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رٔٛظ فِ 25 ٟب2021ٞ

زضشاد اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدح أػضبء ِدٍظ
إداسح اٌّشوض اٌٛطٕ ٟاٌج١ذاغٛخ - ٟرٔٛظ
اٌّٛضٛع  :سعبٌخ اٌّشالجخ اٌذاخٍ١خ ٌغٕخ 2020

تحٌة طٌبة و بعد،
فً إطار تنفٌذ ِّٙخ ِشاخؼخ زغبثبد اٌّشوض اٌٛطٕ ٟاٌج١ذاغٛخ ،ٟلمنا بتمٌٌم نظام المرالبة الداخلٌة
المعتمد بمؤسستكم ،وهً المرحلة التً تسبك مراجعة الموائم المالٌة لسنة .2020
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 سٌمع ختمها بتارٌخ  31دٌسمبر .2020
و لد تم اٌداع مشروع التمرٌر المتعلك بالمرالبة الداخلٌة لسنة  ،2020على 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 ٟهٌاٌح اٌّهالثح اٌكاـٍ١ح ٌٍٕح .2020
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.
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.
ٙٔ -بئ-ٟ
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و فً هذا اإلطار ٌشتمل هذا التمرٌر على ما ٌلً :
 )1متابعة التوصٌات التً تضمنها تمرٌر المرالبة الداخلٌة لسنة  ،2019أي :
 توصٌات السنوات السابمة لسنة  2019والتً لم ٌمع تطبٌمها بعد أو كانت فً طور التطبٌكعند تمدٌم تمرٌر سنة ،2019
 النمائص والتوصٌات التً تم تمدٌمها بعنوان سنة .2019 )2النمائص األخرى (إن وجدت) التً تمت مالحظتها خالل لٌامنا بمهمة المرالبة الداخلٌة بعنوان سنة
 2020و التوصٌات 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

إٌظش ف ٟإِىبٔ١خ إسعبء ٔظبَ خٛدح داخً اٌّشوض
ف ٟإؽان اٌٍؼ ٟإٌ ٝذط٠ٛه ٔشاؽ اٌّهوى ،رّذ اٌزٛط١خ ثبٌٕظش ف ٟإِىبٔ١خ إسعبء
ٔظبَ خٛدح ػجش :
 إؼكاز ـٍ١ح ٍِرمٍح ِؼٕ١ح تٙمٖ اٌؼٍّ١ح، ػثؾ ِؤشهاخ ٚـطؾ ّ٠ىٓ ذطث١مٙا ف ٟاٌؽظٛي ػٍ ٝت١أاخ ٚاػؽح ػثؾ ِفرٍف اإلظهاءاخ ٚاٌؼٍّ١اخ ٚظأة ذٛؼ١ك أٌاٌ١ة اٌؼًّ ذؼه٠ف وافح اٌؼاٍِ ٓ١تاٌّهوى تئظهاءاخ اٌؼًّ ذؽف١ى األػٛاْ ٚلٌه ِٓ ـالي ذّى ِٓ ُٕٙ١اٌّشانوح فٚ ٟػغ األ٘كافٚاذفال اٌمهاناخ اٌر ٟذكـً ف ٟإؽان أػّاٌ،ُٙ
 ٚػغ ػٛاتؾ ِٚما ً١٠ألٔشطح اٌّهوى ِٓ شؤٔٙا أْ ذؽٍٓ ِٓ ِهقٚق٠حأٔظّح اٌعٛقج فِ ٟهاوى اٌث١غ،
 -ذؽٍ ٓ١ظٛقج األقاء ٚلٌه تاٌفظٛص تاالػرّاق ػٍ ٝاٌرٛو٠غ اٌٛاػػ ٌٍّٙاَ

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ : 2020
ٌٍ١د ٌٕا ِالؼظاخ أ ٚذٛط١اخ أـه.ٜ
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ب -أدوات التنظٌم
التوصٌات

1

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

ا٦عشاع ف ٟإػذاد ٚرفؼ ً١دٌ ً١ا٦خشاءاد
ذثٌ ٓ١فه٠ك اٌّهاظؼح ػكَ ذؽ ٓ١١قٌ ً١اإلظهاءاخ.

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌسشص ػٍ ٝا٦عشاع ف ٟرس ٓ١١دٌ ً١ا٦خشاءاد.

2

إػذاد ثطبلبد اٌّٙبَ اٌخبطخ ثب٤ػٛاْ
ٌُ ٠مُ اٌّهوى تئػكاق تطالاخ اٌّٙاَ اٌفاطح تاألػٛاْ ٚاٌر ٟذؽكق أُ٘ األػّاي
اٌّٛوٌٛح ٌىً ػٍِٚ ْٛؤ١ٌٚاذٗ ٚاٌٛشائك ٚاٌرمان٠ه اٌّؼكج ِٓ لثٍٗ ٚػاللاذٗ ِغ تم١ح
اٌّركـٍٚ ٓ١وافح ٚاظثاذٗ اٌّ١ٕٙح.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝإػذادا ٘زٖ اٌجطبلبد ٚإِضبئٙب ِٓ طشف ا٤ػٛاْ ززٝ
٠ى ْٛوً ِزذخً ػٍ ٝػٍُ ثّدبي ػٍّٗ ٚرذخٍٗ.

3

√

رس ٓ١١اٌذٌ ً١اٌّسبعجٟ
ٌُ ٠مُ اٌّهوى ترؽ ٓ١١قٌ ٍٗ١اٌّؽاٌث ٟاٌم٠ ٞؼثؾ وافح ؽهق ذٍع ً١اٌّؼط١اخ
ِٚؼاٌعرٙا ٚاٌطهق اٌّؽاٌث١ح اٌّؼرّكج إلػكاق اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح ف ٟظً قـٛي ؼ١ى
االٌرغالي ٌٍّٕظِٛح إٌّكِعح ٌٍرظهف .
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثأْ ٠ؼًّ اٌّشوض ػٍ ٝرس ٓ١١دٌ ٍٗ١اٌّسبعج ٟاٌز٠ ٞدبت أْ ٠سزبٞٛ
ثب٤عبط ػٍ ٝاٌزٕظ ُ١اٌؼبَ ٌٍّشوض ٚاٌزٕظ ُ١اٌّسبعجِ ، ٟخطظ اٌسغبثبد ٚرفغب١ش
ِسزٛا٘ب ،اٌخ..

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ : 2020
ٌٍ١د ٌٕا ِالؼظاخ أ ٚذٛط١اخ أـه.ٜ
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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 الداخلٌة" ولم تتم المصادلة علٌه من طرف اإلدارة العامةومجلس اإلدارة.

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚص ٘زٖ إٌمبئض
2

إػذاد خذاٚي ٌٛ ٚزبد اٌم١بدح
ذمٚ َٛؼكج ِهالثح اٌرظهف تئػكاق ظكاٚي ل١اقج ٚفما ٌٍّؼط١اخ اٌر٠ ٟرُ اٌرماء٘ا
ِٓ ِفرٍف إقاناخ اٌّهوىٚ ،تّهاظؼح ِؼّ٘ ْٛمٖ اٌعكاٚي ذث ٓ١أٔٙا ذمرظه ػٍٝ
ذؽك٠ك اٌفٛانق ٚإٌٍة ق ْٚأْ ذرؼكا٘ا إٌ ٝذؽٍٍٙ١ا ٚذمك ُ٠اٌؽٍٛي ٚاٌّمرهؼاخ
ٌرعاٚو٘ا.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش خذاٚي ٌٛ ٚزبد اٌم١بدح.

3

ال

√

آٌ١بد ِشالجخ اٌزظشف
٠م َٛاٌّهوى تئػكاق اٌّ١ىأ١ح ِٚراتؼح ذٕف١م٘ا ٚو١ف١ح ػثؾ اٌفٛانق ت ٓ١اٌرمك٠هاخ
ٚاإلٔعاواخ ٚذثه٠ه٘ا ٌّفرٍف أٔشطرٗ ق ْٚأْ ٠رٛفه تٙا قٌ ً١إظهاءاخ ٕ٠ظُ ٚ
٠هٌُ اإلظهاءاخ ٚاٌرمٕ١اخ اٌّرثؼح ٌرؤِ٘ ٓ١مٖ اٌٛظائف تاٌكلح اٌالوِح.
ٚرّببذ اٌزٛطبب١خ ثبٌؼّببً ػٍبب ٝإػببذاد دٌ ١بً ػٍّببٌّ ٟشالجببخ اٌزظببشف ٚاٌسببشص ػٍببٝ
زغٓ رطج١مٗ ٚإسفبلٗ ثّ١ثبق اٌزظشف (ا٘٤ذاف ،إطبس اٌؼًّ ،اٌّغؤ١ٌٚخ) ٚإزبطزٗ
ثبئخشاءاد زببٛي إػببذاد اٌّخططبببد ٚاٌّ١ضأ١بخ١٘ ،ىٍببخ ٚٚثبببئك اٌّ١ضأ١ببخ ،اٌّؼببب١٠ش،
إٌّبلشخ ٚاٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌّ١ضأ١خ) ٚإخشاءاد ِشالجخ اٌّ١ضأ١خ (اٌزذ ،ٓ٠ٚاٌٛضبؼ١خ
اٌذٚس٠خ ،رسٍ ً١اٌفٛاسقِ ،شاخؼخ اٌّ١ضأ١خ) ٚطش٠مخ إػذاد خذاٚي اٌزمٚ ُ١١دٚس٠زٙبب
(اٌّسز ،ٜٛاٌذٚس٠خ ،اٌّؤششاد)...،

