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  الجنية الونيية اوملبية التو�سية 

 
 
ّ
مة دولّية غ�� ح�ومّية 1894جوان  23ست �� نةة الوولّية اوملبّية ال�ي تأّس �عت�� ال�

ّ
 ،كمةظ

ا ال�ن ن الويةّية اوملبّية ححو  امل�ّوا   اس سّية . السيةة العيي  ل�رككة اوملبّية
ّ
 �رككةلو�ّ�

 . �س�� ح�� تةمي��  وحم ي��  ب لبيوان املعةّية ال�ي ةاوملبيّ 

 

  وتّم 
ّ
 (التو�سّية  اوملبّية الويةّية نةةتأسيس ال�

ّ
و�� . 1957م ي  27بت ر�خ ) نةةفيم  ي�� ال�

 
ّ
  ّ ط��وف ح�� الن

ّ
والعاو الوو�� ملق ومة  ةة اوملبيّ نةة الووليّ مم  توّجا   امليا   اومل�ي وقكارا  ال�

 
ّ

 . ة  املنّ
ّ
  1957سبتم��  23�� نةة وقو أصبحت ال�

ّ
 عضوا ب ل�

ّ
ا الكس�ي نةة اوملبّية الوولّية واملما

 . لتو�س �� 

 

 
ّ
 ا�نيسة الع ّمة نةة ما ما  م  الل  ا�ّةة ال�ي تضبةا  هي �يا  ع�� غكار وتجّسم ال�

كم  �ستع�ن  .اوملبّية التو�سّيةة الويةّية الايئة الويةّية ليتحييم الك� �يي وا� ديميّ و الايئة املويكة و 

)1TP0F)1ة�� أداا �ّ يا  بيا اا  م  متتي  االتص ص   الك� مية والق اواية وغ��ه  صيب �ن ن فكعيّ 
P1T 

 ق ّرة أو وقتيّ 
ّ
 .� رئ س��  أعض ا م  الايئة املويكةة يتو�

 

 
ّ
                           املؤّرخ �� 1995لسةة  11نةة حسب أح�   الق اون اس �يي عود و�س هم ال�

ق ب لاي �ا الك� مّية كم  تّم  1995فياكي  6
ّ
م��   ةتةقيحه وحتم مه ب لقواا�ن اللحقة ال صّ  املتعي

�� تجسيم أهواف ا�رككة اوملبّية  2006جو�يية  24املؤّرخ ��  2006لسةة  49الق اون اس �يي عود 

 . الع ملّية
ّ
 وتتو�

ّ
دورا  الع أل اوملبّية والوورا  اقييمّية والق رّ�ة والع ملّية جةة تمايا تو�س �� � اليـ

ـجةة الوولّية اوملبيّ 
ّ
)1T1F)2ةال�ي تق   تحت رع ية الي

1T.  ب لتع ون مع الّسيط املتتصة وا�ن مع    و�عّو

ساك ع�� تةظيما  وتأهيا املّ رك�ن ف��  م  يكف �الع أل و هذه �� تو�س ة مّ ركة ة املعةيّ الك� ميّ 

 مس هم��  �� تةو�ك أداا الك� ميّ وذلك فضل ع   ج مع ��م الك� مّية الويةّية
ّ
�ن    وادار�ّ �ن وا�ر�

العي�ي  ع  يك�ق الت�و� واي را  الاةّية وتحس�ن مستو� ��م ب ستمكار �� س ئك ا�ّةة الك� مّية 

به م  الل  الايئة الويةّية ة اوملبّية والوور التحيي�ي الذي تيعةه م  الل  ا� ديميّ الذي تؤّم 

  .ليتحييم الك� �يي

                                                           
وال�نةة امل لية وال�نةة ححوا� �نةة اتص   و�نةة القواا�ن الك� مية و�نةة الاق فة وال��بية اوملبية والذاككة الك� مية  2013أفك�ا  30تّم بت ر�خ  )1(

لعلق   الوولية الةبية و�نةة الك� مة ل�نميع و�نةة الك� مة النس ئية و�نةة عيو  الك� مة و�نةة التض م  اومل�ي و�نةة التسو�ق واستّا ر و�نةة ا

�نةة املت ععة مع املجيس استّ ري املوسع والتنسيق و�نةة تمايا تو�س �� الاي �ا الك� مية الوولية و�نةة الع أل ا�نم عية و�نةة الع أل الاكدية و 

 .مع واارة الك� مة و�نةة املككب اومل�ي و�نةة الك� مة واملحيط
 .ألع أل البحك ابيط املتوسط والع أل افك�قية والع أل العكوية والع أل اوملبية ليّب أل والع أل افك�قية ليّب أل )2(
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ّ
وليتّكيع املذ�ور أعله  11نةة حسب اظ ما  اس �يي ليق اون اس �يي عود وتتضع ال�

ق ب �نمعيّ 
ّ
ا �� الق اون عود    املتعي

ّ
املكسو  عود و  1959اوفم��  7املؤرخ ��  1959لسةة  154واملتما

  2011سبتم��  24خ �� املؤّر  2011لسةة  88
ّ
 . املذ�ور  الق اون  �الذي أل�و    ق بتةظيم ا�نمعيّ واملتعي

 

 
ّ
ع�� املةح و  ةتمو�ا أ�ّة��  ع�� ااتكاي   اعض ا وا�ن مع   الك� ميّ �� نةة و�عتمو ال�

 
ّ
م  عقود اها ر واستّا ر و ية م  توظي  موارده  والاب   بمتتي  أاواعا  وع�� املوااليا املتأت

  .ال�ي ت��ما 

 

 ة ال�ي تحّص بيغت املةح العموميّ قو و 
ّ
م  قيمته  2013-2009نةة الل  الا��ة يت عي��  ال�

اة ب لك� مة �� ه�ا مةح �سي�� د .  5,789
ّ
ومةح لتغةية ) د.  0,590(أسةو��  لا  الواارة امل�ي

ا املوارد العموميّ ). د.  5,199(مص ر�  تةظيم تظ هكا  ر� مّية 
ّ
نةة الويةيّ وتما

ّ
الل  الا��ة ة ة ل�

ه  .د.  10,264م  مجموع موارده  الب لغة  % 50املذ�ورة أك�� م  
ّ
 ن هذه املواردلم يتم عّأوو عتب ر أا

ت دائكة  ، فقوحعواد حس أل استعم   ال ص
ّ
 1968لسةة  8عود  اس �يي املح سب   وفق  ليق اون تول

  1968م رس  8خ �� املؤّر 
ّ
 3تةقيحه وحتم مه ال صة ب لق اون اس �يي عود  ق بتةظيما  كم  تّم واملتعي

 الكق بة ع��  2008ج ااي  29خ �� املؤّر  2008لسةة 
ّ
 . ةنةة الويةيّ � ما تصّكف ال�

 

 
ّ
قت اعم   الّكق بية ال�ي هميت متتي  أوجه �ّ ط ال�

ّ
نةة الل  الا��ة املمتوة م  و�عي

 ب 2014ح�� جوان  2009
ّ
الوي�ي  ��نب ملا   املو�ولة حل��  ع�� املستو  القي  قا  ��  لةظك �� مو  توف

ةت. والوو�� وذلك فضل ع  مو  اج عة تةظيما  و�سي��ه 
ّ
حاج اه  ب لّكجوع هذه اعم   ال�ي تّم  ومي

 
ّ
   ة لوائكة املح سب   والوليا التةبيقي ا�خ ص ب �نمعيّ ة الّكق بيّ ح�� اس ليب الّكق بّية املضّمةة ب ألدل

قت أس س    التصكّ وح�� قواعو حس
ّ
ب لتصّكف ف م  الوقوف ع�� استنت ج   وصي غة توصي   �عي

 اداري و 
ّ
  .امل �� واملح س�ي ووتصّكفا وتأم�ن أ�ّة��  وس��ه   ةنةة الويةيّ تةظيم متتي  هي �ا ال�
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 أبرز املالحظات 

 

  التصّرف -
ّ
 نيةاداري لج

 

ـجةة م 
ّ
ّّ عييه الةظ   اس �يي لي م س�� هي �يا  اللف  مل  ا

ّ
�  لم تي��  فإ�ّ  ،حجكااا  تةظ

ك اص ��  الق او�يوة جيس   الايئة املويكة و وووور�ّ ة السةوّ�ة ة ا�عق د ا�نيس   الع ّم عسةو�ّ 
ّ
 .توف

 

  لم تتوّ  و 
ّ
ة املوّسعة ع�� غكار الايئة استّ ر�ّ نةة استيم   تكك�� ععط هي �يا  ال�

نةة فضل ع  التأال��  املةصوص عي��  بةظ ما  اس �يي
ّ
ولم يتم �عي�ن املةووو�ن اوملبي�ن ا�ناو��ن ل�

ن ن الاكعيّ  �� مبط هي �ا ا� ديمّية اوملبّية وتاعييا 
ّ
 . ة وتحويو تككيب��  ووكامج عميا و�� تكك�� ال�

 

 و 
ّ
 لم تي��  ال�

ّ
لسةة  88ة املةصوص عي��  ب ملكسو  عود   الق اوايّ نةة بمسك ععط ال�نل

ة امل احة حسب ا�ر لة ة ومواف ة دائكة املح سب   والاي �ا العموميّ وونّك املعةي   امل ليّ  2011

 ببعط املعةي   
ّ
وذلك رغم ااتا عا  ب مل   العمومي ��  اثب  وث ئق ��  وحس ب ��  و م��اايّ قة باملتعي

 
ّ
م  جميته  2013ح��  2011  ة ماة ب لك� مة بيغت الل  الا��ة املمتّو ه�ا تحو�ل  م  الواارة امل�ي

 .د.  5,199

 

 و 
ّ
نةة ح�� ا�ركص ع�� ال��ا  بتأم�ن دور�ة اجتم ع ��  واتت ذ القكارا  تو�� الايئة املويكة ل�

ّّ عييهة وفق م  �� الوقت املة سب ووصاة �ّ ركيّ   .اظ ما  اس �يي ا

 

-  
ّ
 نية �شاط الج

 

 
ّ
 �ّ�و �ّ ط ال�

ّ
ب لتع ون مع ايكاف  ةاوملبيّ  الع أل�� تو�س ّ ركة ملق ب إلعواد نةة املتعي

  مع  التنسيق ب�ن الواارةم  تأهيا املّ رك�ن ف��  وع�� تةظيما  و  و لساك و ة املعةيّ 
ّ
 اة ب لك� مةامل�ي

 
ّ
وم  . ة بتصوص ��نيا املّ رك�ن أو تحويو ما   أعض ا الوفودة وا�ن مع   الك� ميّ نةة الويةيّ وال�

 
ّ
ة املّ��كة أو عو  اعتم ده  ع�� ة ع  حضور جيس   اعم   التحض��يّ الويةيّ نةة هأن غي أل ال�

 .الاةي�ن أن   �س عوه  ع�� القي   بوور ف عا �� اعواد لأللع أل وحس  االتي ر املّ رك�ن ف�� 

 

 و 
ّ
ولم يتب�ن . بتقييم أدا��  وس�� الوورا  ع�� املستو  الوي�ي والوو�� أحي ا نةة   تقو  ال�

استغل  التمو�ل  املت حة ع  يك�ق بكا مج التض م  حيث س هم عو  حمل ما  أو اح��اما  ح��  سع�� 
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 استا دةللاتا ع بتمو�لته �� حكم ��  م   املذ�ور  لإلجكااا  والّكوط املضبوية م  قبا ال��ا مج

 ا�سم كم  . ببعط الاكص املت حة لا 
ّ
تاعيا ععط  نةة ع�� املستو  الوو�� ال ّصة ععو �ّ ط ال�

 
ّ
 .ا قي  ات

 

 
ّ
ة ة م  الل  ا� ديميّ نةة الويةيّ ولم يكتق الوور ال��بوي والت�و��ي والعي�ي الذي تم رسه ال�

جوان -2009ة الل  الا��ة ا� ديميّ هذه ملستو  املأمو  حيث اقتصك �ّ ط ح�� اة ة اوملبيّ الويةيّ 

رغم  ذا  العلقةدراس   ووحو� �� املج    ة دون حاج ا ع�� تةظيم ععط الوورا  الت�و�نيّ  2014

 .2012القي   بذلك مةذ جو�يية  ال��اما 

 

 و 
ّ
املس الة وتب د   مبوأبتيكيس  ايكاف املعةيةنةة ح�� حح�   التنسيق مع تو�� ال�

 .   تقييم أدا��  وال��وض بمتتي  هي �يا  ن وحرس ا آليّ �� ابّ  معا ة املعةي   الضكور�ّ 

 

  املا��التصّرف  -
ّ
 نيةواملحاس�ي لج

 

 
ّ
. هاكا 15تأال��ا �� حعواد القوائم امل لية بيغ أقص ه  2013-2009نةة الل  الا��ة �نيت ال�

 
ّ
 ممنةة بجكد ولم تقم ال�

ّ
 .�� مة سبة واحوة تي� ��  ح 

 

  وتّم 
ّ
 الوقوف ع�� عو  توف

ّ
نةة �� تةمية موارده  ب ملستو  املةيوأل سواا م  الل  ق ال�

  حح�  
ّ
وا  أو حبكا  توظي  السيولة املتوفكة لو��  أو تحصيا مع ليم ااتكاي   واستتلص املتتي

 
ّ
 .ستّا را ا قي   ات

 

