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تو�س وضما�ا لإل�تقال ارتأى املشرع يف هذه احلقبة التارخيية الدقيقة يف رسم املسار الدميقراطي يف 
السلمي للسلطة النأي بتنظيم هذه اإل�تخابات ألول مرة عن املصاحل اإلدارية وأوكل هذه املهمة إىل هيئة قا�و�ية 

  ".اهليئة العليا املستقلّة لإل�تخابات"حمايدة أطلقت عليها تسمية 
  

يف شكل  2011أفريل  18املؤرخ يف  2011لسنة  27 عددوأحدثت هذه اهليئة مبوجب املرسوم 
دون توضيح ملفهومها خاصة من حيث مرجعيات وقواعد التصرف يف املوارد املالية " هيئة عمومية مستقلّة"

و�ص املرسوم املذكور على منح اهليئة مرو�ة يف التصرف من . والبشرية والوسائل املادية اليت متّ وضعها على ذمتها
ة املسبقة للمصاريف العمومية ومن اإلجراءات اخلاصة بالصفقات العمومية دون خالل إعفاء �فقاهتا من الرقاب

  .إخضاع القوائم املالية إىل تدقيق خارجي للمصادقة عليها
  

ويف املقابل أخضع هذا املرسوم العمليات املالية للهيئة إىل رقابة عضوين من دائرة احملاسبات وخبري 
و�ص �ظامها الداخلي على ضرورة إرساء �ظام رقابة داخلية . ة احملاسباتحماسب وإىل الرقابة الالحقة لدائر

  .لإلجراءات اإلدارية واملالية يضمن سالمة و�زاهة وشفافية القوائم املالية
  

ومما ال شك فيه أن رقابة دائرة احملاسبات على العمليات املالية املنجزة من قبل اهليئة تندرج يف إطار 
  .ضع هلا هذه اهليئة قا�و�ا من حيث حسن إدارهتا لألموال املوضوعة حتت تصرفهااملساءلة اليت خت

  

        و�ظرا إىل أ�ّه مل يتم الشروع يف تركيز اهليئة العليا املستقلّة لإل�تخابات بكامل تركيبتها إالّ بتاريخ
فقد مثّل احرتام املوعد احملدد  2011ماي  31وال حتويل القسط األول من امليزا�ية إالّ بتاريخ  2011ماي  18

فكان على اهليئة تركيز خمتلف اهليئات الفرعية وتوفري اإلمكا�يات البشرية واللّوجستية . إلجراء اإل�تخابات حتديا
الضرورية وتأمني الظروف املناسبة على املستويني املركزي واجلهوي إلجناح املسار اإل�تخابي يف مجيع مراحله من 

  .يس وتسجيل وترشح واقرتاع وفرز وصوال إىل التصريح بالنتائجتكوين وحتس
  



6 
 

تولّت الدائرة إجناز مهامها الرقابية على العمليات املالية للهيئة باعتماد اإلجراءات واملنهجيات املتبعة و
السياق ومع مراعاة ويف هذا . عادة يف تنفيذ أعماهلا الرقابية واليت تتوافق مع املعايري الدولية يف جمال الرقابة

خصوصيات اهليئة توخت الدائرة األسلوب التحاوري معها يف خمتلف مراحل املسار الرقابي وصوال إىل التقرير 
  .النهائي مع اإللتزام بإدراج ملخّصات لردود اهليئة ضمنه

  

إطارات وقد اعرتضت الدائرة خالل إجناز هذه املهمة عدة صعوبات متثّلت أساسا يف مغادرة جلّ 
اهليئة الذين أشرفوا على خمتلف مصاحلها خالل فرتة تنظيم اإل�تخابات بعد إ�تهاء مهامهم مما حال دون احلصول 
على إجابات خبصوص عدد من املسائل اهلامة اليت أفرزها النظر يف العمليات املالية للهيئة وعدم توفّر الوثائق املثبتة 

وقد . اخلارج وتشتّت بعض امللفّات بني مصاحل اهليئة املركزية واهليئات الفرعيةلنفقات عدد من اهليئات الفرعية ب
  .أثّرت هذه الصعوبات على السري العادي لألعمال الرقابية للدائرة وعلى دقّة املعلومات املقدمة هلا

  

وأفضت أعمال الرقابة إىل الوقوف على مالحظات متحورت أساسا حول النقص على مستوى ضبط 
مرجعيات التصرف وعدم ضبط احلاجيات بدقّة وبصورة مسبقة وعدم إعمال املنافسة يف التزود باملواد واملعدات 

فضل الشروط من حيث اجلودة واخلدمات مما ال يضمن املساواة بني املزودين واحلصول على املعدات واخلدمات بأ
  .ات اإلعالميةالنقص اهلام املسجل يف املعد باإلضافة إىل والثمن

  
هذا فضال عن بعض أعمال التصرف اليت شاهبا إخالالت و�قائص وأمكن للهيئة تدارك تسويتها على 

  .إثر تدخل الدائرة
  

وقد حرصت الدائرة يف مرحلة التقرير النهائي املعد للنشر على متكني اهليئة من الرد ثا�ية على 
مالحظاهتا وذلك بصفة استثنائية باعتبار أ�ّه سبق للهيئة أن منحت هلا فرصة تقديم ردودها يف مرحلة 

قدم اهليئة يف أجوبتها على مالحظات وعموما، مل تت.املالحظات األولية واليت ضمنت ملخّصات منها صلب التقرير
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خاصة فيما يتعلّق بإعمال املنافسة  بعض التحفّظاتالدائرة مبؤيدات ودفوعات مقنعة حيث اقتصرت على 
  .ومالءمة معايري الرقابة مع الظروف اليت عملت فيها وبتأجري أعضائها

  
ة للمصاريف العمومية ومن القواعد وحري بالتوضيح أن املشرع لئن أعفى اهليئة من الرقابة املسبق

املنظّمة للصفقات العمومية فإن ذلك ال يعفيها من اعتماد آليات التصرف السليم ومنها خاصة واجب إعمال 
وخالفا ملا ذكرته اهليئة ضمن إجابتها، فإن . املنافسة الذي يعترب القاعدة العامة يف جمال إجناز الطلبات واخلدمات

جيب يف هذه "ة إىل احلاالت اإلستثنائية اليت أجاز فيها عقد الصفقات باإلتّفاق املباشر على أ�ّه القا�ون �ص بالنسب
هذه االستثناءات  ال حتول"كما ". الصورة ويف حدود اإلمكان أن ال يتم إبرامها إال بعد إشهارها والتنافس فيها

  ".فية واملساواةدون االلتزام بقواعد الشفا ...اليت يتعين تربير اللجوء إليها 
  

وإن استثناء اهليئة من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية ومن القواعد املنظّمة للصفقات العمومية ال 
ميكن أن يفهم إال يف حدود ما أقر من أجله وهو إضفاء املرو�ة على التصرف وهو ما اعتمدته الدائرة فعال لدى 

هيئة حيث أخذت بعني االعتبار كل املساعي اليت بذلتها اهليئة من أجل إحكام إجناز رقابتها على العمليات املالية لل
  . هذا التصرف
  

وعلى خالف ما ذهبت إليه اهليئة فإن الدائرة مل تؤسس مالحظاهتا خبصوص جتزئة الشراءات على 
القواعد املنظمة للصفقات العمومية وإمنا استندت يف ذلك إىل ما كان ميكن للهيئة أن حتصل عليه من ختفيض يف 

  . اإلمكان الثمن لو تعلّق الشراء بعدد مرتفع من �فس املقتنيات بعد جتميعها يف حدود
  

وقد توافقت تقارير جلّ املالحظني على أ�ّه كان للهيئة دور هام يف إجناح إ�تخابات الس الوطين 
التأسيسي غري أن السعي إىل حتقيق هذا اهلدف على أمهيته ال يعفي اهليئة بأي حال من األحوال من التقيد 

  .يما أن مواردها تتأتّى كلّيا من املال العامبالقواعد الد�يا املتعارف عليها حلسن التصرف ال س
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ولئن ال خالف يف أن اهليئة مطالبة بتحقيق �تيجة فإهنا كا�ت مدعوة إىل الوفاء بذلك يف إطار التقيد 
فالعامالن ال يتنافيان إذ أن تعامل اهليئة مع خمتلف املسائل ذات . مبتطلبات حسن التصرف يف األموال العمومية

أ�شطتها من وجهة حتقيق النتيجة وال من منظور بذل اهود فقط، كما أكّدت على ذلك اهليئة يف مواضع الصلة ب
متعددة من أجوبتها، ال ميكن أن حيول دون العمل، قدر املستطاع، على حتقيق االقتصاد يف الكلفة يف خمتلف 

  . جماالت اإل�فاق
  

لزمين أي يف ظروف غالبا ما كا�ت تفرض عليها وتدرك الدائرة أن اهليئة عملت حتت وطأة الضغط ا
وإزاء ذلك وخالفا ملا متسكت به اهليئة ضمن إجابتها . االجتاه حنو تلبية احتياجاهتا يف أفضل اآلجال املمكنة

فإن دائرة احملاسبات اعتمدت يف رقابتها إجراءات وقواعد التصرف اليت ضبطتها اهليئة لنفسها واليت وردت 
. اوالت جملسها و�ظامها الداخلي ومذكّرات العمل اليت أقرهتا ودليل اإلجراءات الذي وضعتهأساسا ضمن مد

كما سعت الدائرة إىل مالءمة معايري رقابتها مع واقع هذه اهليئة وحداثتها وظروف عملها والطبيعة االستثنائية 
وبالتايل فإ�ّه ال . ستندة إىل أساس صحيحوأخذت الدائرة بعني االعتبار وجهة �ظر اهليئة كلّما كا�ت م .لتصرفها

ضبطت أطرا مرجعية بصفة منفردة دون التأسيس ملنوال خاص باهليئة يأخذ "ميكن للهيئة االدعاء بأن الدائرة 
  ". بعني االعتبار كل اخلصوصيات اليت متيزها

  

ة يبقى واجبا متليه ومهما كا�ت الظروف فإن دائرة احملاسبات ترى أن حسن استعمال األموال العمومي
ضرورة احرتام قدسية تلك األموال اليت تتأتى هلا باعتبار مصدرها ووجهة املصلحة العمومية اليت جيب أن تنفق 

  . لتحقيقها
  

  :من جا�ب دائرة احملاسبات �قطتني أساسيتني فإ�ّها تثري مسألة تأجري أعضاء اهليئة  أما
  

ه ميكنها أن تتولّى من تلقاء �فسها حتديد املنح ال يعين بالضرورة أ�ّ ن االستقالل املايل للهيئةمفاد األوىل أ -
أحكاما خاصة هبذا اال  2011لسنة  27فلئن مل يسن املرسوم عدد . واإلمتيازات املخولة ألعضائها
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ومل يحل إىل �ص ترتييب أو �ظام قا�و�ي مرجعي العتماده لضبط مقدار املنح وطرق صرفها عالوة على 
جود سوابق أو جتارب شبيهة متكّن من االستئناس هبا يف هذه العملية فإن القاعدة القا�و�ية العامة عدم و

" ما يصدر من شخص ال يكون حجة له"من جملة االلتزامات والعقود تقضي أ�ه  548اليت سنها الفصل 
مم إا كان ينبغي معه أن يتمترتييب ملعاجلة هذه املسألة ؛  عتماد �ص 

عتدال يف حتديد قيمة مقابل اخلدمات خاصة فقد كان ينبغي توخي اإل ،مهما يكن من أمر�ية أ�ّه، ووالثا -
 متتّعهم، بدون وجه حق، بني ما صرف هلم من اهليئة ومواصلة مجعواأن عددا من هؤالء األعضاء 

 .من اهلياكل العمومية اليت ينتمون إليها هلممتيازات املخولة اإلوببكامل رواتبهم 

  

  
  



             املؤرخ يف 2011لسنة  27مبوجب املرسوم عدد �تخابات إلاهليئة العليا املستقلة لأحدثت 
 تتمتّع" هيئة عمومية مستقلة"وهي  على ا�تخابات الس الوطين التّأسيسي لإلشراف 2011أفريل  18

 . االستقالل اإلداري واملايلببالشخصية املعنوية و
  

مقرها تو�س العاصمة ومن هيئة مركزية ") اهليئة"يف ما يلي ( �تخاباتإلاهليئة العليا املستقلة لوترتكّب 
هيئة فرعية على مستوى  33 ومن 2011لسنة  546عضوا متّت تسميتهم مبقتضى األمر عدد  16تضم هي و

مت تعيني أعضاء قد و .البعثات الدبلوماسية باخلارجبراكز الواليات داخل اجلمهورية ومبمقراهتا و�تخابية الدوائر اإل
أمسائهم بالرائد الرمسي للجمهورية التو�سية بتاريخ قائمة يف و�شر  اعضو 364وعددهم اهليئات الفرعية بالداخل 

وهي باخلارج الفرعية  كما متّ مبوجب قرارات صادرة عن رئيس اهليئة تعيني أعضاء اهليئات. 2011أكتوبر  19
 عضوا 71تضم.  

  

أعاله تولت اهليئة ضبط �ظامها الداخلي الذي �ُشر  من املرسوم املشار إليه 7وعمال بأحكام الفصل 
�شر تقريرها  2012ماي  29وتولت اهليئة بتاريخ . 2011جوان  25للجمهورية التو�سية بتاريخ  الرمسي بالرائد

بالرائد الرمسي للجمهورية التو�سية وفقا  2012مارس  31إىل  2011ماي  10املايل الذي غطى الفرتة املمتدة من 
  .من �فس املرسوم 3ملا �ص عليه الفصل 

  

باهليئة املركزية  256 يتوزّعون بنيعو�ا  3753 ذا اجلهاز إىلالعاملني هبعدد األعوان  وقد ارتفع
  . (1)باهليئات الفرعية 3497و

  

 ا�تفعت اهليئةكما . د متأتية كليا من ميزا�ية الدولة.م 37الفرتة هذه املوارد املالية للهيئة خالل  وبلغت
جزء  إدراجمت و منظّمات دوليةكذلك من اجلماعات احمللية والعمومية ووبعض اهلياكل  ساعدات عينية من الدولةمب

 .(2)القوائم املاليةبمنها 
                                                            

 .)2012فيفري (معطيات مستقاة من تقرير اهليئة العليا املستقلّة لال�تخابات حول سري ا�تخابات الس الوطين التأسيسي  (1)
 . حسب القوائم املالية د  من قبل بر�امج األمم املتحدة للتنمية.م 0,418صندوق اقرتاع بقيمة  12000متثّلت يف  (2)
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) د.م 21,9(د توزّعت بني اهليئة املركزية .م 42,2خالل �فس الفرتة ما قيمته  �فقات اهليئةوبلغت 
أجور ومنح بقيمة  خبالصوتعلّقت ) د.م 1,8(واهليئات الفرعية باخلارج ) د.م 18,5(واهليئات الفرعية بالداخل 

 200متّ التزود هبا لدى حوايل  د.م �21,5اهزت مجلية مواد وخدمات بكلفة معدات ود وباقتناء .م 20,7
واملطبعة ) د.م 1,4(واملركز الوطين لإلعالمية ) د.م 3,5(هيكل عمومي وخاص من بينها وزارة الدفاع الوطين 

  ).د.م 3,5" (سريفرياما" جممعو) د.م 1(ومؤسسة التّلفزة التو�سية ) د.م 1,2(تو�سية الرمسية للجمهورية ال
  

ا مكّنها من مم د.م 7,2مببلغ  2012مارس  31متخلّدة بذمتها بتاريخ مل تتولّ اهليئة تسديد ديون و
 تاريخذا الاجلارية للفرتة الالحقة هل النفقات لتسديد هاستعمالمتّ  د.م 2,4مببلغ تسجيل فائض على مستوى السيولة 

  . د.م 4,9 احملاسيب إىل حد هذا التاريخ مبلغعجز يف حني �اهز ال
  

إىل الرقابة الالحقة آ�فا  املذكور 27من املرسوم عدد  3وختضع العمليات املالية للهيئة وفقا للفصل 
مهمة رقابية ميدا�ية هبدف التأكّد من مشروعية العمليات ويف هذا اإلطار تولّت الدائرة إجراء  .لدائرة احملاسبات

  . املالية ومن مدى استجابتها لقواعد حسن التصرف
  

ااالت املتعلّقة بالتّنظيم اإلداري واملايل وبالتصرف يف املوارد الدائرة  اليت أجرهتا فحوصاتالومشلت 
إضافة إىل  2012 مارس 31 باخلارج وبالقوائم املالية املختومة يفيف الشراءات وبنفقات اهليئات الفرعية والبشرية 

  . بعض العمليات اليت متّ تنفيذها بعد هذا التّاريخ
  

I- داري واملايلالالتنظيم ا  
  

 التّنظيم اإلداري  - أ 
  

تتكون اهليئة حسب �ظامها الداخلي من اهليئة املركزية ومثا�ي جلان قطاعية وجهاز إداري ومايل وفني 
ويتوىل دعوة بامسها مسي ناطق الرال ها وهولدى الغري رئيس" اهليئة"ل ميثّو. وهيئات فرعية على مستوى اجلهات

  .أعضائها لعقد جلساهتا واإلذن بالصرف لتسديد النفقات
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 دتأكّجراءات اليت تنظّم وتوثّق اجتماعات اهليئة املركزية حيث على اإللهيئة ل�ص النظام الداخلي و
ن به مسك دفرت يدووالكاتب العام ضبط جدول أعمال اهليئة  يعلى تولّمن هذا النظام  17و 16و 15فصول ال

  .بهويستخرج منه القرارات املضمنة  احماضر جلساهت
  

حماضر  ن من خالله أنتبي والذي 2012أكتوبر  25ومل تتحصل الدائرة على دفرت جلسات اهليئة إالّ بتاريخ 
 من حيث والال من حيث املضمون  هيئةيف كل احلاالت للشروط اليت �ص عليها النظام الداخلي للال تستجيب لسات اجل
ن تذكريا مبلخّص قرارات آخر جلسة ومتابعة تنفيذهات الو ةمرقّم غريعلى سبيل الذكر  هيإذ  كلالشتضم.  

  

ذين �صا على إحداث جهاز للهيئة اللّمن النظام الداخلي  27من �فس املرسوم والفصل  7وخالفا ألحكام الفصل 
مل يتم  تبين أ�ّهحتت إشراف ومتابعة اهليئة املركزية  تنفيذييدير عملياته مدير  يساعد اهليئة يف مهامها وإداري ومايل وفين 

   .ضبطها النظام الداخليمصاحل  6من بني  مصاحل 4تعيني مديرين على  مت يف املقابل و تنفيذيدير متعيني 
  

التنسيق بني اجلهاز  على توزيع أعمال اهليئة املركزية على جلان قطاعية تتوىلالنظام هذا من  18الفصل ولئن �ص 
مج بني الد مبدأ 2011جوان  30ت اهليئة خالل جلستها املنعقدة بتاريخ فقد أقر االداري واملايل والفين واهليئات الفرعية
  .واملالية والفنيةدارية اإلعضوية اهليئة املركزية ورئاسة املصاحل 

  

ي أو  ن املدير التنفيذيفادت الهيئة    خصوص عدم تعي
ّ
ن  تتقّدم"ه أن شح مجموعة من امل

هم بحزب التجّمع املنحّل بصفة فاعلة أو سلبية صاحبه 
ّ
ي الغرض غ أّن ارتباط جل إثر نشر إعالن 

ا ،  ي أجهزة الهيئة ومصداقي تخّوف من أن يكون انتداب مثل هؤالء الكفاءات من رفض وتشكيك 

ح آنذاك  ن (كما أّن مستوى التأج املق حة ) هريادينار ش فأال  5و 3ب وقصر املّدة الزمنية للمهمة املق

ما تقّدم الوقت أصبح هذا 
ّ
ه كل

ّ
ن لم يستقطب الكفاءات العاملة بالقطاع الخاص علما وأن شح ى امل ع

   ".نتخابيالانتداب أصعب باعتبار تقّدم املسار ٕالا 

  

املركزية دون التطرق إىل  اهليئةقتصر على حتديد مكو�ات إوعلى صعيد آخر اتّضح أن النظام الداخلي 
        مت اعتماده يف تاريخكما أن دليل اإلجراءات اإلدارية واملالية للهيئات الفرعية الذي . اهليئات الفرعية ةهيكل
الوقود والشؤون املالية و�ص على أبرز املهام املوكولة إليها واملتمثّلة يف التصرف يف الشراءات  2011 ربسبتم 05
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من ذلك أ�ّه  هذه املهام مل حيدد بدقّة اهلياكل اإلدارية املكلّفة بتنفيذه أ�ّ إالّ هباوالعناية  واملعداتون املوظّفني شؤو
اكتفى بضبط تركيبة كلّ من خلية الشراءات وخلية التصرف يف املعدات دون التطرق إىل اهلياكل اإلدارية املكلّفة 

  .بإجناز بقية املهام
  

ي ردها أفادت الهيئة  هو
ّ
ي ترك الهيئات الفرعية خالل شهر جوان " أن ...  2011تم الشروع 

ي ن  عمليات بالتوازي مع الشروع  ي هذه الظروف فإن الهيئة لم تكن لها ٔالاريحية ... تسجيل الناخب و

مثلت ٔالاولوية زم لضبط تصور عام لتنظيم الهيئات الفرعية وتنفيذ هذا التصور وإنما تال والوقت ال

ي املرونة لتحقيق النتيجة املرجوة بالنسبة ملختلف مراحل املسار الانتخابي ي تو علما  .القصوى للهيئة 

ي هذه النقائصبأّن  ى تال   ...".قسم الشؤون ٕالادارية واملالية عمل ع
  

من ضرورة إرساء �ظام رقابة داخلية  الداخلي للهيئة من النظام 4وخالفا ملا �ص عليه الفصل 
لإلجراءات اإلدارية واملالية واحملاسبية تضمن سالمة و�زاهة وشفافية القوائم املالية لوحظ اعتماد دليل لإلجراءات 

           حوايل أنباالدارية واملالية للهيئات الفرعية فقط ومل يتم سن دليل مماثل بالنسبة للهيئة املركزية ومصاحلها علما 
  .على املستوى املركزي اجنازهإمن مصاريف اهليئة قد متّ  % 82

  
ي رد الهيئة  اعتماد دليل لإلجراءات ٕالادارية واملالية خاص بالهيئات الفرعية كان  ّن أ"وجاء 

ن أن هذا التوحيد مضمون باملركز . ضروريا لتوحيد نفس املعاي بالنسبة لكل الهيئات الفرعية ي ح

ي مكان واحد يتطلب   دليل ٕالاجراءات بالنسبة للمركزكما أّن ترك ألن فريق العمل هو واحد ومتواجد 

ا اشروط ي والف من حيث ٕالانتدابات وتوف ٕالامكانيات  أّولية م استقرار هياكل الجهاز ٕالاداري واملا

ى ضغط الروزنامة ٕالانتخابية   ."املادية من مقّرات وأجهزة وهذا كان يتّم بصفة تدريجية عالوة ع

  

ليل اإلجراءات جتدر االشارة إىل أ�ه متّ إحداث وحدة للتدقيق الداخلي ملراقبة حسن تطبيق دو
الوحدة املذكورة باهليكل املكلّف بالشؤون  أحلقت وقد. وفقا ملا �ص عليه النظام الداخلي للهيئة اإلدارية واملالية

كما أ�ّه مل تتم موافاة الدائرة بنتائج املهمات الرقابية اليت قد . ما من شأ�ه أالّ يضمن استقالليتهااإلدارية واملالية وهو 
  .الوحدة املذكورة تكون أجنزهتا
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ي آخر املسار "وقد أفادت الهيئة  ي تّم  شهر  خالل  ٕالانتخابيأّن إحداث وحدة للتدقيق الداخ

كان الهدف ٔالاسا من إنشاء هذه الوحدة هو ٕالاحاطة وليس التدقيق و  2011سبتم من سنة 

وتّم إلحاق هذه الوحدة بمصلحة الشؤون ٕالادارية واملالية ألنه عمليا لم يكن هناك هيكل . واملراقبة

 مممهيكلة وفقا ملا هو متعارف عليه قائم، أو إدارة مركزية 
ّ
ذه املهمةمن ا ا يمك   .الاضطالع 

  

 املايل  التنظيم - ب 

  

التصرف فيها طبقا لقواعد التصرف يف يزا�ية تقديرية يتم اهليئة مل�ص النظام الداخلي على ضبط 
        بتاريخ ل عليها إالّها مل تتحصأ�ّ إالّ 2012منذ شهر أوت  امليزا�ية بوثيقة هذهوقد طالبت الدائرة  .الشركات

تتعلق بامليزا�ية  2011سبتمرب  13مراسلة موجهة إىل الوزير األول بتاريخ قدمت اهليئة  فقد .2013جا�في  10
          بالنسبة للفرتة املمتدة منوبالتزاماهتا السابقة  2011أكتوبر  31وسبتمرب  01التقديرية للفرتة املرتاوحة بني 

  .2011أوت  31حداث اهليئة إىل غاية إتاريخ 
  

 وبلغتد .م 39,1 تهقيمما  2011أكتوبر  31وماي  10 بنيللفرتة املرتاوحة  اتلتقديرا بلغتو
معطيات  على ةرتكزمبعض التقديرات  ومل تكن .د.م  37 اهليئة من الدولة لت عليهاعتمادات اليت حتصاإل

 يف حدودمت ضبطها  اليتموضوعية على غرار امليزا�ية املخصصة ألجور أعوان مكاتب االقرتاع والوحدات احمللية 
 وصرف مبلغ مكتب  8669 سوىه مل يتم فتح مكتب اقرتاع يف حني أ�ّ 12000ساس أد على .م 9,661
  .البنود األخرىد مت استعماله أساسا لتغطية �فقات .م 2,047 مببلغ افائض أفرزد مما .م 7,614

  

من النظام الداخلي إجراءات التصرف يف امليزا�ية والصالحيات املخولة  9إىل  6 من وضبطت الفصول
جملس اهليئة املركزية ويتوىل  عنرئيسها يف هذا اخلصوص حيث �صت على أن األذون بالصرف تصدر لللهيئة و

وقد .ف بالشؤون املاليةالشيكات والتحويالت البنكية باالشرتاك مع العضو املكلّ يضهو الذي ميو الرئيس تنفيذها
ذه األحكام هب التقيدينار إالّ أ�ّه مل يتم فوض الس للرئيس إصدار أذون بالصرف يف حدود سقف عشرة آالف د

