 
ّ
تفعيله في  نا ندعو إلى النظر في إمكانية إعداد هذا الدليل وفإن

 .أقرب اآلجال



 

  و هندسة اوكوطن كرز  اوطني  وكوطن  املوطين  امل       
26 

  2016 - 2014وات سنللول نظام الرقابة الداخلية تقرير ح 

 
 

 

  مكتب شكري بن األكحل 

 "تدقيق و إستشارة

 

 

 

 

 

 رإعداد قايط  إنا .1

واملتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على  2002أكتوبر  7املؤّرخ في  2002سنة ل 2198من األمر عـدد 4خلفا ملقتضيات الفاصل 

من موارد بشرية ويبرز  ركزإعداد مشروع قانون إطار يضبط حاجيات امل تم، لم يالتي ال تكتس ي صبغة إدارية ؤسات العموميةامل

 .ات في الوظائفبرمجة لسّد الشغور التوجهات امل
 

ن 
ّ
من اإلنتفاع بوسيلة تاصّرف ضرورّية لتخطيط اإلنتدابات والترقيات املستقبلية ومن مراقبة األعباء  ركزاملهذه الوضعية ال تمك

 املتاصلة باألعوان.
 

ن امل
ّ
عباء املتاصلة من اإلنتفاع بوسيلة تاصّرف ضرورّية لتخطيط اإلنتدابات والترقيات املستقبلية وملراقبة األ  ركزولكي تتمك

نا نوص ي باإلسراع
ّ
 .في إعداد مشروع قانون إطار و الحرص على تقديمه في أقرب اآلجال إلى وزارة اإلشراف للماصادقة باألعوان، فإن

 

 جكماعية اإل طازية امل .2

ق بكيفّية ممارس 2002أكتوبر  7 املؤّرخ في 2002ـدد لسنة 2198من األمر عـ 23خلفا ملقتضيات الفاصل 
ّ
ة اإلشراف على واملتعل

الى حدود تدخلنا خلل شهر املؤسسات العمومّية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املاصادقة على أعمال التاصّرف فيها و 

 2015و  2014لسنتي بإعداد املوازنة االجتماعية  املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوينلم يقم  2018من سنة  جويلية

 وزارة االولى في اآلجال املحددة لذلك.و ارسالها الى ال
 

ن املركز من متابعة امل
ّ
عطيات التي تخص عدد األعوان وتوزيعهم حسب األصناف ونسبة التأطير وتطورها هذه الوضعية ال تمك

حوادث والتوزيع العمري وتوزيع األعباء حسب األصناف وتطور نسب الغياب واملغادرة واإللحاق واإلنتدابات املنجزة وتطور ال

واألمراض املهنية والتدابير املتخذة للحد منها وحلقات التكوين والترباصات التي تّم تنظيمها والتظاهرات االجتماعية خلل السنة، 

 الخ...
 

، فإننا نوص ي 2002أكتوبر  7 املؤّرخ في 2002ـدد لسنة 2198من األمر عـ 23ملقتضيات الفاصل  وحيث أن هذه الوضعية مخالفة

ولى خلل شهر جانفي من السنة  املوالية رسالها الى الوزارة األ إو  للمركززنة إجتماعّية تلّم ببيانات املوارد البشرّية بإعداد موا

 .للسنة املعنية

 اوكصكّرف في املطارد اوبشكرّنة
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 ولعطل  املخطط اوسنطي  .3

 للفاصل  للعطل السنوية و ذلك غياب مخطط سنوي من خلل تفحص إجراءات التاصرف في العطل السنوية الحظنا 
ً
 95خلفا

 .ن النظام األساي ي الخاص بأعوان املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوينم
 

سموح بها لكل عون و إطار و دون إن إسداء العطل السنوية بدون سابق تخطيط و في غياب مخطط سنوي يضم الفترة امل

