
2017ديسمبر  31تقرير مراجع الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية بعنوان السنة المحاسبية المقفلة في   

 

 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

 التنظيم العام -2
قبل وزارة لم يتم دعوة الهيئة من 

 االشراف إلبرام عقد األهداف.

و ستعمل الهيئة على اعداد مشروع 

وسيتم  2020عقد األهداف لسنة 

عرضه على انظار املجلس مع مشروع 

 .2020امليزانية التقديرية لسنة 

X  -  نوص ي باحترام التشريع الجاري

العمل به في خصوص ضبط عقد 

األهداف واملصادقة عليه من طرف 

 12شراف تطبيقا للفصل إلاسلطة 

2002-2198من األمر عدد  . 

 

عدم احترام التشريع الجاري العمل  -

به واملتعلق بضبط عقد األهداف 

واملصادقة عليه من قبل سلطة 

 .األشراف

 

 2198من األمر عدد  12وفقا للفصل  -8.2

يضبط املدير العام عقد األهداف  2002 –

ويعرضه على مجلس الهيئة على أقص ى 

دير موفي شهر أكتوبر من السنة األولى تق

من فترة مخطط التنمية إال انه خالفا لذلك 

الحظنا غياب إعداد عقد األهداف بالنسبة 

 .للهيئة

 

تم اعداد بطاقات وظائف من قبل 

مختلف أصناف العاملين بالهيئة وهي 

بصدد املراجعة والتحسين من قبل 

الخبير املكلف باملهام ضمن برنامج 

PACS 

X  -  نوص ي باإلسراع باملصادقة على

بطاقات الوظائف من قبل املجلس في 

 أسرع اآلجال والسهر على تطبيقها

إن هاته الوضعية ال تمكن من مراقبة 

جيدة للمهام املوكلة لكل متدخل في 

 الهيكل التنظيمي للهيئة

غياب طرق عمل واضحة مدونة  -

 ومصادق عليها

 صعوبة تحديد املسؤوليات -

الجمع بين الوظائف الغير مالئمة  -

 .…الخ

 

الحظنا أن مجلس الهيئة لم يقم  -9.2

 املحنيةباملصادقة على بطاقات الوظائف 

اعتمادا على الهيكل التنظيمي الذي تمت 

 شراف.إلاملصادقة عليه من طرف سلطة ا

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

 

 

 إجراءات إعداد امليزانية ومراقبة التصرف -3

 تم العمل بهذه التوصية من خالل

التصنيف املحاسبي عند نفس  استعمال

عرض مختلف بنود امليزانية التقديرية 

كذلك بداية االستغالل  .2019لسنة 

الفعلي للبرنامج املعلوماتي ملراقبة 

التصرف وذلك من خالل املتابعة 

الدورية و املرحلية )كل ثالثة اشهر( 

 إلنجاز امليزانية.

X X  نوص ي باتخاذ التدابير الالزمة قصد

ستغالل البرنامج املعلوماتي ملراقبة ا

التصرف وإدماجه مع النظام املحاسبي 

 واستعمال نفس التصنيف.

صعوبة في مراقبة تنفيذ امليزانية  -

ومقاربتها مع املبالغ املدرجة على 

 .املستوى املحاسبي
 

الحظنا من خالل تقييمنا إلجراءات  -3-1

إعداد امليزانية ومراقبة التصرف النقائص 

اليةالت : 

عدم استغالل البرنامج املعلوماتي   -

 املخصص ملراقبة التصرف

غياب تصنيف على مستوى مراقبة  -

التصرف على غرار التصنيف املحاسبي 

 .بالنسبة ملختلف بنود امليزانية
 

 

تم العمل  بهذه التوصية خالل 

من خالل ارساء مقاربة   2019سنة

دورية بين قائمة التعهدات والدفوعات 

 واملبالغ املدرجة على املستوى املحاسبي

X X - جراءات املتعلقة إلنوص ي بتحسن ا

بمتابعة ميزانية الهيئة وذلك بإرساء 

مقاربة دورية بين قائمة التعهدات 

والدفوعات واملبالغ املدرجة على 

 .املستوى املحاسبي
 

إمكانية وجود فوارق بين املبالغ 

املدرجة على املستوى املحاسبي و 

املبالغ املدونة على مستوى متابعة 

 امليزانية.

