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رٔٛف ف 12 ٟخٛاْ 2020

زضؽاد اٌك١عاد  ٚاٌكبظح أػضبء ِدٍف
إظاؼح اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ - ٟرٔٛف
اٌّٛضٛع  :اٌزمؽ٠ؽ إٌٙبئٌ ٟؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

تحٌة طٌبة و بعد،
فً إطار تنفٌذ ِّٙخ ِؽاخؼخ زكبثبد اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ ،ٟلمنا بتمٌٌم نظام المرالبة الداخلٌة
المعتمد بمؤسستكم ،وهً المرحلة التً تسبك مراجعة الموائم المالٌة لسنة .2019
و لد تم إٌداع مشروع التمرٌر المتعلك بالمرالبة الداخلٌة لسنة  ،2019على اثر االنتهاء من أعمالنا فً
هذا المجال ؛ و تمت موافاتنا ،عن طرٌك خلٌة التدلٌك الداخلً للمركز ،بأجوبة و آراء المصالح المعنٌة
بالمالحظات و التوصٌات التً تضمنها مشروع التمرٌر ؛
و تبعا لذلن ،تجدون فٌما ٌلً اٌرمه٠ه إٌٙائٌ ٟهساٌح اٌّهالثح اٌكاـٍ١ح ٌسٕح .2012
الغاٌة من هذا التدخل هو تمٌٌم مدى نجاعة جهاز وإجراءات الرلابة الداخلٌة المعمول بها داخل المركز ؛
وذلن لصد تحدٌد طبٌعة وأهمٌة أعمال المراجعة التً نموم بها للتثبت من مصدالٌة وصحة الموائم المالٌة
التً ٌمع ختمها بتارٌخ  31دٌسمبر .2019
ولد نتجت المالحظات والنمائص والممترحات التً سٌمع ذكرها فً هذا التمرٌر على المعلومات التً
تحصلنا علٌها عند اإلطالع على الوثائك المرجعٌة لمؤسستكم  ،وعند اتصالنا باإلطارات واألعوان
المعنٌٌن باألمر؛ وكذلن بعد تمٌٌم بعض العٌنات التً تم انتماؤها ودراستها وفما للمواعد والمعاٌٌر المهنٌة
المعمول بها عادة فً مجال التدلٌك والمراجعة.
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لذلن ،فإن النمائص التً سٌتم ذكرها لٌست بالضرورة هً الوحٌدة الموجودة خالل تدخلنا ،كما أن هذا
التمرٌر ال ٌتضمن نماط الموة لنظام الرلابة الداخلٌة لمؤسستكم.
و فً هذا اإلطار ٌشتمل هذا التمرٌر على ما ٌلً :
 )1متابعة التوصٌات التً تضمنها تمرٌر المرالبة الداخلٌة لسنة  ،2018أي :
 توصٌات السنوات السابمة لسنة  2018والتً لم ٌمع تطبٌمها بعد أو كانت فً طور التطبٌكعند تمدٌم تمرٌر سنة ،2018
 النمائص والتوصٌات التً تم تمدٌمها بعنوان سنة .2018 )2النمائص األخرى التً تمت مالحظتها خالل لٌامنا بمهمة المرالبة الداخلٌة بعنوان سنة 2019
والتوصٌات والممترحات الهادفة ،من وجهة نظرنا ،لتجاوزها.
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 – Iالتنظٌم العام و نظام المعلومات
متابعة تطبٌك التوصٌات السابمة
أ -التنظٌم العام
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

ال

1
إٌظؽ ف ٟإِىبٔ١خ إؼقبء ٔظبَ خٛظح ظاضً اٌّؽوؿ
ف ٟإؽان اٌسؼ ٟإٌ ٝذط٠ٛه ٔشاؽ اٌّهوى ،رّذ اٌزٛط١خ ثبٌٕظؽ ف ٟإِىبٔ١خ إؼقبء
ٔظبَ خٛظح ػجؽ :
 إؼكاز ـٍ١ح ِسرمٍح ِؼٕ١ح تٙمٖ اٌؼٍّ١ح، ػثؾ ِؤشهاخ ٚـطؾ ّ٠ىٓ ذطث١مٙا ف ٟاٌؽظٛي ػٍ ٝت١أاخ ٚاػؽح ػثؾ ِفرٍف اإلظهاءاخ ٚاٌؼٍّ١اخ ٚظأة ذٛؼ١ك أساٌ١ة اٌؼًّ ذؼه٠ف وافح اٌؼاٍِ ٓ١تاٌّهوى تئظهاءاخ اٌؼًّ ذؽف١ى األػٛاْ ٚلٌه ِٓ ـالي ذّى ِٓ ُٕٙ١اٌّشانوح فٚ ٟػغ األ٘كافٚاذفال اٌمهاناخ اٌر ٟذكـً ف ٟإؽان أػّاٌ،ُٙ
 ٚػغ ػٛاتؾ ِٚما١٠س ألٔشطح اٌّهوى ِٓ شؤٔٙا أْ ذؽسٓ ِٓ ِهقٚق٠حأٔظّح اٌعٛقج فِ ٟهاوى اٌث١غ،
 ذؽس ٓ١ظٛقج األقاء ٚلٌه تاٌفظٛص تاالػرّاق ػٍ ٝاٌرٛو٠غ اٌٛاػػ ٌٍّٙاَ2

√

اٌؼًّ ػٍ ٝإٔدبؾ اٌّشبؼ٠غ اٌّجؽِدخ
ذث ٓ١أْ اٌؼك٠ك ِٓ اٌّشان٠غ اٌّثهِعح ٌُ ٠رُ إٔعاو٘ا ف ٟآظاٌٙا.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرٕف١ػ اٌّشبؼ٠غ اٌّجؽِدخ ف ٟآخبٌٙب.
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ب -أدوات التنظٌم
التوصٌات

1

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

ا٦قؽاع ف ٟإػعاظ ٚرفؼ ً١ظٌ ً١ا٦خؽاءاد
ذثٌ ٓ١فه٠ك اٌّهاظؼح ػكَ ذؽ ٓ١١قٌ ً١اإلظهاءاخ.

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌسؽص ػٍ ٝا٦قؽاع ف ٟرس ٓ١١ظٌ ً١ا٦خؽاءاد.

2

إػعاظ ثطبلبد اٌّٙبَ اٌطبطخ ثب٤ػٛاْ

√

ٌُ ٠مُ اٌّهوى تئػكاق تطالاخ اٌّٙاَ اٌفاطح تاألػٛاْ ٚاٌر ٟذؽكق أُ٘ األػّاي
اٌّٛوٌٛح ٌىً ػِٚ ْٛسؤ١ٌٚاذٗ ٚاٌٛشائك ٚاٌرمان٠ه اٌّؼكج ِٓ لثٍٗ ٚػاللاذٗ ِغ تم١ح
اٌّركـٍٚ ٓ١وافح ٚاظثاذٗ اٌّ١ٕٙح.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝإػعاظا ٘ػٖ اٌجطبلبد ٚإِضبئٙب ِٓ طؽف ا٤ػٛاْ ززٝ
٠ى ْٛوً ِزعضً ػٍ ٝػٍُ ثّدبي ػٍّٗ ٚرعضٍٗ.
3

رس ٓ١١اٌعٌ ً١اٌّسبقجٚٚ ٟضؼٗ ز١ؿ اٌزطج١ك
ٌُ ٠مُ اٌّهوى ترؽ ٓ١١قٌ ٍٗ١اٌّؽاسث ٟاٌم٠ ٞؼثؾ وافح ؽهق ذسع ً١اٌّؼط١اخ
ِٚؼاٌعرٙا ٚاٌطهق اٌّؽاسث١ح اٌّؼرّكج إلػكاق اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح ف ٟظً قـٛي ؼ١ى
االسرغالي ٌٍّٕظِٛح إٌّكِعح ٌٍرظهف .
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثؤْ ٠ؼًّ اٌّؽوؿ ػٍ ٝرس ٓ١١ظٌ ٍٗ١اٌّسبقج ٟاٌػ٠ ٞدبت أْ ٠سزبٞٛ
ثب٤قبـ ػٍ ٝاٌزٕظ ُ١اٌؼبَ ٌٍّؽوؿ ٚاٌزٕظ ُ١اٌّسبقجِ ، ٟططظ اٌسكبثبد ٚرفكب١ؽ
ِسزٛا٘ب ،اٌص..