ن من التاصّرف املحكم في املوارد الب
ّ
ء املهام شرية للمركز و درجة جاهزيتها ألداتنسيق بين مختلف الهياكل و الوحدات ال يمك

 .املنوطة بعهدتها، و قد يؤدي إلى تعطيل سير نشاط املركز 
 

إعداد مخطط سنوي للعطل يتم إعداده  و عوان املركزأل النظام األساي ي الخاص مقتضيات لذلك فنحن ندعو إلى احترام 

 و التزاماته مع األطراف الخارجية. وفق أجندة املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين
 

  إسكعمال سيارة مصلحة بصفة ثايطنة ألغكراض شخصيةالجمع بن  املنحة اوويلطمترية و  .4

الحظنا إنتفاع بعض املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين من خلل تفحص عينة من بطاقات خلص أعوان 

 الثلثي األول من في آن واحد و ذلك خلل بحاصص وقودو  ة ألغراض شخاصيةو بسيارة ماصلح كيلومتريةال نحةاملب األعوان

 .2014و قد تمت تسوية هذه الوضعية خلل الثلثي الثالث لسنة  0040316331بالنسبة لإلطار صاحب املعرف  2014سنة 
 

املكونين و هندسة  لتكوين النظام األساي ي الخاص بأعوان املركز الوطنيمن  152هذه الوضعية مخالفة ملا جاء به الفاصل 

املتعلق بإسناد سيارة باصفة  2012ماي  11بتاريخ  342لإلجراءات الخاصة بإسناد املنح و للمقرر عدد  التكوين و مخالفة

 إبتداء من تاريخ إسناد السيارة. كيلومتريةال نحةاملإستثنائية ألغراض شخاصية الذي ينص على وضع حد لاصرف 
 

  .الناصوص املنظمة لذلكضرورة إحترام فإننا نوص ي بللتشريع الجاري به العمل الفة مخو حيث أن هذه الوضعية 

 

 اوصندوق االجكماعي .5

النظام األساي ي الخاص بأعوان املركز الوطني لتكوين  من 167 لفاصللم يتم إحداث الاصندوق اإلجتماعي املناصوص عليه في ا

 .املكونين و هندسة التكوين
 

إن غياب الاصندوق اإلجتماعي من شأنه أن يحرم أعوان املركز من ات الفاصل سالف الذكر كما هذه الوضعية مخالفة ملقتضي

 الاصندوق.الخدمات اإلجتماعية التي يؤمنها هذا 
 

 .املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكويننوص ي بالنظر في إمكانية إحداث صندوق اجتماعي داخل  ا فإننالذ
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 بخكروج مؤقتتحسن  إجكراءات اوترخيص  .6

 من خلل التدقيق في إجراءات أذون الخروج الوقتية الحظنا جملة من النقائص تتلخص فيما يلي :

  ؛املعرف الوحيد للعون  الوقتي خروجال تبين بعض مطالبال 

  ؛إسم الرئيس املباشرو  املعنية ، املاصلحةسبب الخروج باصفة آلية إدراجال يتم 

 على سبيل و نذكر  إجراءات املوارد البشرية  ب دقيقة بدليل30املحددة و  وقتيللخروج ال تجاوز للمدة املسموح بها

 :املثال ما يلي
 

 ساعة اوكرجطع ساعة الخكروج اوفترة اوقصطى  تارنخ الخكروج املعكرف
فترة 

 اوكغيب 
 ) باودقيقة(اوفارق 

85994439 19/02/2016 30 16:30 17:30 60 30 

69470285 23/02/2016 30 16:00 17:30 90 60 

75294834 17/12/2014 30 08:15 09:15 60 30 

69701267 10/07/2015 30 12:00 13:00 60 30 

81666825 03/10/2014 30 15:30 17:30 120 90 

1615157205 24/12/2014 30 16:00 17:00 60 30 

1618570692 19/12/2014 30 16:30 17:30 60 30 

2234196148 22/02/2016 30 16:30 17:30 60 30 
 

من تحقيق متابعة فعالة للغيابات الغير مرخاصة ومن التفطن إلى التجاوزات املحتملة و  ركزو حيث أن هذه الوضعية تحرم امل

