تتوج��ه حمكم��ة املحا�س��بات �إل��ى نظريته��ا الهولنديّ��ة و�إل��ى برنام��ج الأم��م املتّح��دة للتّنمي��ة بخال���ص ّ
ال�ش��كر
ّ
ّ
اال�س�تراتيجي.
��ط
املخط
ه��ذا
لو�ض��ع
ّ��ي
ن
ف
�س��ند
م��ن
له��ا
م��اه
د
ق
م��ا
عل��ى
ّ
ّ
ّ
تف�ضل��ت ب��ه م��ن دع��م م��ا ّ
يل لنف���س
تع�بر ع��ن فائ��ق االمتن��ان ل�س��فارة اململك��ة املتّح��دة بتون���س مل��ا
كم��ا
ّ
ّ
الغر���ض.

الرئي�س ال ّأول :
كلمة ّ
ّ
يتحقق
حمكمة املحا�سبات مكانة تتعزّ ز وانتقال
عل��ى غ��رار بق ّي��ة الأجه��زة العلي��ا لل ّرقاب��ة عل��ى الأم��وال العموم ّي��ة اخت��ارت حمكم��ة املحا�س��بات �أن تعتم��د
ّ
خمط��ط ا�س�تراتيجي.
وتوجه��ات ير�س��مها
ت�رصّف��ا ين��درج يف م�س��ار
ّ
ّ
ّ
يغط��ي الف�ترة املمت�� ّدة م��ن �س��نة
خمططه��ا اال�س�تراتيجي الث��اين ال��ذي
ويف ه��ذا الإط��ار� ،أع�� ّدت املحكم��ة
� 2016إل��ى �س��نة � 2020إجاب��ة ع��ن التّ�س��ا�ؤالت الت��ي يطرحه��ا حا�رضه��ا وا�س��تعدادا للتّح ّدي��ات الت��ي
يحمله��ا م�س��تقبلها.
ّ
املخط��ط ال��ذي حظ��ي مب�صادق��ة اجلل�س��ة العا ّم��ة للمحكم��ة ,تتويج��ا مل�ش��اركة ن�ش��يطة
وج��اء ه��ذا
وتواف��ق وا�س��ع ب�ين الق�ض��اة والكتب��ة.
ؤ�س�س��ة ذات �إف��ادة وفاعل ّي��ة وجناع��ة
وه��و
يع�بر ع��ن حر���ص كب�ير ل��دى هيئتن��ا الق�ضائ ّي��ة عل��ى �أن تك��ون م� ّ
ّ
يف خدم��ة املواط��ن ت�س��اهم يف ت�أم�ين ح�س��ن الت��صرّف يف امل��ال الع��ام ويف تدعي��م ّ
ال�ش��فاف ّية وامل�س��اءلة.
لق��د عرف��ت حمكم��ة املحا�س��بات تعزي��زا ملكانته��ا ال ّد�س��توريّة حي��ث �أق�� ّر الف�ص��ل  117م��ن ال ّد�س��تور
�إحلاقه��ا بال�س��لطة الق�ضائ ّي��ة.
تو�س��عا يف اخت�صا�صاته��ا �إذ �أ�صبح��ت تراق��ب ب�ش��كل �أف�ض��ل ح�س��ن التّ��صرّف يف
وق��د �ش��هدت املحكم��ة ّ
بالب��ت يف ح�س��ابات املحا�س��بني العموم ّي�ين و تقيي��م ط��رق التّ��صرّف وزج��ر الأخط��اء املتعلق��ة
امل��ال الع��ام
ّ
ال�س��لطتني التّ��شريع ّية والتّنفيذيّ��ة يف مراقب��ة تنفي��ذ قوان�ين املالي��ة و غل��ق
ب��ه .كم��ا �ص��ارت ت�س��اعد ّ
امليزان ّي��ة.
ّ
ؤ�س�س��ة
املخط��ط
� ّإن عل��ى يق�ين م��ن �أ ّن ه��ذا
اال�س�تراتيجي �س��وف مي ّث��ل حاف��زا للكف��اءات الت��ي تزخ��ر به��ا امل� ّ
ّ
م��ن ق�ض��اة وكتب��ة م��ن �أج��ل العم��ل عل��ى حتديثه��ا وتطويره��ا يف ّ
االت��اه ال��ذي ي�س��مح باال�س��تجابة
ّ
وال�ش��فاف ّية وح�س��ن التّ��صرّف يف امل��ال
ال�س��تحقاقات ال ّث��ورة والت��ي تعط��ي مكان��ة ب��ارزة لقي��م امل�س���ؤول ّية
الع��ا ّم.
ّ
املخط��ط
ه��ذا ه��و ال ّره��ان املط��روح علين��ا بالنّ�س��بة �إل��ى اخلما�س�� ّية  .2020 - 2016وم��ن �ش���أن ه��ذا
اال�س�تراتيجي �أن ي�س��اعدنا عل��ى رف��ع التح ّدي��ات الت��ي تنتظرن��ا والت��ي �س��نواجهها بع��زم را�س��خ يحفزن��ا و
ال�س��هر عل��ى تعزي��ز احلوكم��ة ال ّر�ش��يدة وح�س��ن التّ��صرّف يف امل��ال الع��ام.
يدفعن��ا نح��و ّ
عبد اللطيف اخلرّاط
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تقدمي حمكمة املحا�سبات
ر�ؤية م� ّ
مو�سعة
ؤكدة واخت�صا�صات
ّ