4

√

ٔظبَ اٌزظؽف ف ٟا٤ؼش١ف
 ال ٠رٛفه تاٌّهوى فؼاء ٠سرع١ة ٌّا ظاء تإٌّشٛن ػكق  99اٌّؤنؾ ف 23 ٟأورٛتهٚ 2008اٌمٕ٠ ٞض ػٍ ٝذفظ١ض فؼاءاخ ِطاتمح ٌٍّٛاطفاخ اٌّؼّٛي تٙا فٟ
٘ما اٌّعاي.
 اٌفؼاء اٌّفظض ٌألنش١ف ٠شى ِٓ ٛتؼغ إٌمائض ػٍ ٝغهان غ١اب اٌر٠ٛٙح،اٌهؽٛتح...
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرعاؼن ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ.
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ت -مرالبة التصرف و التدلٌك الداخلً و المحاسبة التحلٌلٌة
التوصٌات

1

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

هٌاكل مرالبة التصرف و المرالبة الداخلٌة
 الحظنا من خالل تدخلنا أن التدلٌك الداخلً ومرالبة التصرف ٌنتمٌان لنفسالوحدة على مستوى الهٌكل التنظٌمً وهذا مغاٌر إلجراءات الرلابة الداخلٌة.
 تم إعداد "مٌثاق الرلابة اإلدارٌة" ولم تتم المصادلة علٌه من طرف اإلدارة العامةومجلس اإلدارة.

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚؾ ٘ػٖ إٌمبئض

2

ِزبثؼخ رٛط١بد اٌّعلك اٌعاضٍٟ
الؼظٕا أٔٗ ال ٠رُ ذؼِّ ٓ١فرٍف اٌرٛط١اخ ِٚراتؼرٙا ػّٓ إٌماؽ اٌمانج ٌّعٍس
اإلقانج ٌٍّهوى.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثّؿ٠ع إ٠الء اٌؼٕب٠خ اٌالؾِخ ٌزمبؼ٠ؽ اٌزعل١ك اٌعاضٍ.ٟ

3

4

√

اػعاظ خعاٚي ٌٛ ٚزبد اٌم١بظح
ذمٚ َٛؼكج ِهالثح اٌرظهف تئػكاق ظكاٚي ل١اقج ٚفما ٌٍّؼط١اخ اٌر٠ ٟرُ اسرماء٘ا
ِٓ ِفرٍف إقاناخ اٌّهوىٚ ،تّهاظؼح ِؼّ٘ ْٛمٖ اٌعكاٚي ذث ٓ١أٔٙا ذمرظه ػٍٝ
ذؽك٠ك اٌفٛانق ٚإٌسة ق ْٚأْ ذرؼكا٘ا إٌ ٝذؽٍٍٙ١ا ٚذمك ُ٠اٌؽٍٛي ٚاٌّمرهؼاخ
ٌرعاٚو٘ا.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛؽ خعاٚي ٌٛ ٚزبد اٌم١بظح.

√

المحاسبة التحلٌلٌة
لم ٌتم خالل سنة  2018االستغالل الفعلً لمنظومة المحاسبة التحلٌلٌة المبرمجة
على مستوى تطبٌمة المنظومة المندمجة للتصرف للمركز حٌث الحظنا أن هذه
المنظومة مازالت فً طور االنجاز والتجربة.
و تمت التوصٌة باإلسراع فً االستغالل الفعلً لهذه المنظومة.
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التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

5
آٌ١بد ِؽالجخ اٌزظؽف
٠م َٛاٌّهوى تئػكاق اٌّ١ىأ١ح ِٚراتؼح ذٕف١م٘ا ٚو١ف١ح ػثؾ اٌفٛانق ت ٓ١اٌرمك٠هاخ
ٚاإلٔعاواخ ٚذثه٠ه٘ا ٌّفرٍف أٔشطرٗ ق ْٚأْ ٠رٛفه تٙا قٌ ً١إظهاءاخ ٕ٠ظُ ٚ
٠هسُ اإلظهاءاخ ٚاٌرمٕ١اخ اٌّرثؼح ٌرؤِ٘ ٓ١مٖ اٌٛظائف تاٌكلح اٌالوِح.
ٚرّببذ اٌزٛطبب١خ ثبٌؼّببً ػٍبب ٝإػببعاظ ظٌ١ببً ػٍّببٌّ ٟؽالجببخ اٌزظببؽف ٚاٌسببؽص ػٍببٝ
زكٓ رطج١مٗ ٚإؼفبلٗ ثّ١ثبق ٌّؽالجخ اٌزظؽف (ا٘٤عاف ،إطبؼ اٌؼًّ ،اٌّكبو١ٌٚخ
ٚإزبطزببٗ ثببءخؽاءاد زببٛي إػببعاظ اٌّطططبببد ٚاٌّ١ؿأ١ببخ١٘ ،ىٍببخ ٚٚيبببئك اٌّ١ؿأ١ببخ،
اٌّؼب١٠ؽ ،إٌّبلشخ ٚاٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌّ١ؿأ١خ ٚإخؽاءاد ِؽالجخ اٌّ١ؿأ١خ (اٌزبع،ٓ٠ٚ
اٌٛضؼ١خ اٌعٚؼ٠خ ،رسٍ ً١اٌفٛاؼقِ ،ؽاخؼخ اٌّ١ؿأ١خ ٚطؽ٠مخ إػعاظ خبعاٚي اٌزم١بُ١
ٚظٚؼ٠زٙب (اٌّسز ،ٜٛاٌعٚؼ٠خ ،اٌّوشؽاد...،
6

إػعاظ ِوشؽاد ِزبثؼخ ٔشبط اٌّؽوؿ :
ِٓ ـالي االؽالع ػٍ ٝاٌرمان٠ه اٌّؼكج ِٓ ؽهف ٚؼكج ِهالثح اٌرظهف ؼٛي ِراتؼح
ٔشاؽ اٌّهوى ،ذث ٓ١غ١اب ِؤشهاخ ِراتؼح إٌشاؽ.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ فِ ٟؽزٍخ أ ٌٝٚػٍ ٝإػعاظ ِوشؽاد ِزبثؼخ إٌشبط ٚضجظ
اٌّكز٠ٛبد إٌّشٛظحٚ ،فِ ٟؽزٍخ يبٔ١خ إؼقبء طؽق ٌم١ف ٘ػٖ اٌّوشؽاد
ٚرضّ ٓ١إٌزبئح اٌّسممخ ضّٓ رمؽ٠ؽ ظٚؼٌٛ ٞزعح ِؽالجخ اٌزظؽف.

7

√

√

ِزبثؼخ أٔشطخ اٌّطجؼخ
الؼظٕا غ١اب ِراتؼح أٔشطح اٌّطثؼح ِٓ ؽهف ٚؼكج ِهالثح اٌرظهف ـاطح ػٍٝ
ِسرِ ٜٛؤشهاخ إٌشاؽ ٚذٕف١م األشغاي ٚساػاخ اٌؼًّ إٌّعىج ِٚراتؼح ٔسك
اسرٙالن اٌّٛاق األ١ٌٚح ٚاٌٛنق.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثعػٛح االظاؼح اٌؼبِخ ٌٛزعح ِؽالجخ اٌزظؽف إٌٚ ٝضغ إخؽاءاد

√

رّىٕٙ١ب ِٓ ِزبثؼخ ز١ٕ١خ ٌّطزٍف أ٤شطخ ظاضً اٌّطجؼخ ٚغٌه ٌٍضغظ ػٍ ٝرىبٌ١ف
أ٦زبج ٚرسك ٓ١اٌّؽظٚظ٠خ ػٍ ٝخّ١غ اٌّكز٠ٛبد

ٙٔ -بئ-ٟ

6

ال

اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ – ٟاٌزمؽ٠ؽ اٌّزؼٍك
ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ث – السالمة المعلوماتٌة
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

1
سالمة التجهٌزات والبٌانات
من خالل االطالع على مدى جاهزٌة لاعة الموزعات الحظنا نمصا على مستوى
توفٌر الظروف المالئمة لسالمة التجهٌزات والبٌانات وفك المعاٌٌر المعتمدة خاصة
وأن الماعة تحتوي على  5موزعات )(Serveurs
و تمت التوصٌة بالعمل على تحسٌن هذه الوضعٌة

2

√

تكوٌن مستعملً النظام المعلوماتً فً مجال السالمة
الحظنا غٌاب مخطط تكوٌن فً مجال السالمة لمستغلً النظام المعلوماتً.
وتمت التوصٌة بالعمل على تحسٌن هذه الوضعٌة.