 في أقرب اآلجال. خلالته اإل ذتأثر سلبا على نشاط املؤسسة فإننا نوص ي بتلفي ه
 

 جكر وثسبيقات على األ ا .7

تحدد السقف األقص ى، كيفية  كتابيةالحظنا غياب إجراءات  جري التسبيقات على األ جراءات التاصرف فإمن خلل التدقيق في 

سند إداري و نفس  إعتماد أيدينار دون  500ب  التسبيقات على األجرحيث تم تحديد سقف ، ...الخاصم آجال، االسترجاع

 الش يء بالنسبة لتسبيقات العيد.
 

كما قد تتسبب في حرمان املركز من موارد  عوانيقات املسندة لأل من ضمان تاصرف ناجع في التسبال تمكن هذه الوضعية 

 مالية متأتية من استرجاع التسبيقات و ذلك في غياب اجراءات إدارية تنظم هذه العملية و تحّدد املسؤوليات.
 

 دارة العامة.اإل ل قبقات املسندة لألعوان ماصادق عليها من يللتاصرف في التسب جراءات كتاببةلذا فإننا نوص ي بضرورة إرساء إ

 

  الحضطر  مكابعة إجكراءاتتحسن   .8

 من خلل فحاصنا إلجراءات متابعة حضور األعوان الحظنا بعض النقائص نخص بالذكر منها ما يلي:

 ساعة الدخول حيث تدرج ساعات الخروج الاصباحية و الدخول املسائية في منظومة التنقيط  ال يتم إدراج

 ؛ةالاصباحية و ساعة الخروج املسائي
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  رؤساء الوحدات؛بعض تشمل عملية التنقيط ال 

  منظومة األجور.منظومة التنقيط بربط لم يتم 
 

ن هذه الوضعية 
ّ
ومن التفطن إلى التجاوزات املحتملة و يمكن أن تؤدي إلى من ضمان متابعة فّعالة لحضور األعوان وال تمك

الحضور على منظومة األجور باصفة يدوية قد يتسبب في أخطاء كما أن إعادة إدراج بيانات تعطيل السير العادي لنشاط املركز 

 ال يمكن التفطن إليها.
 

 لذا فإننا نوص ي بالحرص على تحسين إجراءات متابعة حضور األعوان وتلفي النقائص سالفة الذكر.
 

 طا  عم ند اوعناية بملفات األ  .9

وي على جميع الوثائق الهامة و خاصة منها الحالة املدنية و الحظنا إثر مراجعتنا لعينة من امللفات اإلدارية أن بعضها ال تحت

املعرف عدد  اتعلى سبيل املثال ملفعقود الزواج ومضامين الوالدة لألطفال الذين في كفالتهم و نذكر و  3بطاقة عدد

 .75737091و  161857092و  96350302و  1294867447و  96779728
 

املركــز الــوطني لتكــوين املكــونين و هندســة بــأعوان النظــام األسايـ ي الخــاص  15الفاصــل هــذه الوضــعية مخالفــة ملقتضــيات و تعتبـر 

ال تمكن هذه الوضعية من تأييد املعطيات املدونة ببطاقات الخلص بالوثـائق واإلثباتـات الضـرورية ويمكـن أن تـؤدي  كما التكوين

 إلى تجاوزات ياصعب التفطن إليها.
 