ٙٔ -بئ-ٟ
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التوصٌات

4

نعم

فً
ال ّ
طور

إػذاد ِؤششاد ِزبثؼخ ٔشبط اٌّشوض :
ِٓ ـالي االؽالع ػٍ ٝاٌرمان٠ه اٌّؼكج ِٓ ؽهف ٚؼكج ِهالثح اٌرظهف ؼٛي ِراتؼح
ٔشاؽ اٌّهوى ،ذث ٓ١غ١اب ِؤشهاخ ِراتؼح إٌشاؽ.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ فِ ٟشزٍخ أ ٌٝٚػٍ ٝإػذاد ِؤششاد ِزبثؼخ إٌشبط ٚضجظ
اٌّغز٠ٛبد إٌّشٛدحٚ ،فِ ٟشزٍخ ثبٔ١خ إسعبء طشق ٌم١ظ ٘زٖ اٌّؤششاد
ٚرضّ ٓ١إٌزبئح اٌّسممخ ضّٓ رمش٠ش دٚسٌٛ ٞزذح ِشالجخ اٌزظشف.

5

التطبٌك

√

ِزبثؼخ أٔشطخ اٌّطجؼخ
الؼظٕا غ١اب ِراتؼح أٔشطح اٌّطثؼح ِٓ ؽهف ٚؼكج ِهالثح اٌرظهف ـاطح ػٍٝ
ٍِرِ ٜٛؤشهاخ إٌشاؽ ٚذٕف١م األشغاي ٌٚاػاخ اٌؼًّ إٌّعىج ِٚراتؼح ٍٔك
اٌرٙالن اٌّٛاق األ١ٌٚح ٚاٌٛنق.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثذػٛح إداسح ِشالجخ اٌزظشف إٌٚ ٝضغ إخشاءاد رّىٕٙ١ب ِٓ

√

ِزبثؼخ ز١ٕ١خ ٌّخزٍف أ٤شطخ داخً اٌّطجؼخ ٚرٌه ٌٍضغظ ػٍ ٝرىبٌ١ف أ٦زبج
ٚرسغ ٓ١اٌّشدٚد٠خ ػٍ ٝخّ١غ اٌّغز٠ٛبد

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ : 2020
 )1التمٌٌم الكمً عند إعداد المٌزانٌة السنوٌة التمدٌرٌة
ال تحتوي المٌزانٌة السنوٌة التمدٌرٌة على كمٌة المواد المزمع استهالكها من ورق أو غٌره وكمٌة
الكتب والوثائك البٌداغوجٌة التً سٌمع طباعتها وبٌعها.
ونظرا لما لهذه المعطٌات من أهمٌة للتحلٌل والمتابعة ،فإننا نوصً بإدراجها مستمبال فً المٌزانٌة
السنوٌة التمدٌرٌة.
 )2مزٌد التحكم فً معطٌات تحدٌد المٌزانٌة
تبٌن لنا من خالل مراجعة معطٌات مٌزانٌة التصرف لسنة  2020وجود فوارق بٌن التمدٌرات األولٌة
والتمدٌرات المحٌنة.
وعلى سبٌل المثال نذكر ما ٌلً :

ٙٔ -بئ-ٟ
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الباب

التمدٌرات األولٌة

التمدٌرات المحٌنة

الفوارق

مبٌعات

 35.828أ.د.

 27.085أ.د.

 -8.743أ.د.

-24 %

شراءات

 1.852أ.د.

 936أ.د.

 -916أ.د.

-49 %

أعباء األعوان

 6.142أ.د.

 5.673أ.د.

 -469أ.د.

-7,6 %

خدمات مناولة

 25.070أ.د.

 15.200أ.د.

 -9.870أ.د.

-39 %

وعلٌه فإننا نوصً بمزٌد التحكم فً عناصر ضبط المٌزانٌة.
 )3إعداد المٌزانٌة فً اآلجال:
لام المركز بإعداد وعرض مٌزانٌة  2021على أنظار مجلس اإلدارة بتارٌخ  11دٌسمبر 2020
وذلن خالفا لما جاء به األمر عدد  2198المؤرخ فً  2002-10-7والذي ٌضبط هذه اآلجال فً
موفى شهر أوت من كل سنة.
وعلٌه فإننا نوصً بتدارن هذه الوضعٌة
 )4تمسٌم المٌزانٌة على فترات من السنة
لم تمع تجزئة المٌزانٌة التمدٌرٌة على فترات محددة من السنة (شهرٌة ،ثالثٌة ،نصف سنوٌة أو
موسمٌة) وهو ما ٌحد من إمكانٌة متابعة اإلنجاز والتفطن فً اإلبان لالنعراجات عن األهداف
المرسومة مسبما وأخذ المرارات التصحٌحٌة الالزمة.
وعلٌه فإننا نوصً بالنظر فً امكانٌة المٌام بهذه التجزئة.

ٙٔ -بئ-ٟ
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ث – السالمة المعلوماتٌة
التوصٌات

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

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ : 2020
 )1اٌزذل١ك ف ٟاٌغالِخ اٌّؼٍِٛبر١خ
ذثٌٕ ٓ١ا ِٓ ـالي ِهاظؼح إظهاءاخ اٌرظهف فِ ٟظٍؽح اإلػالِ١ح أْ اٌّهوى ٌُ ٠مُ تاٌركل١ك إٌٍٞٛ
ٌٕظاِٗ اٌّؼٍِٛاذِٕ ٟم ٚ 2016لٌه ـالفا ٌّا ظاء تٗ اٌمأ ْٛػكق ٌٍٕ 5ح  2004اٌّؤنؾ ف.2004-2-3 ٟ
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثزذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.
 )2إػذاد ثشٔبِح رىِ ٓ٠ٛغزّش ف ٟاٌغالِخ اٌّؼٍِٛبر١خ
ذثٌٕ ٓ١ا ػٕك ذكـٍٕا ف ٟظأف 2021 ٟأْ اٌّهوى ٌُ ٠مُ تئػكاق ِفطؾ ٌٌٕ ٞٛرى ٓ٠ٛاألػٛاْ ٚاٌؼًّ ػٍٝ
ِى٠ك ذٛػ١ر ُٙفِ ٟعاي اٌٍالِح اٌّؼٍِٛاذ١ح ٚلٌه ـالفا ٌّا ظاء فِٕ ٟشٛن نئ ً١اٌؽىِٛح ػكق ٌٍٕ 24ح
.2020
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثزذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.
 )3رسذ٠ذ ثشٔبِح اعزثّبس ِزٛعظ اٌّذٜ
ٌُ ٠مُ اٌّهوى تئػكاق تهٔاِط ػٍ ٝاٌّك ٜاٌّرٌٛؾ ف ٟاالٌرصّان ف ٟاٌرع١ٙىاخ اإلػالِ١ح ٚلٌه ؼرٝ
٠رّىٓ ِٓ ذؼ٠ٛغ تؼغ األظٙىج اٌمكّ٠ح.
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثزذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.

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

 )4رسذ٠ذ وٍفخ اٌجشاِح اٌّطٛسح داخٍ١ب  ٚرغدٍٙ١ب ثبٌّسبعجخ اٌؼبِخ ٌٍّشوض
ٌُ ٠مُ اٌّهوى ترؽك٠ك وٍفح اٌثهاِط اإلػالِ١ح اٌرٚ ٟلغ ذط٠ٛه٘ا ِٓ ؽهف ِظٍؽح اإلػالِ١ح ٚذصّٕٙ١ا
ِؽاٌث١ا  ٚذٍعٍٙ١ا ػّٓ األطٛي اٌصاترح اٌغ١ه اٌّاق٠ح ٌٍّهوى.
ٚػٌٍ ٝث ً١اٌّصاي ٔموه اٌرطث١ماخ اٌراٌ١ح :إٔراض اٌّطثؼح ،فٛذهج تما٠ا اٌٛنق ،اٌرظهف ف ٟأٌطٛي إٌمً.
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثزذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.