  تّم  ،اق  ووتصوص تأدية الةّ 
ّ
نةة مص ر�  غ�� م�ّ�رة لا ئوة الوقوف ال ّصة ع�� تحّما ال�

مع  ةالك� ميّ  ت��ما  ا�ن مع   �غةي��  �� حي ر العقود ال�يأن تتّم م  املاكوض � ن �ن ععط الك� ميّ 

مص ر�  التعّاو بة فضل ع  لا ئوة رئ سة ا�نماور�ّ  كم  تحّميت ااق   أالك   .�ن املعةي�نالك� ميّ 

 .استغللا ا  لم يتّم ععةوان ككاا مقكّ 

 

 
ّ
 سم حسة د وا�

ّ
ة    الك� ميّ س عوا  لا ئوة اللعب�ن وا�ن مع   وا�نمعيّ ةح ومملنةة ال�

ح عةو حسة د املةح واملس عوا  
ّ

عغي أل مع ي�� وا�رة وعو  االتي ر املةتاع�ن ع�� أس س ال���

 .مبةا  مسبق  يتّم ة موموعيّ و�تم تحويو أجور اعوان دون االذ عع�ن اعتب ر ملع ي�� . وامتي اا 

د أو أذون تزّو  كم  يتم أحي ا  حاج ا الّكااا  م  سيع والوم   دون حعم   املة فسة ودون حصوار 

 .أذون استل 
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  ،حم فة ح�� ذلكو 
ّ
� ال�

ّ
  ة م��مة مع الواارةنةة �� حي ر اتا قيّ تتو�

ّ
�سويو  اة ب لك� مةامل�ي

 
ّ
 كم  تقو  بإسة د �سبقة ليواارة .ة ليةاقةك ععط املؤّ�وا  الق اوايّ مب لغ لا ئوة هذه اال��ة دون توف

 .الواارة ملب دئ املح سبة العمومّية م  م��ااي��  و�� ذلك الك  م  قبا املذ�ورة

 

 و 
ّ
ا ب ملص ر�  وتوثيقا  نةة ح�� حس  توظي  موارده  ومبط مع ي�� ليتيّا تو�� ال�

 .والتعك�  ��  بم  يضم  تحا�� املتع مي�ن معا  واملس واة بي��م
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I- التصّرف  
ّ
 نيةاداري و�شاط الج

 

  تقو 
ّ
 هي �امتتي  ا�ّةة ال�ي تضبةا  تأم�ن م  الل   املو�ولة حل�� ب ملا   نةة ال�

 وتّم �� هذا املج   الوقوف ع�� مكورة مز�و حح�   التصكّ . التسي�� لو�� 
ّ
  نةة ف اداري ل�

ّ
بم  يمي

 .� �أ�ّةمتتي  ��وض بم  ال

 

  - أ
ّ
 نيةالتصّرف اداري لج

 

نةة ملحظ   
ّ
قت أس س  بوورّ�ة اجتم ع هي �يا  أفكا الةظك �� التصّكف اداري ل�

ّ
�عي

نّك وومع حجكااا��  التةظيمّية وومسك الوث ئق و ووومو  استيا ا تكك�� هي �يا  و ق اواّية أعم لا  و 

 .ف اداري �� موارده  البّك�ة وموقعا  الي��و�ياملعةي   امل لّية فضل ع  التصكّ 

 

ـجية  -1
ّ
 ةإجراءا��ا التيظيميّ و هيا�ل الل

 

 ّّ م س�� هي �يا  ا
ّ
نةة ع�� حجكااا  تةظ

ّ
الايئة  –ا�نيسة الع ّمة(الةظ   اس �يي ل�

ق أس س  بوور�ّ ..) املويكة
ّ
ة اجتم ع ��  والةص أل الق او�ي  �عق ده  ��وف مم ن تاعيا هذه تتعي

قة و . الاي �ا وحس  قي ما  بووره 
ّ
ا�عق د   ل��ا  عسةو�ة باللف  لاذه اجكااا  ال ّصة م��  املتعي

 ا�نيس   الع ّم 
ّ
  فإّن ّ ط ة السةوّ�ة وتضم��  مّكوع  ل��ا مج الن

ّ
               نةة لم �عقو الل  الا��ةال�

لم يتم الللام   )جيس   مستوجبة المسم  ب�ن (ت�ن فقط سو  جيست�ن تقييميّ  2009-2013

 
ّ
عو  ال��ا  و  �سمح . نةة ليسةة املوالية كم  يقتضيه اظ ما  اس �ييتقويم مّكوع بكا مج ال�

لع سةوّ�  ع�� الا�نيس   ألعض ا ا�نيسة الع ّم ماا هذه ة بوور�ّ 
ّ
 ة ب إلي

ّ
حصيية نةة و ومع امل �� ل�

  .ةووكامجا  املستقبييّ �ّ يا  

 

سمت جيس   الايئة املويكة 
ّ
 وا�

ّ
1T2F�� ععو  ااتظ   دور�ّ  نةةل�

)1(
1T ��ا اظ م احو م  مبةه ع 

 2012و 2011الل  سة�ي  اس �يي فضل ع  عو  ال��ا  ععط أعض ��  بحضور ا�نيس   حيث تّم 

ك الةص أل الق او�ي لا  املويكة جيس   ليايئة  6عقو 
ّ
عو  التةصيّ  ح�� ج ابوذلك دون توف

عقوه  �� سة�ي  جيس   أالك  تّم  6ع�� اعض ا ا�ر مك�  ب لنسبة ح�� بمح مك جيس   الايئة 

 مو      �سمح ب لتأكو م  مّم  2010و 2009
ّ
و� ن ع�� الايئة  .الق او�ي لاذه ا�نيس   ك الةص ألتوف

                                                           
وويغ عود جيس   الايئة الل  سةة . 2011وهاك�  م  سةة  2010وهاك م  سةة  2009أهاك م  سةة  4جتمع الايئة الل  ع�� سبيا املا   لم ت )1(

 . جيسة يةّ عي��  الةظ   اس �يي ل�نةة 24جيسة م  مم   19م  قوره  2013
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ّ
 نةة ا�ركص ع�� ال��ا  بتأم�ن دور�ّ املويكة ل�

ّ
 ة اجتم ع ��  ليتواو  �� هؤون ال�

ّ
ت ذ القكارا  نةة وات

                   اس �يي املص د  عييه ��  ا م  اه��يه اظ م�� الوقت املة سب بحضور ثييي أعض ��  ع�� اقا وفق 

  وقو .2006د�سم��  غّكة
ّ
 .  مستقبل ب  �عّاو  ال�نةة بتأم�ن متتي  هذه املتةي

 

  لم تتوّ   ،وم  جاة أالك  
ّ
ة ع�� غكار الايئة استّ ر�ّ نةة استيم   تكك�� ععط هي �يا  ال�

وال�ي  2013ج ااي  5عييه بت ر�خ  ةاملص دقكم  تّم تةقيحه و  اس �يياملةصوص عي��  بةظ ما  املوّسعة 

 
ّ
ة نةة بتب د  الكأي �� الّأن الك� �يي واومل�ي مع � فة الاي �ا الك� ميّ م  املاكوض أن �سمح ل�

رؤس ا  ،وتوييو العلقة معا  ب عتب ره  تضّم حم فة ح�� أعض ا الايئة املويكة االك   ةالويةيّ 

1T3Fا�ن مع   الويةّية الك� مّية وأيكاف أالك  لا  صية ب ملج  

)1(
1T . ول�ن قّكر  الايئة املويكة مةذ                

ة وتةظيما  ومت ععة توصي ��  ححوا� �نةة إلعواد اجتم ع   الوور�ة ليايئة استّ ر�ّ  2013أفك�ا 

ه لم يتم ح�� مو��
ّ
 .تاعيا هذا الاي�ا 2014 جوان فإا

 

 ّّ ــجةة، لم يتم �عي�ن مةووو�ن أوملبيّ  واللف  مل  ا
ّ
 لا �ن �ن جاو�ّ عييه الةظ   اس �يي لي

ححوا� متح  أومل�ي �نمع وعكض �ا م  له علقة كم  لم يتم . ��وف �عز�ز أ�ّة��  داالا الو ي  

 .بت ر�خ النّ ط الك� �يي واومل�ي بتو�س

 

تأال��ا �� مبط هي �يا  وتاعييا   1991سةة �� حوا��  وهاو  ا� ديمّية اوملبّية ال�ي تّم ح

1T4Fة وأقس ما حيث لم يتم مبط مجيس ا� ديميّ 

)2(
1T   ععو م  ياو 

ّ
وقو تّم ذلك بمة سبة . سةة 20ح 

ـجةة ��
ّ
. دون أن يتّم مبط ما   اقس   و�عي�ن مسؤول�ن ع��  2013 سةة تةقيح الةظ   اس �يي لي

 بت ر�خبة مجيس ا� ديميّ ولم تتّم املص دقة ع�� تككي
ّ
ــجةة ح 

ّ
                                ة م  قبا الايئة املويكة لي

ّّ عييه اظ مومع اظ   داال�� لأل� ديميّ  2014يتّم ح�� مو�� كم  لم . 2014أفك�ا  15  ا ة وفق  مل  ا

ه تّم مةذ سةة كم  تّم تةقيحه اس �يي 
ّ
ليايئة املويكة عكض مّكوع الل  جيست�ن  2009وا�ر   أا

 .  ��  وهي �يا وصلحيّ  ا ما م ة يحّودلأل� ديميّ ظ   الواال�� ليةّ 

 

حو  حع دة    �نةة وقتّية لتقويم مق��ح 2013م ي  17ورغم ت�يي  الايئة املويكة مةذ 

ـجةة الويةيّ الاي�ية ادار�ّ 
ّ
ه لم تتّم  ،ةة لي

ّ
. الاي�ية ا�نويوة مّكوعاملص دقة ع��  2014ح�� مو��  ح  أا

 و�عاّ 
ّ
 .تقك�كه  او��املضّمةة ب�� موا ملحظ   دائكة املح سب    �� نةة بمكاجعة مّكوع هي�يو  ال�

 
                                                           

  الع أل اوملبية والك� م   غ�� اوملبية املع��ف ��  م  يكف أعض ا امل� تب التةايذية لياي �ا اقييمية والق ر�ة والوولية ليك� م   املورجة مم )1(

واال�� وم  ال�نةة الوولية اوملبية ورئيس مجيس التحييم الك� �يي وممال ع  �ا م  حدارة الك� مة العسيك�ة وم  الك� مة الت ععة لقوا  ام  ال

ــجةة الويةية الك� مة النس ئية وم  الةب الك� �يي وممال ع  اعل  الك� �ي
ّ
ي وممال ع  الك� مة املورسية وا�ن معية وممال ع  اعض ا الس بق�ن لي

 .اوملبية و�ا �خّ تك  الايئة املويكة ف ئوة �� دعوته
 .اوملبية قسم العما التةو�� واوملبي�ن الّب ن وقسم ال��بية اوملبية والت�و�  وقسم الوراس   والبحو� اوملبية والنّك وامليتبة )2(
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نةة ع�� أن �عتمو اظ م  دااليي 
ّ
ّّ الةظ   اس �يي ل�   ،وا

ّ
           ح�� مو�� تتوّصاأّ��  لم  ح 

نةة   �عتموو  .تجسيم ذلك ح�� 2014سةة 
ّ
ف �� أدا��  ملا ما  ع�� دليا ليتصكّ  2014ح�� مو��  ال�

ت مةذ 
ّ
1T5Fت�يي  هي�ا 2011ج ااي  27اداري وامل �� وا�ر   أّ��  تول

)1(
1T  ّم بإعواد لوائح الصوصي

ّ
ة تةظ

 .وتوّ�ح ما   متتي  �ن ��  الاكعّية أعم لا  ادارّ�ة

 

 
ّ
 ا�عي�ن أعض ��  وتحويو ما ما  تأال�� ة ال�ي �عود ليايئة املويكة ماّمة ن ن الاكعيّ وهاو  ال�

). 7م  مجموع  5( 2013ح�� م رس  2009�� ت�و���  وعو  مبط بكامج أغي��  ليا��ة املمتوة م  

ا ذلك  ا ع�� عكض مّ ريع �ّ ي ةال�ن ن الاكعيّ ععط   واقتصك 
ّ
ع�� الايئة املويكة دون أن �ّ�

 .بكا مج  ليا��ة املذ�ورة

 

ال�ي ااباقت ع��  الايئة ا�ر لية (ت ر�خ حجكاا ااتت ب   ، 2013م رس  17 م وتّم بواية 

نةة
ّ
ه لم يتّم ح�� مو�� جوان  ،�نةة 17ححوا� ) ل�

ّ
�عي�ن جميع أعض ��  واستيم   ت�و���   2014غ�� أا

 أو تقويم مق��ح   �� الغكض م  قبا رؤس ��  
ّ
. الايئة املويكة م  املص دقة ال�� ئّية عي��  مّم  لم يمي

ن ن لم �عكض بكامج �ّ ي �ن ن عكمت بكامجا  ع�� الايئة املويكة فإّن  3وو ستثة ا 
ّ
 �غةي ا بقية ال�

 ع  ععط ا�ّةة االك  و التت�� أ تأجيا عّوة أ�ّةة لاذه ال�ن ن كم  تّم . املعةية الةي بية ةا�� ال

يو  الك� مة النس ئّية ع�� غكار تأجيا  أحي ا  تتصيّ عّوة جيس   ليتواو  �� هأ��  ععو أن تّم 