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أضؽ ٜػٍ ٝايؽ رعضٍٕب ثؼٕٛاْ اٌكٕخ اٌّسبقج١خ :2012
ٌ١سد ٌٕا ِالؼظاخ أ ٚذٛط١اخ أـهٜ

ٙٔ -بئ-ٟ

7

ال

اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ – ٟاٌزمؽ٠ؽ اٌّزؼٍك
ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 – IIالتصرف المحاسبً و المالً و الجبائً
متابعة تطبٌك التوصٌات السابمة
أ -التصرف المحاسبً
التوصٌات
1

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

ال

اٌؼًّ ػٍ ٝؼفغ اٌزسفظبد اٌٛاؼظح ثزمؽ٠ؽ ِؽاخغ اٌسكبثبد
ذؼّٓ ذمه٠ه ِهاظغ ؼساتاخ اٌّهوى ذؽفظاخ ذرؼٍك تإٌٛاؼٚ ٟاٌؽساتاخ اٌراٌ١ح :
ِ -1مبؼثخ ٔزبئح اٌدؽظ اٌّبظ٥ٌ ٞطٛي ِغ اٌّؼط١بد اٌّسبقج١خ :
ٌُ ٠مُ اٌّهوى تؼٍّ١ح اٌّمانتح تٔ ٓ١رائط اٌعهق اٌّاق ٞألط ٌٗٛاٌصاترح ِغ
اٌّؼط١اخ اٌّكٔٚح تاٌّؽاسثح ٚإتهاو اٌفٛانق إْ ٚظكخ ؛ ػٍّا  ٚأْ اٌّهوى لك
لاَ تئطكان ؽٍة ػهٚع ف ٟاٌغهع ٌرؼِ ٓ١١ىرة ـهظٌٍ ٟم١اَ تٙمٖ اٌّّٙح.
 -2رك٠ٛخ اٌسكبثبد اٌمعّ٠خ اٌؼبٌمخ
أتهوخ ػٍّ١ح اٌركل١ك ٚظٛق ؼساتاخ لكّ٠ح ػاٌمح ذسرٛظة ِى٠ك اٌؼًّ ػٍٝ
قناسرٙا ٚلٌه ٌٍٛلٛف ػٍِ ٝك ٜطؽح األنطكج اٌر ٟذثهو٘ا ،وّا ٌُ ٠مُ
اٌّهوى ترؽ ٓ١١لّ١ح اٌّكـهاخ اٌّرؼٍمح تؽساتاخ اٌؽهفاء ػٍ ٝاٌهغُ ِٓ أْ
اٌؼك٠ك ِٓ ٘مٖ اٌؽساتاخ ذثهو أنطكج ِكٕ٠ح ٌُ ٠طهأ ػٍٙ١ا ذغ١١ه ِٕم سٕٛاخ.

√

√

 -3زكبثبد اٌكٌٛ١خ
ذؽر ٞٛظكاٚي اٌّمانتح اٌثٕى١ح ػٍِ ٝثاٌغ ػاٌمح ِٓ اٌعأثِٕ ٓ١م ػكج سٕٛاخ ٌُ
٠مغ ذط١ٙه٘ا ٚذس٠ٛرٙا.

√

 -4رمِ ُ١١طؿ ْٚاٌىزت اٌّعؼق١خ
عمال بمرار مجلس اإلقانج إٌّؼمك ف 28 ٟق٠سّثه  ،1992لاَ اٌّهوى ترمُ١١
ِفى ِٓ ٗٔٚاٌىرة اٌّكنس١ح تاػرّاق سؼه ذمك٠هٌٍ ٞىراب ٠سآِ % 50 ٞٚ
اٌسؼه اٌفهق ٞػٕك اٌث١غ ٌٍؼّٚ .َٛذؼرثه ٘مٖ اٌٛػؼ١ح ِفاٌفح ٌّا ٕ٠ض ػٍٗ١
اٌّؼ١ان اٌّؽاسث ٟػكق  04اٌّرؼٍك تاٌّفىٚ ْٚاٌم٠ ٞؼرّك أساسا ػٍ ٝوٍفح
اإلٔراض اٌفؼٍ١ح ٠ٚىٌٙ ْٛما اٌرّش ٟاٌّؼرّك ف ٟذم ُ١١اٌّفى ِٓ ْٚاٌىرة
اٌّكنس١ح ذؤش١ه ػٍ ٝلّ١ح اٌّفىٔٚاخ ٚإٌر١عح اٌّؽاسث١ح ٌٍّهوى.

√

و تمت التوصٌة بالعمل على رفع هذه التحفظات لكً ال ٌمع ذكرها من جدٌد فً
تمرٌر مرالبة حسابات المركز للسنوات الموالٌة.
ٙٔ -بئ-ٟ

8

اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ – ٟاٌزمؽ٠ؽ اٌّزؼٍك
ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

ال

2
اٌّؼبٌدخ اٌّسبقج١خ ٌ٥طٛي اٌّبظ٠خ اٌز ٟؾاي االٔزفبع ثٙب
ال ٠م َٛاٌّهوى ترسع ً١األطٛي اٌصاترح اٌّاق٠ح اٌرٚ ٟلغ سؽثٙا ِٓ االسرغالي فٟ

√

ؼساتاخ ِٕفظٍح "األطٛي اٌصاترح اٌّمظاج" ٚلٌه ـالفا ٌّا ٕ٠ض ػٍ ٗ١إٌظاَ
اٌّؽاسثٌٍّ ٟؤسساخ .ػٍّا ٚأْ اٌّهوى لاَ ترعّ١غ ٘مٖ اٌّؼكاخ ف ٟفؼاء ـاص
ق ْٚظهق٘ا ٚذكٕٙ٠ٚا ف ٟسعً ـاص تٙا.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝاٌم١بَ ثءطالذ ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ اٌّسبقج١خ.

3

ِزبثؼخ زكبثبد اٌسؽفبءٚ/طً شؽاء Bon de commande
ذث ِٓ ٓ١ـالي ِهاظؼح إظهاءاخ ِسه ؼساتاخ "اٌؽهفاءٚ/طً شهاء"،غ١اب
ؼساب ـاص تىً ؼه٠فِ ٛ٘ٚ ،ا ٠شىً ػائما ٌٍّراتؼح ٚاٌرؽٍ.ً١

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثّؿ٠ع اٌّزبثؼخ ٌٙػٖ اٌسكبثبد ِٚمبؼثخ ا٤ؼطعح اٌّسبقج١خ ِغ ِب
ِ٘ ٛعٌ ْٚعِ ٜظٍسخ االقزطالص.

ٙٔ -بئ-ٟ

9

اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ – ٟاٌزمؽ٠ؽ اٌّزؼٍك
ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب  -التصرف المالً
التوصٌات
1

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

إخؽاءاد اٌزظؽف ف ٟاٌطؿٕ٠خ
أسفهخ ػٍّ١ح ذكل١ك إظهاءاخ اٌرظهف ف ٟـىأح اٌّهوى ػٍ ٝاٌٛلٛف ػٍٝ
إٌمائض اٌراٌ١ح :
 ػكَ اإلػكاق ٌّموهاخ قاـٍ١ح ػاتطح ٌى١ف١ح اٌرظهف ف ٟاٌفىأح ٌٍٚؽك األلظٌٝرسك٠ك اٌّظان٠ف
 غ١اب ِموهج ػًّ ـاطح ذؽكق اٌّكج اٌّفظظح ٌرس٠ٛح األل ْٚاٌٛلر١ح ٌٍفىأحٚذكػّٙ١ا تاٌٛشائك اٌّثهنج -
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرسك ٓ١إخؽاءاد اٌزظؽف ف ٟاٌطؿٕ٠خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ
رفبظ ٞإٌمبئض اٌّٛخٛظح ؛ ٚوػٌه رىث١ف ػٍّ١بد اٌدؽظ اٌفدئ١خ ضالي اٌكٕخ

2

√

اٌسكبثبد اٌجٕى١خ غ١ؽ اٌّكزؼٍّخ
ذٛظك تاسُ اٌّهوى ػكج ؼساتاخ تٕى١ح غ١ه ِسرؼٍّح ٚػٍ ٝسث ً١اٌّصاي ٔموه
اٌؽاالخ اٌراٌ١ح:
 اٌؽساب اٌّفرٛغ ٌك BIAT ٜذؽد ػكق ،9/19

√
√

 اٌؽساب اٌّفرٛغ ٌك ٜتٕه األِاْ ذؽد ػكق ،300011
 اٌؽساب اٌّفرٛغ ٌك ٜاالذؽاق اٌكٌٍ ٌٟٚثٕٛن ذؽد ػكق ،36/57

√

 ٚرفبظ٠ب ٌٍّظبؼ٠ف ٚا٤ػجبء اٌّبٌ١خ اٌمبؼح ػٍ٘ ٝػٖ اٌسكبثبد رّذ اٌزٛط١خ
ثبٌؼًّ ػٍ ٝغٍمٙب.
3

ال

رؤِ ٓ١اِٛ٤اي اٌّزعاٌٚخ
ذثٌٕ ٓ١ا أْ اٌّهوى ٌُ ٠مُ ترؤِ ٓ١األِٛاي اٌّركاٌٚح ٚإٌّمٌٛح ٌٍفىٕ٠ح تاٌّمه
االظرّاػٚ ٟاٌفهٚع اٌع٠ٛٙح٘ٚ .مٖ اٌٛػؼ١ح ال ذّىٓ ِٓ ؼفع ؼمٛق اٌّهوى ػٕك
اٌسهلح أ ٚاٌؼ١اع.

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرعاؼن ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ.