الحظنا من خالل تقييمنا لإلجراءات  -3-2

املتعلقة بمتابعة امليزانية غياب مقاربة 

بصفة دورية بين قائمة التعهدات 

والدفوعات على مستوى متابعة امليزانية مع 

املبالغ التي تم إدراجها على املستوى 

 .املحاسبي
 

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

العمل بهذه  ستحرص الهيئة على

التوصية واعداد لوحات قيادة والقيام 

بمقاربة دورية بين العمليات املبرمجة و 

نجازات من خالل تفعيل مهمة مراقبة إلا

 .2019التصرف خالل سنة 

X X -  نوص ي بإعداد لوحات قيادة والقيام

بمقاربة دورية بين العمليات املبرمجة 

 نجازات.إلو ا

املبرمجة ضمن إمكانية تجاوز املبالغ  -

 .امليزانية
 

غياب لوحات قيادة دورية تبرز مقاربة  -3-3

عتمادات و اإلنجازات مع بيان إلبين ا

 الفوارق وتحليلها.

 

تم التنسيق مع وحدة متابعة املؤسسات 

العمومية التي ال تكتس ي صبغة ادارية 

واملنشآت العمومية بوزارة الصحة 

والحصول على مقرر املصادقة على 

. وكذلك مقرر 2018ميزانية سنة 

 .2019املصادقة على ميزانية سنة

X X -  نوص ي بالتنسيق مع املصالح املعنية

قصد الحصول على الوثائق الالزمة 

واملتعلقة باملصادقة على ميزانية 

 .الهيئة

 

غياب وثيقة تبرز امليزانية املصادق   -

شرافإلعليها من طرف سلطة ا . 

 

تبرز املصادقة من  الحظنا غياب وثيقة -3-4

شراف على ميزانية الهيئة إلطرف سلطة ا

 بالنسبة لكل سنة

 

ان ضعف نسبة تقدم انجاز ميزانية 

ستثمار مقارنة باملبالغ املبرمجة إلا

عتمادات( مرده انتفاع الهيئة إل)ا

بمختلف البرامج التي جاءت في إطار 

تدعيم أنشطتها على غرار برنامج دعم 

وفي هذا  . PACSتنافسية الخدمات 

اإلطار قامت الهيئة بإعادة برمجة 

االعتمادات املتوفرة وعدم طلب في شانها 

X  -   نوص ي بإعادة النظر في اعدد ميزانية

االستثمار والعمل على تحقيق ما تم 

 دارجه على مستوى امليزانيةإ

هاته الوضعية ال تمكن من تحقيق   -

أهداف الهيئة واملرتبطة بإنجاز 

 .االستثمارات املبرمجة

 

الحظنا ضعفا في تقدم انجاز ميزانية  -5.3

مقارنة باملبالغ املبرمجة ستثمار إلا

عتمادات(إل)ا  

حيث بلغت نسبة تقدم انجاز هاته امليزانية 

 .2017% بالنسبة لسنة  18,88

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

اعتمادات إضافية عند اعداد مشروع 

. عالوة على احداث لجنة 2019ميزانية 

ملتابعة مدى تقدم انجاز مشاريع 

العنوان الثاني و تقييم ما تم انجازه و 

اقتراح الحلول واعداد توصيات تعرض 

 انظار مجالس املؤسسة. دوريا على

 التصرف في األصول  -4
 Agilisتم ادخال منظومة إعالمية     

ملتابعة العمليات املتعلقة باستهالك 

الوقود الخاص بسيارات املصلحة بداية 

وهي تطبيقة  2019من السنة املالية 

وفرتها الشركة الوطنية لتوزيع البترول 

تطبيقا ملنشور السيد رئيس الحكومة قي 

املؤرخ في          25هذا االطار.) املنشور عدد  

10-09-2018  .) 

X X - إجراءات متابعة  نوص ي بتحسين

العمليات املتعلقة بصيانة السيارات 

وكذلك استهالك الوقود وذلك بإرساء 

 .تطبيقة إعالمية في الغرض

 

صعوبة في متابعة العمليات املتعلقة  -

  باستهالك الوقود وكذلك الصيانة

 إمكانية وقوقع أخطاء -

 

الحظنا أن متابعة استهالك الوقود  -2.4

  وكذلك مصاريف صيانة

وإصالح  Excel وبالتالي غياب منظومة 

  السيارات تتم بتطبيقه

إعالمية سليمة تخص مراقبة استهالك 

 .الوقود وكذلك أعمال الصيانة

 

 

تم تسوية الوضعية. باعتماد نفس 

التصنيف املحاسبي مليزانية الهيئة لسنة 

2019 

X  -  نوص ي بتبرير هاته الفوارق. 

 

 

أخطاء على مستوى احتساب   -

 .االستهالكات

 

الحظنا وجود بعض الفوارق بين املبلغ   -3.4

الخام ضمن جدول االستهالكات واملبلغ 

الخام املدون على املستوى املحاسبي 

 بالنسبة إلى بعض الحسابات

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

 

 

 

 

. 