نــا نوصــ ي بمزيــد العنايــة بمل
ّ
فــات أعــوان املركــز واحتــرام الناصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل وذلــك بتحيينهــا بــإدراج كــل لــذا فإن

ما طرأ تغيير على الوضعية االجتماعية لألعوان.
ّ
 الوثائق واإلثباتات الضرورية كل

 

 لكوطن املخطط اوسنطي و .10

لم يتم  ن املكونين و هندسة التكوين،لتكويمن القانون األساي ي الخاص بأعوان املركز الوطني  135خلفا ملا نص عليه الفاصل 

 .2016و  2015، 2014إعداد املخطط السنوي للتكوين و ذلك بالنسبة للسنوات 
 

ن أعوان املركز من إتمام معارفهم العامة والّتقنّية وتحيينها 
ّ
هذه الوضعية مخالفة ملقتضيات الفاصل سالف الذكر و ال تمك

بناءا على الحاجيات املبينة في املخطط السنوي للتكوين و الذي  فاءات ومهارات جديدةوإعدادهم لتطّور وظائفهم وإكتساب ك

 يعتمد بدوره على حاجيات األعوان و تطور أنشطة املركز.
 

و في هذا اإلطار، فإننا ندعو إلى إعداد استمارات خاصة بكفاءات كل عون تحتوي على جميع املعلومات التي تهم تكوينه و يتم 

طبيق و و إرساء لجنة قارة للتكوين تهتم بتة و إعداد املخطط السنوي للتكوين بناءا على حاجيات األعوان فة دوريتحيينها باص

 املخطط خاصة و أن التكوين يعد النشاط الرئيس ي للمركز.متابعة 
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  ألعطا  املكرز  ةياوصحاوكرعاية  .11

 الحظنا ما يلي :ين و هندسة التكوين ين املكونمن خلل تفحص الجانب الاصّحي ألعوان املركز الوطني لتكو 

 ؛راقبة الصحيةلمغياب مخطط سنوي ل 

 ؛مع طبيب  قد املركزلم يتعا 

  التي تحملها األعوان. نفقات الطبيةال إسترجاع جراءاتإغياب 
 

وع من النظام األساي ي الخاص بأعوان املركز و الذي ينص على وجوب خض 162تعد هذه الوضعية مخالفة ملا جاء به الفاصل 

أعوان املركز سنويا إلى فحص طبي للمراقبة و معاينة األوبئة و إحداث هيكل يعنى باملسائل املتعلقة بالصحة و السلمة املهنية. 

من ذات النظام و الذي ينص على ضرورة احداث لجنة الصحة و السلمة املهنية تنبثق عن اللجنة  38كما يعد مخالفا للفاصل 

مشاريع النظم و التعليمات املتعلقة بالصحة و السلمة املهنية داخل املركز إضافة إلى اقتراح برامج املتناصفة و تقوم بإعداد 

 . الوقاية املهنية و متابعة البرامج الصحية التي تم اقرارها مسبقا
 

 لذلك فنحن ندعو إلى تلفي هذه النقائص خاصة و أنها تمس الجانب الاصحي ألعوان املركز.
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 اوفنية األنشطةإجكراءات  دويل .1

خلفا لألنشطة اإلدارية و املالية للمركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين، فإن األنشطة الفنية للمركز لم تحظى بدليل 

 .إجراءات واضح و ماصادق عليه من اإلدارة العاّمة
 

ن اإلدارات ال
ّ
فنية صلب املركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين من إن غياب دليل إجراءات لألنشطة الفنية ال يمك

 الحضّو بدليل عمل واضح يتم من خلله رسم و توصيف اإلجراءات التي من الواجب اتباعها خلل كل مرحلة من مراحل العمل.
 

ي بإرفاقه ببطاقات وصف لذلك فنحن نوص ي بإرساء دليل إجراءات لألنشطة الفنية ماصادق عليه من اإلدارة العاّمة كما نوص 

 مهام لتحديد املسؤوليات.
 