   .اهليئةجملس ومتّ اإلذن بصرف عديد النفقات اليت فاق مبلغها السقف املذكور دون الرجوع إىل 
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ي رد الهيئة  يد والبنك وال لم تتعّد  أّن "وجاء  ى ال مجموع ٔالاذون بالّصرف املسحوبة ع

يد والبنك وال تتعّدى حدود د غ أّن .م 1,7د بلغت .أ 10سقف  ى ال ٔالاذون بالّصرف املسحوبة ع

  : مفّصلة كاآلتي. د.م 28,3د بلغ مجموعها .أ 10سقف 

  

ا من طرف الهيئة املركزية ومنح أعضاء  - قة بصفقات مصادق عل
ّ
أذون صرف متعل

ل .م 26,6وأجور وال بلغت 
ّ
  %   94,2د أي ما يمث

قة بمصاريف  -
ّ
ل .م 1,6بخصوص املسار ٕالانتخابي أذون صرف متعل

ّ
  ."% 5,8د وال تمث

  

ه تم خالل جلسة الهيئة املنعقدة بتاريخ "الهيئة كما أفادت 
ّ
تسوية هذه  2012ماي  18أن

ا العمليات  الوضعية ي بما ف ى القوائم املالية وكافة التقرير املا من خالل مصادقة مجلس الهيئة ع

  ."املالية موضوع املالحظة
  

التقرير املايل ال مل اهليئة على القوائم املالية وكا ن مصادقة جملستعترب الدائرة أويف هذا السياق 
إىل مصادقة ولو على سبيل التسوية على األذون بالدفع اليت صدرت عن رئيس اهليئة دون الرجوع  لمتثّ
رف اليت ال ائيس اقتصر على األذون بالصلس للرلس حيث أن تفويض اى مبلغها سقفيتعد           

  .ف دينار للنفقةعشرة آال
  

أن على  2011لسنة  27من املرسوم عدد  �3صت أحكام الفصل ا يتعلق مبراقبة تنفيذ امليزا�ية وفيم
وخبري حماسب  إدارة رئيس اهليئة للحساب املفتوح بامسها ختضع إىل رقابة ميارسها عضوان من دائرة احملاسبات

ومل يتسن لفريق الرقابة الشروع يف ممارسة مهامه إالّ  .اخلبري احملاسب ضمن الفريق الرقابي عدم تعينيلوحظ  هأ�ّ إالّ
 .علما بأن عضوي الفريق مل يتلقيا أي مقابل ألعمال الرقابة املنجزة 2011خالل شهر سبتمرب 

 
 
ّ
ي هذا الصدد أن اء  2011أوت  19بتاريخ  تّم "ه وأفادت الهيئة  دعوة مجلس هيئة الخ

اح خب محاسب  ى هذا املجلس اق اح خب محاسب وتو ن بالبالد التونسية الق ) ع- ز(املحاسب

ي بمق هذا ٔالاخ لم يحظ بموافقة الهيئة وتمت دعوة  ، غ أّن 2011سبتم  6ت مكتوب مؤرخ 

اح  ن الق اء املحاسب ه تمّسك خ 5مجلس هيئة الخ
ّ
شح للمهمة املعنية، غ أن ن لل اء محاسب

ي تقديم ترشحات إضافية حه ٔالاول ولم يرغب    .بمق
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شحات مباشرة للهيئة،  وبناء عليه، تولت الهيئة نشر دعوة عمومية بالصحف لتقديم ال

ي بتاريخ  4وتم التوّصل بـــ  ى التوا وارتأت الهيئة آنذاك  .2011أكتوبر  5سبتم و 27و 26مطالب ع

ل من 
ّ
ي شهرين من انطالق عمل فريق الرقابة املشك نوبعد حوا تطعيم  دائرة املحاسبات، أّن ب قاضي

اب موعد الانتخابات  قد يكون من شأنه  ر ومع اق
ّ
ي هذا الوقت املتأخ فريق الرقابة بخب محاسب 

  ."تعطيل عمله

  

ه مت أ�ّ يتضمن ما يفيدال دفرت حماضر جلسات اهليئة  أنعلى الدائرة  تؤكّدويف هذا اخلصوص 
  . عرض موضوع اخلبري احملاسب الذي مت رفضه على الس

  

كل الوثائق اليت طالبا هبا إلجناز  املكلّفني مبراقبة تنفيذ امليزا�ية القاضينيومل تعرض اهليئة على أ�ظار 
جنازها �قدا وملفّات الصفقات إقة بالنفقات اليت مت حماضر جلسات اهليئة املركزية والوثائق املتعلّ على غرارمهامهما 

يف تقريرمها  دائرة احملاسباتوقد أبدى عضوا . وجرد يف املعدات اإلعالميةجور األاملربمة ووثائق إثبات خالص 
ليات املالية املنجزة من قبل اهليئة املركزية واهليئات حتفّظا على العم 2012ماي  10املوجه إىل رئيس اهليئة بتاريخ 

  .الفرعية اليت مل متدمها اهليئة بالوثائق املتعلّقة هبا
  
ا الهيئة أفادت و   ي إجاب

ّ
ي إنجاز مراحل املسار  هانظرا لضغط الرزنامة وشروع"ه أن

ا فريق الرقابة املذكور، فقد تم عرض  ٕالاداريةالانتخابي قبل استكمال ترك مختلف هياكلها  بما ف

ى هذا الفريق  ي ترك فريق الرقابة املذكور إضافة لعدم العمليات املالية ع علما وأن التأخ املسجل 

بالتوازي مع إلزامية  2011لسنة  27وضوح حدود عمله ومنهجية هذا العمل صلب املرسوم عدد 

ي تنفيذ الرزنامة الانتخابي ي تأط الشروع  ة دون تأخ قد أربك عمل هذا الفريق وإمكانية مساهمته 

  ."ومراقبة العمليات املالية للهيئة
  

ما قيمته     2012مارس  31إىل غاية مجلة النفقات اليت مت خالصها �قدا  وعلى صعيد آخر بلغت
ولئن تقتضي قواعد حسن التصرف أن تتم  .لفرعيةمنها من قبل اهليئات ا % 87متّ تأدية حوايل . د.م 2,934

 اليت متّ خالصها �قدا لدى املصاريفتأدية النفقات �قدا فقط بالنسبة إىل املصاريف الطفيفة إال أ�ّه لوحظ أن      
        بأريا�ةباهليئة الفرعية  % 89من مجلة �فقاهتا ووصلت إىل حدود  % 60جتاوزت �سبة  فرعية هيئات 10
  .باملهدية وذلك بالرغم من فتح حساب بريدي لكل هيئة فرعيةباهليئة الفرعية  % 83و
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بنفقات أكل ووقود واتصاالت تتعلّق خاصة أن وثائق إثبات  كما لوحظ على مستوى اهليئة املركزية
بإجناز النفقة ومتسلّم املسؤول الذي أمر التنصيصات األساسية على غرار هوية  د ال تتضمن.أ 90وغريها حبوايل 

  . مما ال ميكّن من التأكّد من صرف كل تلك األموال يف أغراض ذات صلة بنشاط اهليئةاألموال واملواد واخلدمات 
  

وجتدر اإلشارة إىل أن اهليئة مل حتدد السقف األقصى الذي يتعين عدم جتاوزه عند تأدية النفقات 
واليت يساوي أو يفوق مبلغ كلّ  �قدا باهليئة املركزيةعمليات الدفع  عدد ويف غياب هذا االجراء ارتفع. �قدا

  عملية مببلغ فردي يساوي أو يفوق 80 منهاد، .أ 306، مببلغ مجلي يساوي عملية 300 إىل د 200واحدة منها 
  .ومنح مهمات باخلارج ومصاريف خمتلفةأجور أعوان تعلّقت أساسا خبالص  د 1000

  

ي الخزينة وجاء برّد  ن موظف للتصّرف  ه تّم تعي
ّ
ي الخزينة أن الهيئة بخصوص التصّرف 

وهو املوظف الوحيد الذي يحفظ الخزينة . الوحيدة بالهيئة املركزية وذلك منذ بدأ املسار ٕالانتخابي

ي خزانة مؤّمنة م ٔالاموال ال تحفظ 
ّ
 وأّن الظروف الاستثنائية ال. وينجز عمليات الصرف نقدا ويسل

ي عمليات التسجيل قبل  ك الهيئات الفرعية ال شرعت  ى ل ي املراحل ٔالاو ا خصوصا  عملت ف

ى خالص النفقات مباشرة من الصندوق وهو ما يتجه معه  استكمال هياكلها الادارية، ا ع أج

ى تجنبه مستقبال ه تّم مسك دف ُيدّون فيه يوما بيوم . التأكيد ع
ّ
جميع العمليات وأضافت الهيئة أن

ى إعداد جدول شهري يفّصل جميع العمليات ال تّم صرفها نقدا  ال يقع صرفها نقدا باإلضافة إ

ف بالشؤون ٕالادارية واملالية
ّ
  .وُيصادق عليه رئيس الهيئة والعضو املكل

  

ا بديال فإ�ّه كان ينبغي أن يتمتلك املصادقة متثّل إجراء رقابي اإلمضاء  ولئن اعتربت اهليئة أن
  .على وثائق الصرف من قبل متسلّمي تلك األموال

  

وعلى صعيد آخر لوحظ أن األذون بصرف النفقات عرب احلسابات الربيدية والبنكية لفائدة األعوان 
والعملة ومسدي اخلدمات ال يتم عرضها على املوافقة املسبقة لرؤساء املصاحل املركزية واهليئات الفرعية ذات 

  .تنفيذها، إضافة إىل عدم إجناز مقاربة شهرية للكشوفات البنكية والربيدية مع الوثائق احملاسبيةالصلة قبل 
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II - ةف يف املوارد البشريالتصر   
  

عضاء اهليئة أليف شكل منح  صرفهامتّ  (1)د.م 20,7البشرية حوايل بعنوان املوارد عباء األبلغت 
 مببلغ يف شكل منح كذلك و د.م 8,3 �اهزتوالفني ألعوان اجلهاز االداري واملايل املركزية واهليئات الفرعية وأجور 

  .لفائدة أعوان التسجيل واالقرتاع د.م 12,4
  

 واهليئات الفرعية  منح أعضاء اهليئة املركزية  - أ
  

ارتفعت منح أعضاء بينما د .أ 739بلغت قيمة املنح اليت متّ صرفها لفائدة أعضاء اهليئة املركزية 
   .د.م 4حوايل  اهليئات الفرعية بالداخل إىل

  
على ضرورة تفرغ أعضاء اهليئة املركزية  2011لسنة  27من املرسوم عدد  �6ص الفصل وقد 

متّ مقابل تفرغهم  لة لألعضاءمتيازات املخوويف غياب آلية تضبط املنح واإل. واهليئات الفرعية ملمارسة مهامهم
إسناد منحة أو اعتماد "النظر يف وضعية األعضاء و�ظام تأجريهم بني  2011ماي  31خالل اجللسة املنعقدة يف 

إىل يقتضي بالنسبة الذي املساواة  إمبداعتماد  2011جوان  17بتاريخ واقرتح رئيس اهليئة ". �ظام بروتوكويل
أما العضو الذي . املنحة ألعضاء الذين هلم صفة عون عمومي أن يتم إسنادهم الفارق بني أجورهم األصلية ومبلغا

 . اجللسة هذه خالليف هذا الشأن  قرار يأاختاذ ومل يتم . ليست له صفة عون عمومي فتسند له كامل املنحة
  

د شهريا خالية من  3000مببلغ باهليئة املركزية حتديد منحة لكل عضو  2011جوان  30ومتّ بتاريخ 
لكلّ من يطلبها وحتمل اهليئة مصاريف إقامة  "سيارة الئقة"توفري ة أخرى على غرار يوامتيازات عيناألداء 

 .األعضاء غري املقيمني بتو�س بالنزل أو بشقق مؤثّثة
  

                                                            
  .باخلارج هبذا العنوانباعتبار أعباء اهليئات الفرعية  (1)
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إسناد منحة تفرغ ألعضاء " 2011جويلية  30كما قررت اهليئة خالل جلستها املنعقدة بتاريخ 
اء من املهن احلرة والقطاع اخلاص ومبلغ د شهريا كأجر صاف تسند إىل األعض 1500اهليئات الفرعية حبساب 

د شهريا لألعوان العموميني وشبيههم ممن تنطبق عليهم وضعيات الوضع على الذمة على أن حيتسب سريان  500
 ".املنحة بداية من تاريخ مباشرة كل عضو

  

الرتفيع يف  2011أوت  25اهليئة خالل جلستها املنعقدة بتاريخ  وخالفا لكلّ الفرضيات السابقة قررت
مبفعول رجعي بداية من و كمبلغ صافد شهريا  5000د إىل  3000من املسندة ألعضائها مقدار املنحة الشهرية 

        الرتفيع يف مقدار املنحة املسندة لفائدة أعضاء اهليئات الفرعية إىل  قررتكما . تاريخ مباشرة املهام باهليئة
هذا التغيري اجلذري  ليعلّومل يتضمن حمضر اجللسة ما . اية من مباشرة املهامد شهريا مع مفعول رجعي بد 2000

ألعضاء اهليئات  % 33و�سبة  ألعضاء اهليئة املركزية % �66,66سبة الذي بلغ يف املنح  والرتفيعيف �ظام التّأجري 
  . لألعضاء اآلخرين % 300 �سبةو الفرعية الذين ال يعملون بالقطاع العام

  

ي للقيمة الحقيقية للخدمات "أفادت الهيئة و  ى تقييم موضو ي املنحة استند إ فيع  أّن ال

ن من القطاع  ي الدخل بالنسبة لألعضاء القادم ن الاعتبار للنقص الكب الحاصل  املسداة ؤالاخذ بع

م ن من القطاع الخاص وأصحاب املهن الحّرة أمك ي تلك  الخاص علما وأّن أعضاء الهيئة القادم

م بسبب تفّرغهم للعمل بالهيئة وصعوبة  م لحرفا م بشكل كب جّراء فقدا ة معاينة تضّرر مكات الف

ي  جاعهم بعد غياب حوا ة  7اس ى كامل ف ي املنحة ع فيع  ي ال ا وهو ما بّرر بشكل موضو أشهر ع

ى ى أن مّدة التكليف تنعكس عادة وبصفة موضوعية ع ه ال  العمل عالوة ع
ّ
مقدار املنحة ضرورة أن

تبة ع ة طويلة مع تكليف قص املّدة نيمكن مقارنة املنح امل   ."العمل لف

  

  وأضافت
ّ
ّن"ه الهيئة أن أّن طبيعة املهمة املنوطة بعهدة ٔالاعضاء وضرورة  التأكيد يتع

ي مستوى يكفل م من منح  ض تمكي م كل أشكال الضغط وخاصة املاّدي منه يف عدم  تجني

م واستقاللية قراراهم صلب الهيئة ا املساس من حيادي   .تعّرضهم ألي ممارسات من شأ

  

ي املنحة من  فيع  ى .أ 3أّما بخصوص إقرار ال                  جلسة د، يّتجه التوضيح أّن .أ 5د إ

ي تزامنت مع اتخاذ قرار ضبط سلم أجور موظفي الهيئة الذي تضّمن أجور  2011أوت  25 املديرين 

ى  3د وأجر املدير التنفيذي من .أ 3حدود   إوهو ما اقت مراجعة منح ٔالاعضاء ضمانا ملبد. أد 5أد إ

ي التأج   "التناسق 
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ي مجال السلطة التقديرية " أّن الهيئة كما تضيف  ا تدخل  ى كو مالحظة الدائرة عالوة ع

ا ال تجد )contrôle d’opportunité(الدائرة  للهيئة املستقلة غ الخاضعة لرقابة الجدوى من قبل ّ ، فإ

شمل الوظيفة العمومية وقطاع املؤسسات واملنشآت ت" القطاع العام"أساسا قانونيا ضرورة أّن عبارة 

 
ّ
ى الصعيدين إن يشهدان يذالعمومية الل ي مستوى التأج كما أن القطاع منظم ع ختالفا واضحا 

ي لتأط عمليات ن أّن عضوّية الهيئة ال  ٕالاداري واملا ي ح هم ،  ن ومسارهم امل وتأج انتداب املوظف

ى مع القانون ٔالاسا للوظيفة العمومية والقانون ٔالاسا  ى ٔالاقل ع ي هذه الخانة ع تدخل 

فون بمهمة وليسو 
ّ
ى مع  األعوان الدواوين واملنشآت العمومية ذلك أّن أعضاء الهيئة مكل ن ع موظف

نهذه ا   .لقوان
  

لإل�تخابات أعضاء اهليئة العليا املستقلة  ا�تفع هبابداء رأيها يف مبلغ املنح اليت إ تعترب الدائرة أنو
األجور بمقار�تها  التصرف يف األموال العمومية كما أن ىعل الرقابة املوكول إليها إجراؤها إطاريف  يندرج

  .ميزا�ية الدولةمصدر متويلها املتأتّي من  أساسايربرها  العموميالقطاع املنح اليت يتقاضاها أعوان بو
  

ها الذي بررته اهليئة بتزامنه مع اعتمادها سلم أجور ئأعضا يف منح بإقرار الرتفيعويف ما يتعلق 
 أن باعتبارالدائرة تبدى حتفظا على هذا التربير  د فإن.أ 5د إىل .أ 3يضبط أجر املدير التنفيذي من 

  .ضبط أجر املدير التنفيذي تولّتاهليئة هي اليت 
  

منحا وبالتايل فهي ختضع وجتدر اإلشارة إىل أن اهليئة اعتربت أن املبالغ اليت تسند لألعضاء متثّل 
وتبعا لذلك . األداء الناجم عن ءالعبحتملت ميزا�ية اهليئة و. % 15األداء بنسبة للخصم من املورد بعنوان 

الفرعية على اهليئات املركزية و ةعضو من أعضاء اهليئ املبلغ اخلام الذي تكفّلت به اهليئة بعنوان منحة كلّ ارتفع
  .شهرياد  2.352ود  5.882التوايل إىل 

  

ف بالشؤون االدارية واملالية واصل التمتع باملنحة خالل عضو املكلّال خالفا لباقي أعضاء اهليئة فإنو
وعلى  �تخاباتي سنة بعد تاريخ اإلأ �2012وفمرب  30بتاريخ  رت اهليئةوقد قر .2012سنة من وىل الثالثية األ

التقليص مع  2012جا�في  ة بداية من غرةة واملاليداريؤون اإلتعيني العضو املذكور مديرا لقسم الش" التسوية"سبيل 
  .ل عليها هبذا العنواند وتصفية التسبقات اليت حتص 3000د إىل  5000يف مبلغ املنحة الشهرية من 
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                  يسري منذ  مهمهااألعضاء مليالحظ أن اهليئة املركزية اعتربت أن تاريخ مباشرة و
 2011ماي  20املؤرخ يف  2011لسنة  546بعدما متّ اعتماد تاريخ صدور األمر عدد  2011ماي  10 تاريخ

 خالل شهر  على سبيل التسوية ،ترتّب عن هذا القرار صرفقد و .واملتعلّق بتسمية أعضاء اهليئة املركزية
إىل  املدفوع وارتفع املبلغ اجلملي. منهم د لفائدة كلّ األعضاء باستثناء القضاة 1.870بقيمة مبلغ  2011جويلية 

والكاتب  هبرتكيبتها الكاملة واليت مت خالهلا ا�تخاب الرئيس و�ائباملركزية أن أول جلسة للهيئة بد علما .أ 24,310
أعضاء  مباشرةوكان من املفروض اعتماد هذا التاريخ لضبط ا�طالق  2011ماي  18بتاريخ  ا�عقدتقد  العام

  .اهليئة ملهامهم
  

ي ردها أفادت الهيئة  ي لعمل أّن "و ل اجتماع تاريخ أوّ  2011ماي  9 كان يوم  هاالانطالق الفع

عقد ثاني  تّم  فيمابمقر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وٕالاصالح السيا والانتقال الديمقراطي 

ي  ي ضّم قتصادي وٕالا بمقر املجلس ٕالا 2011ماي  10اجتماع لها  من أعضاء الهيئة  اعضو  13جتما

ابكامل  2011ماي  18عقد أّول جلسة يوم  تّم  وقد .املركزية ي  قضاة تّم  3باعتبار  أي تركيب م  انتخا

  .مرحلة ثانية
  

الذين يعملون بالقطاع واهليئات الفرعية أعضاء اهليئة املركزية  أن للدائرة وإضافة إىل ذلك فقد تبين
اليت صرفت هلم من قبل اإلدارات اليت ينتمون إليها العينية رواتبهم وامتيازاهتم كامل ع بواصلوا التمتّ (1)العمومي
  .غهم للعمل باهليئة بالتوازي مع املنح اليت صرفت هلم من قبل اهليئةفرتة تفر طوال

  

ولتصحيح هذه الوضعية تطالب الدائرة اجلهات العمومية اليت ينتمي إليها بعض أعضاء اهليئة املركزية 
املنح اليت أسندهتا واهليئات الفرعية الذين صرفت هلم أجورهم خالل فرتة مباشرهتم العمل باهليئة، بالتوازي مع 

ه حق إىل خزينة الدولة وإعالم الدائرة هلم اهليئة، بإصدار أذون بإرجاع مبالغ األجور املصروفة على غري وج
  .بذلك

  

                                                            
  .عو�ا 170حوايل   (1)
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ا من قبل أعضاء الهيئة املركزية  ّن أ"وأفادت الهيئة  تسوية وضعية ٔالاجور املتحصل عل

ى  ي وضعية الوضع ع م ٔالاصلية بحكم وجودهم  ن للقطاع العام من إدارا والهيئات الفرعية التابع

   ."الذمة لدى الهيئة تعت مسألة إدارية ترجع بالنظر بصفة حصرية لإلدارات ٔالاصلية
  

د تعلّقت أساسا مبصاريف إقامة ثالثة أعضاء .أ 70,712وحتملت اهليئة تكاليف أخرى يف حدود 
. 2011ماي إىل موفى شهر ديسمرب  18باهليئة املركزية بأحد النزل من صنف أربعة جنوم خالل الفرتة من 

  .2012فيفري  15وتواصلت إقامة أحدهم بنزل آخر إىل غاية 
  

ي هذا ال ى ما بعد             "خصوص وأفادت الهيئة  ا املركزية واصلوا مهامهم إ أّن أعضاء هيئ

ي صياغة تقرير نشاطها وتقريرها . 2011ديسم  31 ا واملساهمة  وذلك من خالل حضورهم الجتماعا

ن من كراء شقق نظرا لضغط الّروزنامة ٕالانتخابية
ّ
ا لم تتمك ّ ي وأ   ".املا

  
متيازات املخولة ألعضاء اهليئات على املنح واإل تلحتص )غ.س(السيدة تبين أن  ومن �احية أخرى

   .اليت �شرت بالرائد الرمسي للجمهورية التو�سيةوكون ضمن تركيبة أعضاء اهليئة الفرعية بأريا�ة يالفرعية دون أن 
  

اليت أهنت  �2011وفمرب  12مذكرة الكاتب العام املؤرخة يف عليه ه خالفا ملا �صت عاينت الدائرة أ�ّو
واملكلفني ها وكتاهبا العامنيئباستثناء رؤسا �2011وفمرب  15غ أعضاء اهليئات الفرعية بداية من تاريخ تفر 

بعض األعضاء ممن ليست هلم إحدى هذه الصفات واصلوا التمتع مبنحهم إىل ما بعد  بالشؤون االدارية واملالية فإن
اهليئة الفرعية بأريا�ة  عن )غ.س(السيدة أن املثال يف هذا اخلصوص  ذكر على سبيليواملذكور أعاله تاريخ ال
 .اهليئة الفرعية باملهديةعضو ب )م.م(السيدة و

  

د  كما عاينت الدائرة أنالذي  1اهليئة الفرعية �ابلب عضو) ح.ش(السيعلى  إل على وجه اخلطحتص
من قبل اهليئة يف هذا  لههذا املبلغ رغم عديد املراسالت املوجهة  إرجاعدون أن يتولّى  د 2.848,710مبلغ 

  .اخلصوص
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راة الدائرة اعتمدت يف رقابتها  هذا وجتدر اإلشارة إىل أنعلى منح أعضاء اهليئات الفرعية على ا
ه النهائي وقد مت قبل ذلك ق بأذون صرف املنح الذي قدمته اهليئة على أ�ّالدفرت احملاسيب املتعلّاملعلومات املضمنة ب

  .هما يتضمنان عدة أخطاءضح أ�ّتّاتقديم دفرتين لنفس الغرض 
  

هبذا الدفرت أ�ّ املدرجةن من خالل التثبت يف منح أعضاء اهليئة الفرعية بأريا�ة وباملهدية ويتبين ه يتضم
حجزها من  مع ذلك متّه ينص على صرف تسبقات على املنح ألعضاء مل  حيصلوا عليها وقد أخطاء حيث أ�ّ

ن على و�تفع هبا أعضاء آخرإحجز تسبقات  ه مل يتممنحهم على غرار عضو باهليئة الفرعية باملهدية يف حني أ�ّ
  . غرار عضو باهليئة الفرعية بأريا�ة

  

 األعوان ا�تداب  -  ب
  

 مجلتهما  2012مارس  إىل موفّىعو�ا  478وايل ح عددهموأعباء األعوان املنتدبني مجلة  بلغت
مسامهات اهليئة بعنوان التغطية اإلجتماعية و د.م 1,894د توزّعت بني أعباء تأجري مبا قيمته .م 2,209

متّ عو�ا  118 استفادت اهليئة من خدمات أعوان عموميني �اهز عددهمكما . د.أ 315وحوادث الشغل حبوايل 
  .د.أ 668,5هتم لفائد اليت صرفتهاوفاقت املبالغ وضعهم على ذمتها 

    

خاص  املصادقة على سلّم أجور 2011أوت  5تولّت اهليئة املركزية يف جلستها املنعقدة بتاريخ و
 معايري تم ضبطمل يو. )صافية(د  5.000ود  450مستوى تأجري تراوحت بني  11وظائف و 8تضمن  بأعواهنا
وجتدر . باستثناء األقدمية ااألجور املوافقة هل قيمةحتديد خصوص إسناد اخلطط والوظائف و يف واضحة

 دد إىل أندينار 900من األعوان تقاضوا أجورا صافية مل تتجاوز  % 95اإلشارة يف هذا الص.  
 