ٙٔ -بئ-ٟ

10

اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ – ٟاٌزمؽ٠ؽ اٌّزؼٍك
ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

د -اٌزظؽف اٌدجبئٟ
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

1
إػعاظ ظٌ ً١خجبئٚ ٟإخؽاء رعل١ك ٌٍٛضؼ١خ اٌدجبئ١خ ٌٍّؽوؿ
ذث ٓ١أْ اٌّهوى ال ّ٠رٍه قٌ١ال ظثائ١ا ٠ؼثؾ ٠ٚث ٓ١إٌظاَ اٌعثائٌٍّ ٟهوىٚ ،لٌه ِٓ
ؼ١س ؼظه األقاءاخ ٚاٌؼهائة اٌر٠ ٟفؼغ ٌٙا ٚػثؾ ٚاظثاذٗ اٌعثائ١ح ٚؽهق
اؼرساب األقاءاخ ٚاٌؼهائة ٚنؤاِح اٌرظان٠ػ اٌعثائ١ح ٚؽهق ٚإظهاءاخ
اسرهظاع فٛائغ اٌؼهائة ٚإفظاغ ؼٛي االِر١اواخ اٌعثائ١ح اٌّرٛفهج ٌٗ ٚغ١ه٘ا
ِٓ اٌث١أاخ اٌعثائ١ح..
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثءخؽاء رعل١ك ٌٍٛضؼ١خ اٌدجبئ١خ ٌٍّؽوؿ ٚغٌه زز٠ ٝزكٕٝ
ٌٍّوقكخ رمِ ُ١١طزٍف اٌّطبطؽ اٌدجبئ١خ إْ ٚخعد ِٚؼبٌدزٙب ف ٟا٦ثبْ ٚإػعاظ
ظٌ ً١خجبئ ٟضبص ثبٌّؽوؿ.
2

√

ِكه ظفزؽ ِزبثؼخ اٌفٛار١ؽ
ـالفا ٌٍفمهج اٌصاٌصح ِٓ اٌفظً ِ ِٓ 18عٍح األقاء ػٍ ٝاٌمّ١ح اٌّؼافح ،ال ذمَٛ
ِظاٌػ اٌّهوى تّسه قفره ِهلُ ِٚؤشه ػٍ ِٓ ٗ١لثً ِىرة ِهالثح األقاء ٠رُ فٗ١
ذسع ً١أٚي نلُ فاذٛنج ذُ اسرؼّاٌٙا ف ٟأٚي  ِٓ َٛ٠وً شٙه ٚآـه نلُ فاذٛنج ذُ
اسرؼّاٌٙا ف ٟآـه  ِٓ َٛ٠وً شٙه  ٚلٌه اػرثانا ٌى ْٛاٌّهوى ٠م َٛتطثغ فٛاذ١هٖ
تٛسائٍٗ اٌفاطح.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرعاؼن ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ .

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أضؽ ٜػٍ ٝايؽ رعضٍٕب ثؼٕٛاْ اٌكٕخ اٌّسبقج١خ : 2012

ٌ١سد ٌٕا ِالؼظاخ أ ٚذٛط١اخ أـهٜ

ٙٔ -بئ-ٟ

11

ال

اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ – ٟاٌزمؽ٠ؽ اٌّزؼٍك
ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 – IIIالتصرف التجاري
متابعة تطبٌك التوصٌات السابمة
التوصٌات
1

2

3

4

رسك ٓ١إخؽاءاد اٌزظؽف ِٚزبثؼخ ػٍّ١بد اٌزٛؼ٠ع
أسفهخ ػٍّ١ح ذكل١ك إظهاءاخ اٌرظهف ِٚراتؼح ػٍّ١اخ اٌرٛن٠ك ػٍ ٝاٌٛلٛف ػٍٝ
إٌمائض اٌراٌ١ح  :ػكَ فٛذهج ػّٛالخ اٌثٕه اٌر ٟذؽٍّٙا اٌّهوى ػٕك اٌم١اَ تؼٍّ١اخ
اٌرٛن٠ك٠ ٌُ ،رُ إػكاق اٌفٛاذ١ه إٌٙائ١ح ٌثؼغ ػٍّ١اخ اٌرٛن٠ك ،ؼ١س ذثٌٕ ٓ١ا ِٓ ـالي
اإلؽالع ػٍ ٝلٛائُ اٌّراتؼح ٚظٛق ٍِفاخ ناظؼح ٌسٕٛاخ فانؽح ٌُ ٠رُ ف ٟشؤٔٙا
إػكاق فٛاذ١ه ٔٙائ١ح (ػكَ ٚظٛق شٙائك اٌفظُ ِٓ اٌّٛنق اٌّرؼٍمح تاٌفالص اٌعىئٟ
ٌٍمٛائُ األ١ٌٚح).
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثزسك ٓ١إخؽاءاد اٌزظؽف ِٚزبثؼخ ػٍّ١بد اٌزٛؼ٠ع.
رىث١ف اٌّكبػ ٟالقزطالص ظ ْٛ٠اٌسؽفبء

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

√

ذث ِٓ ٓ١ـالي أػّاي اٌركل١ك أْ ِظاٌػ اٌّهوى ال ذم َٛتئػكاق لٛائُ قٚن٠ح ٌّراتؼح
أنطكج اٌؽهفاء ِٛوػح ؼسة ألكِ١رٙا ٚذرعٍ ٝأّ٘١ح ٘مٖ اٌمٛائُ تىٙٔٛا ذّىٓ ِٓ
إؼىاَ ِراتؼح اسرفالص اٌّسرؽماخ اٌّرفٍكج تمِح اٌؽهفاء ٚاذفال اإلظهاءاخ
اٌؼهٚن٠ح ف ٟاإلتاْ ٌرفاق ٞسمٛؽ ٘مٖ اٌّسرؽماخ تاٌرماقَ.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثزىث١ف اٌّكبػ ٟالقزطالص اٌع ْٛ٠اٌّزطٍعح ثػِخ اٌسؽفبء.
إؼقبء ٔظبَ ِمبؼثخ ظٚؼ٠خ ٌٍج١بٔبد اٌطبطخ ثؤؼطعح اٌسؽفبء ٚزدُ اٌّعاضً١
ذث ِٓ ٓ١ـالي أػّاي اٌركل١ك أْ ِظاٌػ اٌّهوى ال ذم َٛتّمانتح قٚن٠ح ت ٓ١األنطكج
اٌّؽاسث١ح ٌٍؽهفاء ٚاألنطكج اٌّّسٛوح ِٓ ؽهف اٌّظٍؽح اٌّاٌ١ح  ٚاٌرعان٠ح.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثءؼقبء ٔظبَ ِمبؼثخ ظٚؼ٠خ ٌٍج١بٔبد اٌطبطخ ثؤؼطعح اٌسؽفبء
ٚزدُ اٌّعاض ً١ضّبٔب ٌزٕبقك اٌج١بٔبد ٚطسزٙب.

√

√

ِالزظبد ِطزٍفخ
 )1غٌاب دلٌل إجراءات تجارٌة ،مصادق علٌه من طرف اإلدارة العامة
 )2عدم تحٌٌن االتفالٌة المبرمة مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بخصوص
تورٌد المعدات التعلٌمٌة والممضاة سنة .1983
 )3عدم تحٌٌن االتفالٌة المبرمة مع وزارة التربٌة المتعلمة بتكلٌف المركز الوطنً
البٌداغوجً بتارٌخ  18مارس  2014بإجراءات التورٌد واإلجراءات الدٌوانٌة
للتجهٌزات التعلٌمٌة ونملها إلى المندوبٌات الجهوٌة للتربٌة.
 )4وجود تأخٌر فً متابعة عملٌة خالص الدٌون المتخلدة بذمة حرفاء المركز
وخاصة وزارة التربٌة ووزارة التعلٌم العالً.
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التوصٌات

التطبٌك

نعم

فً
ال ّ
طور

ال

 )5غٌاب مماربة لرلم المعامالت بٌن مصلحة المبٌعات ومصلحة المحاسبة.
و تمت التوصٌة بالعمل على تجاوز هذه النمائص و العمل أٌضا على
تحسٌن لوحات المٌادة الخاصة بالتصرف فً ملفات التورٌد وذلن لتحسٌن متابعة
الملفات وأخذ المرارات الضرورٌة فً شأنها.