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

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

ال

اٌؼًّ ػٍ ٝسفغ اٌزسفظبد اٌٛاسدح ثزمش٠ش ِشاخغ اٌسغبثبد
ذؼّٓ ذمه٠ه ِهاظغ ؼٍاتاخ اٌّهوى ذؽفظاخ ذرؼٍك تإٌٛاؼٚ ٟاٌؽٍاتاخ اٌراٌ١ح :
 ِمبسثخ ٔزبئح اٌدشد اٌّبد٥ٌ ٞطٛي ِغ اٌّؼط١بد اٌّسبعج١خ :ٌُ ٠مُ اٌّهوى تؼٍّ١ح اٌّمانتح تٔ ٓ١رائط اٌعهق اٌّاق ٞألط ٌٗٛاٌصاترح ِغ
اٌّؼط١اخ اٌّكٔٚح تاٌّؽاٌثح ٚإتهاو اٌفٛانق إْ ٚظكخ ؛ ػٍّا  ٚأْ اٌّهوى لك
لاَ تئطكان ؽٍة ػهٚع ف ٟاٌغهع ٌرؼِ ٓ١١ىرة ـهظٌٍ ٟم١اَ تٙمٖ اٌّّٙح.
 رغ٠ٛخ اٌسغبثبد اٌمذّ٠خ اٌؼبٌمخأتهوخ ػٍّ١ح اٌركل١ك ٚظٛق ؼٍاتاخ لكّ٠ح ػاٌمح ذٍرٛظة ِى٠ك اٌؼًّ ػٍٝ
قناٌرٙا ٚلٌه ٌٍٛلٛف ػٍِ ٝك ٜطؽح األنطكج اٌر ٟذثهو٘ا.
 ذؽر ٞٛظكاٚي اٌّمانتح اٌثٕى١ح ػٍِ ٝثاٌغ ػاٌمح ِٓ اٌعأث( ٓ١اٌّهوى ٚاٌّؤٌٍاخ اٌّاٌ١ح) ِٕم ػكج ٌٕٛاخ ٌُ ٠مغ ذط١ٙه٘ا ٚذٍ٠ٛرٙا.

√

√
√

 رمِ ُ١١خض ْٚاٌىزت اٌّذسع١خعمال بمرار مجلس اإلقانج إٌّؼمك ف 28 ٟقٍّ٠ثه  ،1992لاَ اٌّهوى ترمُ١١
ِفى ِٓ ٗٔٚاٌىرة اٌّكنٌ١ح تاػرّاق ٌؼه ذمك٠هٌٍ ٞىراب ٍ٠آِ % 50 ٞٚ
اٌٍؼه اٌفهق ٞػٕك اٌث١غ ٌٍؼّٚ .َٛذؼرثه ٘مٖ اٌٛػؼ١ح ِفاٌفح ٌّا ٕ٠ض ػٍٗ١
اٌّؼ١ان اٌّؽاٌث ٟػكق  04اٌّرؼٍك تاٌّفىٚ ْٚاٌم٠ ٞؼرّك أٌاٌا ػٍ ٝوٍفح
اإلٔراض اٌفؼٍ١ح ٠ٚىٌٙ ْٛما اٌرّش ٟاٌّؼرّك ف ٟذم ُ١١اٌّفى ِٓ ْٚاٌىرة
اٌّكنٌ١ح ذؤش١ه ػٍ ٝلّ١ح اٌّفىٔٚاخ ٚإٌر١عح اٌّؽاٌث١ح ٌٍّهوى.

√

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

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

2
اٌّؼبٌدخ اٌّسبعج١خ ٌ٥طٛي اٌّبد٠خ اٌز ٟصاي االٔزفبع ثٙب
ال ٠م َٛاٌّهوى ترٍع ً١األطٛي اٌصاترح اٌّاق٠ح اٌرٚ ٟلغ ٌؽثٙا ِٓ االٌرغالي فٟ
ؼٍاتاخ ِٕفظٍح "األطٛي اٌصاترح اٌّمظاج" ٚلٌه ـالفا ٌّا ٕ٠ض ػٍ ٗ١إٌظاَ

√

اٌّؽاٌثٌٍّ ٟؤٌٍاخ .ػٍّا ٚأْ اٌّهوى لاَ ترعّ١غ ٘مٖ اٌّؼكاخ ف ٟفؼاء ـاص
ق ْٚظهق٘ا ٚذكٕٙ٠ٚا فٌ ٟعً ـاص تٙا.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝاٌم١بَ ثئطالذ ٘زٖ اٌٛضؼ١خ اٌّسبعج١خ.
3

ِزبثؼخ زغبثبد اٌسشفبءٚ/طً ششاء Bon de commande
ذث ِٓ ٓ١ـالي ِهاظؼح إظهاءاخ ٍِه ؼٍاتاخ "اٌؽهفاءٚ/طً شهاء"،غ١اب
ؼٍاب ـاص تىً ؼه٠فِ ٛ٘ٚ ،ا ٠شىً ػائما ٌٍّراتؼح ٚاٌرؽٍ.ً١
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثّض٠ذ اٌّزبثؼخ ٌٙزٖ اٌسغبثبد ِٚمبسثخ ا٤سطذح اٌّسبعج١خ ِغ ِب

√

ِ٘ ٛذٌ ْٚذِ ٜظٍسخ االعزخالص.
ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ : 2020
 )1تدعٌم مصلحة المحاسبة بالموارد البشرٌة
ذثٌٕ ٓ١ا ػٕك ذكـٍٕا ف ٟظأف 2021 ٟأْ عدد أعوان مصلحة المحاسبة تملص على إثر إحالة بعض
األعوان على التماعد دون تعوٌضهم مما أدى إلى تأخٌر فً معالجة العملٌات المحاسبٌة والمالٌة.
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثّؼبٌدخ ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.
 )2األداء على المٌمة المضافة على العموالت البنكٌة
ال ٌموم المركز بطرح األداء على المٌمة المضافة الموظف على العموالت البنكٌة ،رغم أن هذا األداء
ٌمع التنصٌص علٌه على حدة فً اإلشعارات والكشوفات الشهرٌة ،وهو ما ٌكلف المركز إمكانٌة
رفضها كأعباء فً حال الخضوع لمرالبة جبائٌة.
وعلٌه فإننا نوصً بتدارن هذه الوضعٌة.
 )3إدساج ٚعبئً إٌمً إٌّّٛزخ ِٓ اٌٛصاسح ثبٌّسبعجخ اٌؼبِخ ٌٍّشوض:
ذثٌٕ ٓ١ا ػٕك ذكـٍٕا أْ ػكج ٌٚائً ٔمً ِّٕٛؼح ِٓ ؽهف ٚوانج اٌرهت١ح ٌُ ٠مغ ذكٕٙ٠ٚا تاٌّؽاٌثح
اٌؼاِح ٌٍّهوىِ،صاي اٌؼهتاخ اٌّؼهفح تاالنلاَ اٌراٌ١ح .18359630 ،18359631 ،18359629:
 ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثزغ٠ٛخ اٌٛضؼ١خ اٌّسبعج١خ ٌٙزٖ اٌؼشثبد.
ٙٔ -بئ-ٟ
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 )4اٌّؼبٌدخ اٌّسبعج١خ ٌٛعبئً إٌمً اٌزٚ ٟلغ اٌزف٠ٛذ فٙ١ب:
ذث ِٓ ٌٓ ٓ١ـالي ِمانتح لٛائُ ِؼكاخ إٌمً تاٌّؽاٌثح ِغ ِا ِ٘ ٛرٛفه ٌكِ ٜظٍؽح اٌرظهف فٟ
اٌ ُّؼكاخ ٚظٛق تؼغ اٌٍ١اناخ اٌر ٟلاَ اٌّهوى تاٌرف٠ٛد فٙ١ا ق ْٚأْ ذمغ ِؼاٌعرٙا ِؽاٌث١ا ٚؽهؼٙا
ِٓ األطٛي اٌصاترح ٌٍّهوى ؛ ٚػٌٍ ٝث ً١اٌّصاي اٌشاؼٕح نلُ .18315518
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثبٌم١بَ ثبٌزغد١الد اٌّسبعج١خ ٌٙزٖ اٌؼٍّ١بد.

ٙٔ -بئ-ٟ
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ب  -التصرف المالً
التوصٌات
1

نعم

فً
ال ّ
طور

ال

إخشاءاد اٌزظشف ف ٟاٌخضٕ٠خ
أٌفهخ ػٍّ١ح ذكل١ك إظهاءاخ اٌرظهف ف ٟـىأح اٌّهوى ػٍ ٝاٌّالؼظاخ اٌراٌ١ح :
 ػكَ اإلػكاق ٌّموهاخ قاـٍ١ح ذؼثؾ و١ف١ح اٌرظهف ف ٟاٌفىأح ٚاٌؽك األلظٌٝرٍك٠ك اٌّظان٠ف ػثه اٌفىٕ٠ح
 غ١اب ِموهج ػًّ ـاطح ذؽكق اٌّكج اٌّفظظح ٌرٍ٠ٛح األل ْٚاٌٛلر١ح ٌٍفىأحٚذكػّٙ١ا تاٌٛشائك اٌّثهنج
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرسغ ٓ١إخشاءاد اٌزظشف ف ٟاٌخضٕ٠خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ
رفبد ٞإٌمبئض اٌّٛخٛدح ؛ ٚوزٌه رىث١ف ػٍّ١بد اٌدشد اٌفدئ١خ خالي اٌغٕخ

2

التطبٌك

√

اٌسغبثبد اٌجٕى١خ غ١ش اٌّغزؼٍّخ
ذٛظك تاٌُ اٌّهوى تؼغ ؼٍاتاخ تٕى١ح غ١ه ٍِرؼٍّح ٚػٌٍ ٝث ً١اٌّصاي :
 اٌؽٍاب اٌّفرٛغ ٌك ٜتٕه األِاْ ذؽد ػكق ،300011 -اٌؽٍاب اٌّفرٛغ ٌك ٜتٕه  BIATذؽد ػكق ،9/19

√

ٚرفبد٠ب ٌٍّظبس٠ف ٚا٤ػجبء اٌّبٌ١خ اٌمبسح ػٍ٘ ٝزٖ اٌسغبثبد رّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ
ػٍ ٝغٍمٙب.
3

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

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.