ى أّن  ي هذا الخصوص إ قة بالوظائف "وأشارت الهيئة 
ّ
ضبط املقاييس واملعاي املتعل

سعا من الّزمن يسمح بصياغة نظام تأج متكامل 
ّ
ب مت

ّ
ومتناسق مع خصوصية الهيئة والخطط يتطل

ا من املوارد البشرية ّ حاجيا   ".نظرا لتعّدد ٕالاختصاصات الضرورية ال تل
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لألعوان املنتدبني باهليئة املركزية  بالنسبة العضو املكلّف بالشؤون اإلدارية واملالية كال من اتّضح أنو
ذلك حيث متّت معاينة  مخيول هل تفويضوذلك يف غياب أعوان  إبرام عقود ا�تداب واتولّورؤساء اهليئات الفرعية 

ال يتوفّر فيها قرار  امللفّاتمن تلك  29كما أن . ملفّا متّ فحصها (1)50ملفّا من مجلة  41هذا اخللل بالنسبة إىل 
رئيس اهليئة تولّى وقد  .من النظام الداخلي 13ملقتضيات الفصل مصادق عليه من رئيس اهليئة خالفا  ا�تداب

  . على إثر تدخل الدائرة �تداباملصادقة على قرارات وعقود اإل
  

 ة تراوحت بني  أعوان 7واتّضح أنلوا على زيادة صافية يف أجورهم الشهريد مل  1200د و 50حتص
إالّ  ستّة أعوان أجوراملصادقة على قرارات الزيادة يف  تولّي مل اهليئة رئيسعلما بأن  يتسن الوقوف على ما يربرها

  .إثر تدخل الدائرةعلى 
  

تكوين  منها�ص دليل اإلجراءات اإلدارية واملالية على أ�ّه يتعين على كلّ ويف خصوص اهليئات الفرعية 
  .جلنة ا�تداب إالّ أ�ّه مل يتسن التأكّد من تفعيل هذه اللّجان �ظرا إىل عدم موافاة الدائرة مبحاضر جلساهتا

   

معايري خبصوص حاجيات اهليئات الفرعية من األعوان وهو ما ساهم يف  ضبطعدم لوحظ  كما
 تراوح املعدل الشهري لعدد األعوانفقد . تأجريهم كلفةتفاوت بينها يف عدد األعوان املنتدبني ويف  تسجيل
دون  ملعدل الشهري لألجر اخلامتراوح او .(2)عو�ا يف توزر 21,9و 1يف �ابلعو�ا  2,7باهليئات الفرعية بني اإلداريني

و�تيجة لذلك  .د يف أريا�ة 703ووصل إىل  د 577و د 437بنيتباعا  اعتبار الساعات اإلضافية يف كال اهليئتني
 إىل وذلك د يف توزر .أ 114و 1د يف �ابل.أ 10ر اخلام اليت تراوحت بني و تسجيل تفاوت هام يف كتلة األجمتّ

  .  2012موفّى مارس 
  

أعوان إالّ أن  7 عدل �اهزأعوان مبولئن تولّى عدد من اهليئات الفرعية على غرار سليا�ة وقفصة تشغيل 
  .% 38د أي بنسبة تفاوت تناهز .أ 40,576د و.أ 29,404بني  على التوايل تراوحت األجور اخلام مجلة

                                                            
  .ملفّا على مستوى اهليئات الفرعية 24ملفّا على املستوى املركزي و 26 (1)
  .املرفق بإجابة اهليئة 10وفقا للملحق عدد   (2)
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ن تّم الهيئات الفرعية بخدمات  وبّررت الهيئة هذا التفاوت بانتفاع عدد من أعوان عمومي

ا ى ذّم    .وضعهم ع
  

 ائرة أنة بوتالحظ الدتها يف حني تستفد خبدمات أعوان مل  1نابل اهليئة الفرعيموضوعني على ذم
هيئة فرعية  27فقط من بني  6أن تشري الدائرة إىل و. أعوان 3خبدمات توزر اهليئة الفرعية با�تفعت 

  .على ذمتها�تفعت خبدمات أعوان موضوعني إ
  

 ألعوانلأن يتم ضبط املنح املخولة اليت تنص على  املعمول هبا لدى اهليئة (1)إلجراءاتخالفا لو
ملفّا أن  65 منتتكون فقد تبين من خالل فحص عينة  هابواسطة مقرر صادر عن رئيس املوضوعني على ذمتها

مقدار املنحة املخولة لألعوان املعنيني واليت تراوحت  تضبطمنها ال يتضمن الوثيقة املذكورة اليت  % 64 أكثر من
  . د 1.100د و 140 قيمتها الشهرية الصافية بني

  
ا وأوردت الهيئة  م ي إجاب ى املنح لجميع ٔالاعوان الذين شمل ى املصادقة ع

ّ
أّن رئيسها تو

ى سبيل التسوية مالحظات الّدائرة   . وتّم ذلك ع
  

    الساعات اإلضافية  -  ج
  

       لفائدة أعوان اهليئة واملوضوعني على ذمتها ا متّ صرفهيتال الساعات اإلضافية ت كلفة�اهز
  .من األجور واملنح اخلام % 31 د أي ما �سبته حوايل.أ 787,2

  

من جملّة الشغل  85ساعة يف األسبوع وتولّت وفقا ألحكام الفصل  48واعتمدت اهليئة �ظام العمل ملدة 
وفقا ملا ينص الساعات اإلضافية  تولّت اهليئة خالصو .2011أوت  11التصريح به لدى تفقدية الشغل بتاريخ 

الذي  من �فس الّة 93الفصل  بأحكاممن جملّة الشغل غري أ�ّها مل تتقيد يف كلّ احلاالت  109و 90عليه الفصالن 
تراوح  2011ففي شهر سبتمرب . حدد مدة العمل األسبوعية القصوى بستني ساعة باعتبار الساعات اإلضافية

للعون الواحد  اتساع 107ساعة و 70بني  عو�ا باهليئة املركزية 40 بالنسبة إىل معدل ساعات العمل األسبوعية
                                                            

  .2011أوت  08مذكّرة رئيس اهليئة بتاريخ   (1)
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. أعوان 105 يف خصوصساعة  132ساعة و 70بني  2011عدل خالل شهر أكتوبر هذا املتراوح يف حني 
       ساعة خالل شهر  197ووصل جمموع الساعات اإلضافية املنجزة من قبل عو�ني منتدبني على التّوايل إىل 

  .2011ساعة خالل شهر أكتوبر  260و 2011سبتمرب 
  

غل ب 93وبّررت الهيئة عدم تقّيدها بمقتضيات الفصل 
ّ
ة الش

ّ
عملها الذي طبيعة من مجل

امها بموعد يمكن تصنيفه ضمن ٔالاعمال ٔالا" ا باملؤّسسات الّصناعية باعتبار ال كيدة وال يمكن مقارن

  ".نتخاباتمحدد إلجراء ٕالا 

  

على ويف خصوص تصفية الساعات اإلضافية اعتمدت اهليئة املركزية على بطاقات حضور يدوية و
وتبين أ�ّه ال تتم املصادقة على خالص الساعات اإلضافية . 2011بداية من شهر أكتوبر لتسجيل احلضور ني آلت

ما يثبت مصادقة على الدائرة  تتحصلمل على سبيل املثال ف. من قبل الرؤساء املباشرين بصفة شاملة لكلّ األعوان
         2011خالل شهر سبتمرب عو�ا  11باستثناء  اليت متّ خالصهامسؤويل اهليئة على عدد الساعات اإلضافية 

ساعات ا�تفعوا بالعو�ا  151وعو�ا  92ن ضممن  ك على التوايلوذل من �فس السنة أكتوبرعو�ا خالل شهر  14و
  .ضافيةاإل

  

اليت متّ خالصها فعليا عدد الساعات عدد الساعات اإلضافية  جتاوزعاينت الدائرة يف بعض احلاالت و
على م .ع ون.ع بالنسبة إىل العو�ني 2011وارتفع هذا الفارق على سبيل املثال يف شهر �وفمرب . املصادق عليها

  . د 132د و 407ساعة مببلغ خام �اهز  16,5ساعة و 96 إىل التوايل
  

على سبيل الذكر على  تبلغباهليئة املركزية ولوحظ أ�ّه متّ إسناد ساعات إضافية لفائدة إطارات 
) خام(د .أ 7,378و 2011 جويلية خالل شهر وذلك مدير مساعد يف االتّصاللفائدة ) خام( د.أ 3,702التوايل 
         خالل إطارين إداريني لفائدة ) خام(د .أ 2,108و) خام( د.أ 4,899ودير مساعد يف اإلعالمية لفائدة م

 د .أ 2,907د و.أ 3,215و د.أ 2,315والبالغة على التّوايل  اخلامأجورهم  إضافة إىلوذلك  2011أكتوبر شهر 
    إىل على التوايلالساعات اإلضافية اخلام اليت صرفت هلؤالء األعوان  مقابلوارتفع . د شهريا.أ 1,589و

وجتدر . �2011وفمرب  إىلجوان من د خالل الفرتة .أ 4,269د و.أ 10,456و د.أ 17,797و د.أ 11,820
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هليئات الفرعية ال خيول لإلطارات احلصول على دى ااملعمول به لدليل اإلجراءات اإلدارية واملالية أن  اإلشارة إىل
  .الساعات اإلضافيةبعنوان مقابل 

  

نة تتكون من خالل فحص عي65ن من وتبي  ة أناهليئة تولّت صرف ملفا ألعوان موضوعني على الذم
طا وظيفية يف إداراهتم إطارا يشغلون خط 19ة لفائد) خام(د .أ 70 �اهزت ساعات إضافيةبعنوان مبالغ 

مقابل  احلصول على ال خيول هلؤالء اإلطارات (1)1998 لسنة 728عدد  األمر أن وجتدر اإلشارة إىل .األصلية
  .الساعات اإلضافيةبعنوان 

  

املبالغ املسداة دون  إتّخاذ اإلجراءات الالزمة السرتجاعإىل وباعتبار ما تقدم ذكره تدعو الدائرة اهليئة 
  .وجه حق إىل اإلطارات بعنوان الساعات اإلضافية

  

على قاعدة تها اإلضافية لفائدة األعوان املوضوعني على ذمالعمل اعات سة صفيت تولّت اهليئةتبين أن و
 هذا التمشيعن وقد جنم . األصليةواألجر الصايف املسند من قبل اإلدارة  هاتضم جمموع املنحة املسندة من قبل
الذي شغل خطّة مدير قسم التكوين حتصل خالل  األعوانمن ذلك أن أحد . تضخّم مبالغ الساعات اإلضافية

مبعدل حوايل ) خام(د .أ 20على منح بعنوان ساعات إضافية جتاوزت  2011أشهر أوت وسبتمرب وأكتوبر 
د من اهليئة وأجر من إدارته األصلية .أ 1,514 د خام شهريا زيادة على منحة شهرية صافية مبا قدره.أ 6,690
يوما متتالية يف  15ساعة يوميا خالل  21وا�تفع عون آخر عمل بقسم اللّوجستيك ملدة تفوق  .د.أ 1,486 بقيمة

د وأجر  715إضافة إىل منحة شهرية صافية من اهليئة مببلغ د .أ 6,300مبنحة �اهزت  2011شهر أكتوبر 
  .دينارا 1192صاف من إدراته األصلية مببلغ 

  
ي إسناد الّساعات ٕالاضافّية تّمت  ي رّدها بأّن الّنظام الذي تّم العمل به  وأفادت الهيئة 

ى سبيل التسوية  ا املصادقة عليه ع ي جلس  2012نوفم  30املنعقدة بتاريخ من ِقبل الهيئة املركزية 

ن "وذلك  ي ساعات إضافّية وفقا للفصل خيص ملوظفي الهيئة  غل وعدم  109و 90بال
ّ
ة الش

ّ
من مجل

ن من قبل الهيئة و ن املنتدب ف
ّ
ن املوظ ي ٔالاعوان التمي ب ا من القطاع العام  ى ذّم ن ع املوضوع

                                                            
املتعلّق بضبط �ظام ومقادير منحة ساعات العمل اإلضافية لفائدة أعوان الدولة  1998مارس  30املؤرخ يف  1998لسنة  728األمر عدد  (1)

  .واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية
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ي ضبط قيمة تصفية املستحّقات بعنوان الساعات ٕالاضافّية  أي باحتساب كامل عناصر ٔالاجر 

  . (1)"الساعات ٕالاضافّية

  
�وفمرب  30  بتاريخ أن قرار املصادقة من قبل اهليئة املركزية إىل  وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص

أشهر على  6  على سبيل التسوية على �ظام إسناد الساعات اإلضافية متّ اختاذه بعد مضي أكثر من 2012
  . للجمهورية التو�سية �شر اهليئة لقائماهتا املالية بالرائد الرمسي

  

 قرتاعأعباء أعوان التّسجيل واإل - د
    

            د تعلّقت مبنح ألعوان التسجيل.م 11,251بلغت أعباء أعوان التسجيل واالقرتاع حوايل 
  ). د.م 2,545(وبالنفقات املتعلّقة بالتّكوين ) د.م 4,423(ومبنح ألعوان االقرتاع ) د.م 4,283(

  

  أعوان التّسجيل واالقرتاعمنح  -1
  

عون من املرتبصني املسجلني لدى وكالة التشغيل والعمل املستقلّ  3200ما يناهز  معاهليئة  تعاقدت
املنح املصروفة إىل  ارتفعتو. د شهريا 250منحة قدرها  مقابلللعمل يف مكاتب التسجيل " أمل"ضمن بر�امج 
 .د بعنوان الساعات اإلضافية.م 1,220منها حوايل  د.م 4,223مامجلته  إىل 2012موفّى مارس 
  

مبوجب عقود شغل ملدة " أمل"منتفعا مبنحة  42تولّت اهليئة تشغيل من ضمن هؤالء املرتبصني و
 مجلتهبأجور لدى الصندوق الوطين للضّمان االجتماعي مبا  ة األعوان املذكورينالتصريح لفائدوتولّت اهليئة .حمددة

الوزارة  إعالم حيث اتّضح أن اهليئة مل تتولّ" أمل"بين أن هؤالء األعوان واصلوا التمتّع مبنحة وت. د.أ 106,850
من قبل  املنح املسندة دون وجه حقمبلغ وارتفع  .املكلّفة بالتشغيل يف اإلبان حتّى يتم إيقاف صرف املنحة

  .د.أ 25,200إىل  الوزارة املكلّفة بالتشغيل
                                                            

 .�2012وفمرب  30حمضر جلسة اجتماع اهليئة املركزية بتاريخ  (1)
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ا راسلت الوكالة الوطنية للتشغيل  ّ ا أ ل الّدائرة أفادت الهيئة ضمن إجاب
ّ
ى إثر تدخ وع

ي أقرب ٓالاجال 2012نوفم  26والعمل املستقل بتاريخ    .إلعالمها باألمر وتسوية هذه الوضعيات 

  

على مستوى كافة  أعوان 108عو�ا و 33نة ما عدده معاي من التّسجيلبيا�ات تطبيقة النظر يف  ومكّن
املنح اليت  توارتفع 2011سبتمرب ي أوت وخالل شهر على التوايلمل ينجزوا أية عملية تسجيل  الدوائر اإل�تخابية

 .د.أ 55,827هبا إىل واا�تفع
  

ه 
ّ
عون تسجيل بمراقبة  800تّم تكليف أك من  2011ي شهر سبتم "وأفادت الهيئة أن

ي  كما أفادت بعض". الحملة ٕالانتخابية ى التوا ي خصوص ما عدده ع  35عونا و 21الهيئات الفرعّية 

ى شهري أوت وسبتم  سبة إ
ّ
ى البعض  2011عونا بالن

ّ
ن تو ي ح ه تّم تكليف بعضهم بمهام إدارّية 

ّ
أن

ى كلمات العبور  مٓالاخر القيام بأعمال التسجيل إعتمادا ع علما وأن الدائرة مل تتحصل  ".الراجعة لزمال
 تطاوين شاملة بالنسبة إىل هيئيت البيا�ات املقدمة تكن ملوسوسة ومنوبة  يف خصوص هيئيت توضيحاتعلى 
  . وأريا�ة

  

من األعوان املذكورين مبراقبة احلملة  اعدد تفكلّا أ�ّه األخرى أفادت بعض اهليئات الفرعيةلئن و
أي خارج الفرتة املعنية  2011عمال أجنزت خالل شهر أكتوبر إالّ أن تلك األ�تخابية واملشاركة يف أعمال الفرز اإل

  .مبالحظة الدائرة
  

على ذمة اهليئة  املعهد الوطين للمكتبية واإلعالميةمن جهة أخرى ومبناسبة تسجيل الناخبني وضع و
هؤالء  بلغت النفقات املسندة إىلو. عو�ا 62متكو�ة من  فرق دعم فنية 2011خالل شهري جويلية وأوت 

وذلك دون إصدار من أجرهم الصايف يف إداراهتم األصلية  % 70متّ خالصها على أساس  د.أ 59,786 األعوان
  .قرار يف الغرض من قبل رئيس اهليئة

  
قة ومدروسة "وجاء برد الهيئة أّن تلك املنح 

ّ
ا بطريقة مدق ى أّن لم يتّم احتسا إضافة إ

م  ة التسجيل وهو ما جعلهم يشتغلون أك من أوقا امنا مع ف ن كان م عمل هؤالء املتّدخل

  ."ٕالاعتيادية
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هذا وجتدر اإلشارة إىل أن ملفات خالص هؤالء األعوان ال تتضمن ما يفيد قيامهم بساعات 
  .إضافية وذلك خالفا ملا ورد برد اهليئة

  

توزّعت بني أعوان مكاتب  د.م 4,423يف إطار عملية اإلقرتاع والفرز بلغ حجم املنح اليت متّ صرفها و
      وأعوان الفرز ) د.أ 346(وأعوان وزارة الرتبية ) د.أ 545(ورؤساء الوحدات احمللية ) د.م 3,395(اإلقرتاع 

  ).د.أ 136(
  

مركز عملية االقرتاع على تقسيم كلّ دائرة ا�تخابية إىل عدة مراكز يضم كلّ لنظم امل�ص دليل اإلجراءات و
قرتاع على أن يشارك ضمن كلّ مكتب أربعة أعوان متّ حتديد مهامهم ضمن الدليل منها عددا حمددا من مكاتب اإل

  .املذكور
  

متّ و. د 80بقيمة  منحة يومية لكلّ منهم صرفت )1(عو�ا 42.439قرتاع اإلمكاتب وبلغ عدد أعوان 
مكتب اقرتاع، وهو ما ميثّل معدال حبوايل مخسة أعوان لكل مكتب اقرتاع ليصل هذا املعدل  8669توزيعهم على 

بينما كان أعوان  6وأعوان  6,53وأعوان  7,92بالنسبة إىل اهليئات الفرعية بتوزر وقبلّي واملهدية على التّوايل إىل 
  .وتطاوين 1أعوان لكلّ مكتب اقرتاع على مستوى دوائر زغوان وصفاقس 4هذا املؤشر تقريبا يف حدود 

 
ي هذا الخصوص  ت ضبطه لتحديد عدد أعوان مكاتب " وأفادت الهيئة 

ّ
أّن املعيار الذي تول

ي بعض ا اع كان تقديرا نظرّيا حيث استدعت الحاجة والضرورة امليدانّية  لحاالت انتداب عدد ٕالاق

اد من الجهات املعنّية اع تّم تقديره باج ه تّمت . متفاوت من أعضاء وأعوان مكاتب ٕالاق
ّ
كما أفادت بأن

ي حدود  اع والذي يستوجب طرح  1,5الاستعانة بعدد آخر  ى مراكز الاق عون لكّل مركز لإلشراف ع

اع حيث يصبح بالت ي ملكاتب الاق ي حدود عددهم من العدد الجم ي معّدل عدد ٔالاعوان  ي  4ا أعوان 

 ".هيئة فرعّية فقط تجاوزت هذا املعّدل 11كّل مكتب وأّن 
  

                                                            
ساب عدد األعوان الذين حتصلوا على منحة متّ احت. يف غياب معطيات دقيقة لدى اهليئة ميكن أن يشمل هذا العدد بعض أعوان الفرز)1(

 .د 180د و 80ترتاوح بني 
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شراف على مراكز االقرتاع وتالحظ الدائرة بأن اهليئة تولّت احتساب عدد األعوان املكلّفني باإل
دون تقديم قائمة إمسية يف األعوان حسب مراكز ومكاتب  لكلّ مركز نعو 1,5بصفة جزافية على أساس 

  . اإلقرتاع وهو ما حيول دون التأكّد من دقّة النتائج اليت توصلت إليها اهليئة
  

أعوان بكلّ معتمدية عهد  3على أساس  وحدات احملليةعو�ا بال 728 االستعا�ة مبا مجلتهوتولّت اهليئة 
د وذلك على أساس مبلغ .أ 546بلغت قيمة املنح اليت صرفت لفائدهتم و. قرتاعإليهم اإلشراف على مكاتب اإل

     ووصل إىل حوايل من األعوان 2,7حوايل  معتمديةلكلّ  األعوانوبلغ معدل عدد . د للعون الواحد 750
  . 2دائرة صفاقس  مستوىعلى  أعوان 4,25

 

من أعوان املدارس  5417ويف إطار اإلعداد لعملية اإلقرتاع وضعت وزارة التّربية على ذمة اهليئة 
                        خالل يومياإلبتدائية واإلعدادية واملعاهد قصد املسامهة يف إعداد وهتيئة مكاتب اإلقرتاع 

           منحة مجلية بقيمة ت لفائدهتمصرفغري أن اهليئة  د 40سنادهم منحة صافية بقيمة إمع  2011أكتوبر  23و  22
 وذلك حسب القائمة اإلمسية التّي متّ تقدميها من (1)د.أ 324 هلذه املنحملية ، وبلغت القيمة اجلد للعون الواحد 60
  . اهليئة قبل

  

ي هذا الخصوص  ّن من خالل القائمات املعّدة من قبل "وأفادت الهيئة  ه تب
ّ
الهيئات بأن

ي املنجزة من قبل هذه  بية أّن مّدة العمل الفع ن لل ن الجهوي ا من قبل املندوب ر عل
ّ
الفرعّية واملؤش

ن وأربعة أّيام حسب الّدائرة ٕالانتخابّية ن يوم ريحة من ٔالاعوان قد تراوحت ما ب
ّ
وبعد التشاور مع . الش

ي هذا التفاوت تقّرر إعتماد بية ولتال ام عمل لكّل عون بصفة موّحدة ليصبح بذلك املبلغ أيّ  3 وزارة ال

ي للمنحة    ".د 40د عوضا عن  60الجم
  

  أعباء تكوين أعوان التسجيل واالقرتاع  -2
  

 د وتوزّعت بني �فقات التكوين.م 2,545 إىل ما قيمته ارتفعت أعباء تكوين أعوان التسجيل واإلقرتاع
  .اإلقرتاع ومنح حضور الدورات التكوينية اخلاصة بأعوان

   

                                                            
 .د.أ 346املبلغ اجلملي املسجل على مستوى احلساب احملاسيب بلغ  (1)



32 
 

تعلّقت يف  د.أ 790,256 وأجنزت اهليئة دورات تكوينية يف إطار اإلعداد للعملية اإل�تخابية بكلفة
املراكز اجلهوية والفرز اليت احتضنتها قرتاع اخلاصة بأعوان مكاتب اإلبنفقات امللتقيات التكوينية  % 89حدود 

    . للتكوين املستمر الراجعة بالنظر إىل وزارة الرتبية
    

، ومتثّلت أساسا يف إسداء خدمات د.أ 390,069وبلغت كلفة اخلدمات املسداة من قبل تلك املراكز 
ب عنه مما ترتّ وأمثاهنااخلدمات قائمة وفق اتفاقيات تضبط  تنظيم هذه العملية وتبين أ�ّه مل يتم. األكل والشرب
د للمتكون الواحد بينما بلغت بصفاقس  6,462د ىل آخر حيث كا�ت يف توزر يف حدوإمن مركز تها تباين يف كلف

  . د 11,400
  

ي هذا الخصوص  ا ما هو ثابت مثل "وأوضحت الهيئة  أّن تكلفة خدمات تلك املؤسسات ف

ا ما هو متغ مثل خدمات ٕالاعاشة ؤالاكل حسب  مجانية استعمال القاعات وأدوات التكوين وم

فاق عليه من قبل املركز الجهوي 
ّ
ى خالص إال ما تّم ٕالات بية  نوعية ٔالاكلة املقدمة، وأّن الهيئة ال تتو لل

ف بالتكوين
ّ
  ". والتكوين املستمر وعضو الهيئة الفرعية املكل

  

دفع على ذمة اهليئة اليت تكفّلت بأعوان تلك املراكز عملة و منومتّ خالل فرتة التكوين وضع عدد 
ختالف يف تأجريهم اليومي حيث متّ إولوحظ يف هذا اخلصوص . يف مقابل اخلدمات اليت أجنزوها د.أ 96,762

د على غرار مركزي  15موحدة قدرها يومية خالص رؤساء وأعوان وعملة بعض املراكز على أساس منحة 
 ما منحة يومية تراوحت حسب رتبهمعلى أساس أعوان بعض املراكز األخرى خالص  الكاف ورادس يف حني متّ

فوترة خدمات العملة أن بعض املراكز تولت لوحظ  كما .والعمرانعلى غرار مركزي أريا�ة  دينارا 60و 20بني 
مراكز أخرى فوترة خدمات خمتلف أعواهنا من عملة وإداريني وإطارات وذلك على غرار مركز يف حني تولت فقط 

  ).عو�ا 28(مركز جندوبة و )عو�ا 20(العمران 
  

ى مديري مراكز التكوين أّن مهّمة تحديد عدد هؤالء ٔالاعوان أوكلت "وجاء برد الهيئة  إ

ن بالتكوين ى آخر. املستمر وأعضاء الهيئات الفرعية املكلف وبالنسبة . وقد شهد ٔالامر تفاوتا من مركز إ

ى مركز العمران فقد تّم دمج أعوان دائرة تونس وهو ما استوجب استعمال عدد أك من  2وتونس  1إ

ي نابل وصفاقس و  جندوبة حيث تّم تشريك عدد كب نسبيا من ٔالاعوان وٕالاطارات وكذلك الشأن 

ي العملية   ". ٔالاعوان 
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 فقد بلغتمكو�ا  180البالغ عددهم  والفرز قرتاع�ي أعوان مكاتب اإلمكومنح  أما يف خصوص
كلم يف اليوم بلغت كلفتها  120 عند جتاوزمنحة تنقل ود يف اليوم  120مقابل أتعاب مببلغ  وذلك د.أ 212,802

  .د.أ 16اجلملية 
  

قرتاع والفرز على وجوبية دليل إجراءات اإل �صقرتاع أمهية عملية اإلوعلى صعيد آخر و�ظرا إىل 
  ينارا لليوم الواحد لفائدةد 40منحة بقيمة إسناد  متّيف هذا اإلطار و .للدورات التكوينيةاألعوان  حضور

 بلغو 2011أكتوبر  21إىل  07بعنوان مشاركتهم يف الدورات التكوينية خالل الفرتة املمتدة من  عو�ا 43.891
  .د.م 1,755جمموع املنح املسندة 

  

هؤالء من  % 8,3عو�ا أي ما يناهز  3632أن من خالل الفحوصات اليت أجريت يف الغرض وتبين 
هم ختلّفوا عن املشاركة يف ذلك قرتاع يف حني أ�ّيوم اإل د بعد.أ 145األعوان صرفت هلم منح بقيمة مجلية �اهزت 

. عو�ا آخرين مل يتلقّوا تكوينا خصوصيا يف الغرض 2535 مبجموعاالستعا�ة إىل اهليئات الفرعية دفع ا اليوم وهو م
من جممل  % 66املشاركني يف يوم اإلقرتاع زغوان وتوزر حيث بلغت �سبة  تيدائرأساسا هذا الوضع خص وقد 

  .حتصلوا على منحة التكوينالذين األعوان 
  

ي هذا الخصوص  ي عملّية "وأفادت الهيئة  ن  ا ارتأت عدم تشريك البعض من املتكّون ّ أ

ّ عن عدم  م ع ى أّن عددا م م أثناء عملّية التكوين وذلك باإلضافة إ اع بعد أن تّمت معاين الاق

ى تحّمل املهّمة من بعد  اقدرته ع ا وصعوب
ّ
ّن لهم دق   ".أن تب

  

وترى الدائرة يف هذا اخلصوص أ�ّه كان على اهليئة وضع اإلجراءات الضرورية اليت متكّن من 
ضبط بصفة مسبقة قائمة املشاركني يف الدورات التكوينية والتحقّق من مشاركتهم الفعلية يف هذه الدورات 

  .قبل صرف املنح املخصصة هلم
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III - فراءات التصريف الش  
    

الوثائق واملؤيدات ومكّن النظر يف . (1)د.م 21,5بعنوان الشراءات واخلدمات حوايل  بلغت �فقات اهليئة
املركزية  ةمن الوقوف على إخالالت شابت خاصة النفقات املتعلّقة بتجهيز مقرات اهليئ املتعلّقة هبذه النفقات

  . ةوجستي�تخابي وباملسا�دة واللّومقرات اهليئات الفرعية وباملسار اإل
 

�تخابات اهليئة العليا املستقلّة لإل 2011أفريل  18املؤرخ يف  2011لسنة  27ولئن أعفى املرسوم عدد 
حسن التصرف  قواعدملصاريف العمومية ومن األحكام املتعلّقة بالصفقات العمومية، فإن على امن الرقابة املسبقة 

التصرف السليم كاللّجوء إىل  التقيد بأد�ى أساليب وقواعدتقتضي من اهليئة باعتبارها تتصرف يف أموال عمومية 
املنافسة وضمان شفافية اإلجراءات واملساواة بني العارضني للحصول على خدمات باجلودة املطلوبة وبأفضل 

  .األمثان
 

احلاالت ضبط من أن اهليئة مل تتولّ يف العديد  جريت يف الغرضمن خالل الفحوصات اليت أ وتبين
وإصدار طلبات  تعلّقت بنفس املواد واخلدماتطلبات ال العديد من حاجياهتا بصفة حمكمة مما أدى إىل إصدار

عدم اعتماد إجراءات مكتوبة  ويف احلاالت اليت متّ فيها تفعيل املنافسة تبين. أخرى دون اللّجوء إىل املنافسة
استشارة أن  كما. كلّ العروض املقدمة متّ فرز وترتيب هأ�ّالتثبت من تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مما ال ميكّن 

لكرتو�ي مما ال يضمن عرب الرتاسل اإلاهلاتف أو إما عن طريق الفاكس أو املزودين وتلقي العروض متّت عموما 
تهاسري.  