√

ِالزظبد ٚرٛط١بد أضؽ ٜػٍ ٝايؽ رعضٍٕب ثؼٕٛاْ اٌكٕخ اٌّسبقج١خ 2012
ركٍكً أؼلبَ فٛار١ؽ "اٌّعاض ً١ا٤ضؽ"ٜ
الؼظٕا أْ أنلاَ اٌفٛاذ١ه تإٌسثح "ٌٍّكاـ ً١األـه١ٌ "ٜسد ِرراٌ١ح ٚوً ٔٛػ١ح ِكـٛي ٌٙا ذشف١هج
ِفرٍفح ِٓ أنلاَ اٌفٛاذ١ه .ػٍ ٝسث ً١اٌّصاي:
 فٛاذ١ه اٌفكِاخ FT19-0001 :؛ FT19-0002؛ فٛاذ١ه األشغاي األـه219001 :ٜ؛ 219002؛ فٛاذ١ه ت١غ فٛاػً اٌٛنق170060 :؛ 170061؛ٚػٍ ٗ١فءٕٔب ٔٛط ٟثّؼبٌدخ ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ  ٚإٌظؽ ف ٟاِىبٔ١خ رٛز١ع رشف١ؽح أؼلبَ اٌفٛار١ؽ.
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 – IVالتصرف فً الشراءات والمخزونات
متابعة تطبٌك التوصٌات السابمة
أ -التصرف فً الصفمات العمومٌة
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

1
اٌؼًّ ػٍ ٝاٌزم١ع ثجؽٔبِح ضزُ اٌظفمبد :
لاَ اٌّهوى ـالي اٌسٕٛاخ اٌّاػ١ح تئػكاق ِسػ ٌٍظفماخ اٌر٠ ٌُ ٟرُ ـرّٙا ٚلاَ
تئػكاق تهٔاِط ِفظً ٌؼهع ِشان٠غ اٌظفماخ ػٌٍ ٝعاْ اٌظفماخ لاخ إٌظه
ٚػٍِ ٝعٍس اإلقانجٚ .لك ذث ِٓ ٓ١ـالي اٌّؼإ٠ح ٌّك ٜذطث١ك ٘ما اٌثهٔاِط ٚظٛق
اٌؼك٠ك ِٓ اٌظفماخ اٌّثهِعح ٌٍفرُ لك ؼً أظٍٙا ٠ ٌُٚرُ إػكاق اٌٍّفاخ اٌّرؼٍمح تٙا.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝاٌزم١ع ثٙػا اٌجؽٔبِح اٌػ٠ ٞؼزجؽ أظاح ٘بِخ روظ ٞإٌٝ
ا٦قؽاع ثسً ٚرظف١خ اٌٍّفبد اٌؼبٌمخ

√

2
رط١ٙؽ اٌضّبٔبد اٌجٕى١خ اٌؼبٌمخ
ذث ٓ١أْ اٌّهوى ِا ٠ىاي ٠ؽرفع تعٍّح ِٓ اٌؼّأاخ اٌثٕى١ح إٌٙائ١ح ،اٌّرؼٍمح
تّعّٛػح ِٓ اٌظفماخ اٌّثهِح ٚاٌم٠ ٞؼٛق اٌثؼغ ِٕٙا إٌ ٝسٕٛاخ ساتمحٚ .ذّصً
٘مٖ اٌٛػؼ١ح ػكَ ذم١ك تّا ظاء تاإلظهاءاخ اٌمأ١ٔٛح ف٘ ٟما اٌّعاي ٚاٌر ٟذٕض ػٍٝ
ػهٚنج إنظاع اٌؼّأاخ إٌٙائ١ح ف ٟأظً ال ٠رعاٚو أنتؼح أشٙه ف ٟظّ١غ اٌؽاالخ
تؼك ل١اَ طاؼة اٌظفمح تعّ١غ ذؼٙكاذٗ.
ٌػٌه ٌٚزفبظ ٞاالٔؼىبقبد اٌكٍج١خ ٌٙػٖ اٌٛضؼ١خ رّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝاٌزم١ع
ثّب خبء ثبِ٤ؽ إٌّظُ ٌٍظفمبد اٌؼّ١ِٛخ فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزسىُ ثب٢خبي ٚاٌؼًّ ػٍٝ
ؼفغ اٌ١ع ػٍ ٝاٌضّبٔبد اٌّبٌ١خ ٚضبطخ ِٕٙب إٌٙبئ١خ ٚفك ا٢خبي اٌّسعظح.

√

3
رفؼ ً١أزىبَ اِ٤ؽ  1032اٌّوؼش فِ 13 ٟبؼـ : 2014
ٌُ ٠مُ اٌّهوى تئػكاق قٌ ً١إظهاءاخ ـاص تاٌظفماخ اٌفاػؼح ٌإلظهاءاخ اٌّثسطح
ٚفما ألؼىاَ األِه اٌّشان إٌ ٗ١أػالٖ.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرفؼ ً١أزىبَ اِ٤ؽ  1032اٌّوؼش فِ 13 ٟبؼـ
ِ 2014غ ا٤ضػ ثؼ ٓ١االػزجبؼ اٌّجبظئ ا٤قبق١خ ٌٙػا اِ٤ؽِٕٙ ٚ ،ب ِٕر طالز١بد
أٚقغ ٌٍّشزؽ ٞاٌؼّٚ ِٟٛرجك١ظ إخؽاءاد إثؽاَ ٚإٔدبؾ اٌطٍجبد اٌؼّ١ِٛخ.
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ب  -التصرف فً الشراءات
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

رفع المواد الموردة
ٌتحمل المركز ووزارة التربة والمؤسسات األخرى المتعاملة معه مصارٌف وخطاٌا
ناتجة عن التأخٌر المفرط المسجل فً رفع المواد الموردة عند دخولها إلى
الفضاءات و المجاالت التونسٌة.
٘ما ٚوأد ِظان٠ف اٌفىْ ٚاٌرؤـ١ه ،ؼسة ػٕ١ح ِٓ اٌفٛاذ١ه٘ ،اِح ٔسث١ا.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرفبظِ ٞثً ٘ػٖ اٌّظبؼ٠ف  ٚاٌسع ِٕٙب لعؼ اِ٦ىبْ.

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أضؽ ٜػٍ ٝايؽ رعضٍٕب ثؼٕٛاْ اٌكٕخ اٌّسبقج١خ 2012
أ -التصرف فً الشراءات
آجال انجاز الطلبٌات
تبٌن لنا من خالل مراجعة بعض ملفات االستشارات لسنة  2019طول المدة النجاز الطلبٌات والتً
تصل أحٌانا إلى عدة أشهر .وعلى سبٌل المثال نذكر الحاالت التالٌة:
اٌّكج
ػكق االسرشانج ذان٠ؿ اإلػالْ ذان٠ؿ االٔعاو
َٛ٠ 140 2019/08/09 2019/03/21
2019/1
َٛ٠ 235 2019/11/13 2019/03/31
2019/2
ٚػٍ ٗ١فءٕٔب ٔٛط ٟثبٌؼًّ ػٍ ٝرسك٘ ٓ١ػٖ اٌٛضؼ١خ.

ٙٔ -بئ-ٟ

15

ال

اٌّؽوؿ اٌٛطٕ ٟاٌج١عاغٛخ – ٟاٌزمؽ٠ؽ اٌّزؼٍك
ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب -التصرف فً المخزون
 )1معالجة الفوارق فً مخزون الكتب
تبٌن لنا عند متابعة عملٌات الجرد المادي سنة  2019لمخزون الكتب بمختلف فروع المركز وجود
فوارق بٌن المخزون النظري والمخزون المادي لبعض الفروع .وعلى سبٌل المثال نذكر الحاالت التالٌة:
 فرع المهدٌة :فارق إٌجابً  272دلٌل ،فارق سلبً  237دلٌل؛ فرع سوسة :فارق إٌجابً  324دلٌل ،فارق سلبً  150دلٌل؛ فرع المنستٌر :فارق إٌجابً  282دلٌل ،فارق سلبً  305دلٌل.وعلٌه فإننا نوصً بالرجوع لنتائج جرد مخزون الكتب بالكامل والمٌام :
 بعملٌات المماربة بٌن المخزون النظري و المخزون المادي لكل الفروع معالجة كل الفوارق التً ٌتم رصدها. )2متابعة مخزون المواد األولٌة بالمطبعة
تبٌن لنا من خالل متابعة اجراءات التصرف فً مخزون المواد األولٌة لطباعة الكتب أن الكمٌة
الموضوعة بالمطبعة ال تمع متابعتها دورٌا .وهذه الوضعٌة ال تمكن من المعرفة الدورٌة لمٌمة الورق
والمواد األخرى التً لم ٌمع استهالكها.
وعلٌه فإننا نوصً بتدارن هذه الوضعٌة.
( مع العلم و أن المركز لام بإرساء تطبٌمة اعالمٌة فً بداٌة سنة  2020لتدارن هذه الوضعٌة)
 )3فضالت الورق
تبٌن لنا من خالل مراجعة التصرف فً مخزون الورق أن كمٌة الفضالت من هذه المادة بلغت سنة
( 2019حسب الوصوالت المعدة) ما لدره  34.458كلغ.
وعلٌه فإننا نوصً بدراسة إمكانٌة الحد من هذه الفضالت.
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 – Vاٌزظؽف ف ٟاٌّٛاؼظ اٌجشؽ٠خ
ِزبثؼخ رطج١ك اٌزٛط١بد اٌكبثمخ
اٌزٛط١بد