 تططنكر الخدمات و اوثسطنق .2

 الحظنا ما يلي: إدارة تطوير الخدمات و التسويقبمن خلل مراجعة إجراءات العمل 

ازه في مرحلة أولى و متابعة إنج عمل إدارة تطوير الخدمات و التسويق برنامجلم يتّم توثيق  2016و  2015، 2014سنوات خلل 

 .الطويل واملدى املتوسط على املدى القاصير،  ذلك سواءا كان مرحلة ثانيةفي  للتأكد من نسبة تحقيق األهداف
 

نا نوص ي بتوثيق أهداف إدارة تطوير تحديد املسؤوليات و الشفافية إبدتداخل املهام و عمل على ترسيخ م تتفاديا لحاال 
ّ
، فإن

لة تكون مرفقة بامللحق الضرورية، كما نوص ي بمتابعة  مؤشرة شكل محاضر جلسات فيالخدمات و التسويق 
ّ
من األطراف املتدخ

 .مرحلةمراحل انجاز هذه األهداف في مرحلة الحقة و إرساء جدول زمني لكل 

 

وطن  .3
ّ
 تنمية زفاءات إنارات اوك

 باملركز الوطني لتكوين املكونين و هندسة التكوين الحظنا ما يلي:من خلل تدخلنا 

  في نسبة تططنكر اووفاءاتفطارق 

طر التكوين و مؤشرات قيسها سّجلنا ضعفا في 
ُ
مقارنة مع ما تّم  عدد املنتفعين بالتكوينمن خلل تفّحص نشاط تطوير كفاءات أ

 كما يبّينه الجدول التالي: 2016و  2014تقديره بالنسبة لسنتي 

 يةاألنشطة اوفن
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 بة االيجازنس اوفارق  إليجازاتا اوكقديكرات مؤشكر عدد املنكفعن  باوكوطن 

 %84 181- 919 1100 2016سنة 

 %75 299- 901 1200 2014سنة 
 

و  2014لسنتي  بالنسبة  برمجته   ما تّم  مع   مقارنة  دون املأمول بالتكوين يبقى  املنتفعين   فإن عدد  املبذولة رغم املجهودات 

ر  مما 2016
ّ
 على نشاط إدارة تنمية الكفاءات. سلبايؤث

 

بالنسبة لسنتي سباب النقص املسّجل من املنتفعين بالتكوين و دراسة أ ي بالعمل على  تغطية العدد األقص ىلذلك فنحن نوص 

 على جودة الخدمات املسداة. مع الحفاظ 2016و  2014

 

  يكداب املوطين  الخارجين إإجكراءات إخكيار و 

اغوجي و الوظيفي و خاّصة ن خارجيين في املجال البيدختيار مكونيإن املكونين و هندسة التكوين إلى يلجأ املركز الوطني لتكوي

 من خلل التدقيق في إجراءات اختيار هؤالء املكونين الحظنا ما يلي :و التقني 

  الكفاءة و الخبرة و   تبينالخارجيين   للمكونين  محّينة  بيانات  قاعدة  التكوين  إطارات  كفاءات تنمية  إدارة  ال تملك

 ؛ ع إليها عند الحاجةيتم الرجو النزاهة 

  حلقات التكوين.إنجاز ال يتم إبرام عقود كتابية مع املكونين الخارجيين قبل 
 

ن 
ّ
أفضل املكونين بالرجوع إلى و الخدمات  بأفضل املركز من الحضّو إن غياب قاعدة بيانات محّينة للمكونين الخارجيين ال يمك

في حال نشوب خلفات مع املكونين أو املركز ال يضمن حقوق ء املكونين غياب عقود عمل مع هؤال كما أن. املعاملت السابقة

 بواجباتهم التعاقدية.إخللهم 
 

 و عليه فنحن نوص ي بتلفي النقائص سالفة الذكر و ذلك من خلل:
 

 سماءو تبين أ الكفاءة و الخبرةارجيين تكون مبوبة حسب االختاصاص و ترتكز على إعداد قائمة محينة في املكونين الخ 