  .2014�� سةة  وميتقى ككة القو  النس ئّية

 

ن ن الاكعيّ 
ّ
 ة وم  هأن التأال�� �� تكك�� ال�

ّ
مبط تككيب��  ووكامج عميا  وعو  �� ونةة ل�

 
ّ
نةة ب عتب ر أن �ا �نةة فكعيّ ااتظ   ا�عق د جيس ��  أن يؤث

ّ
ة �س هم �� تجسيم ك سيب  ع�� �ّ ط ال�

نةةاملو�ولة ا   املجوااب م  
ّ
 .ل�

 

 مسك الوثائق و�شر املعطيات -2

 

م لا  ع�� �ا  اي ر الق او�ي   أوجب ة ع�� �ّ ط ا�نمعيّ عغ ية حما ا الّا فيّ 
ّ
املةظ

 جمعيّ 
ّ
ة ومواف ة دائكة بمسك ععط ال�نل  و�ّك املعةي   امل ليّ  ال صة قة جمية م  ال��ام   تتعي

 . ببعط املعةي   ه�ّا فيم  يتصّ لة لا  املموّ ة املح سب   والاي �ا العموميّ 
ّ
 أّن ال�

ّ
ة لم نةة الويةيّ ح 

� �    تتي��  ��ذه الواجب   حيث أ�ّ 
ّ
            88مسك �ّا ال�نل  املةصوص عي��  ب ملكسو  عود تو�

  2011لسةة 
ّ
   س ل  الذكك ع�� غكار �نّا اعض ا حسب الصيغ املةصوص عي��  ق ب �نمعيّ املتعي

                                                           
 .يّضم ال� تب الع   وال� تب الع   املس عو وأم�ن امل   ورئيس ا� ديمية )1(



857 
 

 
 

املس عوا  والت�ّ�ع   والاب   والوص ي  ال�ي تحّصيت عي��  مع  جكد ا�ّةة واملّ ريع و�نّا  و�نّا 

 . الوي�ي واجة�ي م�� و  التمي�� ب�ن الةقوي والعي�ي والعمومي وا�خ ص

 

 ّّ م  مكورة قي   ا�نمعي   بنّك  املذ�ور املكسو   م  43الاصا  عييه واللف  مل  ا

 ،ةظكف هاك م  ت ر�خ املص دقة ع�� القوائم امل ليّ  املعةي   امل لية ��
ّ
ة بنّك نةة الويةيّ لم تقم ال�

الايئة  توصيةوسيية حعل  أو بموقعا  الي��و�ي رغم  ةة وتق ر�ك مكاقب ا�رس ب   �� أيّ قوائما  امل ليّ 

نةة بموقعا  الي��و�ية السةو�ّ ة امل ليّ نّك الومعيّ ب 2012م ي  4مةذ املويكة 
ّ
 . ة ل�

 

املؤرخ  1988لسةة  90م  الق اون اس �يي عود ) جويو( 9اّ الاصا  ،وم  ا حية أالك  

  1988أو   2�� 
ّ
 1959اوفم��  7خ �� املؤّر  1959لسةة  154ق بتةقيح وحتم   الق اون عود املتعي

 
ّ
ة م��ااي��  وحس ب ��  دور�ة عموميّ    ع�� أن تقّو  �ا جمعية مستايوة م  حع ا   ق ب �نمعيّ املتعي

نةة لم ) ةأو مؤسس   عموميّ  ةمحييّ  الوولة أو جم ع  (والوث ئق املؤ�وة لذلك ل�ناة امل احة 
ّ
ح  أّن ال�

 ) ت ر�خ حلغ ا هذا الق اون ( 2011تي��  بذلك ح�ى سبتم�� 
ّ
اة رغم ااتا عا  بتحو�ل  م  الواارة امل�ي

              د .أ 205,403د و.أ 190م  قيمته تب ع   2011ح��  2009ب لك� مة بيغت الل  السةوا  م  

ّّ و  .د.أ 657,783و   2011لسةة  88عييه املكسو  عود  اللف  مل  ا
ّ
 رغم ااتا عو    ق ب �نمعيّ املتعي

 
ّ
  نةةال�

ّ
بيغت الل  الا��ة املمتوة م  اة ب لك� مة ب مل   العمومي �� ه�ا  تحو�ل  م  الواارة امل�ي

ح�� غ ية  فإّ��  لم تتوّ   ،د.أ 556,093د و.أ 4.226,823د و.أ 657,783م  جميته تب ع   2013ح��  2011

قة ب لا��ة املذ�ورة أعله  2014مو�� 
ّ
 . ح�� دائكة املح سب  تقويم التق ر�ك السةوّ�ة املتعي

 

ع�� غ�� أّن ذلك لم يتم تمك�ك العاوة ب�ن املسؤول�ن بالقي   ف تقت�يي قواعو حس  التصكّ و 

  مستو  
ّ
وكذلك ع��  2009جوان  12ة بت ر�خ ة ااتت بيّ نةة تبع   �عق د ا�نيسة الع ّم أم اة م   ال�

. 2011ج ااي  27ة ع�� حثك حع دة توايع املسؤولي   صيب الايئة املويكة بت ر�خ مستو  كت ب��  الع ّم 

  س بق  ب لتصكّ  كم  لم يتوّ  العون 
ّ
نةة بت ر�خامل�ي

ّ
تمك�ك  2011م رس  22 ف امل �� عةو مغ درته ال�

نةة بحواته عاوة الوث ئق ال�ي � ات
ّ
مسك أرهي   حح�  وم  هأن ذلك أن يؤثك سيب  ع�� . ح�� ال�

نةة م  ا حية وع�� تحويو مسؤوليّ 
ّ
 .ة �ا يكف م  ا حية أالك  ال�

 

 البشر�ّ ف اداري �� املوارد التصرّ  -3
ّ
 نيةة واملوع  الك��و�ي لج

 

نةة �� أعوا��  
ّ
  الةظك �� تصّكف ال�

ّ
 17م  جميته  2014جوان  مو�� عودهم ��الب لغ مي

  عوا 
ّ
ة ال�ي تكوةام قت أس س  بصيغة ااتوا��م والعلقة الق اوايّ م  الوقوف ع�� ملحظ   �عي

نةة
ّ
 .ب ل�
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 ّّ   ،ااتواأل اعوان فايم  يت
ّ
املب هك دون ال�نوا ح��  ااتواألنةة ع�� صيغة �عتمو ال�

ر  ، و  تقو  دائم  بإبكا  عقود مع املةتوب�ن ع�� غكار 
ّ

أعوان تم ااتوا��م الل  الا��ة  4ييب ال���

 . دون استّ رة الايئة املويكة تّم ااتوابهم  بي��م عون  2014أعوان �� م رس  3و 2013 - 2012

 

 
ّ
وأن يجّة��  التج ا ح��  الةكف�ننةة لعقود مع أعوا��  أن يياا حقو  وم  هأن حبكا  ال�

سم عسوا التصّكف ع�� غكار م  قّكرته الايئة املويكة بت ر�خ 
ّ
بمةح مبيغ جزا��  2011أو   5حيو  تت

ك كت بي  م  يايو استحق قه لاذا املبيغ.أ 5قوره 
ّ
1T6Fد ح�� أحو ال�راي�ن دون أن يتوف

)1(
1T. 

  

 
ّ
  لم تتوّ   ،الّغا ةواللف  ملجي

ّ
ة نةة توجيه اظ�� م  جوو  س ع   العما ح�� تاقويّ ال�

  .ة تكابي الّغا املتتصّ 
ّ
نةة اظ م  لت�نيا دالو  اعوان والكوجام يومي  كم    تمسك و  �عتمو ال�

   .بة قة ل�ا عون ملت ععة العةا املمةوحة له

 

نةة لم يتّم ا�ركص ع�� تحي�ن ،ع�� صعيو آالكو 
ّ
1T7Fاملوقع الي��و�ي ل�

)2(
1T   م  

ّ
مّم  لم يمي

نةة  املس همة
ّ
التواصا مع ايكاف ذا  العلقة  �عميق �وومتتي  �ّ ي ��  و��� التعك�  ب ل�

م��مج  عغ�� اليغة الاك�سية علوة ع�� عو  تضّمةه ملعةي   �عّكف  كم  لم يي بمج   �ّ يا  

ـجةة ووووره  ع�� غكار حم� اي   التمو�ا وال��امج ال�ي تتيحا  ل�ن مع   الك� ميّ 
ّ
 .�نة والك� ميّ ب لي

ات مةذ فياكي قو أّن الايئة املويكة  و�ذكك 
ّ
كم  ق مت . أحو اعوان بصي اة املوقع وتحييةه 2012�ي

للستا دة م  الوم ته اظكا �خ��ته �� املج    2013مةذ جو�يية  أحوهمأعوان آالك� ،  4تواأل ب ا

عون ف�ي متتّ �� حدارة املوقع مةذ و عوا�ن آالك�  مم  �نةة تحك�ك املوقع الي��و�ي و  اعلمي

 ححو د لا ئوة .أ 5,096 قوره�سويو مبيغ  2014فياكي  24تّم ��  ،وفضل ع  ذلك. 2014م رس 

نةة . مق با تةو�ك هذا املوقع�� املج    ةتتصّ الّك�   امل
ّ
حس  توظي  ا�ركص ع�� و� ن يجور ب ل�

  .�� الواالا وا�خ رجة وجعا موقعا  الي��و�ي أداة حهع ع موارده  البّك�ّ 
ّ
ة ح�� موعوّ  نةةوتبقى ال�

 .ة تصميمها�نويو الذي أف د  بج هز�ّ  الي��و�ي استغل  املوقعحس  

 

  �شاط - ب
ّ
 اوملبّيةنية الونيية الج

 

ةت اعم   الكق بّية
ّ
 م  الوقوف ع�� ملحظ   الّصت  �� هذا املج   مي

ّ
نةة �� مس همة ال�

 ة�ّ ط ا� ديميّ فضل ع   اومل�يع  يك�ق بكا مج التض م   ا �ّ يو  اعواد لوورا  الع أل

 . ة ليتحييم الك� �يية والايئة الويةيّ اوملبيّ 

                                                           
)1(

و أن ال�راي قّو  الوم   ل�نةة وأّن التع قو معه � ن ها هّي  
ّ
 .ب ستثة ا ها دة ال� تب الع   الس بق ل�نةة الذي أك

 .إلع دة تصميمه 2014وهو مغيق مةذ جوان  )2(
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1-  
ّ
 دورات العابإعداد نية الونيية �� مساهمة الج

 

 
ّ
اة ب لك� مة ب إلعواد لوورا  الع أل ال�ي تق   تحت تقو  ال�

ّ
نةة ب لتع ون مع الواارة امل�ي

 
ّ
  .ةة اوملبيّ نةة الووليّ حهكاف ال�

ّ
 وقو أفكا الةظك �� أداا ال�

ّ
قت بإجكااا  اعواد نةة ملحظ   �عي

 وورا  وو لتنسيق وتب د  امللاذه ال
ّ
 عةي   ب�ن ال�

ّ
نةة لس�� الوورا  نةة والواارة املذ�ورة ووتقييم ال�

 .وألدا�� 

 

 
ّ
ة ��نيا املّ رك�ن ف��  حح�   عمييّ ال ّصة ة الع أل اوملبيّ اعواد لوورا  حس   بو�تةي

  امل�ياة ب لك� مة وتوف�� اق مة لام وتوايع ادوار ب�ن الواارة
ّ
اي ر، تقو  و�� هذا . ةنةة الويةيّ وال�

  الواارة
ّ
 بضبط ق ئمة املّ رك�ن ع�� أن تتو�

ّ
 � ال�

ّ
 أّن  .نةة املةظمة لأللع ألنةة ��نييام لو  ال�

ّ
ح 

 
ّ
 قة ععمييّ الةكف�ن   �عتموان دائم  �� تب د  املعيوم   املتعي

ّ
    قة مّم ة الت�نيا ع�� حجكااا  موث

 تقو كم    . لضبط ق ئمة املّ رك�ن و��نييام�سمح ب لتابت م  اح��ا  �ّا م��م  لآلج   املحوّدة 

 
ّ
ت إعواد ق ئمة بتصوصام ومواف ة الواارة ��  قصو مز�و التابّ بنةة حثك القي   بت�نيا املّ رك�ن ال�

   �� صورة حصو  حالل     �سمح بتحويو املسؤوليّ أن وم  هأن ذلك . ة م  ورد �� م  �ّر 

             �� ة بيةونكم  � ن الّأن ب لنسبة ح�� الع أل اوملبيّ � لتأال�� �� القي   بإجكااا  الت�نيا 

            �� ة ليّب أل ببو�سواا  والع أل افك�قيّ  2013 سةة �� ة بمكس�نوالع أل املتوسةيّ  2012 سةة

 .2014م ي 

 

 
ّ
ة أحي ا  ح�� عو  تة بق نةة وا�ن مع   الك� ميّ وأد  مع  التنسيق ب�ن الواارة وال�

  املعيوم   ال�ي يتّم 
ّ
ة ��نيا املّ رك�ن وهو م  تّم الوقوف عييه �� نةة ملب هكة عمييّ تقويما  ح�� ال�

م ي �� ة ليّب أل ببو�سواا  ب لنسبة ح�� ق ئمة الك� مي�ن املّ رك�ن �� الع أل افك�قيّ  2014سةة 