ّ
لل�س��لطة الق�ضائ ّي��ة
وفق��ا للد�س��تور،
ت�ش��كل حمكم��ة املحا�س��بات �أح��د املك ّون��ات ّ
يف تون���س .وه��ي تعت�بر عل��ى ه��ذا الأ�سا���س هيئ��ة الق�ض��اء امل��ايل واجله��از الأعل��ى
ملراقب��ة الأم��وال العموم ّي��ة وتبا��شر �أعماله��ا ب�ص��ورة م�س��تق ّلة وفق��ا ملقارب��ة
ّ
املنظم��ة الدولي��ة للأجه��زة
حتاوريّ��ة وطبق��ا لإج��راءات خ�صو�ص ّي��ة ووفق��ا ملعاي�ير
العلي��ا لل ّرقاب��ة املالي��ة و املحا�س��بة.
ت�س��هر حمكم��ة املحا�س��بات عل��ى ح�س��ن ال ّت��صرّف يف امل��ال الع��ام وت�س��اهم يف
ّ
وال�ش��فاف ّية واحلوكم��ة ال ّر�ش��يدة.
فر���ض اح�ترام قواع��د امل�س��اءلة
واعتم��ادا عل��ى م��ا حتظ��ى ب��ه م��ن �س��لطة ق�ضائ ّي��ة و�صالح ّي��ات رقاب ّي��ة ت�ص��در
حمكم��ة املحا�س��بات �أحكام��ا وتع�� ّد تقاري��ر وفق��ا ملب��ادئ ال��شرع ّية والنّجاع��ة
ّ
وال�ش��فاف ّية الت��ي �أعل��ن عنه��ا د�س��تور اجلمهوريّ��ة ال ّتون�س�� ّية ال�ص��ادر يف 27
جانف��ي .2014
وق��د ّ
مك��ن ال ّد�س��تور اجلدي��د حمكم��ة املحا�س��بات م��ن تثبي��ت ر�ؤيته��ا الت��ي �س��بق
ّ
ال�س��ابق م��ن جه��ة وم��ن حتدي��د
له��ا �إعالنه��ا يف �إط��ار
خمططه��ا اال�س�تراتيجي ّ
متوقعه��ا وتو�س��يع اخت�صا�صاته��ا م��ن جه��ة ثاني��ة.
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مهمتنـــا
1 .1
ّ
مهم��ة حمكم��ة املحا�س��بات مراجع��ة وف��ق مل��ا ت�س��توجبه مبا��شرة االخت�صا�ص��ات اجلدي��دة الت��ي
�ش��هدت
ّ
ّ
بال�ضمان��ات املمنوح��ة
�أ�س��ندت �إليه��ا مبقت�ض��ى ال ّد�س��تور .وبالفع��ل ،مت ّ االرتق��اء لأ ّول م�� ّرة بالأح��كام املتعلق��ة
ّ
اخلا���ص ب�أع�ضائه��ا ون��شر
تخ���ص وظائفه��ا الأ�سا�س�� ّية والنّظ��ام
�إل��ى حمكم��ة املحا�س��بات وتل��ك الت��ي
ّ
ّ
نتائ��ج �أعماله��ا �إل��ى مرتب��ة الأح��كام ال ّد�س��توريّة.
رقاب��ي وا�س��ع ومتن�� ّوع
ين ف���إ ّن املحكم��ة مدع�� ّوة لتغطي��ة جم��ال تدخّ ��ل
وبحك��م ه��ذا الو�ض��ع القان��و ّ
ّ
ت�س��عى �إل��ى ت�أمين��ه يف ح��دود الإمكان��ات املتاح��ة له��ا بالفاعلي��ة والنجاع��ة املطلوب��ة.

مهمة حمكمة املحا�سبات
ّ
1

مراقب��ة امل��شروع ّية وتقدي��ر ط��رق التّ��صرّف وتقيي��م الأداء بالتّث ّب��ت م��ن اح�ترام القان��ون وم��ن
االلت��زام مببــــــ��ادئ االقت�ص��اد والكفـــــ��اءة والنّجاع��ة والإن�ص��اف والتّنمي��ة امل�س��تدامة يف
العموم��ي
التّ��صرّف يف القط��اع
ّ

2

ّ
وال�شفاف ّية والنّزاهة يف �إدارة املال العا ّم
�إر�ساء وتطوير �سلوك ّيات امل�ساءلة

3

البت يف ح�سابات املحا�سبني العموم ّيني وزجر �أخطاء التّ�رصّف
ّ

4

ال�س��لطتني التّنفيـــــ��ذيّة والتّ�رشيـ��ع ّية عل��ى مراقب��ة تنفي��ذ قوان�ين املال ّي��ة
م�س��اعدة ّ
وخت��م ميزان ّي��ة ال ّدول��ة

 2 .1ر�ؤيتنـــا
ّ
م�س��تقل و جه��ازا �أعل��ى لل ّرقاب��ة مرجع ّي��ا متفتّح��ا عل��ى حميط��ه م�صغي��ا مل�ش��اغل
�أن نك��ون ق�ض��اء مال ّي��ا
املواطن�ين وحري�ص��ا عل��ى تدعي��م احلوكم��ة ال ّر�ش��يدة يف التّ��صرّف يف امل��ال الع��ام.

