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 التصرف يف امليزانية حسب األهدافوحدة   

 

 السادةإىل السيدات و 

  اادإداةة املرززيةنين العامرياملدي

 

 .ادلركزيةاإلدارة ب تركيز نظام الرقابة الداخليةمذكرة حول  :وعـــــاملوض

 .19/11/2012 بتاريخ حول رقابة ادلصاريف العمومية 2012-2878األمر عدد  - :عـــاملرج
 .03/06/2012بتاريخ القدرة على األداء حول  42رئاسة احلكومة عدد منشور  -         
بضبط شروط وقواعد  ادلتعلق 2014أفريل  7قرار من رئيس احلكومة مؤرخ يف  -        

 الرقابة ادلعدلة ادلمارسة من قبل مراقيب ادلصاريف العمومية.

 ادإطاة العام: .1

يندرج تركيز نظام الرقابة الداخلية ضمن مشروع إصالح ادلالية العمومية وتطوير التصرف 
توظيف اإلمكانيات البشرية وادلادية احكام  الذي يهدف إىل النتائجالعمومي ادلبين على 

 .وحتديد ادلسؤولياتبأكثر شفافية وصلاعة حسب برامج وأهداف يتم على إثرها تقييم النتائج 

تعزيز ويهدف إىل  واحلوكمة ر الرقابات زلورا أساسيا من مكونات االصالحوميثل تطوي
منحهم مرونة أكرب عند استعمال ادلوارد وصرف عرب صالحيات ادلسؤولني باإلدارة 

عرب ارساء رلموعة من  ختفيف الرقابة ادلسبقة. وقد مت الشروع يف اجراءات االعتمادات ادلالية
وية للنفقات والرقابة ادلعدلة على أن يتم الشروع يف الرتكيز اآلليات على غرار الربرلة السن
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للوزارات ادلعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف يف بالنسبة ادلرحلي لنظام الرقابة الداخلية 
  ادليزانية حسب األهداف.

 :ترزيز نظام الرقااة الداخليةأهداف  .2

الئمة ادلدوات األاعتماد و تركيز نظام رقابة داخلية إىل حتسني األساليب اإلدارية  يهدف
حتديد ادلسؤوليات وترشيد قصد وظائف الجراءات وبطاقات اإلأدلة  على غرارلتنظيم العمل 

وميكن تعريف الرقابة  .ومعاجلة ادلخاطر اليت قد تعيق حتقيق األهداف ادلرسومةاستغالل ادلوارد 
زمجموع السياسات وادإجراءات اليت تتبناها ادإداةة يف خمتلف مستوياهتا " الداخلية

 .اقتصادية وناجعة"للقيام اأنشطتها وتنفيذ مهامها اطريقة 

خارطة طريق لرتكيز نظام الرقابة الداخلية مبصاحل اإلدارة ادلركزية إىل ضبط هذه ادلذكرة  هتدف
 الراجعة بالنظر للوزارة. ادلؤسساتعلى أن يتم تعميم هذا التمشي الحقا على سلتلف 

جلنة قيادة  2016جويلية  6مبقتضى قرار السيد الوزير ادلؤرخ يف  أحدثتويف هذا اإلطار 
ة بالوزارة تتوىل اإلشراف وادلصادقة على سلتلف األعمال وتنسيق لرتكيز نظام الرقابة الداخلي

 :وادلتمثلة يفادلتعلقة بإصلاز ادلشروع 
 العمل وادلسامهة يف وضع اسرتاتيجيات وخطط لتكريس نظام الرقابة الداخلية. -
 الرقابة الداخلية.ادلساءلة و نشر ثقافة  -
ارة ادلركزية اخلاص باإلد احلايلتنظيم دورات تكوينية تطبيقية هتدف إىل تشخيص الوضع -

 .ووضع منهجية لرتكيز الرقابة الداخلية
 .  توفري الدعم ادلنهجي والتكوين الضروريني لفائدة اإلطارات ادلتدخلة يف تركيز ادلنظومة -
 متابعة تنفيذ خارطة الطريق واعداد التقارير الدورية حول نسق االصلاز. -
 تعهدة برتكيز الرقابة الداخلية.ادلالوطنية التنسيق مع اذلياكل  -

حسب األهداف متابعة تنفيذ خارطة الطريق والتنسيق مع يف ادليزانية وستتوىل وحدة التصرف 
 سلتلف ادلصاحل ادلركزية.
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 :االوزاةة ترزيز نظام الرقااة الداخلية ةزنامة .3

 اآلجال النشاط
 :املرززية اادإداةة االجراءاتتطوير أدلة  :ةساء نظام الرقااة الداخليةالتحضريية دإرحلة امل -1

التنسيق مع تعيني شلثل عن كل إدارة مكلف برتكيز نظام الرقابة الداخلية و 
 .وحدة التصرف حسب األهداف

  2017جانفي  31

تأمني ادلساعدة الفنية والتكوين الالزمني لفائدة اإلطارات ادلشاركة يف تركيز 
 الرقابة الداخلية.

جانفي وفيفري خالل شهري 
2017 

 :تضم أدلة االجراءات لكل إدارة حسب األمنوذج ادلصاحباعداد 
 اذليكل التنظيمي •
 ادلوارد البشرية  •
 ادلوارد اللوجستية •
االجراءات وطرق العمل: سرد تفصيلي لألنشطة مع ابراز  •

االنشطة الفرعية ومسارات ومراحل االصلاز، اآلجال، ادلتدخلون 
 .ومؤشرات ادلتابعة األهداف وادلسؤولياتيف االصلاز مع حتديد 

القوانني واالوامر وادلناشري وادلذكرات الداخلية اجلاري هبا  •
 .العمل

 2017مارس  15

نظام الرقابة  بإرساءادراج أدلة االجراءات عرب التطبيقة عن بعد اخلاصة 
 (www.gbo.mes.rnu.tn/ci)الداخلية 

 2017مارس  15

 2017 مارس 31 ضبط ادلسارات األفقية اليت هتم أكثر من إدارة
 :املرززية اادإداةةمرحلة اةساء نظام الرقااة الداخلية  -2

ادلخاطر  حتليالادلركزية يتضمن  اإلدارةإعداد تشخيص ألنشطة ومسارات 
جبميع أصنافها اليت حتد من حتقيق االهداف )عدم احرتام القوانني 
والرتاتيب، جتاوز اآلجال، االضلراف عن اذلدف ادلقصود، أخطاء تصرف، 

 عدم تطابق االنشطة، تداخل ادلسؤوليات، غياب االختصاص...(

 2017ماي  31

نوعية النشاط انطالقا من  وضع آليات الرقابة الداخلية الالزمة حسب
 .ادلنجزالتشخيص 

 2017 جوان 30

اجلاري  الداخلية تحيني ادلسارات واالجراءات وادلناشرياعداد مقرتحات ل
 هبا العمل.

 2017 جوان 30

 2017نوفمرب  30 إعداد أدلة استعمال موجهة للعموم ووضعها على موقع الوزارة.
  2018سنة  املرززيةتقييم التجراة على مستوى ادإداةة  -3
  2018سنة  تعميم التجراة على املستوى الالمرززي. -4

 