 الخزينة والعمليات املالية -5
تم العمل بهذه التوصية من خالل 

القيام   بمراقبة املقاربات البنكية من 

املسؤول اإلداري واملالي واملكلف  طرف

 .بمصلحة االذن بالدفع

 

X  -  نوص ي أن تخضع املقاربات البنكية

بعد إعدادها من طرف مصلحة 

املحاسبة إلى مراقبة من طرف هيكل 

 .آخر للتثبت من صحتها والتأشير عليها

 

إن هاته الوضعية ليس من شأنها أن  -

جراءات إلتساعد على تحسين ا

بإعداد ومراقبة املقاربات املتعلقة 

 .البنكية

 .صعوبة في مراقبة املقاربات البنكية -

الحظنا أن املقاربات البنكية التي يتم  -1.5

إعدادها من طرف مصلحة املحاسبة ال يتم 

مراقبتها والتثبت من صحتها بصفة آلية من 

 طرف هيكل آخر مؤهل لذلك.

 

 

تم العمل بهذه التوصية خالل الثالثية 

طبقا ملنظومة 2019األولى لسنة    

SAGE 

X X  نوص ي بإعداد تطبيقة إعالمية

 للتصرف في العمليات املالية.

 .صعوبة في متابعة العمليات املالية  -

إمكانية أخطاء على مستوى معالجة  -

 .هاته العمليات

 

الحظنا من خالل تقييمنا لإلجراءات  -5-2

املعتمدة حاليا من طرف املصلحة املالية 

عالمية إلوالخزينة عدم استغالل التطبيقة ا

البنوك  –ملتابعة العمليات املالية )الخزينة 

.).... 

حيث أن جميع العمليات تتم معالجتها 

 "Excelومتابعتها عن طريق جداول "

 

سيتم برمجة مهمات تفقد دورية 

2019وبصفة فجئية للخزينة سنة  .  

 

X  -   نوص ي بالعمل على إجراء مراقبة

دورية وفجئية للخزينة ويجب تدوين 

كل عملية مراقبة في محضر جلسة 

إن هاته الوضعية ال تمكن من تحسين 

إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة 

 .بالخزينة

الحظنا من خالل تقييمنا لإلجراءات  -4.5

املتعلقة بالخزينة غياب مراقبة فجئية 

 .للخزينة

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

يقع إمضاؤه من طرف املراقب وكذلك 

  امين

 (le caissier   الصندوق 

  

تم مراسلة البنك التونس ي خالل سنة 

والحصول على جدول بياني لسلم  2018

الفوائض وشروط القيمة وسيتم القيام 

2019باملراقبة الدورية خالل سنة  . 

 

X  -   التدابير الالزمة قصد نوص ي باتخاذ

استغالل البرنامج املعلوماتي 

املخصص للتصرف في العمليات 

املالية مع مراعاة مراقبة سلم 

الفوائض والتثبت من صحتها بصفة 

 .آلية

 .إمكانية وقوع أخطاء -

 

الحظنا أن الهيئة ال تقوم بمراقبة   -6.5

سلم الفوائض والتثبت من صحتها بصفة 

ة اإلعالمية الخاصة آلية. كما أن املنظوم

بوحدة املالية غير مفعلة لحدود تاريخ 

 .تدخلنا

 

 

عالميةإلتشخيص املنظومة ا -7  
تم تفعيل منظومة العمل التشاركي 

ELYSE   وتنظيم دورات تكوينية في

 الغرض لجميع مستعملي املنظومة

X X -   نوص ي بتشريك جميع الهياكل

اإلدارية للهيئة وتحسيسهم قصد 

هذه املنظومة في أقرب استغالل 

 .اآلجال

 

استعمال هذه املنظومة يمكن أن  -

 .يسهل العمل في مختلف املصالح

 

الحظنا عدم تفعيل منظومة العمل  -7-2

دارية إلالتشاركي وتبادل مختلف الوثائق ا

بين مختلف املصالح وذلك في إطار تطوير 

لكترونية وذلك بتشريك جميع إلدارة اإلا

 .هياكل الهيئة

 

تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية في تم 

الغرض لجميع مستعملي البرمجية 

 الداخلية,

X X -   نوص ي بتحسيس جميع مصالح

الهيئة قصد استغالل هذه البرمجية 

 في أقرب اآلجال

استعمال مثل هذه البرمجيات يمكن  -

 .أن يسهل العمل في مختلف املصالح

 

الحظنا وجود برمجية داخلية لتبادل  -7-3

لكترونية بين مختلف املصالح، إلالرسائل ا

إال أن هاته البرمجية ال يتم استعمالها 

 بصفة كلية من طرف كل املوظفين.