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

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ : 2020
 )1إعداد جداول المماربة البنكٌة لسنة 2020
ذثٌٕ ٓ١ا ػٕك ذكـٍٕا ف ٟظأف 2021 ٟأْ ظكاٚي اٌّمانتح اٌثٕى١ح ٌٍٕح ٠ ٌُ 2020مغ إػكاق٘ا تؼك٘ٚ ،ما
اٌرؤـ١ه ّ٠ىٓ أْ ٠ؤشه ٌٍثا ػٍ ٝأػّاي ـرُ إٌٍح اٌّؽاٌث١ح ٚإػكاق اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح.
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثزذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.
 )2متابعة االستخالص عن طرٌك البطالة البنكٌة TPE
أبرم المركز مع الشركة التونسٌة للبنن اتفالٌة استخالص المبٌعات عن طرٌك البطالة البنكٌة وهو ما
أمن الموارد ومكن من تفادي المعامالت النمدٌة.
إال أن البنن المذكور ٌموم بإدماج العمولة على الخالص ضمن المبالغ المفوترة وهو ما ٌعرلل
عملٌات التثبت والمماربة مع فٛاذ١ه اٌث١غ ٚاٌرؤوك ِٓ اٌرفالص وً اٌّث١ؼاخ.
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثّشاخؼخ البنن لصد الفصل بٌن لٌمة البٌع المفوتر والعمولة عن هذه العملٌة.
 )3المطالبة باإلشعارات البنكٌة الدائنة والمدٌنة
تبٌن لنا أن المركز ٌموم أحٌانا بتسجٌل األعباء والعموالت البنكٌة باالستناد على الكشوفات البنكٌة
وفً غٌاب إشعارات بنكٌة توضح مرجع وأسباب هذه العموالت ،وهو ما ٌمكن أن ٌدفع بالمركز
لتحمل مصارف غٌر مستوجبة.
وعلٌه فإننا نوصً بمعالجة هذه الوضعٌة.

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

د -اٌزظشف اٌدجبئٟ
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

إػذاد دٌ ً١خجبئٚ ٟإخشاء رذل١ك ٌٍٛضؼ١خ اٌدجبئ١خ ٌٍّشوض
ذث ٓ١أْ اٌّهوى ال ّ٠رٍه قٌ١ال ظثائ١ا ٠ؼثؾ ٠ٚث ٓ١إٌظاَ اٌعثائٌٍّ ٟهوىٚ ،لٌه ِٓ
ؼ١س ؼظه األقاءاخ ٚاٌؼهائة اٌر٠ ٟفؼغ ٌٙا ٚػثؾ ٚاظثاذٗ اٌعثائ١ح ٚؽهق
اؼرٍاب األقاءاخ ٚاٌؼهائة ٚنؤاِح اٌرظان٠ػ اٌعثائ١ح ٚؽهق ٚإظهاءاخ
اٌرهظاع فٛائغ اٌؼهائة ٚإفظاغ ؼٛي االِر١اواخ اٌعثائ١ح اٌّرٛفهج ٌٗ ٚغ١ه٘ا
ِٓ اٌث١أاخ اٌعثائ١ح..
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثئخشاء رذل١ك ٌٍٛضؼ١خ اٌدجبئ١خ ٌٍّشوض ٚرٌه زز٠ ٝزغٕٝ
ٌٍّؤعغخ رمِ ُ١١خزٍف اٌّخبطش اٌدجبئ١خ إْ ٚخذد ِٚؼبٌدزٙب ف ٟا٦ثبْ ٚإػذاد
دٌ ً١خجبئ ٟخبص ثبٌّشوض.

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ : 2020
ٌٍ١د ٌٕا ِالؼظاخ أ ٚذٛط١اخ أـه.ٜ

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

 – IIIالتصرف التجاري
متابعة تطبٌك التوصٌات السابمة
التوصٌات
1

2

3

4

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

رسغ ٓ١إخشاءاد اٌزظشف ِٚزبثؼخ ػٍّ١بد اٌزٛس٠ذ
أٌفهخ ػٍّ١ح ذكل١ك إظهاءاخ اٌرظهف ِٚراتؼح ػٍّ١اخ اٌرٛن٠ك ػٍ ٝاٌٛلٛف ػٍٝ
إٌمائض اٌراٌ١ح  :ػكَ فٛذهج ػّٛالخ اٌثٕه اٌر ٟذؽٍّٙا اٌّهوى ػٕك اٌم١اَ تؼٍّ١اخ
اٌرٛن٠ك ٠ ٌُ -رُ إػكاق اٌفٛاذ١ه إٌٙائ١ح ٌثؼغ ػٍّ١اخ اٌرٛن٠ك ،ؼ١س ذثٌٕ ٓ١ا ِٓ
ـالي اإلؽالع ػٍ ٝلٛائُ اٌّراتؼح ٚظٛق ٍِفاخ ناظؼح ٌٍٕٛاخ فانؽح ٌُ ٠رُ فٟ
شؤٔٙا إػكاق فٛاذ١ه ٔٙائ١ح (ػكَ ٚظٛق شٙائك اٌفظُ ِٓ اٌّٛنق اٌّرؼٍمح تاٌفالص
اٌعىئٌٍ ٟمٛائُ األ١ٌٚح).
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثزسغ ٓ١إخشاءاد اٌزظشف ِٚزبثؼخ ػٍّ١بد اٌزٛس٠ذ.
رىث١ف اٌّغبػ ٟالعزخالص د ْٛ٠اٌسشفبء

√

ذث ِٓ ٓ١ـالي أػّاي اٌركل١ك أْ ِظاٌػ اٌّهوى ال ذم َٛتئػكاق لٛائُ قٚن٠ح ٌّراتؼح
أنطكج اٌؽهفاء ِٛوػح ؼٍة ألكِ١رٙا ٚذرعٍ ٝأّ٘١ح ٘مٖ اٌمٛائُ تىٙٔٛا ذّىٓ ِٓ
إؼىاَ ِراتؼح اٌرفالص اٌٍّرؽماخ اٌّرفٍكج تمِح اٌؽهفاء ٚاذفال اإلظهاءاخ
اٌؼهٚن٠ح ف ٟاإلتاْ ٌرفاقٌ ٞمٛؽ ٘مٖ اٌٍّرؽماخ تاٌرماقَ.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثزىث١ف اٌّغبػ ٟالعزخالص اٌذ ْٛ٠اٌّزخٍذح ثزِخ اٌسشفبء.

√

إسعبء ٔظبَ ِمبسثخ دٚس٠خ ٌٍج١بٔبد اٌخبطخ ثأسطذح اٌسشفبء ٚزدُ اٌّذاخً١
ذث ِٓ ٓ١ـالي أػّاي اٌركل١ك أْ ِظاٌػ اٌّهوى ال ذم َٛتّمانتح قٚن٠ح ت ٓ١األنطكج
اٌّؽاٌث١ح ٌٍؽهفاء ٚاألنطكج اٌٍّّٛوح ِٓ ؽهف اٌّظٍؽح اٌّاٌ١ح ِٓ ظٙح ٚ
اٌّظٍؽح اٌرعان٠ح ِٓ ظٙح أـه.ٜ
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثئسعبء ٔظبَ ِمبسثخ دٚس٠خ ٌٍج١بٔبد اٌخبطخ ثأسطذح اٌسشفبء
ٚزدُ اٌّذاخ ً١ضّبٔب ٌزٕبعك اٌج١بٔبد ٚطسزٙب.
ِالزظبد ِخزٍفخ
 غٌاب دلٌل إجراءات تجارٌة ،مصادق علٌه من طرف اإلدارة العامة عدم تحٌٌن االتفالٌة المبرمة مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بخصوصتورٌد المعدات التعلٌمٌة والممضاة سنة .1983
 وجود تأخٌر فً متابعة عملٌة خالص الدٌون المتخلدة بذمة حرفاء المركزوخاصة وزارة التربٌة ووزارة التعلٌم العالً.