 3 . 1اخت�صا�صاتنا
تخت���ص حمكم��ة املحا�س��بات �أ�سا�س��ا بالنّظ��ر يف احل�س��ابات العموم ّي��ة وبتقدي��ر ت��صرّف ال ّدول��ة واجلماع��ات
ّ
ّ
ّ
ؤ�س�س��ات واملن�ش���آت العموم ّي��ة وكل الهيئ��ات الت��ي متل��ك ال ّدول��ة �أو اجلماع��ات املحل ّي��ة م�س��اهمة
املح ّل ّي��ة وامل� ّ
يف ر�أ���س ماله��ا.
ف�ض�لا ع��ن ذل��ك تتولّ��ى حمكم��ة املحا�س��بات تقيي��م نتائ��ج امل�س��اعدة االقت�صاديّ��ة واملال ّي��ة الت��ي ميك��ن
اخلا�ص��ة �أيّ��ا كان��ت
للهيئ��ات املذك��ورة �أع�لاه �أن متنحه��ا لفائ��دة اجلمع ّي��ات والتّعاون ّي��ات واملن�ش���آت والهيئ��ات
ّ
ت�س��ميتها.
ّ
منظمات دول ّية.
كما �أ ّن املحكمة م� ّؤهلة لإجناز مهام تدقيق ح�سابات م�ؤ�س�سات �أو
4
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 4 .1قيمنـــا
مهمتنا ويف عالقاتنا بالهيئات اخلا�ضعة لرقابتنا .نحن نويل
النّزاهة  :نحن نلتزم مبعايري �أخالق ّية و�سلوك ّية يف �أداء
ّ
أهم ّية كربى لثقة ال ّر�أي العام.
� ّ

اال�س��تقالل ّية  :نح��ن ن�ضب��ط حم��اور �أعمالن��ا ونطاقه��ا ومداه��ا والنّتائ��ج املرتت ّب��ة عنه��ا وفق��ا للمعاي�ير
ال ّدول ّية.نح��ن نعم��ل م��ن �أج��ل جت�س��يم ا�س��تقالل ّيتنا املال ّي��ة والوظيفي��ة.

املهن ّي��ة  :نح��ن نح�ترم املعاي�ير املهن ّي��ة ال ّدول ّي��ة عن��د مبا��شرة وظائفن��ا ون���ؤ ّدي مها ّمن��ا بكف��اءة
ومو�ضوع ّي��ة.

القيم��ة امل�ضاف��ة  :نح��ن ن�س��اهم م��ن خ�لال �أعمالن��ا يف �إع�لام املواط��ن ح��ول ّ
يت��م به��ا
الطريق��ة الت��ي
ّ
ا�س��تعمال امل��وارد العموم ّي��ة ون�ص��وغ تو�صي��ات جمدي��ة ت�س��مح بتح�س�ين التّ��صرّف يف امل��ال الع��ام .نح��ن
نعم��ل م��ن �أج��ل حتقي��ق نقل��ة نوع ّي��ة يف حي��اة املواطن�ين.
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 5 .1و�سائلنا
مهمته��ا .وت�س��عى
الو�س��ائل الب��شريّة ملحكم��ة املحا�س��بات ه��ي عن��وان افتخاره��ا والركي��زة الأ�سا�س�� ّية لأداء
ّ
املحكم��ة �إل��ى تطوي��ر ق��درات �أع�ضائه��ا م��ن ق�ض��اة وكتب��ة و�أع��وان �إداريّ�ين.
وه��ي تتط ّل��ع �أي�ض��ا �إل��ى تعزي��ز الو�س��ائل والإمكان��ات املال ّي��ة واملا ّدي��ة املو�ضوع��ة عل��ى ذ ّمته��ا مب��ا ي�س��اهم
يف تعزي��ز ا�س��تقالل ّيتها.

 6 .1ال ّتخطيط لأعمالنا وبرجمتها
ّ
خمطط��ا ثالث ّي��ا لتدخّ الته��ا ميت�� ّد عل��ى ث�لاث �س��نوات وحتر���ص عل��ى �أن ي�س��مح
تع��د حمكم��ة املحا�س��بات
له��ا بتغطي��ة جم��ال اخت�صا�صه��ا القان��وينّ .ل��ذا فه��ي تلت��زم ب�إق��رار اختي��ارات ا�س�تراتيج ّية وانته��اج
عمل ّي��ات حتكيم ّي��ة لتحقي��ق النّجاع��ة الف�ضل��ى لتدخّ الته��ا بتوجيهه��ا نح��و الأعم��ال ذات القيم��ة امل�ضاف��ة
العالي��ة الت��ي ت�س��تجيب حلاجي��ات ّ
كل م��ن املعن ّي�ين بالتّقاري��ر والأط��راف اخلا�ضع��ة لل ّرقاب��ة واملواط��ن.