  

يف عديد احلاالت تكفّل عضو اهليئة املركزية املكلّف بالشؤون اإلدارية واملالية بإدارة كامل  ولوحظ
لب واإلذن باخلالص عن زودين وتلقّي العروض وفرزها وإصدار الطّاملاستشارة تولّى مراحل الشراءات حيث 

  .ظائف متنافرةطريق اإلمضاء املزدوج على الصكوك مع رئيس اهليئة وهو ما يعترب مجعا بني و
  

                                                            
 .د.م 0,418 دون اعتبار املساعدة العينية املتمثّلة يف صناديق االقرتاع  بقيمة (1)
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صرفت لفائدهتم على غرار دين رغم أمهية املبالغ اليت عدم إبرام عقود كتابية مع بعض املزوكما تبين 
وذلك باإلضافة إىل عدم عرض بعض العقود ) د.أ 114" (جاس"و) د.أ 524" (م.أ"و) د.أ 503" (سوتيتال"

 "SGIT"واالتفاقية املربمة مع مؤسسة " سريفرياما"مع املربمة على جملس اهليئة للمصادقة على غرار العقد املربم 
  .د.أ 237د و.م 3,5واليت بلغت اخلدمات بعنواهنما على التوايل 

  

عداد وصوالت يف الغرض أو التأشري إوخبصوص تسلّم املواد واخلدمات لوحظ يف عديد احلاالت عدم 
وهو ما ال ميكّن من التأكّد من أن كلّ النفقات متّ صرفها على استالمها بالفواتري املتعلقة هبا من قبل اجلهة املستفيدة 

  .مقابل خدمات فعلية وقع إجنازها لفائدة اهليئة
  

ي هذا الصدد أّن  ى التصرف "وأفادت الهيئة  ى املنافسة كمعيار للرقابة ع اعتماد اللجوء إ

ن مالءمته مع خصوصية نشاط الهيئة والضغوطات املسلطة  ارغم وجاهته كان يتع أّن ضبط "و" عل

ر حّد أدنى 
ّ
ض توف ي املقابل يف الحاجيات بدقة وتجميعها هو فعال من طرق التصرف السليم لكّنه 

ي املجال املع بالتصرف ى مستوى الهيكلة ٕالادارية وتجربة سابقة  وال يخفى أّن . من ٕالاستقرار ع

ي وال  ا من ضبط وتجميع الهيئة لم تكن لها ال الهيكلة الادارية وال الوقت الكا  التجربة ال تمك

ا   ".حاجيا
   

  جتهيز املقرات املركزية والفرعية - أ
  

هبذه النفقات من  ومكّن النظر يف امللفات املتعلّقة. د.م 3,4بلغت كلفة جتهيز مقرات اهليئة حوايل 
االتّصال والتّطبيقات  عالمية واملكتبية ومعداتالوقوف على مالحظات خصت شراء األثاث واملعدات اإل

  .واخلدمات املعلوماتية
 

 تأثيث املقرات  -1
  

 6على  "م.أ" أساسا لدى املزود اقتناؤها د متّ.أ 432أثيث ما قيمته تّالبلغت شراءات اهليئة بعنوان 
دون جتميعها يف إطار إستشارة موحدة  2011أكتوبر  30إىل  2011جوان  11مراحل خالل الفرتة املمتدة من 

  .للحصول على أفضل العروض
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ى استحالة الّتحديد الّدقيق "وأرجعت الهيئة ذلك ا باملسار الانتخابي وإ ة دراي
ّ
ى قل إ

ى جانب تعّدد  ة املسار ٕالانتخابي إ للحاجّيات نظرا لتطّور حجم املوارد البشرّية وفقا لتسارع وت

  ".املقّرات
  

أسعار فردية لستّة  لعرضأربعة مزودين  دعوة 2011 جويلية 11ويف هذا اإلطار تولّت اهليئة بتاريخ 
التّرفيع يف يف �فس اليوم إصدار إستشارة مع  وتولّت. من األثاث املكتيب وتلّقت أربعة عروض يف الغرض فصول

إىل اإلستشارة هذه  إقتناؤها دون توجيهإىل تسعة وحتديد الكميات املزمع فصول عدد الفصول املطلوبة من ستّة 
الذي متّ اختياره الحقا والذي متّ إقتناء  "م.أ"املزود من عرض  % 30الذي قدم عرضا أقلّ بنسبة  "م.ت" املزود

  ).  دون إعتبار األداءات( د.أ 281أثاث لديه يف إطار هذه اإلستشارة بقيمة 
  

الذي متّ رفضه  "ت.م"عرض املزود  د.أ 36مبا قدره  فاق" م.أ"لمزود لأن العرض املايل كما تبين 
  .آجال التّسليم يتضمنمل  يهإل �ص االستشارة املوجه أنباعتبار تضمن عرضه آلجال تسليم تساوي شهرا يف حني 

  

ه
ّ
ي هذا الّصدد أن صال باملزّود"وأفادت الهيئة 

ّ
ّود " م.ت" وقع الات ي ال ه مختّص 

ّ
ّن لها أن وتب

ى ويق وليس له القدرة ع
ّ
ي حجم الهيئة باألثاث الخاّص بال ك إدارة  ة ل وبّررت . توف كمّيات كب

سليم مقارنة بعرض املزود " م.أ"إختيارها لعرض املزّود 
ّ
وبأفضلّية املواصفات " ت.م"بقصر آجال الت

ح من قبل ذلك املزّو    ".دالفنّية وخصائص صنع ٔالاثاث املق
  

. على اإلستجابة لطلبات اهليئة" م.ت"زودومل يتوفّر للدائرة مؤيدات كتابية تثبت عدم قدرة امل
بالتخفيض يف آجال التّسليم خاصة وأن االستشارة مل تنص على آجال  "ت.م"كما أن اهليئةمل تطالب املزود 

وتعترب الدائرة أن موضوع الشراء تعلّق مبواد عادية وبالتايل كان يتعين ضبط مواصفات فنية د�يا . التسليم
  .ض األقلّ سعراواختيار العر
  

متّ يف شأهنا إصدار  جتاوزت الكميات اليت إقتناؤها الكميات اليت متّ أنتبين ومن جهة أخرى، 
يف كمية   % 118خاصة على إثر الرتفيع بنسبة  % 31 ةنسببو) داءاتاأل عتبارادون (د .أ 67 بقيمة ستشارةاإل
دون القيام ) داءاتاألاعتباردون (د .أ 66 ةقيمبجديدة  قتنت اهليئة لدى �فس املزود فصوالكما ا .لطّاوالتا
  .يف شأهنا ستشارةبا
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  .بني املزودين الشفافية واملساواة مببدئيحو إخالال عترب التّصرف على هذا النيو
  
  املعدات اإلعالمية والتجهيزات املكتبية وأجهزة اإلتّصاالت  -2

  

متّ إجناز  د.أ 485 ما قيمته عالمية والتّجهيزات املكتبيةاملتعلّقة باملعدات اإل الشراءات قيمة بلغت
يف حني مل يتم اللّجوء إىل املنافسة يف خصوص  ستشارةإ 12ما ال يقلّ عن  يف إطار منها د.أ 300 حوايل

باهليئة يف عالمية اإلوتشريك قسم ملواصفات الفنية ى الع التّنصيصمل يتم يف أغلب األحيان و. اإلقتناءات املتبيقية
سم العالمة التّجارية على إصراحة متّ يف حالتني التّنصيص كما ويف اختيار املزوديني املعايري املرجعية  حتديد

  . املنافسةلقواعد  خمالفايعد للمعدات والتجهيزات املزمع شراؤها وهو ما والنموذج 
  

وتبين يف هذا اإلطار أن اهليئة . د.أ 129مببلغ مجلي �اهز " برييف"وتولّت اهليئة التعامل مع املزود 
حاسوبا مببلغ مجلي قدره          41 القتناء 2011أصدرت ثالث عشرة طلبية خالل الفرتة من جويلية إىل سبتمرب 

    بقيمةحاسوبا  28لدى �فس املزود  قتنت اهليئةكما ا.راءاتدون جتميع الشو ستشارةاجوء إىل دون اللّ د.أ 55
الكمية اليت متّ على أساسها أن إالّ  2011أكتوبر  11سبتمرب إىل  19يف إطار أربع شراءات منفصلة من  د.أ 36

  .سعارأفضل األإمكا�ية احلصول على وهو ما حرم اهليئة من  حباسوبني فقط تددحكا�ت قد  إصدار اإلستشارة
  

املذكور  زودامل لفائدة 2011سبتمرب  28إىل  جويلية 5من  املمتدة خالل الفرتة د.أ 13بلغ م تسديدمتّ و
مل تشملها اإلستشارات "مضاد الفريوسات"تركيب حواسيب وتركيز تطبيقة وات إحاطة فنية عمليعنوان ب

األذون ومل تتحصل الدائرة على . عالميةاهليكل املكلّف باإل إسناد هذه األعمال إىلجدر كان من األو. السابقة
املنجزة ة تاريخ العمليو لة املتدختربز هوي وثيقةيف غياب املتعلّقة هبذه العمليات وعلى ما يفيد إجنازها د زوتّبال

  .وطبيعتها
  

ه 
ّ
ي هذا الغرض أن ف باالعالمّية "وأفادت الهيئة 

ّ
ة لم يتّم بعد ترك الهيكل املكل ي تلك الف

ى  جوء إ
ّ
ى الل ها إ يف"املزّود وهذا ما أج ذه الخدمات" ب ى القيام 

ّ
  ".الذي تو
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كا�ت  حيث 2011الدائرة أن اهليكل املكلّف باإلعالمية باشر مهامه منذ بداية جوان  تؤكّدو
عالوة  (1)النواة األوىل متكو�ة من مهندس عام عهدت له إدارة قسم اإلعالمية ويساعده يف ذلك إطار سام

أو حسب الوضع على  اإل�تداب مبوارد بشرية جديدة يف إطار 2011على تدعيمها بداية من شهر أوت 
  .(2) الذّمة

 

دون  آلتني القتناءدين ثالثة مزو ستشارةإ 2011جوان  1اهليئة بتاريخ  تولّتخيص آالت النسخ،  اوفيم
ذات  أصناف عشرةوتلقّت اهليئة عروضا مالية يف خصوص .حتديد اخلصائص واملواصفات الفنية الد�يا املطلوبة

حتال املرتبتني إذين لّالو د.أ 17قيمة ب" +م بيأس أ"عرضي املزود منها  ت اهليئةختاروا. خصائص فنية خمتلفة
  . وذلك دون تربير هذا اإلختيار ةقيمة املاليالالسادسة والسابعة من حيث 

  

ي عرض املطلوبةالخصائص "وأفادت الهيئة أّن  ر 
ّ
ى آلة  ".زيروكس"املزّود  ال تتوف سبة إ

ّ
فبالن

ى  سخ ٔالاو
ّ
آللة نسخ لها نفس " بي.اس.بي"عرضا مالّيا أقّل من املزّود " +أس أم بي"املزّود قّدم الن

ّ قّدمها  انية ". بي.اس.بي"املواصفات الفنّية آللة النسخ ال
ّ
سخ الث

ّ
ي ما يخّص آلة الن أس "املزّودقّدم و

ى مستوى الخصائص  "بي.اس.بي"عرضا مالّيا أرفع من املزّود " +أم بي باعتبار الفوارق املوجودة ع

  ".الفّنية
  

وترى الدائرة أ�ّه كان يتعين على اهليئة ضبط اخلصائص الفنية الد�يا وإدراجها ضمن عناصر 
  .تعترب مواد عادية املنافسة واعتماد قاعدة الثّمن األقلّ بعنوان هذه الشراءات التّي

  

أجهزة هاتف  باقتناء منها % 90د تعلّقت يف حدود .أ 555 تتّصاالاإل كلفة اقتناء أجهزة وبلغت
دون اللّجوء وذلك  عن طريق طلبات جمزأة "سوتيتال"لدى املزود وفاكس ومعدات أخرى وبرتكيز شبكة اتّصاالت 

  .وواجبات الطّرفنييضبط حقوق كتابي إبرام عقد دون نافسة واملإىل 
ي من إنجاز املزّود "وأفادت الهيئة  ا  ي مقّرا زة 

ّ
ّ كانت مرك صاالت ال

ّ
أّن شبكة ٕالات

ته وسرعة آجال قيامه باألشغال" سوتيتال" ى جانب خ ن من إبرام عقد . إ
ّ
ا لم تتمك ّ كما ذكرت أ

                                                            
  .من تقرير �شاط إدارة اإلعالمية 4صفحة عدد (1)
  .33تقرير �شاط اهليئة صفحة  (2)
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ا أن تقوم مق ّود مفّصلة من شأ ي مسألة الحقوق كتابي معه وقامت بإصدار أذون بال ام العقد 

ي أسعار الهاتف القاّر، فقد بّررته بتنّوع املواصفات الفنّية. والواجبات   ".أّما بخصوص الفوارق 
  

وتعترب الدائرة أ�ّه ولئن كا�ت الشبكة املوجودة مبقر اهليئة بنهج روما من إحداث املزود 
فإ�ّه كان ينبغي اللّجوء إىل املنافسة عند إجناز أشغال تركيز شبكات اإلتّصال اجلديدة وكذلك  "سوتيتال"

ترى أ�ّه ال ميكن التّأكد من أن الفوارق يف األسعار  كما. عند اقتناء أجهزة اهلاتف القار واملعدات األخرى
  .مقبولة يف غياب اللّجوء إىل املنافسة

  

 املعلوماتية واخلدمات التطبيقات -3
  

 حوايلرتكيز �ظامها املعلوماتي اليت تزودت هبا اهليئة ل علوماتيةامل واخلدمات تطبيقاتبلغت كلفة ال
 مببلغ 2011أوت  9مع املركز الوطين لإلعالمية بتاريخ املربمة  الصفقة ومتّ تأديتها أساسا يف إطار .د.م 1,855
واليت أبرم يف  �تخابية للمقيمني داخل اجلمهورية وخدمات أخرىاإلعداد وحتيني واستخراج القائمات إل د.م 1,365

 وجتدر اإلشارة إىل أن. د.أ 83,803 مببلغو 2011أكتوبر  �13تخابية بتاريخ لطباعة القائمات اإلشأهنا ملحق 
�تخابية للعملية اإلشرع يف اإلعداد  الوطين لإلعالميةاملركز  على سبيل التسوية باعتبار أنمتّ إبرامها هذه الصفقة 

  .   قبل إحداث اهليئة
  

 2011 جويلية 16تاريخ تولّت اهليئة ب لتّأجريوأخرى للمالية واحملاسبة معلوماتية ل قتناء تطبيقةوال
ودون  .يف الغرض عروضيها ثالثة تلقّرغم ستشارة م هذه اإليإال أ�ّها عدلت عن جتسثالث مؤسسات استشارة 

. ودجمهماإلجناز التطبيقتني اتفاقية مع مؤسسة أخرى  2011سبتمرب  15بتاريخ اللّجوء إىل املنافسة أبرمت 
  .  د.أ 237 ما مجلته 2012 موفى شهر أكتوبرىل اليت متّ خالصها هبذا العنوان إدمات اخل كلفةوبلغت 

  

املشار إليها أعاله وأن االتّفاقية قبل القيام باالستشارة  سسةتلك املؤ بدأت تتعامل معوتبين أن اهليئة 
كما . للخدماتاملبلغ اجلملي و تنفيذ وأجل الضّمانالوآجال اليت أبرمت معها مل تضبط اخلصائص الفنية للتطبيقتني 

  . عليها ومل يتم تسجيلها من قبل املؤسسة املتعاقد معها على اهليئة املركزية للمصادقةمل يتم عرضها 
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و�صت االتفاقية على أن مثن التطبيقتني يضبط حسب معدل األسعار بالسوق يف حني أن أعمال 
تثبت " بطاقات تدخل"التطوير اخلصوصية طبقا حلاجيات اهليئة وخدمات دمج الربامج يتم خالصها بعد تقديم 

 ولوحظ دفع مبلغ. لكل فريق اليوم يف (1) د 600 فني هبا وذلك على أساس مبلغاجنازها من قبل الفريقني املكلّ
         القتناء التطبيقتني د.أ 4720 د بعنوان املساعدة على تصميم �ظام معلومات اهليئة ومبلغ.أ 4,368

تثبت االجناز الفعلي ألعمال التطوير أو وثيقة فنية أخرى "لبطاقات تدخ"لتطويرمها، دون توفر  د.أ 88,736و
  . يوم عمل 196 حوايل ومتثّل هذه اخلدمات. تعوضها

  

لوحظ أن  (2)د.أ 139,248ببطاقات تدخل والبالغة كلفتها  أعمال الدمج اليت متّ تربيرهاويف خصوص 
كما .وعدد ساعات العمل الفعليةني أمساء الفنيمل تدرج هبا ألعمال املنجزة وتلك البطاقات ال تربز بصفة دقيقة ا

 ن أندراج املعطيات إتعلّقت خبدمات مل يقع التنصيص عليها صراحة صلب االتفاقية على غرار  جلّ البطاقاتتبي
           " مع املسؤول األولعقد اجتماعات "البنكية وكذلك مراقبة أرقام احلسابات احملاسبية وإعداد األجور و

             " ال مبصاحل الربيداالتص"و) بطاقة 17" (أشغال خمتلفة إلعداد تقارير للمسؤول األول"و )بطاقة 21(
  ). بطاقات 06(

      

بقيت القيام بإجراءات تسلّم التطبيقتني  وعدم يف إدارة وصيا�ة التطبيقتني وبالنظر إىل عدم تكوين فنيني
أي بعد اال�تهاء  2012مارس  31 بعد) د.أ 69(الدفوعات من مبلغ ما يتبين يف وضعية تبعية للمزود وهو اهليئة 

باهليئة يف هذا امللف  باإلعالميةاملكلفة  الوحدةتشريك  ولوحظ عدم .املسار اال�تخابي وإعداد تقريرها املايلمن 
  . حيافظ على مصاحلهامل يكن من شأ�ه أن وهو ما 
      
ه    

ّ
ي "وجاء برد الهيئة أن ى إثر دراسة العروض الواردة  ّن لها إع طار الاستشارة املذكورة أعاله تب

ا لحاجيات الحرفاء أّن جّل  ي تونس ال تدع املجال واسعا لتطويرها ومالئم لة 
ّ
التطبيقات العاملّية املمث

ه...
ّ
ا وأن ي ال بد لها أن تطور برامج خاّصة  ا وبالتا ى . ال توجد تطبيقات تستجيب لحاجيا ولجأت إ

                                                            
 .دون اعتبار األداء على القيمة املضافة (1)
  .2012إىل أكتوبر  2011يوم عمل خالل الفرتة من أوت  321  (2)
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ا ملد يد العون للهيئة باإلضافة إتلك املؤسسة  ي العمل وعدم ال أبدت استعدادا كب ى الجدية 

  ". التقيد بساعات العمل الرسمّية
  

ن والكلفة الجملية للخدمات وآجال الانجاز  وبخصوص عدم تحديد الخصائص الفنية للتطبيقت

ن وقع إمضا"باالتفاقية أفادت الهيئة أنه ها لم يكن أحد من املتعاقدين يعرف كيف سيتطور ؤ ح

ه بداية النظام املعلوماتي املعتمد ألنه لم 
ّ
يكن هناك واحد من أعضاء الهيئة قد مّر بتجارب مماثلة وأن

ة بمبلغ  2011نوفم  10 من ن ونفس املبلغ لرئيس  300تّم اعتماد تسع ي اليوم لكال الفريق د 

ن الاتفاقية   ".املشروع دون أن يتّم تحي

  

ر 
ّ
أّن "تخّصها " تدخلبطاقات "وأفادت الهيئة بخصوص الفوات ال تّم خالصها دون توف

ا ضمن  ا لذا يقع فوتر ي مقر الشركة ال يمكن معاين امج ال تنجز  ٔالاشغال الخاصة بتطوير ال

مجيات  إأعوان و أّن " هاكما ورد بردّ ". حساب ال
ّ
كانوا هم طارات الوحدة املكلفة باإلعالمية بالهيئة كل

ن بمهام معلوماتية أخرى تشغل ضعف أوقات العمل  ف
ّ
الرسمّية فلم يكن بإمكان الهيئة زيادة مكل

ن استمرت ح بعد تاريخ و  .تكليفهم بمهام أخرى  ،وتّم  2012مارس  31أّن أعمال التطوير والتحس

  ".صالح العديد من العيوب واملالحظات السابقة ال لم يكن هناك متسع من الوقت إلصالحهاإ

  

، كما �صت على ذلك االتفاقية، أو وثائق فنية أخرى "بطاقات تدخل"د الدائرة أ�ه يف غياب وتؤكّ
كما أن اخلدمات األخرى اليت . تلك الدفوعات تعترب غري مربرة نإف د.أ 88,736جناز أعمال تطوير مببلغ إتثبت 

دارية متّ إألحوال أعمال ذات صبغة متت فوترهتا على أساس أهنا أعمال تطوير أو دمج برامج يبقى جلّها يف كل ا
خالصها باعتماد أسعار تتجاوز كلفتها احلقيقة وكان يتعين تكليف أعوان من اهليئة للقيام هبا بعد تكوينهم يف 

  . الغرض
  

              مببلغهلا موقع واب بإجناز " سريفيساد"وعلى صعيد آخر لوحظ أن اهليئة كلّفت مؤسسة 
   تعاقدت بتاريخويف �فس اإلطار تبين أن اهليئة . 2011أوت  11بتاريخ  خدماهتا خالصمتّ و د.أ 20,160

وإعداد شبكة تراسل داخلية وخدمات آخر تطوير وتركيز موقع واب ل" ميديا�ات"مؤسسة مع  2011 جويلية 18
وأفادت اهليئة أن تلك املؤسسة مل تف بكلّ التزاماهتا التعاقدية  .د.أ 71,120أخرى مببلغ مجلي يساوي 
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وهو ما كبد اهليئة �فقات  د.أ 24,640جناز موقع الواب وبالتايل متّ خالصها يف حدود إواقتصرت خدماهتا على 
  .إضافية بعنوان موقع الواب

  
ى ترك صفحة تواصل "وورد برد الهيئة  ى اقتصرت ع بالنسبة ملوقع الواب أّن الخدمة ٔالاو

نات بصفة إستعجالية ى شبكة ٔالان      لإلستجابة للحاجيات املرتبطة ببدء عملية التسجيل بتاريخ ع

وتمثلت الخدمة الثانية  .وتوف املعطيات واملعلومات حول الجدول الزم لإلنتخابات 2011 جويلية 11

ا مع مؤسسة  ي شأ ترك نظام معلومات شامل ملوقع الواب يشمل ي "ميديانات"ال تم التعاقد 