√

√
√
√

 رغٍغً أسلبَ فٛار١ش "اٌّذاخ ً١ا٤خش"ٜأنلاَ اٌفٛاذ١ه تإٌٍثح ٌٍرظٕ١ف"اٌّكاـ ً١األـهٍ١ٌ "ٜد ِرٍٍٍٍح ٚوً ٔٛػ١ح
ِكـٛي ٌٙا ذشف١هج أنلاَ ِفرٍفح ؛ ػٌٍ ٝث ً١اٌّصاي :
* فٛاذ١ه اٌفكِاخ FT19-0001 :؛ FT19-0002؛
* فٛاذ١ه األشغاي األـه219001 :ٜ؛ 219002؛
* فٛاذ١ه ت١غ فٛاػً اٌٛنق170060 :؛ 170061؛

√

و تمت التوصٌة بالعمل على تجاوز هذه النمائص
ٙٔ -بئ-ٟ
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ِالزظبد ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ 2020
 )1رغد ً١فٛاسق ف ٟسلُ اٌّؼبِالد ثِ ٓ١ظبٌر اٌّشوض اٌّؼٕ١خ:
ػٍ ٝإشه ذكـٍٕا تؼٕٛاْ االػّاي اٌّهؼٍ١ح ٌٍٕح  2020الؼظٕا ٚظٛق فٛانق ف ٟنلُ اٌّؼاِالخ،
(ـاطح اٌّرؤذ ِٓ ٟاٌث١غ ٚـكِاخ اٌرٛن٠ك) ٚ ،لٌه تِ ٓ١ظٍؽح اٌّؽاٌثح ِٚظٍؽح اٌث١غ ِٓ ٔاؼ١ح
ِٚظٍؽح اٌّؽاٌثح ِٚظٍؽح اٌرٛن٠ك ِٓ ٔاؼ١ح أـه.ٜ
أ -اٌفٛانق تِ ٓ١ظٍؽح اٌّؽاٌثح  ٚاٌّظٍؽح اٌرعان٠ح :
ٌعٍد ِظٍؽح اٌّؽاٌثح نلُ ِؼاِالخ اٌث١غ ٌٍٕح  2020تمّ١ح  27.068.760قٕ٠انا ف ٟؼٌ ٓ١عٍد
اٌّظٍؽح اٌرعان٠ح فٔ ٟفً اٌؼٕٛاْ ِثٍغا تمّ١ح  27.133.279,650ق أ ٞتفانق  64.519,313قٕ٠انا
ِفظً وّا : ٍٟ٠
سلُ ِؼبِالد اٌفشٚع اٌزدبس٠خ زغت اٌّظٍسز ٓ١اٌزدبس٠خ ٚاٌّسبعج١خ
اٌّظٍسخ اٌزدبس٠خ
1 809 088,901
ٌٌٛحَ .اٌزدبسح
س.َ.
لفظح
961 190,267
ِكٔٓ١
1 263 770,713
اٌىاف
459 111,038
طفالً
2 427 830,684
ٔاتً
1 868 389,162
لاتً
990 916,629
إٌٍّر١ه
1 380 918,114
اٌم١هٚاْ
1 264 126,841
تٕىنخ
1 254 898,728
تانقٚ
2 853 931,992
تٕؼهٚي
1 809 211,485
تاظح
561 896,218
اٌمظهٓ٠
927 222,281
ٌ١ك ٞتٛو٠ك
947 032,847
لثٍٟ
394 695,744
ظٕكٚتح
741 318,194
وغٛاْ
535 812,202
ٌٍ١أح
479 333,231
ذٛون
239 778,263
ذطآ٠ٚ
298 315,053
اٌّٙك٠ح
956 015,571
أن٠أح
2 708 475,492
.32,772.331.72
اٌّدّٛع

اٌفبسق

ِظٍسخ اٌّسبعجخ
369,0197081

1 158,338

0833607309

1,113

39810,97369

201,471

9003397616

1,800

9 1,33607990

56 645,235

3 6,19817881

4 874,501

0039867831

351,984

3163,907099

787,828

39896097030

767,674

39090087919

1 902,298

96963,67999

5 753,970

36398307983

1 407,976

0839997886

691,550

0931807098
0908067800

5 856,775
1 374,188

1098,,7399

18,600

,9991679,8

720,282

0106,,7800

65,453

9,099,7963

94,050

910,,,7881

0,600

9069,37910

43,814

00893970,3
9,963197993
.3.2.323.21773

0,600
345,251

ٙٔ -بئ-ٟ
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ب -اٌفٛانق تِ ٓ١ظٍؽح اٌّؽاٌثح ِ ٚظٍؽح اٌرٛن٠ك :
ٌعٍد ِظٍؽح اٌّؽاٌثح نلُ ِؼاِالخ ِرؤذ ِٓ ٟـكِاخ اٌرٛن٠ك ٌٍٕح  2020لكنٖ  1.426.829ق،
ف ٟؼٌ ٓ١عٍد ِظٍؽح اٌرٛن٠ك نلُ ِؼاِالخ فٔ ٟفً اٌؼٕٛاْ لكنٖ  1.185.683ق أ ٞتفانق
 241.146قٕ٠انا.
ٌزا ٔٛط ٟثجشِدخ ػٍّ١بد ِمبسثخ دٚس٠خ رّىٓ ِٓ رزٌ٘ ً١زٖ اٌفٛاسق.
 )2متابعة أرصدة الحرفاء:
فٌما ٌتعلك بمتابعة أرصدة الحرفاء وخاصة وزارة التربٌة  ،الحظنا وجود فوارق بٌن لائمات أرصدة
الحرفاء المعدة على التوالً من طرف المصلحة التجارٌة والمصلحة المالٌة ومصلحة المحاسبة
وٌعود هذا االختالف إلى غٌاب التنسٌك بٌن المصلحة التجارٌة والمالٌة (خلٌة استخالص الدٌون) من
ناحٌة ،وبٌن المصلحة التجارٌة ومصلحة المحاسبة من ناحٌة أخرى.
لذلن ،و من أجل تأمٌن أكبر لدر ممكن من مصدالٌة الموائم المالٌة التً سٌمع ختمها بعنوان السنة
المحاسبٌة  ،2020و لتجنب أي تحفظات محتملة فً هذا المجال ؛ نوصً بالمٌام بأعمال مماربة بٌن
هذه المصالح للخروج بمائمات موحدة بٌنها أو تبرٌر الفوارق إن وجدت.
 )3فوترة عملٌات التورٌد:
على إثر معاٌنة بعض ملفات التورٌد للمركز ،بعنوان األعمال المرحلٌة لسنة  ،2020الحظنا أن
مصلحة التورٌد لم تمم بفوترة بعض عملٌات التورٌد ؛ و نذكر فٌما ٌلً العملٌات التً تم رصدها :
عدد الملف
19394001
19324001
18304008
19304004
18504007

تارٌخ الطلب
2019/03/26
2019/02/21
2018/02/08
2019/03/09
2018/06/04

تارٌخ االستالم
2020/06/18
2020/02/17
2020/02/17
2020/02/13
2020/01/21

المبلغ
2.7808774
1.4268230
1.8708649
3.6178911
1318296

لذا نوصً بالعمل على تدارن هذه الوضعٌة.

ٙٔ -بئ-ٟ
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 – IVالتصرف فً الشراءات والمخزونات
متابعة تطبٌك التوصٌات السابمة
أ – إجراءات التصرف فً الشراءات والصفمات العمومٌة
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّطور

1
الموردة
رفع المواد
ّ
ٌتحمل المركز ووزارة التربة والمؤسسات األخرى المتعاملة معه مصارٌف وخطاٌا
ناتجة عن التأخٌر المفرط المسجل فً رفع المواد الموردة عند دخولها إلى
الفضاءات والمجاالت التونسٌة.
٘ما ٚوأد ِظان٠ف اٌفىْ ٚاٌرؤـ١ه ،ؼٍة ػٕ١ح ِٓ اٌفٛاذ١ه٘ ،اِح ٍٔث١ا.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرفبدِ ٞثً ٘زٖ اٌّظبس٠ف  ٚاٌسذ ِٕٙب لذس اِ٦ىبْ.

√

2
اٌؼًّ ػٍ ٝاٌزم١ذ ثجشٔبِح خزُ اٌظفمبد :
لاَ اٌّهوى ـالي إٌٍٛاخ اٌّاػ١ح تئػكاق ٍِػ ٌٍظفماخ اٌر٠ ٌُ ٟرُ ـرّٙا ٚلاَ
تئػكاق تهٔاِط ِفظً ٌؼهع ِشان٠غ اٌظفماخ ػٌٍ ٝعاْ اٌظفماخ لاخ إٌظه
ٚػٍِ ٝعًٍ 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 ٝاٌزم١ذ ثٙزا اٌجشٔبِح اٌز٠ ٞؼزجش أداح ٘بِخ رؤد ٞإٌٝ
ا٦عشاع ثسً ٚرظف١خ اٌٍّفبد اٌؼبٌمخ

ٙٔ -بئ-ٟ

√
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ب -التصرف فً المخزون
التوصٌات

التطبٌك
نعم

فً
ال ّ
طور

ال

1
متابعة مخزون المواد األولٌة بالمطبعة
تبٌن من خالل متابعة إجراءات 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.
و تمت التوصٌة بالعمل على تدارن هذه الوضعٌة.

√

2
فضالت الورق
تبٌن من خالل مراجعة التصرف فً مخزون الورق أن كمٌة الفضالت من هذه
المادة بلغت سنة ( 2019حسب الوصوالت المعدة)  34.458كلغ.

√

و تمت التوصٌة بدراسة إمكانٌة الحد من هذه الفضالت.