وتعم��ل حمكم��ة املحا�س��بات عل��ى �أن ي�ش��مل تدخّ له��ا مراقب��ة ح�س��ن ا�س��تعمال امل��وارد وتطوي��ر ّ
ال�ش��فاف ّية
العموم��ي .ويف ه��ذا الإط��ار ،ف�إن ّه��ا مدع�� ّوة �إل��ى �إج��راء
واحلوكم��ة ال ّر�ش��يدة وامل�س��اءلة يف التّ��صرّف
ّ
عمل ّي��ات حتكي��م الختي��ار املح��اور الت��ي تعت��زم برجمته��ا ت�أخ��ذ بع�ين االعتب��ار امل�س��تج ّدات الت��ي تط��ر�أ
الوطن��ي وال�� ّدو ّ
يل وتراع��ي �أولويّ��ات الأط��راف املعن ّي��ة والقائم�ين بالتّ��صرّف
عل��ى حميطه��ا عل��ى ال�صعي��د
ّ
واهتمام��ات املواط��ن.
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اال�سرتاتيجي : 2020 - 2016
املخطط
ّ
ّ
التزام وطموح

ؤ�س�س��ة وحتدي��ث ط��رق
و�ض��ع �أ�س���س احلوكم��ة ال ّر�ش��يدة وت�أكي��د ا�س��تقالل ّية امل� ّ
ّ
املخط��ط
عمله��ا م��ع حت�س�ين جودته��ا وقيمته��ا امل�ضاف��ة تل��ك ه��ي �أب��رز �س��مات
اال�س�تراتيجي ملحكم��ة املحا�س��بات للف�ترة .2020 - 2016
وبالفع��ل ف���إ ّن هيئ��ات الق�ض��اء امل��ايل والأجه��زة العلي��ا لل ّرقاب��ة املال ّي��ة و املحا�س��بة
ال ت� ّؤك��د جدواه��ا � ّإل م��ن خ�لال اال�س��تجابة النتظ��ارات املواطن�ين وخمتل��ف الأط��راف
ّ
املتغ�يرة الت��ي حتي��ط بالإط��ار
وللظ��روف
الت��ي تتعام��ل معه��ا وللمخاط��ر النّا�ش��ئة
ّ
ال��ذي تنج��ز في��ه �أعماله��ا.
وبالنّظ��ر �إل��ى ّ
كل ه��ذه العوام��ل ر�س��مت حمكم��ة املحا�س��بات لنف�س��ها هدف��ا
يتم ّث��ل ق��ي تعزي��ز موقعه��ا �ضم��ن حميطه��ا م��ع �إر�س��اء توا�ص��ل ناج��ع م��ع
الوطن��ي وال�� ّدو ّ
يل.
ال�صعيدي��ن
املتعامل�ين معه��ا عل��ى ّ
ّ
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ﲔﺟ ﶈ
ا
ﺴ

ﻣﺤ

اﳌﻬﻨ ّﻴﺔ

ﻜﻤﺔ

۳

ﺗ
ﻌﺰﻳ
ﺰﻣ
ﻮﻗﻊ
دا ﻣﺤ
ﺧﻞ ﻜﻤ
ﻣ ﺔا
ﺤﻴﻄﻬ ﶈ
ﺎ

ﺟﻬﺎز أﻋﻠﻰ ﻟﻠ ّﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻪ

ﺎﺳﺒ

اﻟﻨﺰاﻫﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ

ﺎت

ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎﻟ ّﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻠﻘﻴﻤﺔ ﺎت
ى ﻟ ﺎﺳﺒ
ﺼﻮ ﶈ
ﻟﻘ ﺔ ا
ﺔ ا ﻜﻤ
ﺘﻴﺠ ﻣﺤ
اﻟﻨ ﻤﺎل
ﻘﻴﻖ ﻷﻋ
ﲢ ﺎﻓﺔ
ﳌﻀ
ا

ﺗ
ﻄﻮﻳ
ﺮا
ﳊﻮ
ﻣﺤ ﻛﻤ
ﻜﻤﺔ ﺔ اﻟ
ا ﺮﺷ
ﶈﺎ ﻴﺪة
ﺳﺒﺎت دا

ﺧﻞ

ﺟﻬﺎز أﻋﻠﻰ ﻟﻠ ّﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﺼﻎ ﳌﺸﺎﻏﻞ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ

٤
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 1 .2تعزيز موقع حمكمة املحا�سبات داخل حميطها
ّ
انفك��ت حمكم��ة املحا�س��بات تعم��ل من��ذ م��ا يزي��د عل��ى خم���س �س��نوات عل��ى �إح�ص��اء وحتلي��ل
م��ا
وا�س��تقراء انتظ��ارات املتعامل�ين معه��ا بو�ض��ع م�ش��اغل املواط��ن يف �صمي��م اهتماماته��ا و العم��ل عل��ى
تعزي��ز عالقته��ا باحلكوم��ة والربمل��ان ،و ت�س��عى املحكم��ة �إل��ى ت�أم�ين ا�س��تقالليتها الإداريّ��ة و املال ّي��ة مب��ا
ي�س��مح له��ا ب���أداء مها ّمه��ا عل��ى النّح��و الأف�ض��ل وه��و م��ا ميك��ن اعتب��اره �أح��د �أعم��دة متوقعه��ا امل�أم��ول.
و م��ن جه��ة ثاني��ة ف���إ ّن تفاع��ل حمكم��ة املحا�س��بات م��ع بق ّي��ة مك ّون��ات حميطه��ا (املجتم��ع امل��دين و
ال��شركاء الأجان��ب و و�س��ائل الإع�لام) �س��مح له��ا ب���أن تك��ون �أك�ثر ق��درة عل��ى التّوا�ص��ل النّاج��ع وجع��ل
منه��ا م�ص��درا ذا م�صداق ّي��ة للمعلوم��ة امل�س��تق ّلة واملو�ضوع ّي��ة و �أت��اح له��ا �أن ت�س��تع ّد ك�أف�ض��ل م��ا يك��ون
ال�سـ��ريعة الت��ي ي�ش��هدها حميطه��ا ولن�ش���أة وب��روز
ّغ�يرات ّ
ملتط ّلب��ات احلوكم��ة اجلهويّ��ة واملح ّل ّي��ة وللت ّ
ّ
الدميقراط��ي ال��ذي ت�ش��هده الب�لاد.
ظ��ل االنتق��ال
خماط��ر جدي��دة يف
ّ

إرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴّﺰة ﻣﻊ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ّ
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﺟﺎﻧﺐ

اﻟﺘﻜﻴّﻒ واﻟ ّﺘﻼؤم
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺠﻬﻮﻳّﺔ واﻟﻤﺤ ّﻠﻴّﺔ

اﻟ ّﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ

ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼل

وﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ

اﻟﻤﺎﻟﻲ واداري

ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم واﻻ ّﺗﺼﺎل

ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت
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الر�شيدة داخل حمكمة املحا�سبات
 2 .2تطوير احلوكمة ّ
�إ ّن �أي جه��از �أعل��ى لل ّرقاب��ة ذا �صالحي��ات ق�ضائي��ة ه��و مطال��ب ب�إعط��اء املث��ل والتّموق��ع كهيئ��ة منوذج ّي��ة.
اال�س�تراتيجي ف���إ ّن حمكم��ة املحا�س��بات تع�� ّد نف�س��ها للخ�ض��وع للم�س��اءلة
وم��ن خ�لال ه��ذا املح��ور
ّ
بتق��دمي ح�س��اباتها اعتم��ادا عل��ى مب��ادئ احلوكم��ة الر�ش��يدة .وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س فه��ي تعت��زم عر���ض
ّ
امل�س��تقل م��ن قب��ل النظ��راء وت�س��عى يف الآن نف�س��ه �إل��ى و�ض��ع وتعمي��م وتطبي��ق
ت�رصّفه��ا للتّدقي��ق
خطط��ت للقي��ام بع�� ّدة مب��ادرات ترم��ي �إل��ى تعزي��ز ّ
�إج��راءات و�آلي��ات احلوكم��ة ال ّر�ش��يدة .كم��ا ّ
ال�ش��فاف ّية
داخ��ل املحكم��ة وجت��اه الأط��راف املتعامل��ة معه��ا.

اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄداء ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟ ّﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮّﺷﻴﺪة داﺧﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺗﺪﻋﻴﻢ ّ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ
داﺧﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

ا�سرتاتيج ّية حمكمة املحا�سبات

9

 3 .2حت�سني جودة �أعمال حمكمة املحا�سبات
ّ
خطط��ت حمكم��ة املحا�س��بات لإجن��از م�ش��اريع ومب��ادرات لغاي��ة ت�ش��جيع ثقاف��ة داخل ّي��ة تق�� ّر ب���أ ّن ج��ودة
�أعماله��ا ه��ي م��ن مق ّوم��ات م�صداقيته��ا.
وتتط ّل��ب ه��ذه املب��ادرات م��ن كاف��ة ق�ض��اة و�أع��وان املحكم��ة احلر���ص عل��ى االلت��زام مبتط ّلب��ات اجل��ودة وب��ذل
ال�ضوريّ��ة لأداء الأعم��ال املوكول��ة �إليه��م عل��ى النح��و الأف�ض��ل.
اجله��د م��ن �أج��ل مت ّل��ك الكف��اءات ّ
ّ
و�س��تتمكن حمكم��ة املحا�س��بات بف�ض��ل تعزي��ز الكف��اءات املهن ّي��ة لف��رق عمله��ا م��ن التّ��صرّف يف موارده��ا
مب��ا يكف��ل ح�س��ن �أداء عمله��ا طبق��ا ملعاي�ير اجل��ودة.
وله��ذا الغر���ض �س��تتولّى املحكم��ة
�أي�ض��ا و�ض��ع نظ��ام لليقظ��ة
اال�س�تراتيج ّية يكف��ل له��ا ا�س��تباق
خمتل��ف املح��اور امل�س��تج ّدة
ومواكب��ة الأح��داث واحل�ص��ول
ال�ضوريّ��ة لإجن��از
عل��ى املعطي��ات ّ
مهمته��ا .
ّ

1

3

2
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات
اﻟﻤﻬﻨﻴّﺔ ﻟﻔﺮق
ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

وﺿﻊ ﻧﻈﺎم
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة

ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﻈﺎم
ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴّﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة أﻋﻤﺎل ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