اٌزطج١ك
ٔؼُ

فٟ
اٌطٛؼ

ال

1
إػعاظ لبٔ ْٛإطبؼ
ٌُ ٠مُ اٌّهوى تئػكاق لأ ْٛإؽان ِظاقق ػٍ ِٓ ٗ١لثً سٍطح اإلشهاف ٚلٌه ؽثما
ٌٍمٛأ ٓ١اٌعان ٞتٙا اٌؼًّ.
 ٚرّببذ اٌزٛطبب١خ ثبٌؼّببً ػٍبب ٝزظببٛي اٌّؽوببؿ ػٍبب ٝلبببٔ ْٛإطبببؼ ِظبببظق ػٍ١ببٗ ِببٓ
طؽف اٌ١ٙبوً اٌّؼٕ١خ.
2

√

رسك ٓ١إخؽاءاد ِزبثؼخ زضٛؼ ا٤ػٛاْ
ِٓ ـالي فؽض إظهاء ِهالثح ؼؼٛن األػٛاْ ذثِ ٓ١ا : ٍٟ٠
 ف ٟتؼغ األؼ١اْ ال ٠رُ ذطث١ك ِموهاخ اإلقانج اٌؼاِح ٚاٌفاطح تؼهٚنج االٌرىاَتاٌرهاذ١ة ٚاإلظهاءاخ اإلقان٠ح تفظٛص أٚلاخ اٌؼًّ.
 ِظٍؽح اٌّٛانق اٌثشه٠ح ال ذم َٛتظفح قٚن٠ح تئػكاق ت١أاخ أسثٛػ١ح ٚشٙه٠ح فٟاٌؽاالخ اٌر ٟسعٍد ذؤـ١ها ف ٟـظٛص ؼؼٛن األػٛاْ ِٛٚاظثر ُٙػٍ ٝاؼرهاَ
اٌرٛل١د اإلقان ٞتاٌّؤسسح ٚلٌه تاالػرّاق ػٍ ٝاٌّالؼظاخ ٚاٌث١أاخ اٌّهسٍح ِٓ
لثً اٌّسؤ ٓ١ٌٚاإلقان.ٓ١٠

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚؾ ٘ػٖ إٌمبئض
3

إخؽاءاد اٌزظؽف ف ٟاٌزى ٓ٠ٛاٌكٕٞٛ
ٚظٛق إٌمائض اٌراٌ١ح :
 ذؤـ١ه ف ٟإػكاق اٌّفطؾ اٌسٌٍٕ ٞٛرىٌٍ ٓ٠ٛسٕح اٌّٛاٌ١ح ٚف ٟػهػٗ ٌّظاقلحاإلقانج اٌؼاِح ٌّٚظاقلح اٌٍعاْ اإلقان٠ح اٌّرٕاطفح،
 ٍِفاخ اٌرى ٓ٠ٛذٕمظٙا تؼغ اٌٛشائك ِصً تطالح ذم ُ١١اٌّى ،ْٛسٕكاخ ٚقػائُ ػٍّ١حاٌرى ٓ٠ٛاٌّمكِح ِٓ ؽهف اٌّى ،ْٛاٌرمان٠ه اٌرم١ّ١١ح ٌٍؽٍماخ اٌرى١ٕ٠ٛح ِٓ ؽهف
األػٛاْ اٌّسرف١ك.ٓ٠

√
√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚؾ ٘ػٖ إٌمبئض
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التطبٌك
التوصٌات

4

نعم

فً
ال ّ
طور

الموازنة االجتماعٌة
الحظنا خالل تدخلنا بعنوان األعمال المرحلٌة للسنة المحاسبٌة  2018أن المركز
لم ٌمم بإعداد موازنة اجتماعٌة.

√

وتمت التوصٌة بالعمل على تدارن هذه الوضعٌة
5

الملف الشخصً لألعوان
 ٚظٛق اٌؼك٠ك ِٓ اٌٛشائك ،ػٍ ٝغهان اٌمهاناخ اٌرؤق٠ث١ح ٚتطالح اٌؼكق اٌّٚ ٟٕٙغ١ه٘ا،٠ؼٛق ذان٠فٙا إٌ ٝسٕٛاخ ساتمح ِ" ٚرماقِح" ،ف ٟؼ ٓ١أْ اٌٍّف ٠سرٛظة تؼغ
اٌرؽٕ١١اخ ـظٛطا ػٍِ ٝسر ٜٛتطالح اٌرسٍسً اٌّٚ ٟٕٙغ١ه٘ا.
 ػكَ اؼرٛاء تؼغ اٌٍّفاخ ٌثؼغ اٌٛشائك األساس١ح :ػٍ ٝغهان ِؼّ ْٛاٌٛالقج،شٙاقج ؽث١ح ،تطالح ػكق ٔٚ 3سفح ِٓ تطالح اٌرؼه٠ف اٌٛؽٕ١ح.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرعاؼن ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ.

√
√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أضؽ ٜػٍ ٝايؽ رعضٍٕب ثؼٕٛاْ اٌكٕخ اٌّسبقج١خ 2012
 1اٌزٕم١ظ
الؼظٕا أٔٗ تاٌهغُ ِٓ اػرّاق اٌّهوى ػٍ ٝاٌرٕم١ؾ ا ،ٌٟ٢فئْ إٌّظِٛح اٌّرظٍح تآٌح اٌرٕم١ؾ غ١ه ِرظٍح
ِثاشهج تّٕظِٛح اٌرظهف ف ٟاٌّٛانق اٌثشه٠ح ِ ٛ٘ٚا ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؼؼف ِهقٚق٠ح اٌؼٍّ١ح ا١ٌ٢ح ٌٍرٕم١ؾ
ٌػا ٔٛط ٟثبٌؼًّ ػٍ ٝرعاؼن ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ.
 2اٌزظؽف ف ٟاٌؼطً اٌكٕ٠ٛخ
 إشه ذفؽظٕا ٌؼٕ١ح ِٓ ِطاٌة اٌؼطً اٌسٕ٠ٛح الؼظٕا أْ اٌؼك٠ك ِٓ ٘مٖ اٌّطاٌة ال ذؽرهَ اٌّكج اٌكٔ١ا تـ 48ساػح لثً ِٛػك اٌفهٚض ف ٟػطٍح إل أْ أغٍة ٘مٖ اٌّطاٌة ذُمكَّ َُ  َٛ٠اٌفهٚض ف ٟػطٍح.
 ال ذمِ َٛظٍؽح اٌّٛانق اٌثشه٠ح تئػكاق "سٕك اٌفهٚض ف ٟػطٍح" ).(titre de congéٌػا ٔٛط ٟثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚؾ ٘ػٖ إٌمبئض.

ٙٔ -بئ-ٟ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 –VIاٌزد١ٙؿاد ِ ٚظبؼ٠ف اٌظ١بٔخ
متابعة تطبٌك توصٌات السنوات السابمة
أ -اٌزظؽف ف ٟاٌّؼعاد
التطبٌك
التوصٌات

1

نعم

فً
ال ّ
طور

اٌم١بَ ثّمبؼثخ ٔزبئح ػٍّ١خ اٌدؽظ اٌّبظ٤ ٞطٛي اٌّؽوؿ ِغ اٌّؼط١بد اٌّسبقج١خ
ٌُ ذمُ ِظاٌػ اٌّهوى تئظهاء ػٍّ١ح ِمانتح ٔرائط اٌعهق اٌّاقٌ ٞألطٛي اٌصاترح ِغ
اٌّؼط١اخ اٌّؽاسث١ح  ٚتاٌراٌ٠ ٌُ ٟرُ ِكٔا تّؽؼه ظهق ٠رؼّٓ ظّ١غ ٔرائط ػٍّ١ح
اٌّمانتح ٚاٌفٛانق اٌر ٟذُ ذسعٍٙ١ا٘ .مٖ اٌٛػؼ١ح ال ذّىٓ اٌرؽمك ِٓ اٌٛظٛق اٌفؼٍٟ
ٌألطٛي اٌصاترح اٌّسعٍح تاٌّؽاسثح اٌؼاِح ٌٍّهوى.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرك٠ٛخ ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ.

2

√

رسك ٓ١إخؽاءاد اٌزظؽف ف ٟا٤طٛي اٌثبثزخ
ِىٓ إٌظه ف ٟاإلظهاءاخ اٌّرثؼح ٌٍرظهف ف ٟاألطٛي اٌصاترح ِالؼظح ِا : ٍٟ٠
ػكَ ذؼٚ ٓ١١ؼكج ِسؤٌٚح ػٍ ٝاٌرظهف ف ٟاألطٛي اٌصاترح ذٛوً إٌٙ١ا ِّٙح ِراتؼح
ذؽهواخ ٘مٖ األطٛي ِٓ ِىاْ اٌ ٝآـه ؛ ػكَ ِسه ٍِف تإٌسثح ٌىً األطٛي ٠رؼّٓ
ٔسفح ِٓ فاذٛنج اٌشهاءٔ ،سفح ِٓ ٚطً اٌرسٍِ ،ُ١ؽؼه أٚي اسرؼّاي ؛  ٚومٌه غ١اب
ِسه تطالح ٌىً أطً شاتد ٠ؽر ٞٛػٍ ٝوً اٌّؼٍِٛاخ اٌفاطح تٗ ٔٚفض تاٌموه :نِى
اٌعهق ،ذؼ ٓ١١اٌّاقج ،اٌمّ١ح األطٍ١حٔ ،سثح االسرٙالن  ٚلٌه ٌى٠ ٟرُ اسرغالي ٘مٖ
اٌثطالاخ إلػكاق اٌعكاٚي اٌسٕ٠ٛح ٌإلسرٙالواخ...