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ 2020
 )1تطهٌر الضمانات البنكٌة المدٌمة العالمة
تبٌن لنا أن المركز ما ٌزال ٌحتفظ بجملة من الضمانات البنكٌة النهائٌة المتعلمة بمجموعة من
الصفمات المبرمة والذي ٌعود البعض منها إلى سنوات سابمة ،وتمثل هذه الوضعٌة عدم التمٌد بما جاء
باإلجراءات المانونٌة فً هذا المجال والتً تنص على ضرورة إرجاع الضمانات النهائٌة فً أجل ال
ٌتجاوز أربعة أشهر فً جمٌع الحاالت بعد لٌام صاحب الصفمة بتعهداته.
لذا نوصً بالعمل على تدارن هذه الوضعٌة
 )2إجراءات الجرد:
تبٌن لنا من خالل حضورنا فً بعض الوكاالت عند المٌام بالجرد المادي للكتب المدرسٌة فً أواخر
سنة  2020ما ٌلً:
 غٌاب بطالات التعداد ) ،(les feuilles de comptageفً بعض المراكز الفوارق المتحصل علٌها ٌمع إصالحها ،فً بعض الحاالت دون ترخٌص من الجهات المسؤولةعلى ذلن )،(validation sans autorisation
 عدم احترام مخطط التخزٌن فً بعض الحاالت، ال ٌتم استعمال " "le code à barreالموجود على الكتاب ،عند الجرد أو البٌع.لذلن نوصً بالعمل على تجاوز هذه النمائص.
ٙٔ -بئ-ٟ
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 )3معالجة الفوارق على مستوى مخزون الكتب
تبٌن لن عند متابعة عملٌات الجرد المادي لسنة  2020لمخزون الكتب بمختلف فروع المركز وجود
بعض فوارق بٌن المخزون النظري و المخزون المادي.
وعلٌه فإننا نوصً بالرجوع الى نتائج عملٌات الجرد ألواخر سنة  2020على مستوى جمٌع الفروع
ومعالجة الفوارق بٌن المخزون النظري و المخزون المادي ،ان وجدت.
 )4إجراءات حماٌة مخزون المواد االولٌة
عند معاٌنة اجراءات تخزٌن المواد االولٌة بالمخزن الرئٌسً ،الحظنا وجود النمائص التالٌة :
 اكتظاظ فً وضعٌة المواد المخزنة، عدم اعتماد اجراءات تخزٌن خاصة بالمواد المابلة لالشتعال، نمص فً التهوئة،لذلن نوصً بالعمل على تجاوز هذه النمائص.

ٙٔ -بئ-ٟ
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 – Vاٌزظشف ف ٟاٌّٛاسد اٌجشش٠خ
ِزبثؼخ رطج١ك اٌزٛط١بد اٌغبثمخ
اٌزٛط١بد

اٌزطج١ك
ٔؼُ

فٟ
اٌطٛس

ال

1
إػذاد لبٔ ْٛإطبس

√

ٌُ ٠مُ اٌّهوى تئػكاق لأ ْٛإؽان ِظاقق ػٍ ِٓ ٗ١لثً ٌٍطح اإلشهاف ٚلٌه ؽثما
ٌٍمٛأ ٓ١اٌعان ٞتٙا اٌؼًّ.
 ٚرّببذ اٌزٛطبب١خ ثبٌؼّببً ػٍبب ٝزظببٛي اٌّشوببض ػٍبب ٝلبببٔ ْٛإطبببس ِظبببدق ػٍ١ببٗ ِببٓ
طشف اٌ١ٙبوً اٌّؼٕ١خ.
2

رسغ ٓ١إخشاءاد ِزبثؼخ زضٛس ا٤ػٛاْ
ِٓ ـالي ِؼإ٠ح إظهاءاخ ِهالثح ؼؼٛن األػٛاْ ذثِ ٓ١ا : ٍٟ٠
 ف ٟتؼغ األؼ١اْ ال ٠رُ ذطث١ك ِموهاخ اإلقانج اٌؼاِح ٚاٌفاطح تؼهٚنج االٌرىاَتاٌرهاذ١ة ٚاإلظهاءاخ اإلقان٠ح اٌّرؼٍمح تؤٚلاخ اٌؼًّ.
 ِظٍؽح اٌّٛانق اٌثشه٠ح ال ذم َٛتظفح قٚن٠ح تئػكاق ت١أاخ أٌثٛػ١ح ٚشٙه٠ح فٟاٌؽاالخ اٌرٌ ٟعٍد ذؤـ١ها ف ٟـظٛص ؼؼٛن األػٛاْ ِٛٚاظثر ُٙػٍ ٝاؼرهاَ
اٌرٛل١د اإلقان ٞتاٌّؤٌٍح ٚلٌه تاالػرّاق ػٍ ٝاٌّالؼظاخ ٚاٌث١أاخ اٌّهٌٍح ِٓ
لثً اٌٍّؤ ٓ١ٌٚاإلقان.ٓ١٠

√
√

 الؼظٕا أٔٗ تاٌهغُ ِٓ اػرّاق اٌّهوى ػٍ ٝاٌرٕم١ؾ ا ،ٌٟ٢فئْ إٌّظِٛح اٌّرظٍحتآٌح اٌرٕم١ؾ غ١ه ِرظٍح ِثاشهج تّٕظِٛح اٌرظهف ف ٟاٌّٛانق اٌثشه٠ح.

√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚص ٘زٖ إٌمبئض
3

إخشاءاد اٌزظشف ف ٟاٌزى ٓ٠ٛاٌغٕٞٛ
الؼظٕا أْ ٍِفاخ اٌرى ٓ٠ٛذٕمظٙا تؼغ اٌٛشائك ِصً تطالح ذم ُ١١اٌّىٌٕ ،ْٛكاخ
ٚقػائُ ػٍّ١ح اٌرى ٓ٠ٛاٌّمكِح ِٓ ؽهف اٌّى ،ْٛاٌرمان٠ه اٌرم١ّ١١ح ٌٍؽٍماخ اٌرى١ٕ٠ٛح
ِٓ ؽهف األػٛاْ اٌٍّرف١ك.ٓ٠
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرسغ٘ ٓ١زٖ اٌٛضؼ١خ

ٙٔ -بئ-ٟ
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التطبٌك
التوصٌات

4

نعم

فً
ال ّ
طور

الملف الشخصً لألعوان
وجود بعض الوثائك ،على غرار المرارات التأدٌبٌة وبطالة العدد المهنً وغٌرها،
ٌعود تارٌخها إلى سنوات سابمة و "متمادمة" ،فً حٌن أن الملف ٌستوجب بعض
التحٌٌنات خصوصا على مستوى بطالة التسلسل المهنً وغٌرها.
وتمت التوصٌة بالعمل على تدارن هذه الوضعٌة.

5

ال

√

إجراءات التصرف فً العطل السنوٌة

√

 على إثر تفحص عٌنة من مطالب العطل السنوٌة الحظنا أن العدٌد من هذهالمطالب ال تحترم المدة الدنٌا بـ  84ساعة لبل موعد الخروج فً عطلة إذ أن أغلب
هذه المطالب تمدم ٌوم الخروج فً عطلة.
 ال تموم مصلحة الموارد البشرٌة بإعداد "سند الخروج فً عطلة"( .(titre de congé
وتمت التوصٌة بالعمل على تجاوز هذه النمائص.

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ 2020
اخشاءاد اٌزٕم١ظ
تاػرّاق ِموهج طاقنج ػٓ اإلقانج اٌؼاِح فٌٕ ٟح ِ 2020فاق٘ا أٔٗ ٔظها ٌٍظهٚف االٌرصٕائ١ح اٌر ٟذّه
تٙا اٌثالق ،أْ ػٍّ١ح اٌرٕم١ؾ ٌرى ْٛػٍ ٝأٚناق اٌؽؼٛن ٌعّ١غ اٌّظاٌػ ؛ ٚترفؽض ٘مٖ األٚناق الؼظٕا
ِا : ٍٟ٠
 ال ذؽر ٞٛاٌؼك٠ك ِٓ األٚناق ػٍ ٝإِؼاء اٌؼ ،ْٛأ ٚػٌٍ ٝاػح قـ ٚ ٌٗٛـهٚظٗ ٌىال اٌؽظر،ٓ١ ف ٟطٛنج ػكَ اإلِؼاء ،ال ذّىٓ أٚناق اٌؽؼٛن ِٓ ِؼهفح ِا إلا واْ اٌؼ ْٛف ٟػطٍح أ ٚف ٟؼاٌحغ١اب
ٌزا ٔٛط ٟثبٌؼًّ ػٍِ ٝؼبٌدخ ٘زٖ اٌٛضؼ١خ إٌمبئض.

ٙٔ -بئ-ٟ
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 –VIاٌزد١ٙضاد ِ ٚظبس٠ف اٌظ١بٔخ
متابعة تطبٌك توصٌات السنوات السابمة
أ -إجراءات اٌزظشف ف ٟا٤طٛي اٌثبثزخ
التطبٌك
التوصٌات

1

نعم

فً
ال ّ
طور

إخشاءاد اٌزظشف ف ٟا٤طٛي اٌثبثزخ
ِىٓ إٌظه ف ٟاإلظهاءاخ اٌّرثؼح ٌٍرظهف ف ٟاألطٛي اٌصاترح ِالؼظح ِا : ٍٟ٠
 ػكَ ٍِه ٍِف تإٌٍثح ٌىً األطٛي ٠رؼّٓ ٍٔفح ِٓ فاذٛنج اٌشهاءٍٔ ،فح ِٓٚطً اٌرٍٍِ ،ُ١ؽؼه أٚي اٌرؼّاي ؛
 غ١اب ٍِه تطالح ٌىً أطً شاتد ٠ؽر ٞٛػٍ ٝوً اٌّؼٍِٛاخ اٌفاطح تٗ ٔٚفضتاٌموه :نِى اٌعهق ،ذؼ ٓ١١اٌّاقج ،اٌمّ١ح األطٍ١حٍٔ ،ثح االٌرٙالن  ٚلٌه ٌى٠ ٟرُ
اٌرغالي ٘مٖ اٌثطالاخ إلػكاق اٌعكاٚي إٌٍ٠ٛح ٌإلٌرٙالواخ...