 ج معة السب حة  ق متحيث  2014
ّ
ا بأك�� م  أسبوع�ن ععو اا�� ا آج   الت�نينةة بمواف ة ال�

 ليمعةي   الواردة غ�� مة بقةمعةي    ةتتضّم  �ن املّ رك�ن �� هذه الع ألبق ئمة �� الك� ميّ 

 .ةح�� ا�ناة املعةيّ  الواارةقبا س بق  م   املح لة ق ئمةب ل

 

يتةيب توف�� اق مة ليمّ رك�ن �� الع أل تحو�ا مستحق   ايكاف  ،وم  ا حية أالك  

  ،اجةبية ��ذا العةوان �� اج   املضبوية
ّ
��  ه تأالك ع�� غكار نةة لم تي��  أحي ا  بذلك غ�� أّن ال�

  .2012ة بيةون الع أل اوملبيّ  ععةواناملستحق   هذه تحو�ا 
ّ
 نةة ب لعما ع�� تا دي ذلكو�عّاو  ال�

 .ةة �� التظ هكا  اوملبيّ مستقبل اجتة ب  ل�ّا تأث�� سي�ي ع�� حس  مّ ركة الوفود التو�سيّ 
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 و�تضّم 
ّ
   الوفو املّ رك �� متتي  الوورا  مماي�ن ع  ال�

ّ
اة نةة وع  الواارة امل�ي

  ةب لك� مة يتماا دورهم �� تأم�ن حس  س�� املّ ركة التو�سيّ 
ّ
�ن ب توايع  لألدوار بوهو م  يتةي

  .الةكف�ن
ّ
  أّن  ح 

ّ
 ال�

ّ
لتحويو ما    املذ�ورة � بمة سبة �ا دورة ألع أل التنسيق مع الواارةنةة   تتو�

توايع    و املسؤوليّ  مبطو�ضم  . أعض ��  مم  الوفو وتوثيق ذلك رغم ييب الواارة ذلك أحي ا 

  ادوار 
ّ
ك    ال�ي نةة والواارة حيج د ا�ريو  امللئمة لإله� ليّ ب�ن ال�

ّ
ع��  سيب  قو �ع��ض املّ رك�ن وتؤث

يحتا املكتبة  م  ا��ر أل ر� �يي 2012ة بيةون أدا��م ع�� غكار م  حصا �� دورة الع أل اوملبيّ 

� ن ب إلم� ن تواركه لو تّم اتت ذ  �� مكحية الت�نيا ارتيبه موروه إالا اية م  املس بقة عسبب الة

   ن م  قبا رئيسالتواب�� اللامة �� ابّ 
ّ
ة نةة ع�� احو م  ييبه رئيس ا�ن معة الك� ميّ الوفو وعضو ال�

1T8Fة املعةيّ 

)1(
1T . 

 

سم حضور  ،صاو�� سي   متّ 
ّ
  مما��ا�

ّ
ال�ي �عقو ب�ن الواارة ا�نيس   التنسيقّية  �� نةةال�

 
ّ
�غّيب اتظ   ع�� غكار ععو  ا  لوورا  الع أل دة �� حي ر اعواة املعةيّ نةة وا�ن مع   الك� ميّ وال�

 
ّ
ة ة ال�ي تّم عقوه  �� حي ر اعواد لأللع أل العكويّ م  ا�نيس   التنسيقيّ  % 60نةة ع  أك�� م  ال�

ة ب ملوامبيق ععةوان الع أل افك�قيّ  ةالتنسيقيّ  م  ا�نيس   % 50وأك�� م   2011سةة ��  بقةك

البحك ابيط املتوسط أللع أل ععةوان اعواد  ةا�نيس   التنسيقيّ  ثيث ع كذلك و  2011لسةة 

 . 2013 �� سةة بمكس�ن
ّ
نةة م  قبا املسؤو  اداري ��  �� ح�ن وفضل ع  ذلك، يتّم أحي ا  تمايا ال�

�ن املق��ح�ن يتضم  مواميع فةية ع�� غكار تحويو ق ئمة الك� ميّ ا�نيس   املعةية جوو  أعم    أّن 

 . ليمّ ركة �� الوورا  والةت ئج املكتقبة

 

 �غيّ  و  �س عو
ّ
نةة ع  حضور هذه ا�نيس   أو عو  اعتم ده  ع�� الاةي�ن ع�� ب ال�

 �ن الذي  تّم �� اعواد لأللع أل وحس  االتي ر املّ رك�ن ف��  م  مم  الك� ميّ  حح�   الوور املةوط �� 

 " ةيكاف املعةيّ ا مع  ب لعما�  مة لبة وفق  لةظ ما  اس �يي حعوادهم وا�ر   أ�ّ 
ّ

ح ع�� أن   ي���

 لأللع أل اوملبيّ 
ّ
 ". حعوادهم حعوادا جيوا ون الذي  تّم ون التو�سيّ الك� ميّ  ة ح 

ّ
ة ح�� موعوّ  نةةوتبقى ال�

 
ّ
  2013ة ال�ي أحوثت مةذ أفك�ا نةة الاكعيّ تاعيا ال�

ّ
�� هذا  اة ب لك� مةليتنسيق مع الواارة امل�ي

 .املج  

 

 �س هم تب د  املعةي   ب�ن  ،م  جاة أالك  و 
ّ
  نةةال�

ّ
اة ب لك� مة حو  دورا  والواارة امل�ي

  ،الع أل املزمع املّ ركة ف��  �� اعواد ا�نيو لا 
ّ
 أّن ال�

ّ
الواارة بصاة آلية  مّو  نةة   تتو��ّ ح 

 
ّ
 ب ملعةي   ال�ي تتوف

ّ
 ة الووليّ نةة اوملبيّ ك لو��  ب عتب ره  الةكف الذي تتع ما معه مب هكة ال�

ّ
ن ن ة وال�

اة بتةظي
ّ
 م متتي  الع أل ع�� غكار دليا رئيس الوفو املتضّم امل�ي

ّ
قة ب ملّ ركة   ل�ا البي ا   املتعي

                                                           
 .حو  مّ ركته �� الوورة املعةية 2012أو   15املوجه ح�� ال�نةة الويةية بت ر�خ حسب تقك�كه  )1(
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وكذلك التق ر�ك حو  اجتم ع   التحض��ية لكؤس ا  2013سةة  ��ة بمكس�ن �� الع أل املتوسةيّ 

 
ّ
 .نةةالوفود ال�ي �ّ رك ف��  ال�

 

  ع�� تض رأل ععط املعةي   املتوفكة لو كذلك وتّم الوقوف 
ّ
نةة والواارة ع�� �ّا م  ال�

  لم تتوّ  حيث  2013 �� ة بمكس�نغكار مع ليم املّ ركة �� دورة الع أل املتوسةيّ 
ّ
 الواارة حعل نةة ال�

 
ّ
الوليا التق�ي لاذه الع أل  و�ذكك أّن . املع ليمهذه  تّمت �� الصوصب ملكاجعة ال�ي  اة ب لك� مةامل�ي

 الذي وّج 
ّ
معةي   متتياة ع  تيك الواردة ب لوليا  قو تضّم ة ا�ن مع   الك� ميّ نةة لبعط اته ال�

 
ّ
و  هذه اال��ة عو . ك لو  الواارةاملتوف

ّ
ن  حق  عو  معةي   يتب�ّ  ة��  ع  تقويم أيّ مسؤوليّ  وقو أك

 .             �� �ّر 

 

  ،وع�� صعيو آالك
ّ
 مّ ركةية بمة سبة نةة وتل�� الةق ئّ امل�ّن يتةيب تحس�ن أداا ال�

  ةد التو�سيّ و الوف
ّ
نةة بتقييم س�� الوورا  الس بقة ومس هم��  ف��  بم  �� دورا  الع أل قي   ال�

  ،عةو اقتض ا تحس�ن أدا��  بتقويم مق��ح   لبقية ايكافب�سمح لا  
ّ
  ح 

ّ
ح�� نةة لم �سع أّن ال�

ة الع أل حعواد تق ر�ك كت بيّ ملتتي  دورا   أعض ؤه  م  الوفو الكس�ي لقي   بذلك كم  لم يتوّ  ا

وألع أل البحك  2011ة بقةك لسةة واكتاى البعط م��م ب لنسبة ح�� الع أل العكويّ . حو  مّ رك��م

ة بتقويم تق ر�ك ها هيّ  2013ة بأاووايسي  لسةة والع أل اسلميّ  2013�� ابيط املتوسط بمكس�ن 

 
ّ
 . نةةالل  جيس   الايئة املويكة ل�

 

2-  
ّ
  �� إنار ة نية الونييّ �شاط الج

ّ
 اام  اومل�يبرنامج الت

 

 
ّ
 �ستايو ال�

ّ
ة �� حي ر بكا مج التض م  ة الووليّ نةة اوملبيّ نةة م  املس عوة املمةوحة م  ال�

 ة املتصّ وقو بيغت امل��اايّ . سةوا  4اومل�ي الذي يمتو ع�� ف��ة 
ّ
              نةة الل  ف��ة ال��ا مجصة ل�

حم فة ح��  )أل  دو ر 851,169صكفا  �� حوود  تّم (أل  دو ر  860,611م  قيمته  2009-2012

 . أل  دو ر 270حص��  ععةوان ال��امج الق ر�ة املحودة بم  قيمته 
ّ
نةة وقو أف�يى الةظك �� �ّ ط ال�

 
ّ
 املتعي

ّ
حجكااا  استا دة م  التمو�ل  املت حة واح��ا  قت بمو  ق ��ذا ال��ا مج ح�� ملحظ   �عي

 .لة ع  يك�قهال��ا مج وهكويه ووإسة د املةح املموّ 

 

  ،التمو�ل  املت حة �� حي ر بكا مج التض م  اومل�يح��  فب لنسبة
ّ
نةة الل  ف��ة لم �سع ال�

كة وذلكال��ا مج ح�� الكفع م  حص��  م  التمو�ل  
ّ
 ستغل  الاكص املت حة ل�رصو  ع�� ب املتوف

حيث �ّنيت التمو�ل  ال�ي ااتاعت ��  هبه ) 2008-2005(مق راة ب لا��ة الس بقة  ةتمو�ل  حم فيّ 
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حم فة ح�� حص��  ععةوان ال��امج  2008-2005أل  دو ر ععةوان  859,606(استقكار الل  الا��ت�ن 

 ). أل  دو ر  270و 2012-2009أل  دو ر الل  الا��ة  860,611أل  دو ر مق با  200 بقيمةالق ر�ة 

 

 
ّ
ة الل  الا��ة نةة �ّا الاكص املت حة لا  ل�رصو  ع�� تمو�ل  حم فيّ ولم �ستغا ال�

لعو  حمل ما  أو عو  اح��اما  لإلجكااا  والّكوط املضبوية م  قبا ال��ا مج للاتا ع  2009-2012

أل  دو ر تّم تتصيصه م  قبا ال��ا مج ل�ا �نةة ععةوان الع أل  80 مبيغفم  ب�ن . بتمو�لته

 �ن لم تتحصّ الق رّ�ة وا�ناوّ�ة وتحض�� الك� ميّ 
ّ
أل  دو ر اتيجة عو  تقويما   20نةة سو  ع�� ا ال�

 .للاتا ع ب ملبيغ املذ�ور �� اج   املضبوية  مةيب
ّ
نةة بوعم ال��ا مج كم  لم تحظ ععط مق��ح   ال�

قت ال ّصة ب قتة ا تجا��ا     تتة بق مع أهوافه حذ�  أل�ّ 
ّ
 ) 2011سةة (�عي

ّ
) 2012سةة (   أو ت�و�  ح�

 افيم  ااتاعت مق��ح   
ّ
ال��ا مج  ورغم تذك�� . % 60ال��ا مج بيغ أقص ه  ي م جزئبتمو�ا االك  نةة ل�

 
ّ
1T9Fبضكورة تقويم مة ل��  نةة �� عّوة مة سب  ل�

)1(
1T  تق ر�ك ادبية وامل لية ووث ئق ال(أو الوث ئق املةيووة

 ) اثب  
ّ
ت تقويم تيك الوث ئق بتأال�� تج وا أحي ا  السةة�� اج   فإّن ال�

ّ
  .نةة تول

 

1T10Fض م  اومل�يبكا مج التّ ورغم دعوة 

)2(
1T  

ّ
بتقييما  ملو  استا د��  م   ح�� مواف تهنةة ال�

وح جي ��  ا�خصوصية ومق��ح ��  ليا��ة املوالية م  ال��ا مج  2012-2009ال��ا مج املةجز الل  الا��ة 

  حدارة التّ  2013-2016
ّ
 حّ�ى تتمي

ّ
 ن نض م  اومل�ي م  مبط بكا مج يأالذ عع�ن اعتب ر ملحظ   ال�

  ةيّ باومل
ّ
 أّن ال�

ّ
 نةة لم �ستجب لذلك و الويةّية ومق��ح ��  ح 

ّ
 تأال

ّ
 لغ قة ب ملبك  �� تقويم الوث ئق املتعي

أهاك رغم حع دة مة لبة ال��ا مج لا  ��  10بم  ياو   2012-2009ااتا ع ��  الل  الا��ة  ال�ي تّم 

1T11Fمة سبت�ن ع�� اقا

)3(
1T . 