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚؾ ٘ػٖ إٌمبئض.
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ب -إجراءات اٌزظؽف ف ٟاٌكالِخ
التطبٌك
التوصٌات

1

ثؽٔبِح اٌظ١بٔخ اٌٛلبئ١خ :
ال ٠ؼرّك اٌّهوى ػٍ ٝتهِعح ِسثمح ذرؼّٓ ظّغ أػّاي اٌظ١أح اٌٛلائ١ح اٌر٠ ٟعة اٌم١اَ
تٙا ٚفما ٌٍفظائض اٌفٕ١ح ٌرع١ٙىاخ اٌّهوى ؼسة ظكٚي وِٕ٠ ٟرُ ػثطٗ ٚاٌرم١ك تٗ
ػٍِ ٝسر ٜٛاٌركـالخٚ .ف ٟغ١اب تهِعح ألػّاي اٌظ١أح اٌٛلائ١ح ال ّ٠ىٓ اٌرؤوك ِٓ أْ
وافح األشغاي اٌر ٟذرطٍثٙا األظٙىج ذُ اٌم١اَ تٙا ف ٟآظاٌٙا.
ٌٚزفبظ ٞأ ٞطبؼئ ّ٠ىٓ أْ ّ٠ف ِٓ اٌك١ؽ اٌؼبظٌٕ ٞشبط اٌّؽوؿ ٚضبطخ اٌزٛلف
اٌفدئ٣ٌ ٟالد فءٔٗ ِٓ اٌضؽٚؼ ٞإػعاظ ثؽِدخ قٕ٠ٛخ ٌّطزٍف أػّبي اٌظ١بٔخ اٌالؾِخ
ٚاٌزم١ع ثٙب ػٍِ ٝكز ٜٛا٢خبي ٔظؽا ٌّب رىزك ِٓ ٗ١طجغخ ٚلبئ١خ رٙعف إٌ ٝاٌسفبظ
ػٍِّ ٝزٍىبد ٚرد١ٙؿاد اٌّؽوؿ.

2

إػعاظ رمبؼ٠ؽ ظٚؼ٠خ زٛي ِطزٍف ػٍّ١بد اٌظ١بٔخ
ال ٠م َٛاٌّهوى تظ١اغح ذمان٠ه ؼٛي ِفرٍف اٌركـالخ إٌّعىج ٌرؤِ ٓ١ؼسٓ س١ه
ػٍّ١اخ اٌظ١أح .وّا أْ اٌّهوى ٠فرمك ٌّٕٙع١ح ِرىاٍِح ف ٟـظٛص ذٛظ١ف اٌّؼط١اخ
اٌّسرماج ِٓ ذكـالخ اٌظ١أح ٚ .وٕر١عح ٌمٌه ذث ٓ١أْ اٌّهوى ال ٠ؼرّك ػٍ ٝؽه٠مح
اٌظ١أح اٌر ٟذهذىى ػٍ ٝذؽٍ ً١أسثاب ؼكٚز األػطاب ؽثما ٌّهاظغ أطٕافٙا ٚل١س
قنظح ذٛاذه٘ا ٌغهع اٌرٛطً إٌ ٝاذفال اٌركات١ه اٌّّىٕح ٌٍؽك ِٓ األػطاب أ ٚذٛلغ
ؼكٚشٙا ٚذالفٙ١ا ف ٟإؽان اٌظ١أح اٌٛلائ١ح.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثضؽٚؼح إػعاظ رمبؼ٠ؽ ظٚؼ٠خ زٛي ِطزٍف أػّبي اٌظ١بٔخ.

3

رعػٚ ُ١قبئً اٌسّب٠خ ظاضً اٌّؽوؿ
تؼك االؽالع ػٍ ٝإظهاءاخ اٌسالِح اٌّؼرّكج قاـً اٌّهوى ،ذثٚ ٓ١ظٛق اٌثؼغ ِٓ
إٌمائض ذرّصً ـاطح ف ٟػكَ ل١اَ اٌّهوى تركل١ك سالِح شثىرٗ اٌىٙهتائ١ح ِٚهالثح
ِفرٍف األظٙىج اٌر ٟذؼًّ ذؽد اٌؼغؾ ِٓ ؽهف ِىاذة اٌّهالثح اٌفانظ١ح ٚغ١اب
ٌرؼ ٓ١١فه٠ك ِىٍف تاإلظالء ٚاٌؽّا٠ح ف ٟؼاٌح ٔشٛب ؼه٠ك ٚفما ٌٍرهاذ١ة اٌعان ٞتٙا
اٌؼًّ.

نعم

فً
ال ّ
طور

√

√

√

ٌّٚؿ٠ع رٛف١ؽ ٚقبئً اٌسّب٠خ ٌٍزد١ٙؿاد ٚا٤شطبص ظاضً اٌّؽوؿ ،رّذ اٌزٛط١خ
ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚؾ ٘ػٖ إٌمبئض.
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التطبٌك
التوصٌات

4

نعم

فً
ال ّ
طور

اٌؼًّ ػٍِ ٝكه ظفزؽ اٌكالِخ :
الؼظٕا ػكَ ِسه اٌّهوى ٌكفره ٌٍسالِح ٠رؼّٓ اإلظهاءاخ اٌر ٟذفض ؼفع اٌسالِح
قاـً اٌثٕاءاخ ٚاٌّرّصٍح ـاطح فٚ ٟظٛب ذٛف١ه ٔظاَ ٌٍسالِح ٠رؼّٓ اٌمٛاػك ٚاٌركات١ه
اٌٛلائ١ح اٌٛاظة اذفال٘ا ٌٍؽّا٠ح ـاطح ِٓ أـطان اٌؽهائك ٚوً األـطان
اٌّشاتٙح،ؼ١س ٠رُ أعاو ٔظاَ ِرىاًِ ٌٍسالِح تاٌرٕس١ك ِغ ِظاٌػ اٌؽّا٠ح اٌّكٔ١ح ؛
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝإ٠الء ا١ّ٘٤خ اٌالؾِخ ٦خؽاءاد اٌكالِخ ثبٌّوقكخ ِٚؿ٠ع
اٌسؽص ػٍ ٝرطج١ك ِمزض١بد ِٕشٛؼ اٌٛؾاؼح ا ٌٝٚ٤اٌّزؼٍك ثءخؽاءاد اٌكالِخ
ٚاٌٛلب٠خ ثبٌجٕبءاد اٌزبثؼخ ٌٍٛؾاؼاد ٚاٌدّبػبد اٌّسٍ١خ ٚاٌّوقكبد ٚإٌّشآد
اٌؼّ١ِٛخ.

5

√

رسك ٓ١إخؽاءاد اٌزظؽف ف ٟأقطٛي اٌك١بؼاد ٚاٌٛلٛظ :
ذثٚ ٓ١ظٛق تؼغ إٌمائض اٌّرّصٍح ف: ٟ
 ػكَ اٌرٕظ١ض ف ٟتؼغ األؼ١اْ ػّٓ اإللْ تاٌّؤِٛن٠ح ػٍِ ٝهظغ ؽٍة اٌّؤِٛن٠ح ػكَ اٌرٕظ١ض ف ٟتؼغ األؼ١اْ ػٍ ٝنلُ ِمرطؼاخ اٌٛلٛق اٌر ٟذُ إسٕاق٘ا ػّٓاإللْ تاٌّؤِٛن٠ح ؛
 فً بعض مطالب المهمات الموجهة إلى وحدة التصرف فً األسطول ال ٌمع تعمٌرالخانة المخصصة لمستودع النمل ،كما أن هذه المطالب غٌر مرلمة وال تحمل أي
مرجع ٌمكن من الولوج إلٌها بسهولة عند كل عملٌة رلابة.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرسك ٓ١إخؽاءاد اٌزظؽف ف ٟأقطٛي اٌك١بؼاد ٚاٌٛلٛظ.