وا بالتزاماتهم تجاه املركز؛
ّ
 املكونين الذين لم يوفوا بتعّهداتهم أو الذين أخل

 لضمان حق املركز. قبل إنجاز حلقات التكوين إبرام عقود عمل مع املكونين 
 

 هندسة اوكوطن إيجاز بكرامج إدارة  .4

 ما يلي:بإدارة هندسة التكوين الحظنا من خلل تدخلنا 

  كوطن  يجاز بكرامج اواضعف نسبة 
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في  ضعف 2015و  2014الحظنا من خلل تفّحص تقارير النشاط السنوية الخاصة بإدارة هندسة التكوين بالنسبة للسنوات 

 نسبة إنجاز برامج التكوين كما يبينه الجدول التالي:
 

 نسبة اإليجاز اوفارق  يجازاإل  اوكقديكرات عدد بكرامج اوكوطن 

 %67 5 10 15 2014سنة 

 %68 8 17 25 2015سنة 
 

بيداغوجية بما يتلئم هندسة التكوين و املعينات ال ائفنجاز برامج التكوين له تأثير سلبي على تطوير وظإن النقص املسجل في إ

 املؤسسة للمساهمة في الرفع من جودة التكوين.مع حاجيات 
 

ع مراحلها )الدراسة األولية، تحليل وضعية بجميسنويا رامج التكوين التي تمت برمجتها بب التقيدنوص ي بالعمل على ا فإننا لذ

 ختاصاصات التكوين.البيداغوجي( و بجميع القطاعات و إالعمل، مشروع التكوين، برامج الدراسة، دليل التقييم، الدليل 
 

  إيجاز املشاريع املبرمجة 

أخير ملحوظ في تفعيل املشروعين إلى تسجيل ت شاريع املبرمجة و املنوطة بعهدة املركزأدى التدقيق في مدى تقّدم إنجاز امل

 التاليين:

  املشروع املتعلق بإقتناء و تركيز برامج تكوين تقني للمكونين و مستشاري التدريب بمراكز التكوين املنهي املعنية: ينضوي

ول من طرف املم "برنامج هيكلة مراكز التكوين املنهي بالجهات الغربية و الجنوبية للبلد التونسية"هذا املشروع في إطار 

إلى تاريخ نجازه و لم يتّم إ 2015شهد تأخيرا ملحوظا حيث تّمت برمجته بداية سنة  الذيالبنك االسلمي للتنمية و 

 ؛2018من سنة  شهر جويلية تدخلنا في

  املتعلق بتطوير هندسة التكوين و الهندسة البيداغوجية في املنظومة الوطنية للتكوين املنهي: ينضوي  5املشروع عدد 

ضّم عديد األنشطة التي لم تتقّدم مرحلة  و الذي هذا املشروع ضمن برنامج "إصلح املنظومة الوطنية للتكوين املنهي"

 و نذكر على سبيل املثال : 2018انجازها إال في سنة 

  خلل  صفاتموا 6لم ينجز منها إال  2017مواصفة تكوين و املراجع املرافقة لها خلل سنة  20تم برمجة إعداد و تركيز

 ؛2018سنة 

  في مرحلة اعداد  في نفس التاريختم برمجة أنشطة تفعيل نظام إئتمان و إدماج املهارات األساسية و ال تزال إلى حين تاريخ

 كراسات الشروط.

اريع تعّد بما أن املش وبالتالي تحقيق األهداف املنشودة للمركز هذه الوضعية ال تسمح بتفعيل برامج التكوين على الوجه األكمل

نا أساسيا من مكونات برامج التكوين كما أنها تؤثر سلبا على انتفاع املركز بالتمويلت الخارجية التي يعتمد عليها لتمويل هذه مكوّ 

 املشاريع.

 .الحقاو تلفيها  نجازاإل لذا فإننا نوص ي بمعالجة أسباب ضعف نسب 