 

سم  ،وع�� صعيو آالك
ّ
م   ض م  اومل�ي،املتحّصا عي��  �� حي ر بكا مج التّ  ،سة د املةححا�

 
ّ
قة يتّم تبييغا  لأليكاف املعةّية وهو م  قبا ال�

ّ
 ه امةكّ نةة ح�� الك� مّي�ن وا�ن مع   عغي أل مع ي�� موث

 . مكاجعة قكارا�� ح�� أحي ا  
ّ
مةحة أوملبّية قوره  أل  دو ر هاكّ�   2010نةة �� أكتووك فقو أسةو  ال�

 دون بي ن املع ي�� ال�ي تّم  2012 ة لةون��وف التحض�� لأللع أل اوملبيّ  هاكا 24�ن ملوة لسبعة ر� ميّ 

 هؤ ا الك� ميّ ع�� أس سا  االتي ر 
ّ
ه تبّ�ن ل�

ّ
 أا

ّ
ععو أك�� م  المسة أهاك م  الّكوع �� حسة د  نةة�ن ح 

 ع���رب امتي ا  مكورةب ملس عوة أو  أحّق  بآالك�  هماملةحة مكورة استبوا  ععط املةتاع�ن 

 .ةحة�ن آالك�  مع التةـز�ا �� مقوار املر� ميّ 

 

                                                           
أل  دو ر املزمع تقويما  ل�ا �نةة ويةية أوملبية ودعو��  ح�� تقويم  100حعل  ال�نةة ب ملس عوة ا�خ صة بقيمة  2012ج ااي  20و 2012ج ااي  18 )1(

 .يه مةي��  �� أقكأل اج  يي��  ثم ح��  �� املة سبة الا اية ع�� توج
 .2012م رس  17ييب بكا مج التض م  اومل�ي م  ال�نةة موه  ب لوث ئق قبا ت ر�خ  2012فياكي  23بت ر�خ  )2(
 .2013سبتم��  30و 2013م رس  31مواف ته ب لوث ئق الة قصة قبا ع�� التوا�� ت ر�خ  2013أو   5و 2013ج ااي  28بت ر�خ  ييب ال��ا مج )3(
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سة ده  إل ة �� حسة د املةح توف�� املعةي   عّأن املق ييس املعتموة وتقت�يي الّا فيّ 

ة ة التقو�ميّ الل  ا�نيسة الع ّم ة م  قبا ا�ن مع   الك� ميّ ت املة لبة به �ن ب ألمك وهو م  تّم ليمعةيّ 

 
ّ
  2011م ي  20نةة املةعقوة بت ر�خ ل�

ّ
  ح 

ّ
 نةة لم �سع ح�� ذلك رغم أّن ال�

ّ
ه � ن بإم� ��  استغل  أا

 .لغكضاذا ال الي��و�يموقعا  

 

 ورغم أهميّ 
ّ
�ن وال�ي ارتاعت الل  الا��ة و�ن والك� ميّ نةة ليمورّ ة املب لغ املسةوة م  قبا ال�

  تتوّ  لم  ،أل  دو ر 199,262ح�� م  قيمته  2009-2012
ّ
نةة تقييم مكدود املةتاع�ن بتيك املةح ال�

ه تمت 
ّ
20101T12Fمةذ سةة وا�ر   أا

)1(
1T الوعوة ح�� ذلك . 

ّ
 أ��  ستعما ع�� توارك ذلكبنةة وقو أف د  ال�

 .مستقبل

 

3-  
ّ
 نية ع�� املستوى الدو���شاط الج

  

 يتجّس 
ّ
نةة ع�� املستو  الوو�� ب �خصوص م  الل  مّ رك��  �� متتي  و �ّ ط ال�

ة وم  الل  روط علق   �ع ون والووليّ ة ة اقييميّ اجتم ع   والةووا  ال�ي �عقوه  الاي �ا اوملبيّ 

 
ّ
 . ةة اوملبيّ ن ن الويةيّ مع اظ��ا��  م  ال�

ّ
 ح 

ّ
  أا

ّ
نةة املّ رك�ن �� متتي  ه لوحظ عو  قي   أعض ا ال�

 تكتااو  .تم توارسا  والتوصي   والقكارا  املةباقة ع�� ياجتم ع   بتقويم تق ر�ك حو  املواميع ال�ي 

 دون مة لب��م بتق ر�ك  ة م  املّ رك�ني تق ر�ك هاو�ّ الايئة �� عويو ا�ر    بتيّق 
ّ
 .قة �� الغكضموث

 

 تاّعا  ولم
ّ
 ال�

ّ
 نةة ععط ات

ّ
 ا قي   ع�� غكار ات

ّ
ة ة اوملبيّ نةة الويةيّ ا قية امل��مة مع ال�

  ع�� غكار قكار االك  القكارا  �عط ة و الاك�سيّ 
ّ
 ح د هم   ح�ّ ا ات

ّ
ة ة اوملبيّ ن ن الويةيّ حفك�قي  ل�

  الذي تّم 
ّ
ع�� غكار االك  املق��ح   ععط كذلك ة بصي غة اظ مه اس �يي و نةة الويةيّ ت�يي  ال�

 .مجمع ر�   مور�و إلحوا� مككز ت�و�  ليّب ن �� ميوان ككة القو  املق��ح الذي تقّو  به

 

 ةة اوملبيّ �شاط ا�اديميّ  -4

 

و�� هي�ا تكووي وت�و��ي وعي�ي �س عو ع��  1991ة مةذ سةة ة اوملبيّ تّم ححوا� ا� ديميّ 

 . ة ووقيما التعك�  ب �رككة اوملبيّ 
ّ
قت أس س  ععو  تةايذه  وقو أفكا الةظك �� �ّ يا  ملحظ   �عي

كم   .ة والةووا   حيث لم يتم تةايذ ععط الوورا  الت�و�نيّ جميع ا�ّةة امل��مجة أو تةظيما  جزئيّ 

اج اه  م  قبا حة يتّم دراسة ميواايّ  150م يتم استيم   الوثيقة ال�ي م  املاكوض أن تحوصا ل

 2010سةة �� ة م  يكف ا� ديميّ  ال�ي تّم تةظيما قة �� التسي�� الك� �يي املّ رك�ن �� الوروس املعّم 

                                                           
 .2010م رس  6جيسة �نةة املةتتب   املتاكعة ع  ال�نةة الويةية واملةعقوة بت ر�خ  )1(
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تقويم ح�� ة و �سيّ ة التو ف �� الاي �ا الك� ميّ ة التصكّ ��وف ح�� حوصية ومعيّ  ةتأليايّ  و�� وثيقة

 . التوصي   امللئمة �� هذا الّأن

 

نةة  ،م  جاة أالك  و 
ّ
ب لتع ون مع الواارت�ن امل�يات�ن ب ل��بية  2009سةة �� هكعت ال�

ة و�ّك قيما  ب لوسط املور�يي وو لك� مة �� حعواد بكا مج تكووي وثق �� ليتعك�  ب �رككة اوملبيّ 

  تّم ل�ن و  .وا�ن م��
ّ
عويو اجكااا  كإصوار كت أل الةاا املوّجه ليتلميذ �� ثل� لغ   ت ذ ليغكض ات

 ي املوّج ودليا املك�ّ 
ّ
هة ب ملوارس م �� توريس بكا مج الاق فة اوملبيّ ه إلره د املعي

ّ
لم يتم تحي�ن  فإا

 . ذلكح��  ةر جا� رغم 2007سةة �� مةذ يبعه  املذ�ور يت أل ال

 

  ،و�� سي   مّتصا
ّ
� ال�

ّ
ة اوملبّية ال�ي تّم مت ععة أ�ّةة اوادي الاق فة ا� ديميّ نةة   تتو�

-2009بكا مج �ّ يا  ليا��ة  التةصيّ ع�� ذلك مم رغم  2007ة مةذ ححوا��  ب ملوارس ابتوائيّ 

2012. 

 

ع�� تةظيم ععط الوورا   2013-2009ة الل  الا��ة اقتصك �ّ ط ا� ديميّ  ،حجم  و 

 .2012 لقي   بذلك مةذ ب ال��اما   ووحو� �� املج    مكجع اظكه  رغم ة دون حاج ا دراس الت�و�نيّ 

 

 
ّ
 2014جوان  مو��ة ح�� غ ية م تقم ا� ديميّ ل ،نةةواللف  ملقتضي   الةظ   اس �يي ل�

نةة 2017-2013ععكض بكا مج عميا  ليا��ة 
ّ
 .ليمص دقة عييه ع�� الايئة املويكة ل�

 

 الر�ا��ية للتحكيم �شاط الهيئة الونييّ  -5

 

 تقو  الايئة الويةيّ 
ّ
ة بصاة الن�اع   الك� ميّ  نةة باصاة ليتحييم الك� �يي املةباقة ع  ال�

ّّ وتت. ة�� ئيّ  �� جميع الةعون املكفوعة حل��  م   الايئة حسب اظ   التحييم الك� �يي ب لبّت  هذه ت

ة ة وهي �يا  املتتصّ الك� ميّ ة الص درة ع  ا�ن مع   �ّا م  له الصاة واملص�رة مو القكارا  ال�� ئيّ 

 
ّ
  قة بمةتكي��  أو مّو املتعي

ّ
ة و�س�� أهغ لا  وتةايذ قة ععقو جيس ��  الع ّم أعم   ا�ن مع   املتعي

ة بتصوص الن�اع   املكفوعة ة الص درة ع  امل� تب ا�ن معيّ مقكرا��  أو كذلك مو القكارا  ال�� ئيّ 

               ح�� مو��  وتّم . الك� �يي وم  املحيمة الك� ميةن هذه الايئة م  مجيس التحييم وتت�وّ . حل�� 

 . ايئةال أم  رفعا   ازاع  تّم  172قكارا تحييمي  م  مجموع  165حصوار  2014جوان 

 

والةظ   اس �يي  2010أفك�ا  13وقو لوحظ �ع رض ب�ن اظ   التحييم الك� �يي املؤّرخ �� 

نةة بتصوص حم� ايّ 
ّ
س أحو أعض ا ل�

ّ
ة وهو م  مجيس التحييم الك� �يي ليمحيمة الك� ميّ ة تكؤ
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ّ
 ح�� ميتبة ق اوايّ  وتاتقك الايئة. نةة بتلفيه مستقبل�عّاو  ال�

ّ
قة ة �ّما متتي  املج    املتعي

. 2010وو لتحييم رغم دعوة مجيس التحييم الك� �يي ح�� ذلك مةذ سةة  ا�ن ري به العما ب لق اون 

ة بتجميع متتي  القكارا  الص درة ع��  صيب وثيقة واحوة ولم يتم تام�ن �ّ ط املحيمة الك� ميّ 

  .القي   بذلك 2013ت�ون بما بة مكجع ليماتم�ن ب ملج   رغم قكار مجيس التحييم الك� �يي �� أفك�ا 

 

ضبوية بقكار م  وامل أم   الايئة ن دفعا  عةو رفع ازاعملع ليم ال�ي يتع�ّ أّم  بتصوص ا

ب لنسبة ح��  د.أ 9,500لوحظ عو  توفك م  يايو اللص مع ليم بقيمة قو ف مجيس التحييم الك� �يي

 .2012-2009 الا��ةرفعا  الل   ازاع  تّم  14

 

II-  واملحاس�ي ملا��االتصّرف  
ّ
 نيةلج

 

نةة 
ّ
                   ح�� 2008اوفم��  ةغكّ  ة م ة املمتّو وااق ��  الل  الا��ة املح سبيّ بيغت موارد ال�

)1T13F)1د.  3,970د و.  5,065م  قوره تب ع   2013أكتووك  31
1T   وذلك دون اعتب ر املب لغ ال�ي تّم تحو�يا  م

ق بتةظيم تظ هكا  ر� ميّ 
ّ
اة ب لك� مة لتغةية مص ر�  تتعي

ّ
الل  ااس  لب لغةة واقبا الواارة امل�ي

 .د.  5,199 الا��ة

 

 
ّ
يت ااق   ال�

ّ
نةة مق راة بجمية موارده  الل  الا��ة املذ�ورة �سبة تكاوحت سةو�  ب�ن وما

ب عتب ر املب لغ املسةوة م    %113,2و  %43,4كم  تكاوحت هذه النسبة سةو�  ب�ن . % 127,5و % 43,4

اة ب لك� مة �� حي ر �غةية مص ر�  متعيقة بتةظيم تظ هكا  ر� ميّ 
ّ
 . ةقبا الواارة امل�ي

 

 و 
ّ
نةة ملحظ   �عي

ّ
قت أس س  ب لتةظيم املح س�ي أفكا الةظك �� التصّكف امل �� واملح س�ي ل�

 .ااتكاي   واستّا ر ووتأدية ااق �� ووتةمية موارده  املتأتية م  توظي  السيولة وموااليا 

 

 التيظيم املحاس�ي  - أ

 

نةة مسك حس ب ��  يبق  ليةّ 
ّ
� ال�

ّ
 112ظ   املح س�ي املةصوص عييه ب لق اون عود تتو�

 . س  املتعيق بةظ   املح سبة ليمؤّس  1996د�سم��  30خ �� املؤّر  1996لسةة 
ّ
الةظك �� هذا  ومي

قت أس س  ب لتأال�� �� حعواد القوائم امل ليّ  ا�ن اب م  الوقوف ع�� ملحظ  
ّ
ة وومسك املح سبة �عي

 . جكد املمتي�  وومع �ن��  و 

 

                                                           
  .2013-2009اعتمادا على القوائم املالية للفرتة  )1(
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ق ب لقوائم امل لّية، ف
ّ
املذ�ور أعله ع�� حعواد  1996لسةة  112يةّ الق اون عود ايم  يتعي