ي ن  ن ٔالاعضاء والعامل ونظام معلومات لتحديد املواقع  الهيئة نظام إدارة املحتوى ونظام إتصال ب

ها بالنسبة   ".للخريطة الجغرافية ملراقبة ٕالانتخابات ال تّم ترك
  

منذ دقّة  بتحديد احلاجيات بكلّ هذه النفقات وذلكمثل ه كان باإلمكان تفادي وترى الدائرة أ�ّ
  .لكامل املسار اإل�تخابيواإلذن بإجناز موقع شامل البداية 

  

 �تخابيالنفقات املتّصلة باملسار اإل -ب
  

د تعلّقت بنفقات التحسيس للحث على .م �8,324تخابي حوايل النفقات املتعلّقة باملسار اإل تبلغ
           قرتاع مببلغ وباقتناء املستلزمات املتعلّقة بعمليات التسجيل واإلد .م 3,805قرتاع مببلغ التسجيل واإل

         تهكلفا مبالبصرية والسمعية عرب وسائل اإلعالم  �تخابيةرؤساء القوائم اإل تدخالتببث د و.م 3,197
  .د.م 0,309والندوات واأليام اإلعالمية مبا مجلته وبالتظاهرات  د.م 1,022

  

 التّحسيسيةاحلمالت   -1
  

غاية  بلغت النفقات بعنوان احلمالت التحسيسية  اليت تعهدت هبا اهليئة املركزية واهليئات الفرعية إىل
 ."Servirama -سريفرياما"املزود  لفائدة د.م 3,482د منها .م 3,805ما مجلته  2012مارس  31
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صال مبختلف تّبرجمة أ�شطة متكّن من اإلترمي إىل " تّصالإسرتاتيجية إ"يف هذا اإلطارضبطت اهليئة و
اهليئة  قامتويف هذا اإلطار . �تخابات�تخابي ووضع برامج للتحسيس واإلعالم حول اإلن باملسار اإلاملعنيي

       اإلشهار واإلعالم حلضور جلسة عمل يوم كاالت ومن خالله صحفي تدعو بالغ بنشر  2011جوان  12بتاريخ 
ابتكار  "صال واملتمثّلة حسب هذا البالغ يفتّللتعرف على حاجيات اهليئة يف جمال اإلعالم واإل 2011جوان  14

 . "قرتاعاإلوسجيل على التّ حثلة لوالقيام حبمالت حتسيسية وتوعويتها املرئية هويوشعار للهيئة 

  

                يف مقرتحاهتاتقديم وكالة إشهار ل 14بدعوة  2011جوان  14قامت اهليئة بعد جلسة و
ختيار إ 2011جوان  24 بتاريخقررت  بتكار شعار للهيئة وهويتها املرئية ثمإيف خصوص  2011جوان  22يوم 

ه لوحظ أن اهليئة املركزية صادقت إالّ أ�ّ ".با�وراما"وشركة " سريفيساد"شعار هلا باملزج بني مقرتحي شركة 
الرب�امج التفصيلي اخلاص باحلملة التحسيسية املتعلّقة "علىباإلضافة إىل شعار اهليئة  2011 جويلية 1 بتاريخ

-سريفرياما"من قبل املزود خالل �فس اليوم الذي متّ تقدميه " بتعريف املواطنني بإجراءات التسجيل
SERVIRAMA) " ع مصاحلن من شركة وهو بطلب من اهليئة قتصادية أُحدث للغرض إجتمفيسادسري"متكو "

  .د.م 1,5ميزا�ية أولية هلذا الغرض بقيمة  اهليئة ورصدت. ")با�وراما"وشركة 
  

جتاوز مبلغه واهليئة  "سريفرياما"بني املزود  2011 جويلية 4بتاريخ  كما لوحظ أن العقد املمضى
ومل تعاين الدائرة أن جملس ). دون اعتبار األداءات(د .م 1,859ليصل إىل ) د.م 1,5(اإلعتمادات اليت رصدهتا 

 ..).الكميات،وآجال التّنفيذ وطرق اخلالص و الثّمن(العقد  مضمونصادق صراحة على اهليئة 
  

نامج  2011جوان  22طلبت من الوكاالت الحاضرة بتاريخ " وجاء يف رد اهليئة أ�ّها إمدادها ب

ي أقرب ٓالاجال، وقامت شركتا فيساد"للحمالت التحسيسية  ما "بانوراما"و" س ح فقط بتقديم مق

ى املتعلقة . 2011 جويلية1بتاريخ  ونظرا لضيق الوقت ووجوب إنطالق الحملة التحسيسية ٔالاو

اما ف  ". بالتسجيل تعاقدت الهيئة مع مجمع س

  

ى اختيار وكال وبعد اجتماع أعضاء الهيئة تّم ٕالا ي  "بانوراما"و "سرفيساد"تفاق ع

حات الوكاالت املشاركةإخصوص  ي . بتكار شعار لها باملقارنة مع بقية مق وتبعا لذلك وقع إمضاء عقد 
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ن مجمع  ن الهيئة وب اما"الغرض ب ف ى إتجاوز  2011 جويلية 04بتاريخ  "س بتكار شعار للهيئة ليمتّد إ

  ".الحمالت التحسيسية
  

يف غياب  وذلك تفعيل املنافسة ال يتضمن ما يفيد املتعلّق هبذا الطّلبلف املأن الدائرة  ؤكّدوت
املكاتيب املوجهة لوكاالت اإلشهار ملطالبتها برب�امج احلمالت التحسيسية  وأ للخدماتالعناصر املرجعية 

  . وحمضر فرز العروض الواردة أو حتّى وثيقة حضور الشركات اليت قدمت عروضها
 

تفصيل دون للخدمات املنصوص عليها بيان مبالغ جزافية على العقد  قتصرإومن �احية أخرى 
  .التلفزية املزمع إ�تاجها الومضات مثن ومدة التّنصيص على كما لوحظ عدم. الكميات املتعلّقة بكلّ خدمة

  
قرتاع جتسم يف إمضاء مع هذا املزود إىل إجناز محلة حتسيسية للحث على اإل الطلبيةامتد موضوع و
عند اختيار  ومل يتم تفعيل املنافسة .د دون اعتبار األداءات.أ 651مببلغ تضمن خدمات كل جدول وثيقة يف ش

  . يتم مناقشة األسعارمسدي اخلدمات كما مل
  

يف اجلزء املتعلّق خبدمات املتابعة " سريفرياما"احلملة التحسيسية متّ خالص املزود هذه  إجنازويف إطار 
باعتبار األداء أما بقية اخلدمات والبالغة قيمتها اجلملية  (1)د.أ 159واإلرشاد واالبتكار والبالغة قيمتها ما مجلته 

فقد أصدرت اهليئة طلبات  )الصحفبل إضافة خدمة اإلشهار يف د مثّلت مقا.أ 126,291منها ( (2) د.أ 784
 ".سريفرياما"اخلدمات الذين تعامل معهم املزود  يالتزود يف شأهنا ومتّ خالصها مباشرة مع مسد

  

تولّت فقد ويف ما يتعلّق بإ�تاج الومضات التلفزية اليت وقع بثّها جما�ا من قبل مؤسسة التلفزة التو�سية 
 ايف غياب ما يفيد حصوهل" يف.تي.سي"مباشرة ملسدي اخلدمات  اخلدمةمقابل هذه د .أ 387خالص  اهليئة

  .باعتبار عدم التنصيص عليها بالعقد على أفضل األمثان
  

بإجناز خدمات أخرى مثل احلملة التحسيسية املوجهة " سريفرياما"ولوحظ كذلك أ�ّه متّ تكليف املزود 
 . يف الغرضملحق  براماملنافسة أو إ إعمال دوند وذلك .أ 68للناخبني غري املسجلني إراديا والبالغة قيمتها 

                                                            
  .على القيمة املضافة باعتبار األداء (1)
  .باعتبار األداء على القيمة املضافة (2)
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         منها مبلغ (1)د.م 3,542إىل " سريفرياما"املزود  املسداة من قبلوإمجاال ارتفع مبلغ اخلدمات 
أتعاب متابعة وإرشاد وابتكار وخدمات طفيفة أخرى تتعلّق  بعنوان تهمتّ صرفه لفائد) باعتبار األداء(د .أ 659
د أ�فق يف خمتلف أصناف .م 1,739وذلك باإلضافة إىل مبلغ مجلي بقيمة باعة وببعض اخلدمات اإلشهارية بالطّ

د .أ 337إلشهار يف الصحف ولد .أ 374,132املعلّقات اخلارجية وعنوان د ب.أ 924,113اإلشهار ويتوزّع بني 
 .(2)لكرتو�يةإلشهار يف املواقع اإلبايتعلّق  د.أ 158,495الومضات التلفزية واإلذاعية و بعنوان

  

علما بأ�ّه �ص على " سريفرياما"ألحكام جملة التسجيل والطّابع اجلبائي مل يتم تسجيل العقد مع  وخالفا
 19الفصل (ألحكام جملّة األداء على القيمة املضافة  كما أ�ّه خالفا.عاليم تُحمل على كاهل املزودأن هذه امل

           اليت متّ خالصها قبل تاريخ الفواتري بالنسبة لعدد منفإن اهليئة مل تتولّ تطبيق اخلصم من املورد ) مكرر
  .د.أ 156,517ما مجلته  األداءات اليت مل يتم خصمهاقُدر جمموع و. 2011أكتوبر  24

  

الذي   2011 جويلية 01بتاريخ  خالفا لقرار جملس اهليئةو اخلدماتيف ما يتعلّق مبتابعة تنفيذ هذه و
املصادقة األولية على كلّ عمل من أعمال تنفيذ احلمالت  من السأعضاء  أربعة جلنة متكو�ة من�ص على تولّي 

مل يتم إمضاء حيث أ�ّه  يتم التقيد هبذا اإلجراءمل فقد لوحظ أ�ّه  أذون الصرف على ضوئها، وإصدارالتحسيسية 
 .للخدمات املبلغ اجلمليمن  % 50وايل حب تعلّقااللجنة على إذ�ي صرف  هذه سوى عضو من

  

لعضو املكلّف بناء على طلب ا 2011سبتمرب  29وباستثناء رأي أبدته وحدة التّحسيس بتاريخ 
لع يبين أن الكميات واخلصائص الفنية للخدمات والس 3بالشؤون االدارية واملالية مبناسبة خالص الفاتورة عدد 

 تتولّ اهليئة إعداد ملعلى التّسجيل تتوافق مع ما متّت املصادقة عليه،  للحثاملقدمة يف إطار احلملة التّحسيسية 
  .ه مقار�ة مبا متّ االتّفاق عليه وخالصه وتقدير جودة اخلدمات املسداةتقرير مفصل حول ما متّ إجناز

  
  

                                                            
 .الثورةد بعنوان تظاهرة لتكرمي شهداء .أ 60باعتبار مبلغ  (1)
  .دون اعتبار األداءمبالغ  (2)
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 الندوات والتّظاهرات واأليام اإلعالمية  -2

  

مبلغا قدره         �2012اهزت النفقات بعنوان الندوات والتظاهرات واأليام اإلعالمية إىل موفّى مارس 
تنظيم ب تعلّقت د.أ 60و "للتصرف بلديةالوكالة ال"د لفائدة .أ 65و" فيب"د لفائدة املزود .أ 138د منها .أ 309

 .تظاهرة لتكريم شهداء الثّورة
  

قصد تنظيم األيام  هإبرام عقد مع )IFES(منظّمة دولية تولّت  "فيب"ما يتعلّق خبدمات املزود  ويف
                 إىل 17خالل الفرتة من  بتو�س العاصمة �تخابات اليت متّت بقصر املؤمتراتاإلعالمية حول �تائج اإل

املزود  �فسقبل  وحتملت اهليئة �فقات إضافية متّت فوترهتا من .د.أ 387 وبلغت كلفتها 2011أكتوبر  26
ة ليلإلعالن عن النتائج األو 2011أكتوبر  28و 27تعلّقت بإضافة يومي د.أ 138,334بعنوان هذه التظاهرة مببلغ 

             عشاء  "كوكتال"أخرى على غرار وخبدمات  )د.أ 32( أعضاء اهليئات الفرعية�تخابات وتكريم لإل
قد جتاوزت أليام اإلعالمية ل اجلملية كلفةالتكون وبالتايل . 2011 أكتوبر 17متّ تنظيمه بتاريخ ) د.أ 14,450(

  .د.أ 525 مبلغ
 

ي بالتمديد  ي ٔالايام ٕالاعالمية وإضافة خدمات كهربائية وبّررت الهيئة املبلغ ٕالاضا ن  بيوم

ا بكّمية كافية بالعقد، فضال عن كوكتال عشاء لم يتّم الاتفاق  وخدمات ترجمة لم يتّم التنصيص عل

 ".لعدم وجود رؤيا واضحة آنذاك"بشأنه 

  

لتكريم  حفالمن ذلك أ�ّها أقامت ال تندرج ضمن مهامها  اتعاينت الدائرة أن اهليئة �ظّمت تظاهر كما
تنظيم تظاهرة لتقديم تقريرها بكلفة مجلية ارتفعت  2012ماي  18كما تولّت بتاريخ ). د.أ 60( ورةشهداء الثّ

  وحتملت اهليئة الفارق ."فريديرشايبريت" ملا�يةاأل نظّمةاملد تكفّلت هبا .أ 30د منها .أ 76,503إىل 
  .إىل ذلك التاريخ الديون املتخلّدة بذمتها وذلك رغم تراكم) د.أ 46,503(

    

ت الهيئة  ي إطار "أّن عملية تكريم شهداء الثورة من "واعت أهّم واجبات الهيئة وتدخل 

ى أهمية ٕالا  ة تعامل جميع أبناء الشعب تحسيس املواطن الناخب إ
ّ
نتخابات وأهمية وجود هيئة مستقل

ى قدر املساواة وتضمن لهم  كان بمناسبة  2012ماي  18وأّن لقاء " نتقاال سلميا ودوريا للسلطةإع
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ي من خالل تنظيم لقاء حضره رئيس الدولة "اختتام أشغال الهيئة حيث  قامت بتقديم تقريرها املا

  ".ورئيس املجلس الوط التأسي ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وأعضاء املجلس التأسي
  

  واالقرتاع تسجيلاقتناء مستلزمات ال  -3
  

د تعلّقت خاصة بشراء اخللوات .م 3,197قرتاع بلغت كلفة اقتناء وتوزيع مستلزمات التسجيل واإل
) د.م 1,206(وطبع بطاقات اإلقرتاع ) د.أ 507(ومستلزمات مكتبية ) د.أ 677(�تخابي واحلرب اإل) د.أ 210(

  ).د.أ 488(و�قل وتوزيع هذه املقتنيات على خمتلف اهليئات الفرعية 
  

ألف خلوة  30إجراء استشارة القتناء  2011أوت  19تولّت اهليئة بتاريخ فبخصوص اقتناء اخللوات 
             « SME »من قبل املزود د  6,385على التوايل قدره عروض بسعر فردي  3وتلقّت اهليئة . قرتاعإ

 د 5,900و 2011سبتمرب  5بتاريخ  « Pricise Forme »من قبل املزود  د 4,750و 2011أوت  27بتاريخ 
عرضا ثا�يا  2011سبتمرب  8كما تلقّت اهليئة بتاريخ . 2011سبتمرب  8بتاريخ  « Unipack »من قبل املزود 
  . يف عرضه األول د 6,385د مقابل  5,746 حيث قدم سعرا فرديا قيمته « SME » األولمن قبل املزود 

 

الذي قدم أفضل عرض من  الثّا�يإقصاء عرض املزود  2011سبتمرب  9بتاريخ  العروضومتّ خالل فرز 
          لبستعجالية للطّاإلباعتبار أن آجال التّسليم اليت اقرتحها ال تستجيب للصبغة ) د 4,750(حيث السعر 

اهليئة مل حتدد التاريخ معتربا أن  احتجاجا 2011سبتمرب  16بتاريخ هذا العارض  وقدم). 2011موفّى سبتمرب (
املرتبة  حيتلّالذي أصبح و د.أ 205مببلغ مجلي قدره  األوللب للمزود ومتّ إسناد الطّ. األقصى لتسليم اخللوات

  . األوىل من حيث السعر مبوجب العرض الثّا�ي الذي قدمه
  

ه تّم اختيار املزّود ت وأفاد
ّ
ا نظرا لتقديمه تلقائّيا لعرض " SME"الهيئة أن ّ ثان أقّل كلفة وأ

ي خصوص آجال التسليم  ي أقّل ثمنا برفع التحّفظ  لم تتوّل مطالبة املزّود الذي تقّدم بعرض ما

ى علم بشرط أجل التسليم عند استشارته ى أّن هذا املزّود كان ع   .بالّنظر إ
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حترص على إعمال املساواة بني العارضني كان على اهليئة أن  إوترى الدائرة أ�ّه تطبيقا ملبد
صاحب املزود وكذلك دعوة  لبالطّ اكلّ املزودين بتقديم عرض ثان يف خصوص هذ املنافسة مبطالبة

أ�ّه متّ إعالمه  لبالطّ اتبين من خالل ملف هذمل يآجال التسليم خاصة أ�ّه  يف العرض األقلّ مثنا للتقليص
ستشارة املرسل علما بأن �ص اإل 2011سبتمرب  5يف تاريخ  تاريخ تسلّم عرضه قبلسليم بشرط آجال التّ

  . حسب جذاذة الفاكس املتوفّرة بامللف 2011سبتمرب  6إىل هذا املزود كان بتاريخ 
  

ألف قارورة حرب  25لشراء  د.أ 677 بقيمة إبرام عقد تزود 2011أكتوبر  1تولّت اهليئة بتاريخ و
                     ستشارة متّت بتاريخإالذي متّ اختياره من ضمن مخسة عروض إثر »   LGS «�تخابي مع املزود إ

متّ اختيار هذا املزود قد و .(1)2011سبتمرب  30وفق ما جاء مبحضر جلسة مؤرخ يف  2011سبتمرب  28
  .باعتبار أن عرضه هو األفضل من حيث السعر وتاريخ التسليم وفق ما �ص عليه �فس احملضر

 

وتبين من خالل فحص املواصفات الفنية للحرب أن عدد القوارير اليت متّ شراؤها متكّن من مشاركة 
 .مليون مقرتع أي ما ميثّل حوايل ضعف عدد املقرتعني احملتملني 15حوايل 

  
ه تّم تحديد الكّميات املقتناة من الح ٕالا 

ّ
ى أساس تقديرات أّولّية وأفادت الهيئة أن نتخابي ع

ي مكاتب ٕالالعدد  ى الّتوا ى مستوى كّل مكتب بما عدده ع ن ع ن املحتمل اع وملعّدل عدد الّناخب ق

ع  900مكتب و 12000 ي تاريخ إنجاز هذه لمق ر لدى الهيئة 
ّ
ه ال يتوف

ّ
ى أن كّل مكتب وذلك بالّنظر إ

ي هذا الخصوص راءات معطيات دقيقة 
ّ
  .الش

  

حتديد هذه احلاجيات بأكثر دقّة وذلك باعتماد النتائج اليت ترى الدائرة أ�ّه كان باإلمكان و
واليت أفضت إىل تسجيل  �2011تهاء منها يف موفّى أوت أسفرت عنها عملية التسجيل اإلرادي اليت متّ اإل

مليون �اخب متّ توزيعهم الحقا على  8,7مليون �اخب وحتديد عدد املقرتعني احملتملني حبوايل  4,7 حوايل
  . مكتب اقرتاع 8670حوايل 

  

                                                            
 .دارية واملاليةإلجلنة تضم العضو املكلف بالشؤون اإلدارية واملالية وعون من مصلحة الشؤون ا (1)
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د د لدى املزو.أ 345 تولّت اهليئة اقتناء مستلزمات مكتبية يف إطار عملية التّسجيل بكلفة بلغتو
العديد من الطّلبات " هيب را�ت"أصدرت اهليئة لفائدة املزود كما . وذلك دون إعمال املنافسة" توب ترادينج"

�تخابية وذلك دون ضبط حاجياهتا بصفة مسبقة واملستلزمات اإلنقل املعدات لد .أ 270بقيمة مجلية �اهزت 
 .ستشارة يف الغرضإإجراء دون و

  

ه تّم الّتعامل مباشرة مع املزّود 
ّ
ّ عن استعداده " توب ترايدنج"وأفادت الهيئة أن الذي ع

ويد مختلف الهيئات الفرعّية قبل انطالق عملّية التسجيل بمستلزمات مكتبّية صوص ي خأّما .ل

ى  "ه رانت"التعامل مع املزّود  ي املّرة ٔالاو ه أبدى منذ أن وقع التعامل معه 
ّ
ى أن فقد أرجعته الهيئة إ

ى املواد املنقولة من  ي املحافظة ع ام آجال التسليم والجّدية  ى اح درايته بمسالك التوزيع وقدرته ع

ي تعت أسعارا التلف والضياع وأّن ٔالاسعار ال تّم اعتمادها وقعت منا ا بصفة مسبقة و قش

  .تفاضلّية
  

 إعمال يعفيها من ضرورةاهليئة من تربيرات ال  قدمتهوترى الدائرة يف هذا اخلصوص أن ما 
  .مع القواعد العامة حلسن التصرف متاشيا املنافسة

  

  �فقات املسا�دة واللوجستيك والتسيري  -  ج
  

د تعلّقت أساسا بتأمني املقرات .م 9,293رتفعت �فقات املسا�دة واللوجستيك والتسيري إىل حوايل إ
وبكراء السيارات واستهالك الوقود واألكل  (1))د.م 3,549( واإلسناد اللوجسيت من قبل وزارة الدفاع الوطين

  . تّصاالتواإل
  

  �فقات كراء السيارات واستهالك الوقود -1
 

بلغت بكلفة سيارة  400حوايل كراء �تخابي، يف إطار املسار اإلتولّت اهليئة املركزية واهليئات الفرعية 
  الوقود  �فقاتوبلغت  .ارةسي 16على ذمة اهليئة املركزية ة بعض اهليئات العموميضعت وو د.م 1,080

  .د.أ  303,051
                                                            

                        د حسب مكتوب وزير الدفاع الوطين بتاريخ.م 9,3دون اعتبار كلفة تسخري األفراد لتأمني سري العملية اال�تخابية املقدرة بـ (1)
  .�2011وفمرب  1
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قرتاع قامت اهليئة املركزية باستشارتني خالل واإل�تخابية ولتأمني عمليات التسجيل ومراقبة احلملة اإل
خلدمات الكراء السيارات وبلغت كلفة  وكاالتات مع ثالث تفاقيإ اهليئة وأبرمت .2011شهري جويلية وسبتمرب 

       بكلفة تساويتفاقيات إأخرى مل تربم معها  كراء وكاالتوا�تفعت خبدمات سبع  د.أ 441 بعنواهنااملسداة 
  .د.أ  373

  

ا �قائص تعلّقت خاصة بعدم توفّر سند كتابي مستشارتني شابتهلوحظ أن كال اإلويف هذا اخلصوص 
ارات املزمع كرا هلما ينصة الكراء وهو ما حرم اهليئة من اإلستفادة من أسعار تفاضلية ؤعلى عدد السيها ومد

          على سبيل املثال أن فرتة كراء حوايل ويذكر. فرتة الكراءطول باعتبار العدد اهلام للسيارات املكرتاة و
سيارة يف حني أن العروض اليت متّ استالمها  40فاقت الشهرين وجتاوزت أربعة أشهر بالنسبة إىل  اتسيار 107

وتبين أن بعض الوكاالت متّت استشارهتا عن طريق  .تضمنت أسعار الكراء يف اليوم بالنسبة إىل كلّ صنف
تغيري عروضها املالية دون توفّر ما يفيد " بدجت كار"و" فاست كار"و" أميلكار"لّت كلّ من وكالة وتو .اهلاتف

متّ تعميمه على كلّ الوكاالت اليت متّت ي من املفروض أن يكون قد ذوالأن ذلك كان مبقتضى طلب من اهليئة 
  . 2011 استشارهتا يف شهر جويلية

  

 من % 53عينة متثّل فحص تبين من خالل ويف ما خيص كراء السيارات من قبل اهليئات الفرعية فقد 
  .إىل املنافسة متّت دون اللّجوء أن عملية الكراء) د.أ 265,590( هبذا العنوان ا�فقاهت جممل

  
ا وأفادت الهيئة  ّ ة والقيام "أ

ّ
ا من وسائل النقل بكل دق ن من تحديد حاجيا

ّ
لم تتمك

ى أفضل العروض ة بخصوص املسار ٕالا . باستشارة موّسعة للحصول ع ة الخ
ّ
ى قل نتخابي ويعود ذلك إ

ا لعدد كب من السّيارات مما حال دون وجود وكالة كراء تستطيع تلبية كل  وتنوع مراحله، ولحاج

ى تزامن املسار ٕالا الطلبات باإلضافة  روةإ
ّ
ة الذ الهيئة املركزية  وبالرغم من ذلك فإّن . نتخابي مع ف

ى كامل تراب الجمهورية 37والهيئات الفرعية تعاملت مع    ."وكالة كراء موّزعة ع
  

 �فقات األكل -2
  

كلّ توزّعت بني أعوان وأعضاء  د.م 1,387ما قيمته  2012مارس  31بلغت �فقات األكل إىل تاريخ 
  ).د.أ 810(قرتاع وأعوان وأعضاء مكاتب اإل )د.أ 410(واهليئات الفرعية ) د.أ 167(من اهليئة املركزية 
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عضاء ألكل األمقدار تكفّل اهليئة بنفقات  تضبط 2011سبتمرب  5لئن متّ إصدار مذكّرة بتاريخ و
إىل كما لوحظ بالنسبة .النوع من النفقاتلوحظ غياب إجراءات تنظّم هذا عوان اهليئات الفرعية إالّ أ�ّه ألو

  . أعضاء اهليئة املركزية وأعواهنا غياب إجراءات تضبط مقدار هذا التكفّل وتنظّم إسناده
  

. وتبين أن عديد النفقات هبذا العنوان متّ خالصها �قدا دون أن تنص وثائق إثباهتا على هوية املنتفعني
هذه الن سبة .أ 11,5 رتفعت إىلإفقات ويذكر على سبيل املثال أنة بأريا�ةإىل اهلد بالنوإىل حوايل يئة الفرعي        

وجتدر اإلشارة إىل أن . وذلك دون اعتبار تذاكر األكل اليت متّ إسنادها إىل األعواناهليئة املركزية لدى د .أ 50
  .(1)أعضاء اهليئة املركزية إىل بالنسبة  2011إىل موفّى ديسمرب اهليئة واصلت التكفّل هبذه النفقات 