√
√

 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚص ٘زٖ إٌمبئض.
2

ال

ِششٚع ثٕب٠خ اٌّطجؼخ اٌدذ٠ذح
الؼظٕا أْ اٌّهوى تظكق ذش١١ك تٕا٠ح ٌٍّطثؼح اٌعك٠كج تّمهٖ االظرّاػٚ .ٟلك ذثٌٕ ٓ١ا ِٓ
ـالي ِهاظؼح ٘ما اٌٍّف ٚظٛق إٌمائض اٌراٌ١ح:
 األنع اٌّىِغ اٌرغالٌٙا ٌُ ٠مغ تؼك إؼاٌح ٍِى١رٙا إٌ ٝاٌّهوى،
 غ١اب اٌرهاـ١ض اإلقان٠ح اٌّطٍٛتح ٌمٌه.
ٚلٌه نغُ ػك٠ك اٌّهاٌالخ اٌرٚ ٟظٙرٙا اإلقانج اٌؼاِح ٌٍّهوى إٌ ٝاٌعٙاخ
اٌّؼٕ١ح ِٕم ٚ 2017إٌٍٛاخ اٌّٛاٌ١ح لظك ذٍ٠ٛح ٘مٖ اٌٛػؼ١ح اٌؼمان٠ح.

√

ٚرّذ اٌزٛط١خ ثّض٠ذ اٌؼًّ ػٍ ٝردبٚص ٘زٖ ا٦شىبٌ١بد.

ٙٔ -بئ-ٟ
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ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ 2020
 )1أدبص ثٕب٠خ اٌّطجؼخ اٌدذ٠ذح:
ذثٌٕ ٓ١ا ِٓ ـالي ِهاظؼح اٌٍّف اإلقانٚ ٞاٌفٌّٕ ٟشهٚع تٕاء اٌّطثؼح اٌعك٠كج ِا : ٍٟ٠
 ٌُ ٠ىررة اٌّهوى ػمك "اٌرؤِ ٓ١اٌؼشه "ٞػٍِ ٝشهٚع تٕاء اٌّطثؼحٚ ،لٌه ـالفا ٌٍمٛأٓ١ٚاإلظهاءاخ اٌّؼّٛي تٙا ف٘ ٟما اٌّعاي.
 أرٙد طٍٛؼ١ح اٌرؤِ ٓ١ػٍ ٝاألـطان تاٌؽؼ١هج تران٠ؿ  15أٚخ ٠ ٌُٚ 2020مُ اٌّماٚي اٌّىٍفتئٔعاو تٕا٠ح اٌّطثؼح اٌعك٠كج ترعك٠ك٘ا،
 ال ذم َٛشهوح األشغاي اٌّىٍفح تئٔعاو ِشهٚع اٌّطثؼح اٌعك٠كج ترمك ُ٠لائّح إظّاٌ١ح ػٓ ذمكَ األشغايػٕك إػكاق اٌىشٛفاخ.
ٌ ٚزا ٔٛط ٟثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚص ٘زٖ إٌمبئض.
 )2اخشاءاد اٌزظشف فٚ ٟعبئً إٌمً اٌزبثؼخ ٌٍّشوض:
ذثٌٕ ٓ١ا ِٓ ـالي ِهاظؼح إظهاءاخ اٌرظهف فٌٚ ٟائً إٌمً اٌراتؼح ٌٍّهوى ِا : ٍٟ٠
 غ١اب ِراتؼح تٛاٌطح ذطث١مح إػالِ١ح ٌّراتؼح اٌرظهف ف ٟأٌطٛي اٌّهوى ِٓ ٌ١اناخٚشاؼٕاخ.
 ٚظٛق اٌؼك٠ك ِٓ ٌٚائً إٌمً واي االٔرفاع تٙا ػٍ ٝغهان اٌشاؼٕاخ ٚاٌٍ١اناخ اٌراٌ١ح : ٚ 18337517 ٚ 18333129 ،18333128 ،18315528 ،18315527اٌرٌُ ٟ
٠مغ اٌثد فِ ٟآٌٙا تؼك.
ٚػٍ ٗ١فئٕٔب ٔٛط ٟثبٌؼًّ ػٍ ٝرسغ ٓ١اخشاءاد اٌزظشف فٚ ٟعبئً إٌمً اٌزبثؼخ ٌٍّشوض ؛
و الت ّسرٌع فً اإلعالن عن اإلستشارة بخصوص التفوٌت فً وسائل النمل التً زال اإلنتفاع بها.

ٙٔ -بئ-ٟ

25

اٌّشوض اٌٛطٕ ٟاٌج١ذاغٛخٟ
سعبٌخ اٌّشالجخ اٌذاخٍ١خ ٌغٕخ 2020

ِىزت ػجذ اٌدٍ ً١خٌٍّ ٟالعزشبسح
 ٚاٌزذل١ك  ٚاٌذساعبد ِ -شاخغ اٌسغبثبد

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

ب -إجراءات اٌزظشف ف ٟاٌغالِخ
التطبٌك
التوصٌات

1

ثشٔبِح اٌظ١بٔخ اٌٛلبئ١خ :
ال ٠ؼرّك اٌّهوى ػٍ ٝتهِعح ٍِثمح ذرؼّٓ ظّغ أػّاي اٌظ١أح اٌٛلائ١ح اٌر٠ ٟعة اٌم١اَ
تٙا ٚفما ٌٍفظائض اٌفٕ١ح ٌرع١ٙىاخ اٌّهوى ؼٍة ظكٚي وِٕ٠ ٟرُ ػثطٗ ٚاٌرم١ك تٗ
ػٍٍِ ٝر ٜٛاٌركـالخٚ .ف ٟغ١اب تهِعح ألػّاي اٌظ١أح اٌٛلائ١ح ال ّ٠ىٓ اٌرؤوك ِٓ أْ
وافح األشغاي اٌر ٟذرطٍثٙا األظٙىج ذُ اٌم١اَ تٙا ف ٟآظاٌٙا.
ٌٚزفبد ٞأ ٞطبسا ّ٠ىٓ أْ ّ٠ظ ِٓ اٌغ١ش اٌؼبدٌٕ ٞشبط اٌّشوض ٚخبطخ اٌزٛلف
اٌفدئ٣ٌ ٟالد فئٔٗ ِٓ اٌضشٚس ٞإػذاد ثشِدخ عٕ٠ٛخ ٌّخزٍف أػّبي اٌظ١بٔخ اٌالصِخ
ٚاٌزم١ذ ثٙب ػٍِ ٝغز ٜٛا٢خبي ٔظشا ٌّب رىزغ ِٓ ٗ١طجغخ ٚلبئ١خ رٙذف إٌ ٝاٌسفبظ
ػٍِّ ٝزٍىبد ٚرد١ٙضاد اٌّشوض.

2

إػذاد رمبس٠ش دٚس٠خ زٛي ِخزٍف ػٍّ١بد اٌظ١بٔخ
ال ٠م َٛاٌّهوى تظ١اغح ذمان٠ه ؼٛي ِفرٍف اٌركـالخ إٌّعىج ٌرؤِ ٓ١ؼٍٓ ٌ١ه
ػٍّ١اخ اٌظ١أح .وّا أْ اٌّهوى ٠فرمك ٌّٕٙع١ح ِرىاٍِح ف ٟـظٛص ذٛظ١ف اٌّؼط١اخ
اٌٍّرماج ِٓ ذكـالخ اٌظ١أح ٚ .وٕر١عح ٌمٌه ذث ٓ١أْ اٌّهوى ال ٠ؼرّك ػٍ ٝؽه٠مح
اٌظ١أح اٌر ٟذهذىى ػٍ ٝذؽٍ ً١أٌثاب ؼكٚز األػطاب ؽثما ٌّهاظغ أطٕافٙا ٚلً١
قنظح ذٛاذه٘ا ٌغهع اٌرٛطً إٌ ٝاذفال اٌركات١ه اٌّّىٕح ٌٍؽك ِٓ األػطاب أ ٚذٛلغ
ؼكٚشٙا ٚذالفٙ١ا ف ٟإؽان اٌظ١أح اٌٛلائ١ح.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثضشٚسح إػذاد رمبس٠ش دٚس٠خ زٛي ِخزٍف أػّبي اٌظ١بٔخ.