 4 .2تدعيم القيمة امل�ضافة لأعمال حمكمة املحا�سبات
ت�أم��ل حمكم��ة املحا�س��بات �أن ّ
حتق��ق نقل��ة نوع ّي��ة يف حي��اة املواط��ن بف�ض��ل م��ا تتيح��ه له��ا �صالح ّياته��ا
ّ
وتتحق��ق
اجلدي��دة .وه��ي تعت�بر �أ ّن ذل��ك يقت�ض��ي الرف��ع ب�أك�بر ق��در ممك��ن م��ن القيم��ة امل�ضاف��ة لأعماله��ا.
ه��ذه القيم��ة امل�ضاف��ة يف مرحل��ة التّخطي��ط للأعم��ال �س��واء تع ّلق��ت مبمار�س��ة امله��ام الق�ضائ ّي��ة �أو

مببا��شرة االخت�صا�ص��ات ال ّرقاب ّي��ة وكذل��ك يف
مرحل��ة متابع��ة املحكم��ة لنتائ��ج �أعماله��ا.
ّ
يتحق��ق املطل��وب
فف��ي مرحل��ة التخطي��ط

مبراع��اة انتظ��ارات الأط��راف ذات العالق��ة
ّ
بال�ش��كل املالئ��م
باملحكم��ة واال�س��تجابة له��ا

ؤ�س�س��ة� ،أ ّم��ا يف
دون
با�س��تقالل ّية امل� ّ
ّ
تتحق��ق بف�ض��ل
املرحل��ة الالّحق��ة ف���إ ّن الغاي��ة
ت� ّأك��د املحكم��ة م��ن تنفي��ذ �أحكامه��ا والأخ��ذ
بتو�صياته��ا.

أﺧﺬ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻤﻬﻤﺎت
ﻋﻨﺪ ﺑﺮﻣﺠﺔ
ّ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻮﺻﻴﺎت
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎل
ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ
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ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ

03

اال�سرتاتيجي �إلى
املخطط
من
ّ
ّ
العملي
املخطط
ّ
ّ
الر�شيدة
ال ّتج�سيم
ّ
العملي لتعزيز احلوكمة ّ

ّ
ّ
العمل��ي ملحكم��ة املحا�س��بات
املخط��ط
اال�س�تراتيجي مت ّ �إع��داد
للمخط��ط
امت��دادا
ّ
ّ
تنفي��ذي .ويرم��ي
ال��ذي ي�ش��تمل عل��ى  75ن�ش��اطا وعل��ى �أك�ثر م��ن �أل��ف �إج��راء
ّ
ّ
املخط��ط ال��ذي ي�ض��ع املواط��ن يف �ص��دارة االهتمام��ات �إل��ى امل�س��اهمة يف
ه��ذا
حتقي��ق �أه��داف متوق��ع املحكم��ة وج��ودة �أدائه��ا والقيم��ة امل�ضاف��ة لأعماله��ا
وتطوي��ر احلوكم��ة ال ّر�ش��يدة.
ّ
ّ
اال�س�تراتيجي ف���إ ّن و�ض��ع
املخط��ط
ال�ش���أن بالنّ�س��بة �إل��ى
ومثلم��ا كان ه��و
ّ
ّ
العمل��ي ق��د مت ّ وفق��ا لتقالي��د حمكم��ة املحا�س��بات يف جم��ال اح�ترام
املخط��ط
ّ
اجلماع��ي وانته��اج املقارب��ة ال ّت�ش��ارك ّية.
قواع��د العم��ل
ّ

ا�سرتاتيج ّية حمكمة املحا�سبات
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مكونات المخطط الإ�ستراتيجي
• �أخذ عن�رص القيمة امل�ضافة بعني االعتبار عند برجمة

• االرتقاء ب�أداء حمكمة املحا�سبات وفقا

ّ
الرقاب ّية
املهمات
ّ

ملعايري النّجاعة والكفاءة واالقت�صاد

• حت�سني متابعة تو�صيات حمكمة املحا�سبات

• تطوير االلتزام مبقت�ضيات امل�ساءلة لدى

• حت�سني القيمة امل�ضافة للأن�شطة الق�ضائ ّية

حمكمة املحا�سبات
• تدعيم ّ
ال�شفاف ّية داخل حمكمة

• حت�سني القيمة امل�ضافة ملراقبة امل�صاريف العموم ّية
• امل�ساهمة من خالل �أعمال التقييم يف مكافحة

املحا�سبات

الف�ساد
• امل�ساهمة من خالل �أعمال التقييم يف جت�سيم
ال�سيا�سات العموم ّية يف جمال التّنمية امل�ستدامة
ّ

اﻹﺳﺘﻘﻼﻟ ّﻴﺔ
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
ﻓﻲ إدارة اﳌﺎل
اﻟﻌﺎم

ﲢ

ﺎل
ة أﻋﻤ ﺎت
ﻮد ﺎﺳﺒ
ﲔﺟ ﶈ
ا
ﺴ

ﻣﺤ

اﳌﻬﻨ ّﻴﺔ

ﻜﻤﺔ

۳

ﺗ

ﺟﻬﺎز أﻋﻠﻰ ﻟﻠ ّﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﺮﺟﻌﻲ

ﻌﺰﻳ
ﺰﻣ
ﻮﻗﻊ
دا ﻣﺤ
ﺧﻞ ﻜﻤ
ﻣ ﺔا
ﺤﻴﻄﻬ ﶈ
ﺎ

ﺟﻬﺎز أﻋﻠﻰ ﻟﻠ ّﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻪ

ﺎﺳﺒ

اﻟﻨﺰاﻫﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ

ﺎت

ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎﻟ ّﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻠﻘﻴﻤﺔ ﺎت
ى ﻟ ﺎﺳﺒ
ﺼﻮ ﶈ
ﻟﻘ ﺔ ا
ﺔ ا ﻜﻤ
ﺘﻴﺠ ﻣﺤ
اﻟﻨ ﻤﺎل
ﻘﻴﻖ ﻷﻋ
ﲢ ﺎﻓﺔ
ﳌﻀ
ا