ب لنسبة  ال�ي تمتّو  ةة ومبةا  �� أجا أقص ه ثلثة أهاك م  ت ر�خ التم السةة املح سبيّ القوائم امل ليّ 

 ل� ا�ح
ّ
  31اوفم�� ح��  1 نةة م �

ّ
  أكتووك م  السةة املوالية ح 

ّ
           ةه لوحظ الل  الا��ة املح سبيّ أا

             ةهاكا عّأن السةة املح سبيّ  15القوائم بيغ أقص ه  هذه ��نيا تأال�� �� حعواد 2009-2012

وال�ي م  املاكوض  2013-2012ة ليسةة املح سبية ولم تتم املص دقة ع�� القوائم امل ليّ . 2008-2009

  2014ج ااي  31أن ت�ون ج هزة �� أجا أقص ه 
ّ
 وقو �عاّ . 2014 أو  1بت ر�خ  ح 

ّ
نةة بتل�� و  ال�

 .التأال�� مستقبل

 

نةة ع�� التسي�� ة �� اج   الق اواية أن �س عو هي �ا وم  هأن حعواد القوائم امل ليّ 
ّ
ب ل�

 ة امل ليّ ف ع�� الومعيّ التعكّ 
ّ
 ع��  ن و نةة �� ابّ ة ل�

ّ
ت ذ اجكااا  اليايية بت�ريحا  وتوعيما  �� ات

 .  الوقت املة سب

 

نةة املص د  عييه بت ر�خ
ّ
                         وم  ا حية أالك ، لوحظ �ع رض ب�ن الةظ   اس �يي ل�

ّّ ع�� الضوعا الذي  2013ج ااي  5   ية
ّ
�عي�ن مكاقب ا�رس ب    وع��   ق ب �نمعيّ ليتّكيع املتعي

لسةة  88املكسو  عود م  جاة و  ة �ا أر�ع سةوا ة ال�ي تةعقو مكّ م  يكف ا�نيسة الع مة ااتت بيّ 

2011  
ّ
ّّ    ق ب �نمعيّ املتعي ة ثل� سةوا  غ�� ق بية ا�رس ب   ملّو ع�� �عي�ن مكاقب  الذي ية

املكسو   وأح�  مكاجعة الةظ   اس �يي مللامته  هذا التض رأل يستو��و  .م  جاة أالك   ليتجويو

 .املذ�ور 

 

نةة وتقو  
ّ
 ب ستعم   مةظومة حعلميّ ة امل ليّ بمسك حس ب ��   2007مةذ سةة ال�

ّ
ك ة   يتوف

وتاتقك ملقّوم   السلمة حيث يمي  الةا ذ حل��  و�غي�� املعةي   املضّمةة ��   دليا ليمستعماعّأ��  

املص د  عييه ) 01    (وهو م  يتة �� ومقتضي   املعي ر الع   ليمح سبة دون ا�ر جة ل�يمة عبور 

  املح سبة ال�ي يتّم  1996د�سم��  31خ �� ة املؤّر بقكار وا�ك امل ليّ 
ّ
ّّ ع�� وجوأل أن تمي الذي ية

  .ة م  استج بة ملتةيب   ام  وام اة الضكور��نمسيا  بواسةة اظم حعلميّ 
ّ
أّ��  نةة وأف د  ال�

   .وائكةال   بصود مع �نة هذه املسألة وفق  مللحظ

 

 
ّ
ع�� ت�يي  املتصّكف ��  2009نةة مةذ سةة واللف  لقواعو حس  التصّكف دأبت ال�

 الّؤون امل ليّ 
ّ
ا �� ييب عكوض اثم ن وحعواد أذون ال��ّود وامض ا عي��  ة بما   متة فكة تتما

 . واللص املزّودي  ومسك املح سبة

 

ّّ ووتصوص جكد املمتي�  ،  � ع�� أن ) 01    (املعي ر الع   ليمح سبة ية
ّ
�ا وحوة تتو�

   الكق بة ع�� التاّبت م  هاكا ع�� اقا وع�� أن �عتمو عمييّ  12ة �ا ة معةي   ا�نكد مكّ مح سبيّ 
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 أّن .  اصو  امل�ّنية مع اصو  املوجودة فعييّ  تة بقمو  
ّ
                  ال�نةة لم تقم الل  الا��ة ح 

 ععمييّ  2009-2013
ّ
                    املةعقوة ��ة �� مة سبة واحوة وذلك بمة سبة ا�نيسة ااتت بيّ  ة ا�نكد ح 

د ولم .أ 13,983أصل بيغت قيمة اقتة ��   28وقو أفكا  عميية ا�نكد عو  وجود . 2013م رس  17

 
ّ
 . مآ  هذه اصو  م  يايو ب 2014نةة ح�� مو�� سةة تو  ال�

 

 تيمية املداخيل - ب

 

 
ّ
1T14Fنةة بيغت موارد ال�

)1(
1T  د .  3,008د م��  .  5,065م  مجموعه  2013-2009الل  الا��ة

  2012-2011ععةوان سة�ي 
ّ
بمة سبة تةظيم الع أل اوملبية  نةةمتأتية م  مةح تحّصيت عي��  ال�

 .ة بقةكبيةون والع أل العكويّ 

 

  الةظك �� املوارد الذاتيّ 
ّ
 ومي

ّ
قت بمو  سع��  ح�� ة ل�

ّ
نةة م  الوقوف ع�� ملحظ   �عي

   السيولة املتوفكة لو��  وتحصيا مع ليم ااتكاي   وحبكا  اتا قيّ تةمية موارده  ع  يك�ق توظي  

  . ستّا را 

 

نةة املتأتية فقو  بتصوص  املوااليا املتأتية م  توظي  السيولة،ف
ّ
بيغ مجموع موارد ال�

ب�ن موااليا عت توّا د .أ 511,783م  قيمته  2013-2009الل  الا��ة املح سبية    توظياهذه الم  

د متأتية م  اكتت أل �� هككة استام ر ذا  رأس م   متغ�� ومكابيح بقيمة .أ 357,145بقيمة 

وقو تكاوحت قيمة املب لغ . د.أ 75,175ة بقيمة ة وفوائط بةييّ د متأتية م  بيع اورا  امل ليّ .أ 79,464

اة سةو�  ععةوان السيولة الل  الا��ة املح سبيّ 
ّ
 .د.  2,908ود .  1,955ب�ن  2013-2009ة املوظ

 

نةة ب  كتت أل �� اورا  امل ليّ 
ّ
ويغت و . 2010فياكي  28مةذ " سةوا  سي� ف"ة وق مت ال�

 وتّم ذلك د .أ 3.849,985 م  جميته 2012م رس  15��  قيمة هذا اكتت أل
ّ
مع  نةةم  الل  �ع ما ال�

دة مسبق  محّو وا�رة وسيط �� البورصة دون حجكاا استّ رة �� الغكض ودون ال�نوا ح�� مع ي�� 

وتجور اه رة ح�� أن املويك الع   ليمؤسسة الوسيةة �� البورصة ال�ي تّم .  التي ر هذه اورا  امل لّية

نةة ليا��ة
ّ
وم  هأن . 2013وم رس  2009ب�ن جوان  امل��اوحة اكتت أل ع  يك�قا  هو أم�ن م   ال�

ا �ع رم  ب�ن مص �ح ذلك
ّ
  أن يما

ّ
و أعض ا هيئ��  املويكة ال صة وأّن املكسو  عود ومص �ح أح نةةال�

  2011سبتم��  24املؤرخ ��  2011لسةة  88
ّ
ّّ �� الاصا ق بتةظيم ا�نمعيّ املتعي   18   ا

ّ
  "ه ع�� أا

يجوا مّ ركة أعض ا أو أجكاا ا�نمعية �� حعواد أو اتت ذ قكارا  م  هأ��  أن تؤدي ح�� �ع رض ب�ن 

                                                                                      ".ةة ومص �ح ا�نمعيّ ة أو الوظيايّ مص �رام ال�خصيّ 

                                                           
اة ب لك� مة )1(

ّ
 .دون اعتب ر املب لغ ال�ي تحّصيت عي��  ال�نةة م  الواارة امل�ي



868 
 

 
 

ق بموااليا ااتكاي   اعض ا وا�ن مع   الك� ميّ 
ّ
وااليا امل هذه بيغتة، فقو وفيم  يتعي

)1T15F)1د.أ 140,290م  جميته  2013-2009الل  الا��ة 
1T .   ولوحظ تأال�� �� �سويو مع ليم ااتكاط ا�ن مع

  هاكا فضل ع  26وأهاك  7تكاوح ب�ن 
ّ
نةة الويةيّ ��نيا متتي

ّ
ععةوان ة بيغت وا  ل�ن مع   تج ه ال�

نةة الل  سةة . د.أ 13,3 م  قيمته املذ�ورة الا��ة
ّ
ج معة ب ملب لغ  12بتذك��  2012ول�ن ق مت ال�

وة بذّم��  فإّ��  لم تحكص ع�� القي   بذلك الل  سة�ي 
ّ
 . 2014و 2013املتتي

 

نةة املص د  عييه بت ر�خ 
ّ
ّّ الةظ   اس �يي ل�   2013ج ااي  5و�ة

ّ
ه   يتّو  ألعض ا ع�� أا

  ة مم رسة ا�رّق ا�نيسة الع ّم 
ّ
نةة قبا  �� ااتت ب   ح 

ّ
ععو �سويو معيو  ااتكاط السةوي �� ال�

 أّن ععط أعض ا ا�نيسة الع ّم  الع ّمة، افتت ح أهغ   ا�نيسة
ّ
                 ة املةعقوة بت ر�خة ااتت بيّ ح 

وا  بذم��م 2013م رس  17
ّ
 و . م رسوا حّقام �� ااتت أل رغم ��نيا متتي

ّ
ه بنةة أف د  ال�

ّ
� ن "أا

ك  2013م رس  17املّكفة ع�� ا�نيسة الع ّمة ااتت بّية املةعقوة ��  ع�� الايئة
ّ
و م  توف

ّ
أن تتأك

هكوط املّ ركة لو  �ّا اعض ا ا�ر مك�  و� ن ع�� �ّا م  له مص�رة أن يا�� هذه املسألة الل  

 ."ا�نيسة الع ّمة املذ�ورة ولي  �ييا م  ذلك لم يتّم 

 

 تحصّ ، فقو    استّا ر  بتصوص اتا قيّ أّم 
ّ
ع   2013-2009نةة الل  الا��ة يت ال�

عود التذاكك  وة غ�� أّ��  لم �ستةاة م  ا�خةوط التو�سيّ يك�ق استّا ر ع�� تذاكك ساك مج ايّ 

            تبقية املتذاكك التذككة مّم  حوا ��  ح�� حسة د  30والب لغة  2009املمةوحة لا  مج ا  ععةوان سةة 

نةة الل  السةة املعةيّ . أعوا�� لبعط ) تذاكك 8(
ّ
لا ئوة أحو  ساك ة تذككة و�� املق با، اقتنت ال�

 . دية ر دون تقويم ت��يك لذلك 909أعض ��  بقيمة 

 

نةة بإمض ا عقو هكاكة مع البةك الوي�ي الال�� بت ر�خ
ّ
              وم  جاة أالك ، ق مت ال�

ه واظكا  .أل  دية ر �سةو ع�� ثلثة أقس ط 200ع بمةحة قيم��  لتتمتّ  2012جوان  12
ّ
عو  ح�� غ�� أا

نةة بإيواع جميع متوفكا��  لو  البةك الوي�ي ال��اما  ببةود العقو 
ّ
ّّ ع�� مكورة قي   ال� ال�ي تة

 ، لويه الال�� وتوي�ن م��ااي�� 
ّ
ة نةة سو  ع�� القسط اّو  املةصوص عييه ب  تا قيّ لم تتحصا ال�

 . د.أ 100وقيمته  2012ععةوان سةة 
ّ
 وواصيت ال�

ّ
كا��  لو  البةك العك�ي لتو�س نةة حيواع جميع متوف

ه لم يمةحا  الّكوط التا مييّ 
ّ
  ة ال�ي تّم رغم أا

ّ
  2009جو�يية  17ا   عي��  بت ر�خ ات

ّ
ية أس س  واملتما

 .% 2�� فوائو ع�� حيواع ��  بنسبة 

 

 

                                                           
 .دية ر �ن مع   الع أل ا�نم عية 2.000دية ر �ن مع   الع أل الاكدية و 600دية را لألعض ا و 30يبيغ معيو  ااتكاط  )1(
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 تأدية اليفقات - ج

 

  الةظك �� هذا ا�ن اب 
ّ
 مي

ّ
قت أس س  ب ملص ر�  املسّودة م  م  الوقوف ع�� ملحظ   �عي

 
ّ
اة ب لك� مة ووإسة د املةح واملس عوا  قبا ال�

ّ
نةة �� حي ر �ّ يا  الع دي أو لا ئوة الواارة امل�ي

  .   الك� مّيةلا ئوة ا�ن مع   وا�نمعيّ 

 

1-  
ّ
 نيةاملصار�ف امليجزة �عيوان �شاط الج

 

 
ّ
د وذلك دون .أ 3.970,514م  مجموعه  2013-2009نةة الل  الا��ة بيغت مص ر�  ال�

 
ّ
وقو أفكا الةظك �� هذه . اة ب لك� مةاعتب ر املص ر�  املسّودة بواسةة تحو�ل  م  الواارة امل�ي