3

رذػٚ ُ١عبئً اٌسّب٠خ داخً اٌّشوض
تؼك االؽالع ػٍ ٝإظهاءاخ اٌٍالِح اٌّؼرّكج قاـً اٌّهوى ،ذثٚ ٓ١ظٛق اٌثؼغ ِٓ
إٌمائض ذرّصً ـاطح ف ٟػكَ ل١اَ اٌّهوى تركل١ك ٌالِح 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.
ٌّٚض٠ذ رٛف١ش ٚعبئً اٌسّب٠خ ٌٍزد١ٙضاد ٚا٤شخبص داخً اٌّشوض ،رّذ اٌزٛط١خ
ثبٌؼًّ ػٍ ٝردبٚص ٘زٖ إٌمبئض.
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 –VIIنشاط المطبعة
 -1متابعة تطبٌك توصٌات السنوات السابمة
التطبٌك
التوصٌات

1

أدٌخ ا٦خشاءاد
٠رُ اٌؼًّ قاـً اٌّطثؼح تاالػرّاق ػٍِ ٝعّٛػح ِٓ اإلظهاءاخ ف ٟشىً ِموهج.
وّا ذث ٓ١أْ اإلظهاءاخ اٌّرثؼح ذٍرٛظة إشهاء٘ا ِٓ ؼ١س األػّاي اٌّٛوٌٛح ٌىً
اٌّركـٍ ٓ١فٔ ٟشاؽ اٌّطثؼح.
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرس ٓ١١أدٌخ ا٦خشاءاد اٌّؼزّذح ثبٌزٕغ١ك ِغ ٚزذح اٌزذل١ك
اٌذاخٍٚ ٟػشضٙب ػٍِ ٝدٍظ ا٦داسح ٌٍّظبدلخ ػٍٙ١ب.

2

إػذاد رمش٠ش زٛي إداسح إٌشش:
قأتد إقانج إٌشه ػٍ ٝإػكاق ذمه٠ه ٌٕ ٞٛؼٛي ٔشاؽٙا ،إال أٔٙا ذٛلفد ػٍ ٝلٌه ِٕم
ٌٕح ٔٚ .2017ظها ألّ٘١ح ٘ما اٌرمه٠ه ٌّراتؼح إٌشاؽ ٚذم ُ١١اٌرٙالن اٌّٛاق
األ١ٌٚح ٚذّى ٓ١اإلقانج اٌؼاِح ِٓ اٌّراتؼح ٌرط٠ٛه ظهٚف اٌؼًّ ٚأٌاٌ١ثٗ ؛
رّذ اٌزٛط١خ ثبٌسشص ػٍ ٝاعزئٕبف إػذادٖ.

3

ِزبثؼخ اعزٙالن اٌّٛاد ا١ٌٚ٤خ
ِٓ ـالي االؽالع ػٍ ٝؽهق اإلٔراض ذث ٓ١أْ اٌٌٛائً اٌّؼرّكج ِٓ لثً ِطثؼح اٌّهوى
ال ذّىٕٙا ِٓ اٌرؽك٠ك ٚتظفح قل١مح ٌىّ١اخ اٌّٛاق األ١ٌٚح اٌّىِغ اٌرؼّاٌٙا .فمك ٌٛؼع
أٔٗ ال ٠مغ اٌرٕظ١ض ػّٓ ظمالاخ ِراتؼح اإلٔراض ػٍ ٝاٌّٛاق اٌر ٟذُ اٌرٙالوٙا.
 ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ:ٝ
 ِزبثؼخ اٌّٛاد ا١ٌٚ٤خٚ ،رٌه ثٛضغ آٌ١خ الززغبة  ٌٛٚثظفخ رمذ٠ش٠خ ٌٍىّ١بد اٌّضِغاعزٙالوٙب ف ٟػٍّ١خ اٌظٕغ ٚاٌزمذ٠شاد ا١ٌٚ٤خ ٌٍىّ١بد اٌّّىٓ إرالفٙب.
 -رضّ ٓ١اٌّؼط١بد اٌّزؼٍمخ ثأٔشطخ اٌطجبػخ ف ٟرطج١مخ ٠زُ إػذاد٘ب ٌٍغشع

4

رٛف١ش فضبء ِالئُ ٌّؼذاد اٌّطجؼخ
ٌٛؼع ف٘ ٟما اٌّعاي ػ١ك اٌفؼاء اٌّفظض ٌٍّطثؼح ،ـاطح تؼك قـٛي تؼغ
اٌّؼكاخ اٌعك٠كج ؼ١ى االٌرغاليٚ ،أقخ ٘مٖ اٌٛػؼ١ح إٌ ٝذالطك ِؼكاخ اٌطثاػح
تثؼؼٙا اٌثؼغ ٚإٌٚ ٝػغ تؼغ اٌّؼكاخ تؤِاوٓ ال ذرٛفه تٙا شهٚؽ االٌرغالي األِصً
ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرٛف١ش فضبء ِالئُ ٌّؼذاد اٌطجبػخ رغزد١ت ٌّؼب١٠ش
اٌغالِخ ٚرّىٓ ِٓ االعزغالي اِ٤ثً ٌّخزٍف ٚزذاد أ٦زبج

ٙٔ -بئ-ٟ
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اٌزٛط١بد
5

اٌزطج١ك
ٔؼُ

فٟ
اٌطٛس

إخشاءاد ٔمً ِٕزدبد اٌّطجؼخ إٌ ٝاٌّخضْ اٌشئ١غ ٟثّمش: ٓ٠
ذث ِٓ ٓ١ـالي اٌركل١ك ف ٟإظهاءاخ ٔمً ِٕرعاخ اٌّطثؼح ِٓ اٌىرة إٌٝ
اٌّفىْ اٌهئ ٍٟ١تّمهٌٍٕ ،ٓ٠ح ِ ،2019ا :ٍٟ٠
 ػكَ ٚظٛق ٚش١مح ذٍٍ ِٓ (décharge) ُ١ؽهف اٌّظٍؽح اٌّهًٌ إٌٙ١ا،ػكَ إقِاض ٘مٖ اٌؼٍّ١ح تإٌّظِٛح اإلػالِ١ح اٌّؼرّكج. ٚرّذ اٌزٛط١خ ثبٌؼًّ ػٍ ٝرذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ

√

ِالزظبد  ٚرٛط١بد أخش ٜػٍ ٝاثش رذخٍٕب ثؼٕٛاْ اٌغٕخ اٌّسبعج١خ: 2020
 )1رؼض٠ض اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍّطجؼخ
ٛ٠ظك تاٌّطثؼح ٌ 5ائم ٟأشغاي ػٓ  12آٌح ؽثاػح ِّا أق ٜإٌ ٝػكَ اٌرغالي ِعًّ ٘مٖ اٌّؼكاخ .وّا أْ
اٌىص١ه ِٓ ٘ؤالء األػٛاْ ُ٘ ف ٟؽه٠ك اإلؼاٌح ػٍ ٝاٌرماػك.
ٌٚزا فئٕٔب ٔٛط ٟثّؼبٌدخ ٘زٖ اٌٛضؼ١خ.
 )2غ١بة ِظٍسخ ٌٍظ١بٔخ
تبٌن لنا أنه ال ٌوجد لدى المركز أػٛاْ ِفرظ ْٛف ٟط١أح ٚإطالغ آالخ اٌطثاػح ٚوص١ها ِا ٍ٠رعئ اٌّهوى
إٌ ٝاٌّىٚق ٓ٠ف٘ ٟما اٌّعايِّ ،ا ٕ٠عه ػٕٗ ؽٛي ذؼطً ٌٌٛائً اإلٔراض ػٕك ؼكٚز تؼغ األػطاب.
ٌٚزا فئٕٔب ٔٛط ٟثزذاسن ٘زٖ اٌٛضؼ١خ
 )3رؼض٠ض ظشٚف اٌغالِخ ثبٌّطجؼخ
ذثٌٕ ٓ١ا ػٕك اٌرؽٛي إٌِ ٝمه اٌّطثؼح ٚظٛق ٔمض ف ٟتؼغ ٌٚائً اإلٔمان ٚاإلؽفاء
ٌٚزا فئٕٔب ٔٛط ٟثزذػٚ ُ١عبئً اٌغالِخ ثبٌّطجؼخ.

ٙٔ -بئ-ٟ
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٘زا وً ِب ٌذٕ٠ب ِٓ ِالزظبد ،رٛط١بد ٚالزشازبد ثؼٕٛاْ ا٤ػّبي اٌّشزٍ١خ ٌغٕخ ٙ١ٕٙٔ 2020ب طٍت
٘زا اٌزمش٠ش إٌٙبئ ٟاٌز٠ ٞظٍىُ فٔ 20 ٟغخخ.
ف ٟا٤خ١ش ،ال ٠غؼٕب إال أْ ٔمذَ خض ً٠اٌشىش إٌ ٝا٦داسح اٌؼبِخ ٚإٌ ٝوً إطبساد ٚأػٛاْ اٌّشوض اٌزٓ٠
لذِٛا ٌٕب وً اٌزغ١ٙالد ٔ٦دبص ٘زٖ اٌّّٙخ ف ٟأزغٓ اٌظشٚف.
ِغ إفبدرىُ ثإٔٔب ٔجم ٝػٍ ٝرِزىُ ٌزمذ ُ٠أ ٞإ٠ضبزبد إضبف١خ رطٍجٙٔٛب.
مع أسمى التحٌات وفائك التمدٌر واالحترام  -والسالم
مراجع الحسابات
عبد الجلٌل جملً
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