ﺗ
ﻄﻮﻳ
ﺮا
ﳊﻮ
ﻣﺤ ﻛﻤ
ﻜﻤﺔ ﺔ اﻟ
ا ﺮﺷ
ﶈﺎ ﻴﺪة
ﺳﺒﺎت دا

ﺧﻞ

ﺟﻬﺎز أﻋﻠﻰ ﻟﻠ ّﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﺼﻎ ﳌﺸﺎﻏﻞ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ

٤

• و�ضع نظام ل�ضمان اجلودة

• �إر�ساء عالقات متم ّيزة مع الربملان واحلكومة وتطويرها

• تعزيز القدرات املهن ّية لفرق عمل حمكمة

• التّعريف مبحكمة املحا�سبات وب�أعمالها ب�شكل �أف�ضل

املحا�سبات

• تركيز نظام لليقظة اال�سرتاتيج ّية

لدى املجتمع املدين وو�سائل الإعالم واالتّ�صال
• تدعيم اال�ستقاللية املالية والإدارية ملحكمة املحا�سبات
• تعزيز التّعاون مع ّ
ال�شكاء الأجانب
• التّك ّيف وال ّتال�ؤم مع م�ستلزمات احلوكمة اجلهو ّية
واملح ّل ّية
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تعزيز موقع
حمكمة املحا�سبات داخل
حميطها

المبــادرات

• إرساء عالقات متم ّيزة مع البرلمان
والحكومة وتطويرها
• ال ّتعريف بمحكمة المحاسبات
وبأعمالها بشكل أفضل لدى المجتمع
المدني ووسائل اإلعالم واال ّتصال

النتائج المنتظرة

• محكمــة المحاســبات محـل ّ اهتمــام وتفاعــل مــن
قبــل البرلمان ّييــن وتقاريرهــا تناقــش وتقبــل مــن
طــرف البرلمــان والحكومــة

• تعزيزال ّتعاون مع ال ّ
شركاء األجانب

• تمتلــك محكمــة المحاســبات نــواة مــن الشــركاء
ذوي الكفــاءة مــن وســائل اإلعــام واال ّتصــال
ومــن المجتمــع المدنــي تســاهم بصفــة نشــيطة
فــي تظاهــرات ومنتديــات المحكمــة

• ال ّتك ّيف وال ّتالؤم مع مستلزمات
الحوكمة الجهو ّية والمح ّل ّية

• تحــاور محكمــة المحاســبات البرلمــان مباشــرة
ـر تنظيمهــا اإلداري بنفســها
حــول ميزان ّيتهــا وتقـ ّ

• تدعيم االستقالل المالي واإلداري
لمحكمة المحاسبات

ولي
• تحظــى محكمــة المحاســبات باالعتــراف الدّ ّ
ّ
والمنظمــات الدّ ول ّيــة إلــى
المؤسســات
و تلجــأ
ّ
خدماتهــا
• تمتلــك المحكمــة ّ
خطــة عمــل واقع ّيــة ذات
ّ
تدخــات وأهــداف مضبوطــة وذات كلفــة
محــدّ دة بالميزان ّيــة تســمح لهــا بإعــداد المواعيــد
المســتقبل ّية فــي مجــال الحوكمــة الجهو ّيــة
والمح ّل ّيــة.

من بين أنشطتنا
المدني ؛
وظيفي لإلصغاء للمواطنين وللمجتمع
 وضع نظامّ
ّ
 تنظيم اجتماعات دوريّة مع البرلمانيين ؛ تنظيم يوم مفتوح في السّنة لتحسيس البرلمانيّين بمناسبة افتتاح السّنة القضائيّة ؛ وضع استراتيج ّية مرافقة لمسارالالمركز ّية ؛ّ
ّ
 إحداث وحدة مكلّفة بالعالقات مع السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ؛ -إحداث خل ّية للمتابعة وللتعبير عن مواقف المحكمة.
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تطوير احلوكمة
الر�شيدة داخل حمكمة
ّ
املحا�سبات

المبــادرات
• االرتقاء بأداء محكمة المحاسبات
وفقا لمعايير ال ّنجاعة والكفاءة
واالقتصاد
• تطوير االلتزام بمقتضيات المساءلة
لدى محكمة المحاسبات
• تدعيم ال ّ
شفاف ّية داخل محكمة
المحاسبات

النتائج المنتظرة
• لمحكمــة المحاســبات أداء ناجــع وقــدرات
متطــو رة
ّ
ترســخ المكانــة
• دخــول ال ّنصــوص التــي
ّ
الدّ ســتور ّية لمحكمــة المحاســبات واســتقالل ّيتها
ح ّيــز ال ّتطبيــق وتفعيــل ال ّنصــوص المتع ّلقــة
بتنظيــم المحكمــة وبإجراءاتهــا وتلــك التــي تضــع
الخاصــة ألعضائهــا وكتبتهــا
األنظمــة األساس ـ ّية
ّ
• تعلــن محكمــة المحاســبات عــن إنجازاتهــا
صــرف فــي الميزان ّيــة حســب
وفقــا لمقاربــة ال ّت ّ
األهــداف
• ت ّم تطوير منظومة ا ّتصال ّية داخل ّية
• أعضــاء محكمــة المحاســبات يمتلكــون
الضرور ّيــة التــي تفيدهــم في مباشــرة
المعلومــات ّ
وظائفهــم