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

عاكس كهربائي لحماية   2تم اقتناء عدد

Les sous-répartiteurs informatiques 

 

X  -  نوص ي بحماية جميع الحواسب ضد

الكهربائية وانقطاع التيار الصدمات 

 .الكهربائي

 

إن عدم حماية بعض الحواسب   -

بواسطة األجهزة املخصصة لذلك 

يمكن أن يتسبب في إتالف بعض 

امللفات وتعطيل سير العمل في بعض 

 .املصالح

الحظنا أنه لم تتم حماية جميع  .4  -7

الحواسيب ضد الصدمات الكهربائية 

لك بواسطة وانقطاع التيار الكهربائي وذ

 (onduleurالعاكس الكهربائي.)

 

الهيئة بصدد توسيع االستشارة التقنية 

تبعا للتوصية املنبثقة عن مجلس 

 املؤسسة

X  -  نوص ي بحفظ النسخ االحتياطية

 .بعيدا عن املواقع الجغرافية للهيئة

 

فقدان البيانات في حالة حدوث  -

 .أضرار بمواقع التخزين

 

االحتياطية للبيانات الحظنا أن النسخ  -5.7

التي يتم تخزينها موجودة في نفس املوقع 

 .الجغرافية للهيئة

 

 

الهيئة بصدد الشروع في صياغة 

الخطوط العريضة ملخطط استمرارية 

 االستغالل.

X  -  نوص ي بإعداد مخطط استمرارية

االستغالل يبرز كيفية تخزين البيانات 

واسترجاعها في حال وقوع حوادث 

عمليات بيضاء ملراحل وبرمجة 

الحفاظ على مختلف التطبيقات 

 اإلعالمية وكيفية استعمالها

ال تمكن هذه الوضعية من مواجهة  -

املخاطر التي تهدد قاعدة البيانات 

املسجلة باملنظومة اإلعالمية في حال 

وقوع حوادث خطيرة وتسبب في توقف 

أو تعطيل شبه كامل ألعمال 

 .االستغالل بمختلف املصالح

 

لم تقم الهيئة بوضع مخطط  -6.7

 استمرارية االستغالل

"un plan de continuité d’exploitation" 

يبرز اإلجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ 

على قاعدة البيانات واملعلومات بالهيئة 

ومواصلة أنشطة االستغالل في حال وقوع 

حوادث تتسبب في أضرار بالغة للنظام 

 املعلوماتي للهيئة.

 

 

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

 

 

 

 التصرف في املوارد البشرية -8
بصدد التنسيق واملتابعة مع سلطة 

 اإلشراف

 

X  -   نوص ي بالعمل على الحصول على

مصادقة سلطة األشراف بالنسبة 

 .للنظام األساس ي

 

هاته الوضعية من شأنها أن تكون  -

عائقا في التصرف األمثل في األعوان 

وذلك في غياب عالقة واضحة بين 

واملؤجراألجير  . 

 

 

الحظنا أنه لم تتم املصادقة على  -7.8

مشروع النظام األساس ي الخاص بأعوان 

 .الهيئة من قبل سلطة اإلشراف

 

 

 الصفقات العمومية والتزود -9
تعمل الهيئة على العمل بهذه التوصية 

عند إبرام صفقات عمومية خالل سنة 

2019 

 

X  -   نوص ي بإعداد جداول تفصيلية

تنفيذ الصفقات على أن تكون ملتابعة 

هذه الجداول مفصلة من تاريخ استناد 

 الصفقة مرورا بجميع مراحل تنفيذيها.

صعوبة في متابعة امللفات املتعلقة   -

 .بالصفقات العمومية

الحظنا أن الهيئة ال تقوم بإعداد  -4.9

جدول تفصيلي ملتابعة تنفيذ الصفقات التي 

 .تم ختمها

 

 

اإلعالمية الخاصة  تم ادماج املنظومة

بالتصرف في املخزون بمنظومة 

الشراءات واملحاسبة خالل الثالثية 

 .2019األولى من سنة 

X  -  نوص ي بتفعيل املنظومة اإلعالمية

الخاصة بالتصرف في املخزون مع 

مراعات إدماجه بمنظومة الشراءات 

 .واملحاسبة

 صعوبة في متابعة حركة املخزون -

أخطاءإمكانية وقوع  -  

 

الحظنا أنه لم يتم تفعيل املنظومة  -8.9

 الخاصة باملخزونات

وأن متابعة حركة املخزون تتم 

   Excelبتطبيقة

 



 إفادة الهيئة

السنة املعنية 

 التوصيات باملالحظة
ما يمكن أن ينجر عن الوضعية 

 السالفة الذكر
 وصف الوضعية

 

2017 2016  

   

 