  
قت بإسناد" وأفادت الهيئة أّن 

ّ
دنان  7دنان أو  4بطاقات مطعم بقيمة  هذه النفقات تعل

ى العدد وهوية املنتفع وإمضائهوأّن  م إسنادها يحتوي ع
ّ
وأّما  .هناك دف بكل هيئة فرعية ينظ

ا مطاعم تتعامل ببطاقات مطعم املذكورة   –مثل باجة (بالنسبة للهيئات الفرعية ال ال توجد 

ي شكل قيمة نقدية بـ ...) القصرين دنان وفقا ملحاضر جلسة الهيئات  7دنان أو  4فقد تّم إسنادها 

باع نفس ٕالاجراءات ال 
ّ
ا بطاقات املطعمالفرعية ويتّم متابعة إسناد هذه املبالغ بات سندت 

ُ
  ".أ

  

     لفائدة أعواهنا بقيمة طعام�تخابية شراء وجبات إدائرة  13قرتاع تولّت جناز عملية اإلإيف إطار و
. د.أ 484د لكلّ عون بكلفة مجلية �اهزت  20 �تخابية صرف منحة قدرهاإدائرة  14د بينما تولّت .أ 326

  . د.أ 810إىل وجبات الغذائية ليوم اإلقرتاع اجلملية للكلفة الرتفعت إوبذلك 
 

لفائدة  طعام�تخابية اليت تولّت التكفّل بشراء وجبات الدوائر اإلبعض وتبين من خالل التّدقيق يف �فقات 
يف  د.أ 137بكلفة  طعاموجبة  8740وبنزرت وتوزر وبنعروس قد تولّت شراء  2أعواهنا أن كال من دائرة تو�س

قرتاع عو�ا على مستوى مكاتب اإل 6323قرتاع كان يف حدود األعوان املشاركني يف عملية اإل حني أن عدد
  .د.أ 38بكلفة إضافية �اهزت   %  40وهو ما ميثّل زيادة يف عدد الوجبات حبوايل الدوائر التّابعني هلذه 
  

                                                            
  .2012مارس  31وفقا لبيا�ات القوائم املالية يف تاريخ  (1)
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ى عدم "وأفادت الهيئة أّن  ة باعتبار إهذه الفوارق ترجع إ
ّ
مكانّية تحديد هذه الكّميات بدق

اع والذي يمكن اللجوء إليه عند الحاجةلهيئات الفرعّية بمكاتب ٕالااأعوان من  حتياطيإوجود   ."ق

  

ومنوبة فقد تولّتا التّعاقد مع �فس املزود إلسداء هذه اخلدمة جلميع أعوان  1ويف ما خيص دائرتي تو�س
جلميع األعوان والتخلّي ) د 20(غري أ�ّه متّ إسداء املنحة اجلزافية . د.أ 15قرتاع مقابل تسليمه تسبقة قدرها اإل

دون أن تتولّيا اسرتجاع هذه التّسبقة علما أن املزود قد أرسل الفرعيتني من قبل كال اهليئتني  الطّلب اعن هذ
  .زالت حملّ �زاعما د.أ 41رها فاتورتني بقيمة مجلية قد 2011أكتوبر  25بتاريخ 

  

  صالتّ�فقات اال -3
  

        د منها .أ 639ما مجلته  2012مارس إىل  2011ماي من خالل الفرتة تّصاالت اإل أعباء بلغت
  .اهلاتف القّار إتّصاالت بعنوان د.أ 241

  

ومل  هباعباء دون تبويبها حبسابات فرعية ضمن احلساب املتعلّق األ هذه تبين أن اهليئة تولّت إدراج وقد
يتم توخي الدقة الالزمة يف حتديد موضوع النفقات عند إدراجها احملاسيب والتّي أُجنز بعض منها يف غياب معايري 

  .إسناد مسبقة
  

الرصيد احملاسيب  بعض مكو�ات على حتفّظاوبالنظر إىل العدد املرتفع للعمليات احملاسبية تبدي الدائرة  
د تعلّق .أ 95حتملت مبلغا مجليا يناهز أن اهليئات الفرعية  واملتعلّقة أساسا بشحن اهلواتف اجلوالة حيث تبين

د تعلّق ببطاقات شحن أُسندت .أ 11بشراء بطاقات وعمليات شحن للهاتف اجلوال مل تربر اهليئة منه سوى مبلغ 
أما يف ما يتعلّق بباقي . 2011سبتمرب  5احمللية عمال باملذكّرة الصادرة عن رئيس اهليئة بتاريخ ألعوان املكاتب 

فقد اقتصرت اهليئة على تقديم خمتلف أصناف املنتفعني ببطاقات الشحن دون ضبط قائمة يف ) د.أ 84(املبلغ 
  .مقدارها وطرق التمتّع هبا هوية املنتفعني واملؤيدات اليت تتيح إسنادهم هذه البطاقات وحتدد

  

" اتّصاالت تو�س"لدى شركة " بالك بري"هاتفا جواال من صنف  92ويف هذا اإلطار اقتنت اهليئة 
لكلّ كمبلغ أد�ى د  40ة قيمبد للجهاز الواحد باعتبار استهالك شهري  400وذلك على أساس  د.أ 37مببلغ 
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وعلى بعض العامين  اوكتّاهب هليئات الفرعيةاعلى أعضاء اهليئة املركزية ورؤساء  األجهزةيع هذه وزومتّ ت .خطّ
حبوزة املستفدين دون  د.أ 21,6بقيمة  الجوا اهاتف 54مازال  2013فيفري  11تاريخ وإىل . (1)املسؤولني

   .إرجاعه إىل اهليئة
  

  .وتدعو الدائرة اهليئة إىل تسوية هذه الوضعية
  

 د.أ 103ما مجلته  2012إىل موفّى مارس " بالك بري"اهلواتف اجلوالة بعنوان ستهالك اال وارتفع مبلغ
 لئن أفادت اهليئة أ�ّه متّو. 2012إىل موفّى شهر ديسمرب  2012د خالل الفرتة املمتدة من شهر أفريل .أ 60 وبلغ

خطّا  44فإن اخلطوط األخرى وعددها  2012فيفري  17 تاريخا جواال بداية من خطّا هاتفي 35د وفسخ عق
تّصاالت أن أعباء اإلبشتغال من دون الوقوف على ما يربر ذلك علما إحالة  يف 2012إىل موفّى شهر �وفمرب  ظلّت

لفرتة املمتدة من ابالنسبة إىل د .أ 75والتّي حتملتها اهليئة ارتفعت إىل ) 44(املتعلّقة باخلطوط الّيت مل يتم فسخها 
  .2012إىل شهر ديسمرب  2012شهر مارس 
  

د إىل أعضاء اهليئات  50إصدار مذكّرة تنص على إسناد منحة بقيمة  2011سبتمرب  5بتاريخ ومتّ 
معلوم  لوحظ خالص إالّ أ�ّه 2011بعنوان شهر أكتوبر  وذلك الفرعية بالداخل باستثناء رؤسائها وكتاهبا العامني

 ترتّب عنه حتميلوهو ما  بعنوان �فس الشهر د.أ 16,200بقيمة  هاتفيا جواال مسبق الدفع طّاخ 324 استهالك
 تبين من خالل حيثاهليئة أعباء اتصاالت بصفة مزدوجة بعنوان �فس الشهر بالنسبة إىل بعض اهليئات الفرعية 

�تفعوا مبنحة اتصاالت صرفت إوأريا�ة أن أعضاءها  1بقابس وجندوبة وتو�س عينة مشلت �فقات اهليئات الفرعية
  .د للعضو الواحد 50هلم �قدا بقيمة 

  

 15 تبين إسناد) 324(وجتدر اإلشارة إىل أ�ّه من ضمن خطوط اهلاتف مسبقة الدفع املذكورة أعاله 
  .خطّا باهليئة املركزية دون تقديم قائمة إمسية يف املنتفعني هبا

  

                                                            
  .ابتةذه الكميات ضمن األصول الثّاحملاسيب هلسجيل تّالمتّ  (1)
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ر  " أّن أفادت الهيئة ن لو 
ّ
ي تاريخ متأخ تسليم خطوط الهاتف ألعضاء الهيئات الفرعّية تّم 

هر بينما تّم صرف 2011من شهر أكتوبر 
ّ
ي أّول الش يف هذا اخلصوص  تؤكّد إالّ أن الدائرة "املنحة النقدّية 

2011سبتمرب  16العقد التّجاري املتعلّق هبذه اخلطوط متّ إمضاؤه من قبل اهليئة بتاريخ  أن.  
 

  مناولة خدمات احلراسة والتنظيف -4
  

إثنني  تولّت التّعامل مع مزودينحيث خدمات حراسة وتنظيف مقراهتا جلأت اهليئة املركزية إىل مناولة 
تحديد ب يف هذا اإلطار اهليئة تبادرومل . 2012سبتمرب إىل  2011جوان من د خالل الفرتة .أ 131,5قدره  مبا

غري مؤرخة وغري اتفاقية واحد وأبرمت اهليئة مع مزود  .ستشارة يف الغرضإبدقّة وجتميعها وتنظيم  احاجياهت
 ةعر الساعس وتبين أن .د.أ 111,3من قبله  بلغت مجلة اخلدمات املفوترة مدة التّعاقد ىتنص علمسجلة وال 

 الثا�ي املطبق من قبل املزود ةعر الساعق سيفو) د 3,720(بعنوان خدمات التنظيف  املناولهذا املطبق من قبل 
ومل يتبين ما يفيد أن اهليئة تأكّدت من أن األسعار  .(1) % 93مبا �سبته ) د 1,923(بعنوان �فس اخلدمات 

 .املتعامل هبا مقبولة
  

معه إبرام وأفادت اهليئة يف خصوص عدم التنصيص يف العقد على مدة التعاقد مع املزود الذي متّ 
أّن ذلك مرّده سهو سواء من ِقبل الهيئة أو من ِقبل الشركة املذكورة أعاله وبررت التعامل " االتفاقية

معه بالتأخ الذي شهده بعث وترك الجهاز ٕالاداري واستجابة العرض الصادر عنه للجودة املطلوبة 

ق بالتأج ؤالاعباء ٕالاجت
ّ
ي ما يتعل اتيب    ."ماعيةوتعّهده بكافة ال

  

IV - ة باخلارجاهليئات الفرعي  
  

�تخابية باخلارج بست دوائر على أساس عدد الدوائر اإل (2) 2011 لسنة 1088حدد األمر عدد 
دائرتني للتو�سيني املقيمني بفر�سا ودائرة للمقيمني بكل من إيطاليا وأملا�يا ودائرة للمقيمني بالقارة األمريكية وبقية 

                                                            
   .دون اعتبار األداء على القيمة املضافة (1)
 .واملتعلّق بتقسيم الدوائر اال�تخابية وضبط عدد املقاعد املخصصة هلا ال�تخابات الس الوطين التأسيسي 2011أوت  3املؤرخ يف  (2)
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وضبطت اهليئة مقرات هذه الدوائر . ودائرة للتو�سيني املقيمني بالدول العربية وبقية دول العاملالدول األوروبية 
 .لغرضدون إصدار قرارات يف ا على التوايل بباريس ومرسيليا وروما وبرلني ومو�رتيال وأبوظيب

  

ت يف �فقات التثبوأفرز . د.م 1,770اهليئات إىل ما قيمته  هذهوارتفعت املبالغ اليت مت حتويلها إىل 
  :أملا�يا وأبوظيب معاينة النقائص التالية كندا و�تخابات باهليئات الفرعية لإل

  

 كندا�تخابات باهليئة الفرعية لإل  - أ
  

وقد  .بكنداالفرعية  لهيئةلد إىل احلساب البنكي .أ 200 حتويل مبلغ 2011 أكتوبر  28 بتاريخ متّ
اهبة ) د.أ 40( اكندي ادوالر 25.040 تسبقة بقيمة 2011 أكتوبر مت قنصلية تو�س مبو�رتيال يف أوائل شهرقد

  . عتماداتهذا التأخري يف حتويل اإل
  

تسجيل  ه متّأ�ّبعلما  2012يف موفى �وفمرب  وثائق إثبات عمليات الصرفاهليئة على  تلحتصو
على كشف احلساب البنكي الذي مت فتحه عتماد العمليات املالية حبسابية اهليئة يف تاريخ ضبط القوائم املالية باإل

  .بكندا
  

 بتأخري كبري ثبات اليت حتصلت عليهاومل تقم اهليئة بتسوية عمليات القيد احملاسيب على ضوء وثائق اإل
  .وقد قدمت للدائرة دفاتر وقتية غري مهيأة للنظر فيها

  

 �تخابات بأملا�يا اهليئة الفرعية لإل  -  ب
  

ارتفعت املبالغ اليت مت حتويلها إىل احلساب البنكي لسفارة تو�س بأملا�يا وفق ما جاء مبحضر اجللسة 
واملمضى من قبل عضو اهليئة املركزية املكلف بالشؤون اإلدارية واملالية وحماسب  2011 ديسمرب 19املؤرخ يف 

وقد . أورو 100.197,5أورو فيما ارتفعت املصاريف إىل  112.991,92سفارة تو�س بأملا�يا إىل ما قيمته 
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بقيمة أورو تعلقت مبنح تكميلية ألعضاء اهليئة الفرعية  11.621تبين أ�ه مت بعد هذا التاريخ صرف مبالغ بقيمة 
  .أورو بعنوان تطبيقة إعالمية 5000خالص مبلغ وأورو  6000مجلية تساوي 
  
  11.621مبلغ  أّن "أفادت الهيئة و 

ّ
ق أساسا باإلنتخابات مثلها مثل بقية املبالغ ال أورو تعل

ا اما ي نطاق إيفاء الهيئة الفرعية بأملانيا بال ي تدخل    . "وقع َصرفها قبل هذا التاريخ و

  

 " وحول التطبيقة اخلاصة باإلقرتاع بدائرة أملا�يا أفادت اهليئة
ّ
ن الهيئة الفرعية  ه لم يتّم أن تمك

ا نتخابي ٕالا  بأملانيا بالح  اع عّوضت الح ٕالانتخابي وقد أشرف عل ي تطبيقة إق وأّن هذه التطبيقة 

ي ٕالاعالمية واستعان بثالثة طلبة يزاولون تعليمهم  الكاتب العام للهيئة الفرعية وهو مهندس مختص 

ي نفس ٕالاختصاص   . "بأملانيا 

  

وحتصل أعضاء اهليئة الفرعية بأملا�يا على منحة شهرية فاقت املبلغ الذي قررته اهليئة املركزية هبذا 
رئيس إىل الأورو شهريا بالنسبة  1500وتراوح معدل هذا املبلغ بني  أورو 1000 يناهزالعنوان واحملدد مبا 

 .أشهرة أربعة بعض األعضاء اآلخرين وملدإىل أورو بالنسبة  1300و
  

ن أنقرتاع خيتلف من مكتب إىل آخر حيث مت عدد األعوان الذين مت ا�تداهبم مبكاتب اإل كما تبي
وارتفعت املنحة اليت تقاضاها رئيس كل . "كارلسرور"أعوان يف  4مقابل  "بون"أعوان يف مدينة  10ا�تداب 

  .ةأورو يوميا ضبطتها اهليئ 100مقابل أورو يوميا  120مكتب اقرتاع إىل 
  

أورو بالشهر  1000 ـاملنحة الشهرية ألعضاء الهيئة الفرعية بأملانيا قّدرت ب"وأفادت الهيئة أّن 

رتباطهم بإكمال ٔالاعمال أورو لرئيس الهيئة والكاتب العام ال  500 ة تكميلية تقّدر بـوقد تّم إسناد منح

ى غرار بق م ع   ." 2011نوفم  30تجاوزت ال ية الهيئات بالداخل أو بالخارج و املوكولة إل

  

وال قّدرت             ى أعضاء الهيئة الفرعية بأملانياا بخصوص املنح ٔالاخرى ال أسندت إأّم 

اع  600 بـ ّ  2011أكتوبر  22و 21و 20أورو خالل أيام ٕالاق ا خّصصت لتنقل ٔالاعضاء ملختلف فإ

اع بأملانيا   ."مكاتب ٕالاق
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ه ال ميكن ألعضاء اهليئة الفرعية بأملا�يا اجلمع بني املنحة اليت  اخلصوص أ�ّتالحظ الدائرة يف هذا و
اهليئة  وأن أورو يف اليوم 200أورو وليس  100مبلغ املنحة يرتفع إىل  قرتاع علما وأنيتقاضوهنا شهريا ومنح أيام اإل

 �وفمرب ومنحة أخرى بقيمة أورو بعنوان �صف شهر عمل يف 500أسندت لكل أعضاء اهليئة الفرعية منحة بقيمة 
عالوة على أهنا تكفلت بكامل  2011أورو للرئيس والكاتب العام بعنوان النصف الثا�ي من شهر �وفمرب  500

  .2011مصاريف األكل واهلاتف والتنقل والسكن ألعضاء اهليئة الفرعية من أوت إىل أكتوبر 
  

أا خبصوص عدد أعضاء مكاتب اإلقرتاع فقد أفادت اهليئة أماع إ" ن نتداب أعضاء مكاتب ٕالاق

ي كّل  4التابعة للهيئة الفرعية بأملانيا كان بمعّدل  ما عدى مكت بون ومونيخ اللذان (مكتب  أعضاء 

ى زيادة  ي كل مكتب بالنسبة أليام  4اضطرت الهيئة إ   ."أعضاء 8أي  2011أكتوبر  22و 21أعضاء 
  

قرتاع يرتفع د الدائرة أن عدد أعضاء مكتب بون الذين صرفت هلم مبالغ بعنوان منحة يوم اإلتؤكّو
أورو وكذلك الشأن بالنسبة ملكتب هامبورغ  1910أعضاء وارتفعت هذه املبالغ إىل ما مجلته  10إىل 

أورو بنفس العنوان 2160أعضاء صرفت هلم منح بقيمة  10 الذي ضم.  
  

اع" هاأفادت اهليئة يف هذا اخلصوص أ�ّكما  دينارا  80 بمبلغ ضبطت منح أعضاء مكاتب ٕالاق

دوالر بالنسبة للهيئات الفرعية خارج تراب الجمهورية استنادا  150و أورو  100داخل تراب الجمهورية و

ى املقدرة الشرائية أورو لكل  60بالنسبة للهيئة الفرعية بأملانيا زيادة منحة تقديرية قّدرت بـ  وقد تّم " ."إ

ى  ا إ اع ال أشرفوا عل ي شكل منحة تنّقل كتعويض ملصاريف تنّقلهم من مكاتب ٕالاق رئيس مكتب 

   ."مراكز التجميع والفرز 
  

 رت اهليئة وتالحظ الدائرة أندوالر 150وليس (أورو لليوم  100سناد منحة جزافية مببلغ إقر (
سناد منحة إم اهليئة ما يفيد موافقة هيئتها املركزية على لكل رئيس وعضو باهليئات الفرعية باخلارج ومل تقد

  .أورو كما تالحظ الدائرة أن مصاريف التنقل مت اسرتجاعها من ميزا�ية اهليئة الفرعية 60
  

السرتجاع األداء على القيمة املضافة الذي متّ بالفواتري األصلية احتفظ  هوقد أفاد حماسب السفارة أ�ّ
  .هبذا العنوان متّ اسرتجاعهاقد يكون ومل يتسن لفريق الرقابة التعرف على مآل األموال اليت . خالصه
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ا  وقد  "أفادت الهيئة أ
ّ
من  28/11/2012بمراسلة بتاريخ ي هذا الخصوص صلت ات

ذه املعدات لم تكتمل  محاسب السفارة تفيد بأّن  ى القيمة املضافة املتعلقة  جاع ٔالاداء ع عملية اس

  ."بعد

 اهليئة الفرعية بأبوظيب  -  ج
  

د منها مبلغ .أ 259,435حتويلها إىل حساب سفارة تو�س بأبوظيب إىل ما قيمته  ارتفعت املبالغ اليت متّ
ة دول العربيالقرتاع بلتسديد باقي منح أعضاء مكاتب اإل 2012ماي  23حتويله بتاريخ  د متّ.أ 59,435
 .وإفريقيا وأسرتاليا

  

على فريق الرقابة  حيصلومل . د.أ 259,200ما قيمته  الفرعية املصاريف اجلملية هلذه اهليئة وبلغت
مة على اقتصرت الوثائق املقدود .أ 104بلغت قيمتها واليت قرتاع وثائق إثبات صرف منح أعضاء مكاتب اإل

 ةأذون التحويل البنكية من حساب سفارة تو�س بأبوظيب إىل احلسابات البنكية لسفارات تو�س بالبلدان املتواجد
  .  قرتاعهبا مكاتب اإل

  

�تخابية لتسع ه مت صرف القسط األول من املنحة العمومية بعنوان املساعدة على متويل احلملة اإلوتبين أ�ّ
د من ميزا�ية اهليئة الفرعية بأبوظيب خالفا ألحكام املرسوم عدد .أ 11,182ة بلغت قائمات ا�تخابية بقيمة مجلي

   .اليت �صت على صرف هذه املنح من ميزا�ية الدولة 2011لسنة  35
  

د تعلّقت بتنقل وإقامة حمام من تو�س ملدة .أ 19,8كما تكفّلت اهليئة الفرعية بأبوظيب مبصاريف بلغت 
  .ن لفريق الرقابة اجلدوى من هذه املصاريفومل يتبي. ملدة شهرين و�صفشهرين وتسديد أجرته 

  

 
ّ
ى وجه الخطأ  15071تّم صرف مبلغ قدره "ه وأفادت الهيئة أن ا راسلت وزارة دينارا ع وأ

ي حدود املبالغ املدفوعة ي إمكانية فتح اعتمادات جديدة    .املالية  قصد الّنظر 
  

نظرا الفتقار الهيئة الفرعية بأبوظ " هأفادت اهليئة أ�ّ قامة احملاميإتنقل و صاريفويف ما يتعلق مب

ذه املهمة وقد تم  ي الشؤون القانونية فإن الهيئة املركزية قّررت تكليف محام للقيام  لعضو مختص 
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ا العام باعتبار ارتفاع مستوى  املنحة ال صرفت له باتفاقتحديد  ن رئيس الهيئة الفرعية و كات ب

ي إمارة أبو ظ   أما فيما يخّص  .املعيشة 
ّ
ي ال ل فإّن الهيئة الفرعية قد اختارت نزل متعاقد ٕالاقامة 

ى التكلفة   ."مع السفارة  للضغط ع
  

V - ةالقوائم املالي  

  

مهام اهليئة  أنعلى  2011أفريل  18املؤرخ يف  2011لسنة  �27ص الفصل األول من املرسوم عدد 
�ص الفصل الثّالث من �فس املرسوم على أن تتولّى اهليئة �شر و. �تخاباتباإلعالن عن النتائج النهائية لإلتنتهي 

ر تولّت اهليئة إعداد ويف هذا اإلطا. �تخابيةتقريرها املايل بالرائد الرمسي للجمهورية التو�سية بعد ا�تهاء العملية اإل
                إىل 2011ماي  10هذا التقرير الذي تضمن �تائج العمليات املالية املنجزة خالل الفرتة املمتدة من 

علما بأن اإلعالن عن  2012ماي  29و�شره بالرائد الرمسي للجمهورية التو�سية يف تاريخ  2012مارس  31
  .�2011وفمرب  �14تخابات متّ بتاريخ النتائج النهائية لإل

  

د تتكون من جتهيزات ومعدات .م 4,594حوايل  2012مارس  31وبلغت قيمة األصول بتاريخ 
د ومستحقّات .م 0,188 خمزون من املواد غري املستهلكة بقيمةمن د وكذلك .م 1,936مكتبية وإعالمية بقيمة 

يف  د.م 7,235سددة حوايل املويف املقابل بلغت قيمة الديون غري . د.م 2,439د وسيولة بقيمة .م 0,030بقيمة 
دون تسديد ديون اهليئة يف غياب موارد  حالوهو ما  د.م 2,641سجلت األموال الذّاتية عجزا بقيمة  حني

  .إضافية
  

ستغالل اإل أعباءبينما بلغ جمموع  )(1د متأتية من ميزا�ية الدولة.م 35,153بلغت قيمة اإليرادات و
  .د.م 4,907حماسيب بقيمة  عجزد وهو ما أسفر عن تسجيل .م 40,060

  

وبكلفة إعداد السجلّ اال�تخابي ) د.م 10,598(قرتاع والفرز وتعلّقت األعباء خاصة بنفقات اإل
 وباملنح واألجور وأعباء التسيري ) د.م 5,283(وبنفقات احلمالت التحسيسية والرتشحات ) د.م 6,058(
  ).د.م 18,124(

                                                            

  ..دون اعتبار املنح املخصصة لالستثمار واليت متّ إدراجها ضمن املوارد الذاتية للهيئة  (1) 
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وبالديون  وبينت األعمال الرقابية �قائص تعلّقت بعملية اجلرد املادي لألصول الثّابتة وللمخزون
  .واملداخيل واألعباء واليت من شأهنا أن متس مبصداقية القوائم املالية اليت متّ �شرها

  
  واملخزون اجلرد املادي لألصول - أ
  

الثّابتة وللمخزون من شأهنا أن  لألصولعملية اجلرد املادي إجناز �قائص تعلّقت بعمال الرقابية بينت األ
 بيةاسرصدة احملحتد من سالمة حفظ أصول وممتلكات اهليئة ومشولية اجلرد املادي وكذلك احلد من موثوقية األ

  .املتعلّقة هبذه األصول
  

 يف غياب جرد شامل لألصول واملخزون حيث اتّضحوقد تبين أن اهليئة تولّت إعداد القوائم املالية 
اجلرد املادي لألثاث املكتيب ومعدات ربط الشبكة باملقر املركزي عملية  تولّ إجراءمل ت هاعلى وجه اخلصوص أ�ّ

زات كما تبين أن بعض التجهي.واألقراص الصلبة اخلارجية واألصول واملخزون املتواجد مبركز اخلزن مبنطقة الوردية
 ثالجة 20أجهزة تلفاز و 10أساسا يف  تقتناءها والتّي متثّلاخرى اليت تولّت اهليئة املركزية واهليئات الفرعية األ
  .2012د مل يتم جردها إىل موفّى شهر أكتوبر .أ 93 مبلغمكيفا هوائيا والّيت �اهزت قيمتها اجلملية  89و

  