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أضؽ ٜػٍ ٝايؽ رعضٍٕب ثؼٕٛاْ اٌكٕخ اٌّسبقج١خ 2012
ٌ١سد ٌٕا ِالؼظاخ أ ٚذٛط١اخ أـهٜ
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 –VIIنشاط المطبعة
 -1متابعة تطبٌك توصٌات السنوات السابمة
التطبٌك
التوصٌات

1

أظٌخ ا٦خؽاءاد
٠رُ اٌؼًّ قاـً اٌّطثؼح تاالػرّاق ػٍِ ٝعّٛػح ِٓ اإلظهاءاخ ف ٟشىً ِموهج.
وّا ذث ٓ١أْ اإلظهاءاخ اٌّرثؼح ذسرٛظة إشهاء٘ا ِٓ ؼ١س األػّاي اٌّٛوٌٛح ٌىً
اٌّركـٍ ٓ١فٔ ٟشاؽ اٌّطثؼح.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرس ٓ١١أظٌخ ا٦خؽاءاد اٌّؼزّعح ثبٌزٕك١ك ِغ ٚزعح اٌزعل١ك
اٌعاضٍٚ ٟػؽضٙب ػٍِ ٝدٍف ا٦ظاؼح ٌٍّظبظلخ ػٍٙ١ب.
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االقزغالي اٌفؼٌٍٍ ٟزطج١مخ اٌّؼٍِٛبر١خ
الحظنا أنه لم ٌمع الشروع فً االسرغالي اٌفؼٍ ٟلتطبٌمة عمل المطبعة فً إطار
البرمجة المندمجة للتصرف للمركز.
ونظرا ألهمٌة هذه التطبٌمة تمت التوصٌة باإلسراع فً استغاللها خاصة أن كل
عملٌات الطباعة تتم بصفة ٌدوٌة عن طرٌك منظومة الجداول " "Excelمما ال
سر العمل الجماعً واستغالل المعطٌات بأكثر دلة.
ٌٌ ّ
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ِزبثؼخ اقزٙالن اٌّٛاظ ا١ٌٚ٤خ
ِٓ ـالي االؽالع ػٍ ٝؽهق اإلٔراض ذث ٓ١أْ اٌٛسائً اٌّؼرّكج ِٓ لثً ِطثؼح اٌّهوى
ال ذّىٕٙا ِٓ اٌرؽك٠ك ٚتظفح قل١مح ٌىّ١اخ اٌّٛاق األ١ٌٚح اٌّىِغ اسرؼّاٌٙا .فمك ٌٛؼع
أٔٗ ال ٠مغ اٌرٕظ١ض ػّٓ ظمالاخ ِراتؼح اإلٔراض ػٍ ٝاٌّٛاق اٌر ٟذُ اسرٙالوٙا.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ:ٝ
 ِزبثؼخ اٌّٛاظ ا١ٌٚ٤خٚ ،غٌه ثٛضغ آٌ١خ الززكبة  ٌٛٚثظفخ رمع٠ؽ٠خ ٌٍىّ١بد اٌّؿِغاقزٙالوٙب ف ٟػٍّ١خ اٌظٕغ ٚاٌزمع٠ؽاد ا١ٌٚ٤خ ٌٍىّ١بد اٌّّىٓ إرالفٙب.
 رضّ ٓ١وبفخ اٌّؼط١بد اٌّزؼٍمخ ثؤٔشطخ اٌطجبػخ ضّٓ رطج١مخ ِؼٍِٛبر١خ ٠زُ إػعاظ٘بٌٙػا اٌغؽع.
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رٛف١ؽ فضبء ِالئُ ٌّؼعاد اٌّطجؼخ
ٌٛؼع ف٘ ٟما اٌّعاي ػ١ك اٌفؼاء اٌّفظض ٌٍطثاػح ـاطح تؼك قـٛي تؼغ
اٌّؼكاخ اٌعك٠كج ؼ١ى االسرغاليٚ ،أقخ ٘مٖ اٌٛػؼ١ح إٌ ٝذالطك ِؼكاخ اٌطثاػح
تثؼؼٙا اٌثؼغ ٚإٌٚ ٝػغ تؼغ اٌّؼكاخ تؤِاوٓ ال ذرٛفه تٙا شهٚؽ االسرغالي األِصً
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرٛف١ؽ فضبء ِالئُ ٌّؼعاد اٌطجبػخ ركزد١ت ٌّؼب١٠ؽ
اٌكالِخ ٚرّىٓ ِٓ االقزغالي اِ٤ثً ٌّطزٍف ٚزعاد أ٦زبج.
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ثؽقبٌخ اٌّؽالجخ اٌعاضٍ١خ ٌكٕخ 2012

ِىزت ػجع اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالقزشبؼح
 ٚاٌزعل١ك  ٚاٌعؼاقبد ِ -ؽاخغ اٌسكبثبد
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ِالزظبد  ٚرٛط١بد أضؽ ٜػٍ ٝايؽ رعضٍٕب ثؼٕٛاْ اٌكٕخ اٌّسبقج١خ :2012
ِ 1شؽٚع ثٕب٠خ اٌّطجؼخ اٌدع٠عح
الحظنا أن المركز بصدد تشٌٌد بناٌة للمطبعة الجدٌدة بممره االجتماعً .ولد تبٌن لنا من خالل
مراجعة ملف هذا المشروع وجود النمائص التالٌة :
 األرض المزمع استغاللها لم تمع بعد إحالة ملكٌتها الى المركز،
 غٌاب التراخٌص اإلدارٌة المطلوبة لذلن.
وذلن رغم عدٌد المراسالت التً وجهتها اإلدارة العامة للمركز إلى الجهات المعنٌة منذ سنة  2017و
السنوات الموالٌة لصد تسوٌة هذه الوضعٌة العمارٌة.
وعلٌه فإننا نوصً بمزٌد العمل على تجاوز هذه اإلشكالٌات.
 2إخؽاءاد ٔمً ِٕزدبد اٌّطجؼخ إٌ ٝاٌّطؿْ اٌؽئ١ك ٟثّمؽ: ٓ٠
ذثٌٕ ٓ١ا ِٓ ـالي اٌركل١ك ف ٟإظهاءاخ ٔمً ِٕرعاخ اٌّطثؼح ِٓ اٌىرة إٌ ٝاٌّفىْ اٌهئ١س ٟتّمهٌ ،ٓ٠سٕح
ِ ،2019ا :ٍٟ٠
 ػكَ ٚظٛق اػرهاف ) ِٓ (déchargeؽهف اٌّظٍؽح اٌّهسً إٌٙ١ا،ػكَ إقِاض ٘مٖ اٌؼٍّ١ح تإٌّظِٛح اإلػالِ١ح اٌّؼرّكج.ٚػٍ ٗ١فءٕٔب ٔٛط ٟثبٌؼًّ ػٍ ٝرعاؼن ٘ػٖ اٌٛضؼ١خ.
(مع العلم و أن االدارة العامة للمركز لامت بإصدار مذكرة عمل فً سنة  2020لتدارن هذه الوضعٌة)

 3إػعاظ رمؽ٠ؽ زٛي إظاؼح إٌشؽ:
قأتد إقانج إٌشه ػٍ ٝإػكاق ذمه٠ه سٕ ٞٛؼٛي ٔشاؽٙا ،إال أٔٙا ذٛلفد ػٓ لٌه ِٕم سٕح .2017
ٔٚظؽا ١ّ٘٤خ ٘ػا اٌزمؽ٠ؽ ٌّزبثؼخ إٌشبط ٚرم ُ١١اقزٙالن اٌّٛاظ ا١ٌٚ٤خ ٚرّى ٓ١ا٦ظاؼح اٌؼبِخ ِٓ اٌّزبثؼخ
اٌّكزّؽح ٌزط٠ٛؽ ظؽٚف اٌؼًّ ٚأقبٌ١جٗ ،فءٕٔب ٔٛط ٟثبٌسؽص ػٍ ٝاقزئٕبف إػعاظٖ.
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٘ػا وً ِب ٌعٕ٠ب ِٓ ِالزظبد ،رٛط١بد ٚالزؽازبد ثؼٕٛاْ ا٤ػّبي اٌّؽزٍ١خ ٌكٕخ ٙ١ٕٙٔ 2019ب طٍت
٘ػا اٌزمؽ٠ؽ إٌٙبئ ٟاٌػ٠ ٞظٍىُ فٔ 20 ٟكطخ.
ف ٟا٤ض١ؽ ،ال ٠كؼٕب إال أْ ٔمعَ خؿ ً٠اٌشىؽ إٌ ٝا٦ظاؼح اٌؼبِخ ٚإٌ ٝوً إطبؼاد ٚأػٛاْ اٌّؽوؿ اٌػٓ٠
لعِٛا ٌٕب وً اٌزك١ٙالد ٔ٦دبؾ ٘ػٖ اٌّّٙخ ف ٟأزكٓ اٌظؽٚف.
ِغ إفبظرىُ ثؤٕٔب ٔجم ٝػٍ ٝغِزىُ ٌزمع ُ٠أ ٞإ٠ضبزبد إضبف١خ رطٍجٙٔٛب.
مع أسمى التحٌات وفائك التمدٌر واالحترام  -والسالم
مراجع الحسابات
عبد الجلٌل جملً
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