  الّصتاملص ر�  ملحظ   
ّ
ة وو ملس هم   �� قة ب أللع أل والتظ هكا  الووليّ أس س  املص ر�  املتعي

 
ّ
 ليّ م   الوو املةظ

ّ
 ة وو ملةح واملس عوا  املسةوة م  ال�

ّ
فضل اعوان نةة ووأجور نةة وومص ر�  مقك ال�

 
ّ
 .قة بإاج ا الّكااا  م  سيع والوم  ع  املص ر�  املتعي

 

 ةاملصار�ف امليجزة خال  العاب والتظاهرات الدوليّ  -

 

 
ّ
يت أس س  ��  2014جوان -2009نةة الل  الا��ة تحّميت ال�

ّ
مص ر�  غ�� م�ّ�رة تما

مص ر�  حم فّية لا ئوة أحو السّب ح�ن بقيمة ف قت  2012ة بيةون �سويوه  بمة سبة الع أل اوملبيّ 

  د.أ 67
ّ
ق بمعيو  ف تورة ه تاه ا�خ ص وحق مته واي ر الاّ�ي املّكف عييه ألا

ّ
ه فّضا اق مة بن�  تتعي

�ن املّ رك�ن وا�ر   أّن ماا هذه املص ر�  م  ة الك� ميّ ة كبقيّ اوملبيّ عوم  ع  اق مة ب لقك�ة 

كم  تحّميت .  ح املذ�ور املاكوض �غةي��  �� حي ر العقو امل��  ب�ن ا�ن معة التو�سّية ليسب حة والسبّ 

 
ّ
ّقيقي السب ح لبيةون ع�� التوا�� ق مة اععةوان  د.أ 3,144و د.أ 6,736نةة مص ر�  بقيمة ال�

 . �� الع أل املذ�ورةّ ركة امل   ك� ميحو  الحاملذ�ور وهقيق�ي 
ّ
نةة مستقبل ح�� مبط وتو�� ال�

وأف د  . �ن وتوثيقا  والتعك�  ��  بم  يضم  تحا��هم واملس واة بي��ما بمص ر�  الك� ميّ مع ي�� ليتيّا 

 
ّ
ق�ن�  ستس�� ح�� ومع مع ي�� إلسة د املةح ليك� مينةة أ�ّ ال�

ّ
 .�ن املتأل

 

 وتحّم 
ّ
ععةوان حق مة  د.أ 28,218د م��  .أ 38,681مص ر�  بقيمة  2012�� سةة  نةةيت ال�

ععةوان  د.أ 10,463ومكافقيه بيةون ملّوة ثل� لي   م��  ليية غ�� مقض ة و آاذاكة رئيس ا�نماور�ّ 

مص ر�  � ن م  املاكوض ة و�� اقتة ا تذكك�ي دالو  �راا افتت ح الع أل لا ئوة رئ سة ا�نماور�ّ 

 
ّ
 .نةة م  رئ سة ا�نماور�ة حسب م  ورد بتقك�ك عضو هيئ��  املويكة ورئيسة البعاةأن �س��جعا  ال�

و وأ
ّ
 .�  ستس�� ح�� استتلص هذا املبيغال�نةة أ�ّ  ك
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  ،م  جاة أالك  و 
ّ
ة ة لتسّو  فض ا ب لقك�ة افك�قيّ نةة عقوا مع مؤسسة ال صّ أبكمت ال�

الواارة  د يماا مس همة.أ 30د مةه .أ 96,378بمبيغ "  2012لةون "ة الع أل اوملبيّ بيةون الل  

 
ّ
 2012أو   12جو�يية ح��  27��وف التعك�  بتو�س وال��و�ج لا  الل  الا��ة م   اة ب لك� مةامل�ي

 أّن 
ّ
   واستغل  ع ئوا  ع  يك�ق استّا ر ح 

ّ
  قبا �� ية الا��ة ألسب أل  5هذا النّ ط توق

ّ
أي 

 .  �عود ليمسوّ 
ّ
  ع�� غكار عو  حق مة يو  ورغم الضكر ا�ر صا ل�ناة التو�سّية اتيجة هذا التوق

ة مةتظكة بواسةة وعو  ا�رصو  ع�� ع ئوا  م ليّ  2012أو   10 يو تو�س بيةون الذي � ن 

1T16Fاستّا ر

)1(
1T  

ّ
ت ذ اجكااا  الضك نةة لفإّن ال�

ّ
سة املذ�ورة عغكض ا�رصو  املؤّس  ة مّو ور�ّ م تتوّ  ات

 . بذلكلا   املذ�ورة ع�� �عو�ض   ب لكغم م  مة لبة الواارة

 

  مصار�ف مقرّ  -
ّ
 نيةالج

 

 تحصّ 
ّ
مع واارة أملك  تّم حبكامهبمقت�يى عقو بيع ب لوية ر الكمزي  2004نةة �� سةة يت ال�

. لبة ا مقك لا مك�ع بمةةقة املن�ه  م��  8.502قةعة أرض بمس حة ع�� الوولة والّؤون العق رّ�ة 

 
ّ
د تّم حع دة حاج ا دراست�ن م��  �� سةة .أ 207دراس   بقيمة  2007و 2006نةة الل  سة�ي وأاجز  ال�

وتبيغ  .الّكوع �� حاج ا اهغ   2014دون أن يتّم ح�� مو��  لو  ااس مسويي ا�خوم   2010

 
ّ
  .د.أ 27,9د و.أ 90,683وا  ععةوان هذه الوراس   ع�� التوا�� املتتي

 

 امل�ّنا التأال�� يمي  أن يةجك ع  وعلوة ع�� ذلك 
ّ
ا  �� نةة سقوط حّق �� بة ا مقك ال�

 ّّ   قةعة ارض ال�ي تحّصيت عي��  حيث ية
ّ
نةة العقو امل��  مع واارة أملك الوولة ع�� ال��ا  ال�

 . ه  �� أجا ثل� سةوا  م  ت ر�خ حمض ا العقوة ببة ا مقكّ الويةيّ 

 

  ،م  جاة أالك  و 
ّ
محل إليواا  2012أكتووك  22نةة بمقت�يى عقو م��  بت ر�خ �سّوغت ال�

د .أ 28,8بمع�ن ككاا سةوي قوره  2012جوان  غّكةة ليتحييم الك� �يي ملوة سنت�ن مةذ الايئة الويةيّ 

تّم ف�خ ولم ي. املذ�ورةدون أن يتّم استغل  املحا م  يكف الايئة  2012اللصه �� د�سم��  تّم 

  .2013سبتم��  10بت ر�خ ح  العقو 

 

-  
ّ
 نية وأعااء الهيئة املديرةمصار�ف اجور وامليح املسيدة ألعوان الج

 

  ،أفكا الةظك �� هذا ا�ن اب م  املص ر� 
ّ
قت أس س  عغي أل مع ي�� لضبط ملحظ   �عي

 .   ب �خ رجو حتس أل املةح ععةوان املاّم  تأج�� اعوان

                                                           
 .2012فياكي  17حسب م  ورد  بمحضك جيسة الايئة املويكة بت ر�خ  )1(
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  ،فب لنسبة ح�� تأج�� اعوان
ّ
 تتو�

ّ
 مبط مع ي�� مسبقة ليغكضنةة تحويو أجورهم دون � ال�

 � ملستو  العي�ي وا�خ��ة ليعون 
ّ
ت ال�

ّ
ة �� ه�ا مبيغ أعوان بةك�قة جزافيّ  7أجكة تحويو  نةةفقو تول

 ة حيث تقو  وكذلك الّأن ب لنسبة ح�� الس ع   ام فيّ  .جم��
ّ
ة بإسة د أعوا��  مب لغ جزافيّ نةة ال�

ة دون اعتم د ع�� عود الس ع   ة ععةوان س ع   العما ام فيّ هاك�ّ " ةمةحة �عو�ضيّ "�� ه�ا 

 
ّ
ّّ املةجزة فعيي  ل�ا عون و�� ذلك الك  ألح�   مجي س ع   أّن اللص ال"ع��  ة الّغا ال�ي تة

ع  بنسبة تضبط حسب اظ   العما وعود 
ّ
ام فية يتّم اعتم دا ع�� اجك اس �يي ليس عة مكف

مكاقبة حضور اعوان مم    �س عو ع�� التابت    تتّم  ،وفضل ع  ذلك. "ة املةجزةالس ع   ام فيّ 

 . م  التأم�ن الاع�� لس ع   العما املةيووة
ّ
نةة ب لعما مستقبل ع�� تل�� هذه وقو �عّاو  ال�

  . الومعي  

 

سم حسة د املةح ععةوان املاّم 
ّ
 الايئةم      ب �خ رج ب لتب ي  غ�� امل��ر لا ئوة أعض اوا�

املويكة ه ر�وا �� ااس املامة حيث تمّتع أحو أعض ا الايئة بمة سبة مّ ركته �� دورة الع أل 

ة أي   د �� اليو  لستّ  67(د  1.602بمبيغ بقيمة  2011سبتم��  11أو  ح��  31ة ب ملوامبيق م  افك�قيّ 

حسة د عضو�  آالك�  مةحة قوره  ع��  ،ة�� حي ر ااس املاّم  �� ح�ن تّم ) ة أي  د �� اليو  لستّ  200و

 ). يوم 15ة د �� اليو  ملّو  160(د  2.400و) ة عّك أي  د �� اليو  ملّو  200(د  2.000التوا�� 

 

 رة ع�� غكار م  تحّم أعض ا الايئة املويكة بمة فع غ�� م�ّ� وتمّتع ععط 
ّ
نةة م  يته ال�

اه ال� تب  1500د ععةوان يب عة .أ 7,5بقيمة  2010مص ر�  �� هاك جو�يية 
ّ
��خة م  كت أل أل

 
ّ
دية ر لين�خة دون أن �ستايو  30نةة آاذاك وا�ر   أّن هذا اليت أل يب ع ليعمو  عسعك الع   ل�

 
ّ
  ا  مبيع   هذا اليت ألنةة بإيكادال�

ّ
  .نةةو�� ذلك سوا استعم   ملوارد ال�

 

 لاتمي�ن رئيس  2010كذلك �� أكتووك  وتّم 
ّ
تحو�يه  د تّم .أ 7م  مبيغ بقيمة آاذاك نةة �

ر�  م  لق ا ككة القو  جمع ا دي�ن مصكي وتو��يي تقويمه كمس عوة ملتضكّ  عغكض اجةبيةب لعمية 

 
ّ
  ح 

ّ
 أا

ّ
 ه   تتوف

ّ
 .املعةي�ن وثيقة تابت �سييم املبيغ ليمستايوي  ةنةة أيّ ك لو  ال�

  

 
ّ
ة ح�� ا�ركص ع�� نةة فإّ��  موعوّ واظكا مل  ملاا هذه افع   م  تأث�� سي�ي ع�� موارد ال�

   .ف وحح�   تصكفا  امل ��ال��ا  بقواعو حس  التصكّ 

 

 إنجاز الشراءات م  سل  وخدمات  -
 

 
ّ
ة ااقة بقيمة جمييّ  21ع�� غكار  بإاج ا هكااا  2014-2009نةة الل  الا��ة ق مت ال�

  ،ددون حصوار أذون تزّو  د.أ 24,346بيغت 
ّ
  �و  تتو�

ّ
حعواد هذه اذون ومسيا  وفق حجكااا   نةةال�



872 
 

 
 

  توو���  بوف�� حسب �سيسيا  الكق�ي و  يتّم  محّودة حيث   يتّم 
ّ
م آلي  ش أذون تزّو اعتم د كن

ّ
د مكق

 فضل ع  أّن 
ّ
كم  تّم الوقوف ع�� غي أل أذون . نةةحعواد اذون يتّم م  قبا العون امل �� واملح س�ي ل�

م البض عة  هذهاستل  ب لنسبة ح�� 
ّ
وث ئق  ��الّكااا  وعو  التةصيّ ع�� حاج ا ا�خومة أو �سي

 . حثب   املص ر� 
ّ
جي   و  و م  مة بقة اقتة اا  ل�ر وم  هأن هذه الةق ئّ أن   �سمح ب لتأك

 . تضم  حس  مت ععة الّكااا  وتل�� االل  
 

د دون حعم   .أ 154,365ة ارتاعت ح�� عميّية هكاا بمب لغ ه ّم  14حاج ا  تّم  ،م  جاة أالك  و 

  م  ذلك. ة املع مل املة فسة مّم  م  هأاه أن   يضم  ها فيّ 
ّ
ص ر�  مل 2010سةة �� نةة �سويو ال�

العة  دون حعم   املة فسة ودون حبكا  عقو  ة مّو ومض   حها ر�ّ  4حات ج د ععةوان .أ 43,365بقيمة 

 
ّ
 يضبط ح جي   ال�

ّ
 نةة بوق

ّ
م ة ع�� غكار محتو  الومض   ومّو��  فضل ع  عو  توف

ّ
ك م  يابت �سي

 
ّ
  .نةة لّك�ط الت�نيا ا�خ ص ب لومضةال�

ّ
 ذلك مستقبل ستعما ع�� تا دي  � نةة أ�ّ وأف د  ال�

 .مستقبل ماا هذه الومعي   وستس�� ح�� ومع اي ر الق او�ّي وال��تي�ّي الذي يحو  دون تيكار 
 