من بين أنشطتنا
 وضع نظام مرجعي للكفاءات الخصوصية ؛ إعداد ال ّنصوص المتعلّقة بال ّتنظيم اإلداري والمالي ؛ تطوير ال ّتواصل ال ّداخليّ لنشر المعلومات بين أعضاء المحكمة ؛صرف في الميزان ّية حسب األهداف ؛
 وضع نظام لل ّت ّ صياغة مشروع األمر المتعلّق بالنظام األساسي ألعوان المحكمة ؛ صياغة مشروع القانون المتعلق بالنظام األساسي لقضاة المحكمة ؛للرقابة الخارج ّية ؛
 إخضاعتصرف المحكمة ّ
ّ
 إجراء المساءلة عن األهداف من خالل مؤ ّشرات محدّدة مسبقا ؛
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حت�سني جودة �أعمال
حمكمة املحا�سبات

المبــادرات
• وضع نظام لضمان الجودة
• تعزيــز القــدرات المهن ّيــة لفــرق عمــل
محكمــة المحاســبات
• تركيز نظام لليقظة االستراتيج ّية

النتائج المنتظرة
• محكمــة المحاســبات تط ّبــق المعاييــر الدّ ول ّيــة
المصــادق عليهــا مــن المنظمــة الدّ ول ّيــة لألجهــزة
العليــا للمراقبــة المال ّيــة والمحاســبة ISSAI
• أعضــاء محكمــة المحاســبات يمتلكــون المــوارد
الضرور ّيــة لممارســة وظائفهــم
والكفــاءات ّ
• أعضــاء محكمــة المحاســبات يمتلكــون
الضرور ّيــة التــي تفيدهــم في مباشــرة
المعلومــات ّ
وظائفهــم

من بين أنشطتنا

 وضع وتحيين أد ّلة إجراءات محكمة المحاسبات ؛ّ
مخطط لل ّتكوين ؛
 رسم وتنفيذ جمع فرق عمل المحكمة في مقرّ ات مشتركة ؛للرقابــة مســتوحاة مــن المعاييرالدّ ول ّيــة المصــادق عليهــا مــن المنظمــة الدّ ول ّيــة لألجهــزة ؛
 وضــع أد ّلــة ّالعليــا للمراقبــة المال ّيــة والمحاســبة  ISSAI؛
 تطوير وإثراء المخزون الوثائقي للمحكمة ؛ مراجعة طرق العمل وتحديد المواقيت ذات العالقة بالجودة ؛ -إعالم العموم حول إمكانيّات تقديم العرائض.
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حتقيق النتيجة الق�صوى للقيمة
امل�ضافة لأعمال حمكمة
املحا�سبات

المبــادرات
• تطوير وتطبيق منهج ّية تأخذ عنصر
القيمة المضافة بعين االعتبارعند
برمجة المه ّمات
• تحسين متابعة توصيات محكمة
المحاسبات
• تحسين القيمة المضافة لألنشطة
القضائ ّية
• تحسين القيمة المضافة لمراقبة
المصاريف العموم ّية
• المساهمة من خالل أعمال التقييم
في مكافحة الفساد
• المساهمة من خالل أعمال التقييم
السياسات العموم ّية في
في تنفيذ ّ
مجال ال ّتنمية المستدامة

النتائج المنتظرة
• عنصــر القيمــة المضافــة مأخــوذ بعيــن
االعتبارعنــد برمجــة المه ّمــات
• توصيات محكمة المحاسبات تحظى بالمتابعة
• األنشــطة القضائ ّيــة تشــهد اإلنجــاز وفقــا
للنســب المنتظــرة وفــي اآلجــال المتو ّقعــة
• ال ّتطبيقــة المعلومات ّيــة للمراقبــة القضائ ّيــة
أصبحــت عمل ّيــة
• نســبة تغطيــة المصاريــف العموم ّيــة مطابقــة
للتو ّقعــات
• دور محكمــة المحاســبات فــي مكافحــة الفســاد
السياســات العموم ّيــة فــي
وفــي تنفيــذ تنفيــذ ّ
مجــال ال ّتنميــة المســتدامة معتــرف بــه

من بين أنشطتنا
 ال ّتوثيق لفقه القضاء ؛ تنظيم دورة لل ّتواصل مع اللجنة البرلمانيّة للماليّة العموميّة ؛ وضع أل ّيات لمتابعة توصيات المحكمة ( البرلمان -المجتمع المدني – وسائل اإلعالم واال ّتصال) ؛ وضع نظام لإلعالم مخصّص لنشاط متابعة توصيات المحكمة ؛ إعطاء صبغة رسميّة وتنظيميّة للنشاط السابق للتشخيص ؛ وضع نظام المادي لتحويل المعطيات ؛ -إرساء قاعدة بيانات لمعرفة  20بالمائة من الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة.
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