   .2وسوسة وصفاقس  2على اجلرد املادي للهيئات الفرعية بكلّ من تو�س  الدائرةتحصل تومل 
  

اجلرد املادي يف عدة مناسبات آخرها وحتيني لدائرة تولّت اهليئة تعديل األولية لالحظات املوبناء على 
   .2013جا�في  03يف 

  

مقاربته مع األرصدة احملاسبية ذات ومكّن إعادة النظر يف هذا اجلرد من مالحظة أن اهليئة مل تتولّ 
  ومل توفّر اهليئة إىل تاريخ. الصلة وهو ما حال دون التأكّد من مشولية جرد األصول وحصر وتقييم النقص احملتمل

  . د.أ 87 بلغت ربط الشبكة بقيمة مجليةلاجلرد املادي للموزّعات واآلالت املوجهة ومعدات  2013مارس  6
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من  األرصدة احملاسبية لبعض األصول مع �تائج اجلرد املادي املعد من قبل اهليئة ومكّنت مقاربة
             (1)حاسوبا حمموال �24قصا مبا عدده د وكذلك .أ 8عن قيمته قلّ تالوقوف على �قص يف األثاث املكتيب ال 

 وحدة مركزيةو مسح ضوئي ةآلو من املكيفات اهلوائية 2آالت فاكس و 6آالت طابعة و 9قار و جهاز هاتف 70و
  . حلاسوب مكتيب

  

بقيمة مجلية بلغت  جواال اهاتف 35بعض اهليئات الفرعية التّي اقتنت إىل وكان الشأن كذلك بالنسبة 
  .د.أ 4,2هاتفا بقيمة  11 سرتجاعا 2013جا�في  3إىل حدود مل يتم د و.أ 5,159

  

املادي للهيئات الفرعية مل تشمل خمزون امللصقات واملعلّقات عملية اجلرد خبصوص املخزون لوحظ أن و
  .واملطويات والشارات اإلشهارية والتّحسيسية والصناديق اإل�تخابية

  

سهام يف توفري جتهيزات إعالمية لتنظيم إ�تخابات الس الوطين اإلآخر، ويف إطار  صعيدوعلى 
متّ و. على ذمة اهليئات الفرعية على وجه اإلعارة معدات إعالمية خمتلفة (2)التّأسيسي وضعت وزارة التّربية

  .2011 جويلية 23هذه العملية وفقا حملضر جلسة متّ إمضاؤه بني وزارة التّربية واهليئة املركزية بتاريخ  إجناز
  

وإىل غاية  2011ديسمرب  27من يوم  الذي تواصلاملعدات من قبل وزارة الرتبية  هذهسرتجاع ا وعند
طابعة ومكو�ات حواسيب  ةآل 18وثابتا اسوبا ح 37الوحممواسوبا ح 32، متّ معاينة �قص 2012جوان  26يوم 

 .(3)وزارة الرتبية املقدمة من قبللبيا�ات وذلك حسب اد .أ 93مببلغ هلذا النقص اجلملية  القيمةخمتلفة وقدرت 
  

                                                            
  .حواسيب لدى سفارة تو�س بربلني 4و املركزية حواسيب ال زالت يف عهدة أعضاء اهليئة 9 من بينها  (1)
   .2011جويلية18بتاريخ ية مكتوب الوزير األول إىل وزير التّرب (2)
  .�2012وفمرب  28مكتوب السيد وزير الرتبية إىل السيد الرئيس األول لدائرة احملاسبات بتاريخ  (3)
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يربز أن  2012ديسمرب  22املعدات مؤرخا يف  هذهجردا ماديا يف يف ردها قدمت اهليئة ويف املقابل 
طابعة ة آل 20و ثابتاحاسوبا  39حاسوبا حمموال و 33 تتعلّق مبجموعالكميات التّي مل يتم إرجاعها إىل وزارة التّربية 

  .آالت طابعة 6و ثابتةحواسيب 5حاسوبا حمموال و 14 بلغت على التّوايلمنها كميات مفقودة 
  

ا من قبل الهيئات الفرعّية ي شأ ه تّم تحرير محاضر 
ّ
ى . وأفادت الهيئة أن ه إ

ّ
وأضافت أن

بية
ّ
ائي مع وزارة ال   .حدود ذلك الّتاريخ لم يتّم ضبط محضر جلسة 

  

بالتّنسيق مع كتابة الدولة للتّكنولوجيا املركز الوطين لالعالمية  (1)لك، كلّفت الوزارة األوىلوفضال عن ذ
 (2)د.م 3,685 بوضع على ذمة اهليئات الفرعية على وجه اإلعارة معدات إعالمية خمتلفة بقيمة مجلية بلغت

وقام املركز الوطين لإلعالمية برتكيز هذه املعدات إالّ أ�ّه عاين . خصصت لتجهيز مكاتب التّسجيل القارة واملتنقّلة
آلة  126آلة قراءة ضوئية للتسجيل و 234و حواسيب حممولة 205كبريا متثّل يف  (3)سرتجاعها �قصااعند فيها 
  .طابعة

  

تم وفق إجراءات مضبوطة مسبقا يشارة إىل أن عمليات تسليم هذه املعدات واسرتجاعها مل وجتدر اإل
تربير هذا النقص وحتديد املسؤوليات وتكوين  الوضع اهذ ويستوجب. بني مجيع األطراف املتدخلة يف هذه العملية

  .املدخرات املستوجبة يف شأهنا
  

ي هذا الّصدد  أّن املركز الوط لإلعالمية لم يتوّل تشريك الهيئات الفرعية "وأفادت الهيئة 

ة ي تلك الف ا لم تحدث بعد  ّ كما ذكرت الهيئة . عند قيامه باقتناء وترك املعّدات الاعالمية باعتبار أ

ى املركز الوط لإلعالمية الذي يبقى املسؤول أّن  بعض الواليات لم ترجع بعض املعدات ٕالاعالمية إ

ى ي . هذه ٔالاعمال باعتبار ملكّيته لها ع ه تم بالفعل تسجيل عدد من الخروقات 
ّ
دت الهيئة أن

ّ
واك

ا ب املعدات املتواجدة  سجيل ل
ّ
ي الغرض لدى مراكز الشرطة  .مكاتب الت وقد تم القيام بمحاضر 

                                                            
  .2011 ماي 25 بتاريخ مكتوب املركز الوطين لإلعالمية إىل رئيس اللّجنة العليا للصفقات (1)
، يسدد هذا املبلغ بتسبقة من اخلزينة وتتم تسويته على ميزا�ية الوزارة املكلّفة بتكنولوجيات 2011جوان 29 مراسلة وزير املالية بتاريخ (2)

  .اإلتّصال
  .2012 أوت 27 بتاريخ حسب وضعية جرد املركز الوطين لإلعالمية (3)
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ي ٕالاّبان  ا  ت إفادة املركز الوط لإلعالمّية 
ّ
ى الهيئة ال تول ى علم بلغ بعضها إ ّ يكون ع وح

ى كّل من املركز . بالّنقص املرتقب ضة بصفة دقيقة بالرجوع إ حت الهيئة حصر ٕالاشكاليات املع واق

  ."الوط لإلعالمية والواليات املعنية بالخصوص ح يتم تسوية الوضعية
  

مبلغ ال يوافق القيمة وهو  د.أ 50ي لمخزون املتبقّالرصيد احملاسيب ل بلغ�تخابي يف خصوص احلرب اإلو
  . د.أ �483تخابي الذي مل يقع استعماله واليت تقدر حبوايل النظرية للحرب اإل

  

ه تّم جرد 
ّ
اع 5686وأفادت الهيئة بأن متّ تقديرها من و قارورة ح لم يتّم استعمالها يوم الاق

  . د.أ 154قبل الدائرة حبوايل 
  

غري أن  د.أ 61ت �اهز قرتاع فقدخالل يوم اإل اليت مل يقع استعماهلاويف ما يتعلّق باملستلزمات املكتبية 
  . د.أ 34قيمة املخزون من هذه املشرتيات اليت متّ اإلفصاح عنها ضمن القوائم املالية للهيئة كا�ت يف حدود 

  

ه تّم جرد 
ّ
متّ تقديرها من قبل الدائرة و صندوق من تلك املستلزمات 2613وأفادت الهيئة أن

  .د.أ 48حبوايل 
  

وجتدر اإلشارة إىل أن اهليئة مل تربر الفوارق املسجلة بني القيمة النظرية للمخزو�ات املذكورة 
  .و�تائج اجلرد املادي الذي تولّت إجنازه

  

  الديون - ب
  

د لفائدة مؤسسة .م 1,022د من بينها .م 4,732بلغ حجم الديون غري املسددة لفائدة املزودين حوايل 
بكلفة مؤسسة التلفزة التو�سية لفائدة يون دالوتعلّقت . لفائدة وزارة الدفاع الوطين د.م 3,549التلفزة التو�سية و

 لس الوطين التأسيسي فيما 1427بثحني ال�تخابات االقت تعلّ مداخلة للمرتشفاع الوطينلفائدة يون دوزارة الد 
  .�تخابات وتوفري اإلسناد اللوجسيت�تخابية ومراكز اإلخبدمات متثّلت يف تأمني خمتلف املقرات والدوائر اإل
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ويف ما خيص اخلصوم اجلارية األخرى فقد تعلّقت بديون لفائدة الدولة بعنوان األداءات املقتطعة من 
كما مل تتولّ اهليئة تكوين مدخرات . التصريح هبا د مل تتولّ اهليئة.م 1,713املورد على األجور والشراءات مببلغ 
  .د.أ 312حبوايل  2012تقدر يف موفّى �وفمرب  تتعلّق خبطايا التأخري عن عدم دفعها

  

من مبلغ املنح املسندة لفائدة أعوان  % 15لوحظ أن اهليئة مل تتولّ اقتطاع �سبة  وباإلضافة إىل ذلك
بعنوان األداء  % 50اقتطاع �سبة كما مل تتولّ . د.أ 952قرتاع وأعوان وزارة الرتبية مببلغ مجلي قدره مكاتب اإل

من قيمة الشراءات بعنوان االداء على الدخل وذلك على مستوى العديد من  % 1,5على القيمة املضافة و�سبة 
املعدات اإلعالمية واألثاث  شراءبق هذا النقص على سبيل املثال وتعلّ. د.أ 440 تقدر حبوايل اليت الطلبيات

  .د.م 1,392 تقدر مببلغوهو ما يتطلّب تكوين مدخرات إضافية ) د.أ 156(صفقة اإلشهار بو) د.أ 80(
  

ا  ّ بمراسلة ٕالادارة العامة لألداءات لطلب  2011أكتوبر  17قامت بتاريخ "وأفادت الهيئة أ

ي هذا الغرض مراسلة من وزارة املالية بتاريخ . توضيح إطارها الجبائي بينت  2011أكتوبر  24وتلقت 

ا هذا ٕالاطار ى بطاقة التعريف الجبائية. ف ى . وتمكنت بعد ذلك من الحصول ع وعملت الهيئة ع

  ". داء املذكور تطبيق عمليات الخصم من املورد بعنوان ٔالا 
  

" قرتاع والفرز للدفع منح اإل"رصيد حساب  أن أما بالنسبة إىل اخلصوم اجلارية األخرى فقد تبين
. لت يف إعادة التسجيل احملاسيب للحواالت الربيدية غري املستخلصةعديد األخطاء متثّ تضمن د.أ 283والبالغ 

  .الرتفيع يف األعباء بنفس املبلغو د.أ 117رصيد حبوايل الهذا مبلغ  يفوقد سامهت هذه األخطاء يف الرتفيع 
  

مكّن النظر يف التّصاريح باألجور من الوقوف على �قص على مستوى حجم األجور ومن جهة أخرى 
 وهو ما يوافق �قصا يف مبلغ املسامهات د.أ 38,985املصرح هبا مقار�ة بتلك اليت متّ صرفها فعليا مبا قدره 

د متّ اقتطاعه بعنوان املسامهات .أ 3,578منها مبلغ قدره حوايل  (1)د.أ 9,250يناهز مببلغ املدفوعة االجتماعية 
  .على كاهل األجراء

  

                                                            
    .خريدون اعتبار خطايا التأ (1)
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 املداخيل واألعباء -  ج
  

خالفا للمعايري احملاسبية املنصوص عليها بنظام احملاسبة للمؤسسات لوحظ أ�ّه مل يتم إدراج ضمن 
على من قبل اهلياكل العمومية اهليئة عليها  تلصحتاإليرادات والنفقات قيمة املنح واملساعدات غري املباشرة اليت 

فرعية ووسائل �قل ومعدات وجتهيزات إعالمية متّ مقرات للهيئات الغرار توفري أعوان موضوعني على الذمة و
  .استغالهلا جما�ا من قبل اهليئة خالل فرتة تنظيم اال�تخابات

 

وقد تعلّق هذا األمر خاصة باملنح املسداة مباشرة من قبل الدولة لفائدة أعوان التّسجيل املنتفعني 
ومل يتم إدراج ضمن مداخيل اهليئة كلفة األعوان العموميني الذين . (1)د.م 1,740والبالغة ما مجلته " أمل"برب�امج 

كما متتّعت اهليئة . (2)د.أ 412وايل حبإداراهتم األصلية  منمتّ وضعهم على ذمة اهليئة والذين حتصلوا على أجور 
. د لفائدة اهليئة األفراد بعنوان كلفة تسخري.م 9,301خبدمات مل يتم فوترهتا من قبل وزارة الدفاع الوطين حبوايل 

ا�ا لفائدة تها مؤسسة التلفزة التو�سية جموتسجيل ضمن القوائم املالية الومضات التحسيسية اليت بثّ ومل يتم تقييم
  .اهليئة

  

ضمن إيرادات  املنظمات الدولية قبل بعض ومل يتم كذلك إدراج اهلبات واملساعدات املمنوحة من
 17بقصر املؤمترات خالل الفرتة املمتدة من باأليام اإلعالمية  "IFESايفس"منظّمة  تكفّلو�فقات اهليئة على غرار 

  . د.أ 66وطباعة مطويات بقيمة  د.أ 387بقيمة  2011أكتوبر  26إىل 
  

   �تخابي اليت �اهزتستغالل خاصة بنفقات إعداد السجل اإلومن جهة أخرى تعلّقت أعباء اإل
وبالرغم من أمهية هذه النفقات . د.م 4,059د و�فقات احلمالت اإلعالمية والتحسيسية اليت �اهزت .م 6,058

مكا�ية احتساهبا إ�تخابات القادمة والنظر يف مل تتولّ اهليئة تقييم املنافع املستقبلية املمكن احلصول عليها يف إطار اإل
  . ضمن أصول اهليئة

                                                            
  املنح املسندة يف والييت تطاوين وتوزر حيث مل توفّر وزارة التكوين املهين والتشغيل معطيات بشأهنا دون اعتبار (1)
  .عو�ا 89خيص هذا املبلغ ما عدده  (2)
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ل فحص أعباء االستغالل للفرتة الالحقة إلعداد التقرير املايل وجود وعلى صعيد آخر لوحظ من خال
د ختص الفرتة املتعلّقة .أ 183قرتاع وأعوان وزارة الرتبية بقيمة أعباء تعلّقت مبنح صرفت لفائدة أعوان مكاتب اإل

 شأهنا وهو ما مل يقع ختصيص مدخرات يف 2012مارس  31إىل  2011ماي  18بالقوائم املالية واملمتدة من 
  .�فس املبلغيف حدود ساهم يف التقليص من حجم األعباء والديون 
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  اخلامتــــــــــة
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. ا�تخابات أعضاء الس الوطين التّأسيسيتنظيم �تخابات على اهليئة العليا املستقلة لإل أشرفت
وقد مكّنها املرسوم . وهي أول إ�تخابات مل تعهد مهمة تنظيمها إىل املصاحل الراجعة بالنظر إىل وزارة الداخلية

احملدث هلا من مرو�ة يف تصرفها اإلداري واملايل عرب إعفاء �فقاهتا من املراقبة املسبقة للمصاريف العمومية ومن 
   .األحكام املتعلّقة بالصفقات العمومية

  

ويف املقابل �ص ذات املرسوم على بعض الضما�ات الد�يا اليت من شأهنا أن تكفل حسن التصرف 
اإلداري واملايل للهيئة يف املوارد املخصصة هلا من ميزا�ية الدولة وذلك على غرار إدارة احلساب املفتوح بامسها من 

وإحداث جهاز إداري ومايل وفين خيضع لسلطتها  قبل رئيسها مبراقبة عضوين من دائرة احملاسبات وخبري حماسب
واملالية واحملاسبية اليت تضمن سالمة  ةباإلضافة إىل منحها صالحية ضبط �ظامها الداخلي وإجراءاهتا اإلداري

  . و�زاهة وشفافية القوائم املالية
  

ايل للهيئة من عدة وبالرغم من كلّ هذه الضما�ات والتّدابري اإلحتياطية مل خيل التصرف اإلداري وامل
�قائص ترتّبت أساسا عن عدم تفعيل كل تلك اإلجراءات وعن ا�عدام اخلربة لديها يف جمال تنظيم اإل�تخابات إضافة 

  .إىل قصر املدة اليت متّ فيها اإل�طالق يف اإلعداد إلجراء اإل�تخابات وذلك بداية من تاريخ إحداث اهليئة
  

مبناسبة تنظيم اإل�تخابات القادمة وإلضفاء مزيد من اإلحكام  وحرصا على تفادي مثل هذه النقائص
والنجاعة والشفافية يف التصرف يف األموال العمومية اليت ستوضع على ذمة اهليئة تتقدم دائرة احملاسبات جبملة من 

يف             املؤرخ 2012لسنة  23التوصيات يف ضوء جتربة اهليئة السابقة وبالنظر إىل ما تضمنه القا�ون عدد 
  .واملتعلق باهليئة العليا املستقلة لإل�تخابات املقبلة 2012ديسمرب  20

  

ويف هذا اإلطار وبالنظر إىل الصعوبات اليت متت معاينتها أثناء تركيز املصاحل االدارية والفنية للهيئة 
من القا�ون املشار اليه أعاله على إحداث جهاز تنفيذي باهليئة يباشر حتت  24وحيث �ص الفصل السابقة، 

إشراف جملسها شؤوهنا االدارية واملالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي وحتدث إدارات فرعية تابعة له باجلهات 
  . بدء يف املسار اإل�تخابيتوصي الدائرة بتفعيل هذا االجراء إلعداد التنظيم االداري واملايل والفين للهيئة قبل ال
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 23القا�ون عدد من  �12ص الفصل  2011لسنة  27من املرسوم عدد  6الفصل وعلى غرار أحكام 
ويف . على ضرورة تفرغ رئيس اهليئة وأعضاء جملسها وأعضاء هيئاهتا الفرعية ملمارسة املهام صلبها 2012لسنة 

وسعيا إىل تدارك النقائص اليت متت معاينتها يف إطار اهليئة السابقة " التفرغ"غياب إطار قا�و�ي ينظّم وضعية 
إلمتيازات العينية لدى إداراهتم األصلية وذلك أساسا يف خصوص مواصلة املعنيني باألمر اإل�تفاع باألجور وبا

سواء تعلّق األمر باألعضاء الذين يعملون يف القطاع العام  الوضع يف حالة تفرغقواعد تنظّم توصي الدائرة بإرساء 
اإلدارات الراجعني إليها بالنظر أو الذين يعملون يف القطاع اخلاص من حيث اإلجراءات الواجب بمن حيث عالقتهم 

خبصوص أعضاء اهليئات الفرعية بتوضيح كيفية  كما توصي الدائرة. ذها لضمان تفرغهم للعمل باهليئةاختا
  .تأجريهم

   

وحيث �ص القا�ون املشار اليه أعاله على أن تضع كلّ اإلدارات العمومية يف حدود اإلمكان على ذمة 
. واملعلوماتية مبا يساعد على حسن آداء مهامهااهليئة مجيع الوسائل املادية والبشرية ومجيع القواعد البيا�ية 

وحيث تبين من خالل جتربة اإل�تخابات السابقة أن عدة إدارات عمومية كا�ت قدمت مساعدات هامة للهيئة يف 
شكل مقرات ووضع أعوان ومعدات على ذمتها دون أن يتم تنظيم هذه العمليات على حنو يبين اإللتزامات احملمولة 

كلّ طرف مما ترتّب عنه خالص أعوان عموميني بصفة مضاعفة وذلك على التّوايل لدى اهليئة ولدى إداراهتم على 
ولتاليف هذه . األصلية وكذلك �قص يف معدات إعالمية دون أن يتم إىل حد هذا التاريخ حتديد املسؤوليات

ا من شأ�ه أن ميكّن اهليئة من اإلستفادة من النقائص توصي الدائرة بضرورة اجياد صيغة لتنظيم هذه العمليات مب
  .املوارد البشرية واملادية باإلدارات العمومية مع ضمان حقوق مجيع األطراف

  

وعلى غرار اهليئة السابقة �ص القا�ون املشار إليه أعاله أن موارد اهليئة تتكون من اعتمادات سنوية 
متتعت اهليئة السابقة مبساعدات مالية يف شكل تكفّل  وحيث عالوة على ذلك. خمصصة من ميزا�ية الدولة

  .مبصاريف من قبل منظمات دولية فا�ه يتعين مستقبال وضع إطار ترتييب لتنظيم هذه العمليات ضما�ا لشفافيتها
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من القا�ون سالف الذّكر على أن تربم صفقات اهليئة العليا  28وعلى صعيد آخر وحيث �ص الفصل 
املستقلة لإل�تخابات وأن تنفّذ طبق اإلجراءات اخلاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية وهبدف تاليف �قائص 

حلصول التجربة السابقة على غرار عدم ضبط احلاجيات بدقة وعدم جتميع الطّلبات يف خصوص التزود باملواد وا
تضمن الشفافية واملساواة بني العارضني يتعين عدم اعتماد إجراءات مكتوبة على اخلدمات وعدم تفعيل املنافسة و

ضرورة إتاحة الوقت الكايف للهيئة املزمع إحداثها لرتكيز هياكلها واقتناء املستلزمات املتعلقة باملسار اإل�تخابي يف 
 يابات القادمة ستحدد بصفة إستثنائية من قبل الس الوطين التأسيسظروف عادية خاصة وأن مواعيد اإل�تخ

  . من القا�ون املشار اليه أعاله 33طبقا للفصل 
  

عون تسجيل  44.000وبالنظر إىل أمهية األعمال اليت أجنزهتا اهليئة السابقة يف جمال تكوين حوايل 
وتنظيم عدة د .م 6بكلفة �ة باملركز الوطين لإلعالمية د وإجناز السجل اإل�تخابي باإلستعا.م 2,5واقرتاع بكلفة 

توصي الدائرة بتثمني هذا الرصيد من د، .م 4بكلفة وعلى اإلقرتاع  محالت حتسيسية للحث على التسجيل
  .اإلجنازات عند عمليات إ�تقاء األعوان لإل�تخابات القادمة وعرب حتيني السجل اإل�تخابي

  

اليت شابت عمليات جرد وحفظ املمتلكات الراجعة اىل اهليئة أو إىل هياكل وبالنظر إىل اإلخالالت 
وحتديد الفوارق خبصوص املعدات اإلعالمية تربير عمومية أخرى توصي الدائرة بتدارك النقائص املسجلة و

  .بالتعاون مع األطراف املعنية املسؤوليات
  

إىل اهليئة اجلديدة احملدثة مبقتضى القا�ون األساسي كما توصي الدائرة يف إطار حتويل ممتلكات اهليئة 
  .بإعداد جرد مادي يشمل كلّ األصول 2012ديسمرب  20املؤرخ يف  2012لسنة  23عدد 
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  اهليئة العليا املستقلة لال�تخابات ردود
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 2008جا�في 29املؤرخ يف  2008لسنة  3القا�ون األساسي عدد 
  دائرة احملاسباتواملتعلّق بتنظيم 

  

تدرج دائرة احملاسبات بتقريرها السنوي العام أجوبة اهلياكل املعنية : 53الفصل 
  .وال تعكس تلك األجوبة إالّ وجهة �ظر اهلياكل الصادرة عنها. باملالحظات الواردة به
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ها من أجهزة  إن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات هيئة عمومّية مختلفة عن غ

ى  ي إطار محّدد يرمي إ ا كانت تعمل  ، تحقيق النتيجة وليس فقط بذل العنايةالدولة بحكم أ

ى بذل العنايةاملحاسبات وبما أن رقابة دائرة  ، ومدى التقّيد بقواعد التصّرف عادة ما تنصّب ع

ا قامت الجهة املعنية بالرقابة من خالل تصّرفها، بالتقّيد باألطر املرجعّية املنظمة لها فإّن فإذا م

ى عدم إثارة مالحظات تذكر  بصرف النظر عن تحقيق النتيجة من نتائج الرقابة عادة ما تصل إ

ها ه تم التقّيد باإلجراءات وتطبيق النصوص بحذاف
ّ
ي هذ. عدمه طاملا أن ا ويجدر التذك 

ي إطار من الليونة إدراكا منه بأّن  2011لسنة  27ٕالاطار بنّية املشّرع الذي وضع املرسوم عدد 

ن الاعتبار من  ى لهيئة وهو ما لم تأخذه الدائرة بع ي بالنسبة إ تحقيق النتيجة هو أمر مص

ى الهيئة ا املجراة ع   .خالل رقاب

ى تصر  ا للرقابة ع ق وقد توخت الدائرة، عند إجرا
ّ
 كما لو تعل

ّ
ف الهيئة نفس التم

ت ٔالامر بمؤسسة قائمة الذات  ي غياب  أساسا عديد الصعوبات تمثلتوالحال أن الهيئة جا

ل 
ّ
ن وتجربة سابقة ومجال تدخ ن مباشرين ومكّون وجود سابق للمقرات مركزيا وجهوّيا وموظف

ي غياب أطر مرجعية منظمة ملجاالت ال... معروف ي للهيئة ٕالادار  تصّرفو تولت الدائرة ي واملا

دون  موضوع الرقابةضبط أطر مرجعية بصفة منفردة أخضعت لها العمليات املالية 

ها ّ ن الاعتبار كل الخصوصيات ال تم   .التأسيس ملنوال خاص بالهيئة يأخذ بع

ا ه كان متاحا للدائرة مع انطالق عمليات الرقابة ال باشر
ّ
 ،وتالحظ الهيئة أن

مل مع امللف بأسلوب تشاوري لضبط ٔالاطر املرجعية املمكن اعتمادها من خالل قراءة التعا

ا تأسيسا  ا ولطبيعة املهمة ال كانت منوطة بعهد موضوعية لواقع الهيئة ولخصوصيا

ى الهيئات املستقلة والهيئات  ي املستقبل ع ملنوال جديد من الرقابة ال يتجه اعتمادها 

ى املصاريف الانتخابية ال تكت طابعا خصوصيا واستثنائيا التعديلية وبصفة خ اصة ع

ى خالف مصاريف التسي العادي ومصاريف التجه للهيئة خارج مسارات الانتخابات   .ع

ت نتائج رقابة  ي غياب هذه املالءمة ان ى جملة من املالحظات ال الو دائرة إ

ي املحاور التالية ا  ى: يمكن حوصل مستوى ضبط مرجعيات التصّرف، عدم ضبط  نقص ع

ي اختيار  ى املنافسة  ي كّل الحاالت إ جوء 
ّ
قة ومسبقة، عدم الل

ّ
الحاجّيات بصورة مدق

  .املزّودين
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ي لدائرة  ى التقرير ٔالاو وقد تضّمنت إجابات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ع

ي  ى الدائرة رفقة املكتوب املؤرخ  جملة من التوضيحات  2013جانفي  11املحاسبات املوّجهة إ

ى  1الصفحات من ( ن الاعتبار) 14إ ذه . لم تأخذها دائرة املحاسبات بع وكان لعدم ٔالاخذ 

ى فهم الرأي العام التوضيحا ائي أثر سل من شأنه أن ينعكس ع ت ضمن محتوى التقرير ال

ي  ا التقرير للظروف واملالبسات ال حّفت بعمليات التصرف املا والجهات الرسمية املوّجه إل

ا . 2011أكتوبر  23للهيئة بمناسبة انتخابات  ى اعتماد نفس املآخذ ال حّمل وهو ما أّدى إ

ي  الدائرة ا، وكان ٔالامر يستد ي محاور تمت ٕالاجابة ع ي و التمّعن للهيئة ضمن تقريرها ٔالاّو

ا ي صورة عدم اقتناع الدائرة  ا  ا وإدراجها ضمن التقرير والتعقيب عل مثلما تّم العمل  ف

ي ٕالاجابات   .به صلب ذات التقرير بخصوص با

  

ى عملّية تسري ب مالحظات دائرة املحاسبات ٔالاولّية وما كما لم يتضّمن التقرير ٕالاشارة إ

ى مستوى الرأي  ات الجانبية ال أّدت لها ع ى التأث طال الهيئة من تشويه من خاللها عالوة ع

ى فريق الرقابة والجهات القضائية   .العام والجهات الرسمية والضغوطات املحتملة ع

ي .1  :بخصوص ٕالاطار املرج

ي رقاب ى مبادئ الاقتصاد والنجاعة اعتمدت دائرة املحاسبات  ى تصّرف الهيئة ع ا ع

ى  جوء إ
ّ
ي ٔالاموال العمومية لتقييم مدى توفر آليات التصرف السليم كالل ي التصّرف  والفعالية 

ى خدمات بالجودة  ن للحصول ع ن العارض املنافسة وضمان شفافية ٕالاجراءات واملساواة ب

ار الدائرة بأن الهيئة معفاة بمقت املرسوم املحدث املطلوبة وبأفضل ٔالاثمان، وذلك رغم إقر 

قة بالّصفقات العمومية
ّ
  .لها من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية ومن ٔالاحكام املتعل

ى تصرف الهيئة  ا ع ي رقاب ي ظل  إشكاال منهجياوتث مقاربة الدائرة  من حيث أنه 

ي  تيبية لضمان تحقيق مبادئ الاقتصاد والنجاعة والفعالية  إعفاء الهيئة من ٓالاليات ال

ي ٔالاموال العمومية  وال تمثل الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية ؤالاحكام التصّرف 

ا، قة بالّصفقات العمومية من أهم مرجعيا
ّ
ملراقبة فإن اعتماد أي مرجعية أخرى  املتعل

تصرف الهيئة إزاء مجال نشاط جديد لهيئة عمومية ومستقلة وليس ملؤسسة عمومية لم يسبق 

ى ٕالانتخابات  ي تونس تع بتنظيم وإدارة وٕالاشراف ع ضإعتمادها من قبل  بداهة  كان يف
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اعتماد أسلوب تحاوري وبصورة مسبقة ملباشرة أعمال الرقابة من خالل مناقشة ٕالاطار 

ي  ي التقييم ولتتمكن  للرقابة مع الهيئةاملرج لتحديد مجاله وأدواته بحثا عن الانصاف 

ا للظروف الخاصة لتصرف الهيئة ال كان من أبرز  ا ومقارب الدائرة من مالئمة منهجي

ي ا الطابع الاستثنائي والاستعجا ي منهجها  .سما ه وخالفا لذلك اقتصرت الدائرة 
ّ
غ أن

ى مرحل ي التحاوري ع وهو ما يفقد أّي مع أو جدوى لذلك ة ما بعد إعداد التقرير ٔالاّو

  .البعد التحاوري

ي لتحقيق الهدف ال يعفي الهيئة من  ى ذلك، ارتأت الدائرة أّن الّس ولالستدالل ع

ا لحسن التصّرف" ي هذا ". التقّيد بالقواعد ٔالاساسية املتعارف عل ويجدر التوضيح 

 عبارة 
ّ
ى أن ى الهيئة " القواعد ٔالاساسية"الخصوص إ لها مفهوم عام وال ُيقبل تطبيقها ع

ي إطار مقاربة  باعتبار عدم ورودها ضمن املرسوم املحدث لها وباعتبار عدم تدقيقها 

 الهيئة تعت إدراجها ضمن التقرير 
ّ
ي فإن ن الهيئة والدائرة، وبالتا تحاورّية وتوافقية ب

  .تعّسفّيا وغ منصف

نه تم اعتماد كما أّن ال
ّ
ي غياب صيغ محّددة للرقابة فإ ه 

ّ
ت أن ٕالاجراءات "دائرة اعت

ي ...". ي تنفيذ سائر أعمالها املتبعة عادةواملنهجّيات   تصّرفها لم يكن قطعا 
ّ
د الهيئة أن

ّ
وتؤك

ى هيئة . ظروف عادّية ا العادية ع وهو ما يطرح التساؤل بشأن تقدير الدائرة تطبيق منهجّي

ي ظروف  عمومية ي ٕالادارات أو املؤسسات العمومية عملت كذلك  غ عادية مختلفة عن با

  .غ عادّية

ى الس العادي ألعمالها الرقابية  رت ع
ّ
ن الحظت الدائرة أّن عديد الصعوبات أث ول

ة املعلومات املقّدمة، 
ّ
ى دق  إقرار الدائرة بوجود تلك الصعوبات كان وع

ّ
فإن الهيئة تعت أن

ا لخصوصية الهيئةيف  ا ومرجعيا   .ض قيامها بمالءمة منهجية الرقابة وأسالي

ي هذا ٕالاطار  ى القوائم املالية وكامل و تمت املالحظة أّن مصادقة مجلس الهيئة ع

ى ٔالاذون بالدفع ال صدرت عن رئيس  ى سبيل التسوية ع ل مصادقة ولو ع
ّ
ي ال تمث التقرير املا

ى  ى الرغم من أّن الهيئة دون الرجوع إ من  4الدائرة سبق وأن أجازت ضمن الفقرة املجلس ع

ى الهيئة املركزية  3الصفحة  من املالحظات ٔالاولية لفريق الرقابة، تسوية الوضعية بالرجوع إ

ي حدود أرفع من السقف الذي تم ضبطه د الهيئة . بخصوص النفقات ال تم صرفها 
ّ
وتؤك
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 ختم العمليا
ّ
ا من قبل الهيئة املركزية ال يمكن أن ي هذا السياق أن ت املالية واملصادقة عل

ا الدائرة ى نظرية التفويض ال اعتمد   .يعت سوى إبراء للذمة بناء ع

ى ضرورة تناسقها مع  دت الدائرة ع
ّ
أّما بخصوص املنح املخّولة لألعضاء، فقد أك

ي الوظيفة العمومية الهيئة باعتبار أّن طبيعة املهمة  وهو ما أثار حفيظة. مستويات التأج 

ى مع القانون املنظم للوظيفة العمومية  ن ع ن بمهمة وليسوا موظف ف
ّ
تجعل من ٔالاعضاء مكل

ه يدخل ضمن السلطة التقديرية للهيئة ضبط مقدار املنح وتعديلها عند الاقتضاء 
ّ
ي فإن وبالتا

ي غياب أي تنصيص قانوني مخالف لذلك   .وذلك 

ى كما أّن مال  ى سبيل التسوية ع حظة الدائرة بأّن قرار الهيئة املركزية املصادقة ع

ى نشر القوائم املالية بالرائد  6نظام إسناد الساعات ٕالاضافية تم اتخاذه بعد أك من  أشهر ع

ن نظام إسناد الساعات الرسم للجمهورية التونسية تث  التساؤل بشأن ماهية الّربط ب

ن نشر ا ى مبالغ خالص ٕالاضافية وب ي بالرائد الرسمي، ذلك أن املصادقة لم تتم ع لتقرير املا

ا ى نظام احتسا ما ع
ّ
  . الساعات ٕالاضافية وإن

املتعلق بالساعات ٕالاضافية ألعوان  1998لسنة  728كما استدلت الدائرة باألمر عدد 

ي او. الدولة ا وال يوجد  ى عل  هذا ٔالامر ال ينطبق ع
ّ
           27ملرسوم عدد تؤكد الهيئة أن

ى ذلك 2011لسنة  ي أي نص قانوني أو ترتي آخر ما ينص ع ، خاّصة وأّن الهيئة أسندت أو 

م أعضاء من دائرة  ا، بما ف ى ذّم ن الذين تم وضعهم ع ى كل املوظف الساعات ٕالاضافية إ

م مباشرة أي بغّض النظر  ن الذين انتدب هم من املوظف ى النظام القانوني  املحاسبات، كغ ع

م ٔالاصلية ي إدار   .الذي يخضعون له 

ي إشكالية تجّسدت بمناسبة خالص أعوان املعهد الوط للمكتبية وٕالاعالمية  و

ه ال يوجد بامللفات ما يفيد قيامهم بساعات 
ّ
ت الدائرة أن ى ذّمة الهيئة الذين اعت ن ع املوضوع

ى ذّمة الهيئة ملساندة ٔالاعوان . إضافية ن تم وضعهم ع ن املعني  املوظف
ّ
وللتوضيح فإن

ن بالتسجيل بمختلف املكاتب ال تم فتحها للغرض ن باألمر . املكلف وقد تم وضع املعني

ى مكاتب التسجيل لرفع ٔالاعطاب وهو  تحت إشراف أعضاء من الهيئات الفرعية للتنقل إ

رة من  عمل ينطلق قبل فتح املكاتب
ّ
ي بعض ٔالاحيان لساعات متأخ وينت بعد غلقها و

ما هو . الليل
ّ
 هذا النشاط ليس عمال مكتبّيا مرتبطا بالتوقيت الرسمي للعمل وإن

ّ
ذلك أن
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م ولم  ن عل ن املشرف عمل ميداني تم تقييم حجم الخدمات املرتبطة به بإشعار من املسؤول

  .ُيجّسم ببطاقات حضور 

  

ى املنافسة كمعيار للرقابةاعتماد اللج بخصوص .2  :وء إ

ه كان 
ّ
ى التصرف، فإن ى املنافسة كمعيار للرقابة ع ن رغم وجاهة اعتماد اللجوء إ يتع

ا، ناهيك وأن الهياكل  مالءمته مع خصوصية نشاط الهيئة والضغوطات املسلطة عل

ي  ى التفاوض املباشر  اتيب املتعلقة بالصفقات العمومية تمّتع بإمكانية اللجوء إ الخاضعة لل

قة بالّصفقات العمومية 
ّ
ي إعفاء الهيئة من ٔالاحكام املتعل ن أّن إرادة املشّرع  ي ح حاالت محددة 

  .نة واسعة للتصرفهو إقرار صريح بوجود ظروف استثنائية تقت منح الهيئة مرو 

ر للدائرة مؤّيدات كتابية تثبت 
ّ
ه لم يتوف

ّ
ففيما يخص شراء ٔالاثاث، تمت ٕالافادة أن

ي  ى الاستجابة لطلبات الهيئة وأن الهيئة لم تطلب من مزّود آخر التخفيض  عدم قدرة مزّود ع

ّن ضبط مواصفات دنيا واختيار العرض ٔالاقّل سعرا ه كان يتع
ّ
تالحظ الهيئة و . آجال التسليم وأن

ا ى عدم فرض املرسوم املحدث للهيئة واجب إجراء املنافسة الختيار املزّودين عل ه عالوة ع
ّ
، أن

ى  ت باملوضوع، حيث وردت ع
ّ
 بعض املعطيات الحساسة حف

ّ
ى أن ه يتجه لفت النظر إ

ّ
فإن

ي ارتباطه بالنظام السابق ة  ما أن ك. الهيئة احتجاجات بخصوص أحد املزّودين لوجود ش

ده 
ّ
ى أحد املزودين ملوافاة الهيئة كتابّيا بما أك وضعية الاستعجال حالت دون التأكيد ع

ى مواصفات تسمح  شفاهّيا، أّما عن املواصفات الدنيا، فإن ٔالاثاث الذي تم اقتناؤه كان ع

ي الكلفة ي حّد ذاته اقتصاد  ة ممكنة وهذا    .باستغالله ألطول ف

لتصّرف املشار إليه أعاله فيه إخالل بقواعد املنافسة واستخلصت الدائرة أّن ا

ن املزّودين ه . وبمبادئ الشفافية واملنافسة ب
ّ
وهو وصف غ منصف لتصّرف الهيئة باعتبار أن

ي اختيار  ن الاعتبار عدم وجود إلزام قانوني بضرورة الاحتكام للمنافسة  لم يأخذ بع

ا الهيئة املزّودين، وعدم توفر معطيات سابقة حول مق رات الهيئات الفرعية ال تسلم

ات وعدم  ي الحاجيات من ٔالاثاث والتجه ر وبالتا
ّ
الحقا من حيث املساحة ؤالاثاث املتوف

ن . وضوح الرؤيا بخصوص حجم ٔالاثاث املطلوب وذلك باعتبار التطّور املستمّر لعدد املوظف

ى غرار إحداث قاعة عمليات  ي ٔالانشطة ع ي آخر املسار الانتخابي مما وتنّوع مستمر 
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ى فصول جديدة ي عمليات الشراء وبروز الحاجة إ ي هذا . استوجب تواصل  جه التأكيد 
ّ
ويت

ى مبدأ عدم تجزئة الشراءات وهو  ا الدائرة مبنّية ع ى أن النتيجة ال وصلت إل السياق إ

ي قانون الصفقات العمومية الذي أعفى املرسوم عدد  الهيئة  2011سنة ل 27مبدأ مكّرس 

  .من تطبيق أحكامه من قبلها بصفة صريحة

ى املنافسة إلنجاز شبكات الاتصال الجديدة  ي اللجوء إ ه كان ينب
ّ
والحظت الدائرة أن

ر الهيئة أّن املرسوم عدد . وكذلك عند اقتناء أجهزة الهاتف القار واملعّدات ٔالاخرى 
ّ
لسنة   27وتذك

ق بمزّود عمومي عهد . افسة الختيار املزّودينلم يلزم الهيئة بإجراء املن 2011
ّ
 ٔالامر يتعل

ّ
كما أن

قة بالشبكة املوجودة بمقر نهج روما وال سبق له أن أنجزها ولم 
ّ
له إتمام ٔالاشغال املتعل

سع من الوقت إلجراء منافسة الرتباط هذه العملية بانطالق العمل 
ّ
يكن للهيئة آنذاك مت

ي من ا. بمقر نهج ابن الجزار ا كّل العمليات الفنية و ملسائل الاستعجالية ال ترتبط 

  .الخاصة باملسار الانتخابي

كما الحظت الدائرة أّن ملف الصفقة الخاصة بالحمالت التحسيسية ال يتضّمن 

ي غياب العناصر املرجعية لطلب العروض  عناصر و... تفعيل املنافسة وذلك 
ّ
تالحظ الهيئة أن

مستقاة أساسا من املرجعّية وٕالاجراءات الشكلية للصفقات  املآخذ موضوع هذه الفقرة

ن 2011لسنة  27العمومية ال أعفيت الهيئة من تطبيقها بصريح نص املرسوم عدد  ي ح  ،

ا  ي هذا الشراء وال تم بيا ي الهيئة لضمان الشفافية  ي الدائرة اهتماما ملسا لم تو

ا ي إجاب   .بوضوح 

ى إعمال وأضافت الدائرة بخصوص  ى الهيئة أن تحرص ع ه كان ع
ّ
شراء الخلوات أن

ر الهيئة أّن ... املنافسة بمطالبة كل املزودين بتقديم عرض ثان تطبيقا ملبدأ املساواة
ّ
وتذك

ي . لم يلزم الهيئة بإجراء املنافسة الختيار املزّودين 2011لسنة  27املرسوم عدد   مسا
ّ
وأن

ذا ٕالاجراء يم ي القيام  ى أسعار السوق بخصوص املواد الهيئة  ا من التعّرف ع
ّ
ك

  .الانتخابية خاصة وال كانت غ معروفة بالنسبة لها لغياب أي تجربة سابقة

يرات  وأكدت الدائرة بخصوص كلفة نقل املعدات الانتخابية أّن ما قّدمته الهيئة من ت

ا من ضرورة إعمال املنافسة ر الهيئة أّن ... ال تعف
ّ
لم يلزم  2011لسنة  27املرسوم عدد وتذك

ي الهيئة إلنجاز املهمة الرئيسية  الهيئة بإجراء املنافسة الختيار املزّودين  إنكار كّل مسا
ّ
وأن
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املوكولة لها ليس منصفا لها وليس من شأنه تحقيق قراءة موضوعية للعملية الانتخابية 

ة ّ ا وخاصة الظرفية الزمنية املم  تطبيق مرجعّية  السابقة بكل خصوصيا
ّ
لها، خاصة أن

ي إطار  ي إلنجاز املهمة  ى تصّرف الهيئة من شأنه تشويه ما قامت به من مسا غ قانونية ع

  . الشفافية

ي تطبيق  ي هذا السياق تطرح الهيئة تساؤال بخصوص ما الحظته من انتقائية  و

ا ألّي مالحظات بشأن  عدم تفعيل املنافسة القتناء املرجعية املذكورة من ذلك مثال عدم إثار

ي اتفاقات  الخدمات ال قّدمها الجيش الوط واملركز الوط لإلعالمية والتلفزة الوطنية و

ا أك من    .باملائة من مجمل نفقات الهيئة 15بلغت قيم

 :ضبط الحاجيات بدقة وتجميعها بخصوص .3

ي فعال من طرق وأساليب  ي إن ضبط الحاجيات بدقة وتجميعها  التصرف السليم 

ي املقابل وجود تنظيم وهيكل إداري سابق لتاريخ انطالق املسار  ض  ا تف الظروف العادية إال أ

ى مستوى الهيكلة الادارية، وحد أدنى من القدرة  ى حد أدنى من الاستقرار ع ٕالانتخابي عالوة ع

ي إطار الاعداد  ي للقيام بتلك الاجراءات  ى تخصيص الوقت الكا إلنجاز الشراءات، وخاصة ع

ي املجال املع بالتصرف ى أحد أن الهيئة لم تكن تباشر مهامها . تجربة سابقة  ولكّنه ال يخفى ع

ي ظروف جد استثنائية فلم يكن لها ال الهيكلة الادارية قبل إنطالق املسار  ي ظروف عادية بل 

ي وال التجربة السابقة ال تم ا وفق ما ٕالانتخابي وال الوقت الكا ا من ضبط وتجميع حاجيا ك

احه   .تم اق

ى الهيئة وضع ٕالاجراءات الضرورية ال  ه كان ع
ّ
ى أن ه تم التأكيد ع

ّ
يالحظ كذلك أن

ي الدورات التكوينية م الفعلية  ن والتحّقق من مشارك ن من ضبط مسبق لقائمة املشارك
ّ
. تمك

ا تبقى كوبالرغم من وجاهة هذه املالحظة ّ ي انتخابات املجلس الوط ، فإ ذلك نظرية بحتة 

ق باإلجراءات إضافة 
ّ
 الوقت لم يكن كافيا لإلعداد املسبق لكل ما يتعل

ّ
، ذلك أن التأسي

ي ٔالاشخاص سواء كان ذلك الرتباطهم بالنظام  ة  ة بحاالت تجريح كب ّ تلك الف ى تم إ

حة بحيث كانت قائمات 
ّ
ش ى السابق أو ببعض ٔالاحزاب امل ّ متواصل إ ي حالة تغ ن  املشارك

ن فجر يوم  ة املعطيات 2011أكتوبر  23ح
ّ
ى دق   .مّما انعكس بالضرورة ع
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ت الدائرة أّن الهيكل املكلف باإلعالمية قائم الذات منذ شهر جوان   2011واعت

ي أوت ) 2إطارين ( ي مختلف  2011وتم تطعيمه بإطارات أخرى  ى عدم تشريكه  ي إشارة إ

 قسم ٕالاعالمّية اشتغل عند . راحل اقتناء املواد ٕالاعالميةم
ّ
ي هذا السياق أن جه التوضيح 

ّ
ويت

ى وبالنظر ملحدودية  2بعثه بإطارين  ي مرحلة أو ن  ي مجال تسجيل الناخب بصفة حصرّية 

ي إسناد مختلف مراحل  له 
ّ
ى ذّمة الهيئة انحصر تدخ املوارد البشرّية ال أمكن وضعها ع

ن بالداخل والخارج، تطبيقة تسجيل : ار الانتخابي ذات ٔالاولوّيةاملس تسجيل التونسي

ن، تطبيقة  شح ي ٔالاحزاب، تطبيقة تسجيل امل ن، متابعة عمليات تسجيل ممث املالحظ

ة، تطبيقة نشر  اع، تطبيقة ٕالارساليات القص ي الاق توزيع املقاعد، تطبيقة نسب املشاركة 

ى ن ع موقع الواب، تطبيقة النتائج، موقع الواب، املعدات والشبكات  قائمات الناخب

  .املتصلة بالتطبيقات املذكورة

ة
ّ
ه كان بإمكان الهيئة تحديد الحاجيات بأك دق

ّ
بخصوص شراء ...وأضافت الدائرة أن

ي ذلك الظرف و. الح الانتخابي  قراءة الدائرة لإلمكانيات املتاحة 
ّ
يجدر التوضيح أن

 إنجاز الخصو وامل
ّ
ن الاعتبار أن ة العمل يبقى نظريا بحتا وال يأخذ بع ّ بتسارع وت تم

بات العملية من الح الانتخابي يستوجب متسعا من الوقت أك من الوقت 
ّ
دراسة متطل

ي  ي بداية املسار الانتخابي   الدراسة ال تم اعتمادها أنجزت 
ّ
الذي كان مخّوال لها ذلك أن

 إقرار ه
ّ
ن أن ي مرحلة متقّدمة فرضته نتائج عمليات التسجيل وكان يستحيل ح ذا الشراء 

ه لم يكن ليصبح ممكنا توف هذه املادة لقصر ٓالاجال ال 
ّ
ن الدراسة وإال فإن خاللها تحي

اع   .بقيت قبل يوم الاق

ه لم يتسّن لها التأكد من أّن جملة نفقات الاتصاالت تم صرفها فعال 
ّ
دت الدائرة أن

ّ
وأك

ق بإنجاز املهمة
ّ
ن، . ي إطار متعل ى مرحلت ة املعنية باملالحظة تنقسم إ  الف

ّ
ر الهيئة أن

ّ
وتذك

اية املسار الانتخابي ومرحلة ثانية تنت مع إتمام التقرير حول  ى تنت مع  مرحلة أو

ي سبيل إ  كل نفقات الاتصاالت أنفقت 
ّ
د أن

ّ
ي تؤك نجاز الانتخابات وختم القوائم املالية، و

ي نزاهة كل الذين عملوا . املهمة ى التشكيك  ا أن تؤّدي إ  هذه املالحظة من شأ
ّ
وتسّجل أن

ه ال توجد وسائل موضوعية إلثبات أن نفقات الاتصال كانت ألداء املهمة 
ّ
بالهيئة خاّصة أن

ن من أعضاء   العملية الانتخابية شهدت نشاط عشرات ٓالاالف من املتدخل
ّ
ضرورة أن
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ن  ى الاتصاالت وموظف اع والفرز عالوة ع ن وأعوان مكاتب الاق وأعوان التسجيل واملراقب

ن ؤالاحزاب السياسية واملنظمات  مع ٕالادارات واملؤسسات العمومية وٕالاعالم واملالحظ

ي  ى حوا ن ع ة جملية ناهزت  30والجمعيات واملزّودين موزع ى ف   .شهرا 11مقّر ع

  
 

  



هذا التّقرير من قبل اجللسة العام حبضور  2013 ماي 10يف اجتماعها املنعقد يف احملاسبات  لدائرة ةضبط �ص
 : السادةوالسيدات 

 

وحممد اهلادي  املقرر العام وحممد بوليلةالكاتب العام وعبد السالم شعبان  الرئيس األولعبد القادر الزقلي 
وهند القنجي وجنيب وحممد رفيق كريم ورضوان برق اللّيل والطاهر املؤدب و�ور الدين الزوايل وفرج الكشو  الزرمديين

وحامت السليين وشريفة قويدر وفضيلة القرقوري والزهرة خياش وهالة  رؤساء غرفالقطاري وحممد الطّرابلسي 
رجب ومنري السكوري وآمال اللومي بواب ومراد بن ومنري بن  واحلسني بن احلاج مسعود ومسري الشريفهاجر جابر 

قسومة وحممد ياسني الزمين وإيناس ز�ينة وريم حسن وبسمة بن غايل وشرياز التليلي وعباس بدر وزكريا محودة 
وحسني بوصندل وهناد معلول ولطفي ثائري وفتحية محّاد وحنان ريم وسامية الزموري ورضا املاجري  رؤساء أقسام

مستشارون و�سرين الساملي وخالد بنعلي وزياد بومعيزة وحممد بوعزيزوأكرم املوحلي ة أحالم دي.   
  

وسامية   السادة عمر التّو�كيتوالسيدة  مندوب احلكومة العاموحضر اجللسة كذلك السيد عبد اللّطيف اخلراط 
 مندوب احلكومةلدى دائرة احملاسبات والسيدة �عيمة بوليلة  مندوبو احلكومةالعياري والزاهر الثابيت والعادل شقرون 

  .لدى دائرة الزجر املايل
  

  الرئيس األول لدائرة احملاسبات

  عبد القادر الزقلّــــي                                                              
  

  
  

 