فة بالر�اضة -2
ّ
 املصار�ف املسّددة ع�� ميح الوزارة امل�ل

 

اة ب لك� مة مق با 
ّ
نةة ع�� �سويو مص ر�  لا ئوة الواارة امل�ي

ّ
هذه اال��ة  قي  دأبت ال�

نةة بتحو�ا 
ّ
د م��  .  5,199م  قيمته  2013-2009مةح بيغت الل  الا��ة املح سبية  �� ه�امب لغ ل�

3,850  . 
ّ
               ة ليتع ون والّكاكة تّم حبكاما  مع الواارة بت ر�خنةة �� حي ر اتا قيّ د استا د  ��  ال�

 . 2011د�سم��  15
 

 
ّ
ت ال�

ّ
د لا ئوة الواارة .أ 806,819ة �سويو مب لغ بقيمة نةة �� حي ر هذه اتا قيّ وقو تول

ت اللص ععط املؤّ�وا  الق اوايّ  توف�� دون 
ّ
ةاق   دون قي ما  ب إلجكااا  ال ععطة ليةاقة حيث تول

  ا ة لعميية الّكاا م  االتي ر املزودي  وحعم   املة فسة أو عيمالق اوايّ 
ّ
ك بظكوف ال��ّود ودون أن تتوف

 م  هأاه أن   يضم  الّا فيّ  مؤّ�وا  أحي ا لو��  
ّ
ة لتأدية الةاق   ة الضكور�ّ هذه الةاقة مم 

 . ةالعموميّ 
 

 
ّ
د .أ 320مةح جميية قوره   نةة دائم  ب��ا مج استعم   املةحة حيث تّم صكفولم تتقّيو ال�

رغم عو   2012ة بيةون بمة سبة حصولام  ع�� ميوالي   الل  الع أل اوملبيّ ر� مي�ن اثة�ن لا ئوة 

نةة بصكف مبيغ بقيمة  .استعم   ع�� ذلك بكا مجتةصيّ 
ّ
جوان  20د بت ر�خ .أ 660كم  ق مت ال�

هذا االتص ص لم يتأها ليمّ ركة �� الع أل  ة ليكة القو  رغم أّن لا ئوة ا�ن معة التو�سيّ  2012

نةة تيّا و . 2012ة بيةون اوملبيّ 
ّ
ة الواارة املاكوض تحمييا  ع�� م��اايّ � ن م  ة بةاق   الويةيّ يت ال�

 .د.أ 3,282ة والب لغة ع�� غكار ت� لي  حق مة � تب الوولة ليك� مة بيةون بمة سبة الع أل اوملبيّ 

 و 
ّ
نةة كذلك �سويو م  قيمته تول

ّ
ة ليمّ رك�ن د ععةوان اقتة ا أا� ا وتجا��ا  ر� ميّ .أ 153,856ت ال�
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أن جوو  استعم   اص�� واملةقح ل��ا مج استعم   املةحة لم �ّما  �� الع أل اوملبية بيةون رغم

 .هذه املص ر� 
 

  ،وفضل ع  ذلك
ّ
نةة �� ععط ا�ر    اللص املزّودي  قبا أن تقو  الواارة  تتول

ّ
ال�

ا و بتحو�ا املب لغ املكصودة لذلك لا ئو��  
ّ
 ذلك �ما

ّ
نةة والك  م  حسة د �سبقة ليواارة م  م��ااية ال�

ّ الاك�ق الوي�ي  ب لنسبة كذلك الّأن و� ن .يكف الواارة ملب دئ املح سبة العمومّية
ّ
ح�� ااق   تكوـ

مص ر�  اقتة ا تذاكك ساك د و .أ 6,122بقيمة  2011 ة بقةكل�نيوو �� حي ر اعواد لأللع أل العكويّ 

  .د.أ 311,323بقيمة 
 

  ،م  جاة أالك  و 
ّ
 تول

ّ
  الواارةنةة تبع  ملكاسية م  ت ال�

ّ
 التيّاا ببعط اة ب لك� مةامل�ي

د لا ئوة الصيولية املككز�ة ليبلد التو�سية ععةوان .أ 14,455الةاق   غ�� املستوجبة كصكف مبيغ 

أو صكف  2012ة بيةون ححو  الك� مي   رغم عو  مّ رك��  �� الع أل اوملبيّ  لا ئوةاقتة ا أدو�ة 

  . مي   دون موافقة الواارةد لا ئوة ححو  الك�.أ 15مةحة بقيمة 
 

نةة .أ 265,382م  قيمته ة كصيو املتبقي م  املةحة ا�نمييّ وويغ ال
ّ
لم و د مودع  بحس أل ال�

 . لا ئوة م��ااية الوولةاس��ج عه  2014يتم ح�� مو�� سةة 
 

  ةووتصوص مت ععة تةايذ اتا قيّ 
ّ
ّّ الاصا  ،نةة والواارة املذ�ورةامل��مة ب�ن ال� فقو ا

نةة بإعواد تق ر�ك ماصّ الكاعع م��  ع�� أن تتعاّ 
ّ
ية وم�رووة ب ملؤّ�وا  اللامة �� كياية صكف و ال�

تت�ون م  مماي�ن ع  املةحة قصو اعتم ده   حق  م  قبا �نةة تقييم ومت ععة تحو� ليغكض 

نةة الويةيّ 
ّ
ة ب  عتم د املسةوة �� حي ر اتا قيّ تتو�� مت ععة كياية صكف املةحة و ة الواارة وع  ال�

نةة الويةّيةع�� التق ر�ك املاصّ 
ّ
ه لم يتبّ�ن . ية ال�ي �عّوه  ال�

ّ
 أا

ّ
نةة الويةيّ ح 

ّ
ة ليتق ر�ك حعواد ال�

ؤّرخ املقكار م  وا�ك الّب أل والك� مة تككيب��  وما ما  بمبط  تّم  ال�يتاعيا �نةة املت ععة املذ�ورة أو 

 .2012جوان  4�� 
 

 
ّ
نةة ليتق ر�ك املذ�ورة وعو  تاعيا مت ععة كياية صكف اموا  وم  هأن عو  حعواد ال�

 .أن   يضم  حس  توظي  هذه اموا امل��مة ب�ن الةكف�ن ة املكصودة �� حي ر اتا قيّ 

 

 ةات الر�اضيّ امليح واملساعدات لفائدة ا�نامعات وا�نمعيّ  -3
 

 
ّ
ة بيغت قيم��  الل  السةوا  الك� ميّ    وا�نمعيّ نةة مةح  ومس عوا  ل�ن مع   �سةو ال�

املةح فقو تّم الوقوف ع�� غي أل مع ي�� هذه ورغم أهمية . د.  1,564م  قوره  2013-2009ة املح سبيّ 

ح ��  وا�رة إلسة ده  وعو   االتي ر املةتاع�ن
ّ

  .ع�� أس س ال���
ّ
نةة الل  سة�ي فقو أسةو  ال�
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 وا�نمعيّ مةح  لبعط ا�ن مع    2010و 2009
ّ
نةة دون عكض املوموع    بقكار فكدي م  رئيس ال�

د تّم .أ 15د ل�ن معة التو�سية ليكق�ي ومةحة بقيمة .أ 8ع�� الايئة املويكة ع�� غكار حسة د مةحة بقيمة 

مةح   2013الل  سةة  ال�نةة كم  أسةو . ح�� الة دي اومل�ي ليةقا 2010أفك�ا  21حسة ده  بت ر�خ 

ة ة دون ال��ا  بم  أقكته هيئ��  املويكة م  مكورة تقييم الومعية امل ليّ   الك� ميّ لبعط ا�ن مع 

 .�� حسة د مةح لا ئو�� ل� فة ا�ن مع   وتحويو مو  ح ج��  ليمس عوة قبا اتت ذ قكار 
 

  ،م  جاة أالك  
ّ
 �سي

ّ
 2010سةة �� ة ليّب ن ب ملغكأل نةة الل  الع أل افك�قيّ مت ال�

           صة ليوفو التو��يي بقيمةة متصّ ة افك�قيّ ة اوملبيّ ة ال�ن ن الويةيّ م  جمعيّ ة مس عوة م ليّ 

اة ب لك� مة لتحويو املةتاع�ن به. د.أ 34,608
ّ
، فقو تّم وعوض أن يتّم تحو�ا املبيغ ح�� الواارة امل�ي

ف ع�� هذا الةحو لتصكّ ويعت�� ا. � د لا ئوة �ع واية أعوا�.أ 30تحو�ا م  قيمته  بةيب م  هذه الواارة

قة ال ّصة ة و ة ال�ي تتضع لا  الةاق   العموميّ استثة اا لاذه الةاقة م  اجكااا  الع ديّ 
ّ
م��  املتعي

 . بإسة د املةح لا ئوة التع واي  
 

  مبوأع��  للعب�ن وعو  اعتم د مع ي�� إلسة د امتي اا  مبطو�� غي أل 
ّ

ر   أو ال���

قة االتي ر ع�� أس س مع ي�� 
ّ
 ومسبقة موث

ّ
ةت ال�نةة ثلثة م���

ّ
 2012ة لةون ر�ن لأللع أل اوملبيّ مي

عام بمةحة هاك�ة بقيمة أل  دو ر رغم تمتّ  15ّ ب �خ رج بقيمة م  اس��ج ع مص ر�  ساك وتكوّ 

400  
ّ
ةت. ة سةةنةة ملّو دية ر م  ال�

ّ
  كم  مي

ّ
املّ ركة �� دورة دولية  م  ححو  الك� مي   نةةال�

ةت وحسة ده  تذككة الساك و 
ّ
ة م  مةحة وتذككة ساك ليمّ ركة �� دورة ت�و�نيّ    آالك ر� ميمي

 كم  . ةة الووليّ ة اوملبيّ لأل� ديميّ 
ّ
�� تظ هكت�ن  2012و 2011سة�ي �� ت �عي�ن �ر فيت�ن ر� ميت�ن تول

  .ذككسةو ي حعلميت�ن عكويت�ن دون 
ّ
ة يةة التقويك�ّ تضع ليّس ت هذه القكارا  أّن  نةةول�ن أف د  ال�

 .مم رسة تيك السيةة   تحو  دون التقّيو بمع ي�� وقواعو يتّم مبةا  مسبق  لايئ��  املويكة، فإّن 
 

* 
 

      *            * 
 

 
ّ
 ةاوملبيّ  نةة هييل ر� مي  يضةيع بوور ه   �� تمايا تو�س �� متتي  الع أل�عت�� ال�

  �� هذه الع أل مع السيط املتتّصة وا�ن مع   الك� مية املعةية حعواد املّ ركة التو�سيةو  ةالووليّ 
ّ
ح 

 .املكسومة لا  هوافا بيو  حّو  أحي ا  م  وتصّكفا  اداري وامل ��  ا �ّ ي ال�ي ه بتالةق ئّ أن 

 

 و�قت�يي حح�   التةظيم والتصكّ 
ّ
نةة التقّيو ب لواجب   املحمولة عي��  ق اوا  ف اداري ل�

بتصوص مسك الوث ئق و�ّك املعةي   وال��ا  بوور�ة جيس   هي �يا  وتاعيا قكارا��  بم  يضم  
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استمكار�ة �ّ يا  وحما ا الصبغة التّ ركّية والق اواّية ع�� أعم لا  وعلق��  بأعوا��  إلما ا 

 .��الةج عة ع�� تصّكفا  اداري وامل 

 

 
ّ
تاعيا دور متتي   ،نةة وتأدية ما ما  ع�� الوجه افضاويستو�� ال��وض بأداا ال�

 . هي �يا  بضبط بكامج لنّ يا  وحيج د الي   ملت ععة حس  تةايذه 
ّ
نةة و�قت�يي حس  مس همة ال�

 ة اوملبيّ �� اعواد ملتتي  دورا  الع أل 
ّ
الواارة  م�� وال ّصة ية حح�   العلقة مع ايكاف املتوال

 
ّ
  .ة   الك� ميّ اة ب لك� مة وا�ن مع   وا�نمعيّ امل�ي

 

ض م  اومل�ي لوعم الك� مة و�غكض حس  استغل  الاكص ال�ي يمةحا  بكا مج التّ 

 ة، يتع�ّ التو�سيّ 
ّ
نةة ا�ركص ع�� مز�و امل   بإجكاااته وهكويه لتعبئة أك�� م  يمي  م  ن ع�� ال�

  .هذا ال��ا مج ال�ي يمةحا املوارد 

 

 و�عت�� املوارد امل ليّ 
ّ
فضل ع   نةة ع�� القي   بووره  مم  �ستو��ة أداة أس سية �س عو ال�

قة ��    اجكااامتتي  اح��ا  
ّ
بم  �س هم �� وا�روكمة الكهيوة ف مكاع ة قواعو حس  التصكّ املتعي

 .عي�� ة تةمية موارده  وتكهيو مص ر�اا  وحما ا مز�و م  الّا فيّ 

 

نةة أداة لتمو�ا م��اايّ وأال��ا ينب�� ا�ركص ع�� أن   ت�ون 
ّ
ة الواارة بتقويم �سبق   لا  ال�

 .ة لتأدي�� ة م  اجكااا  الق اوايّ ووسيية  ستثة ا الةاق   العموميّ 
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 اللّجنة الوطنّية األولمبّية الّتونسّية ردّ 
 

اللّجنة  الّتأليفّي لدائرة المحاسبات حولرفق بالّتقرير وبعد، جوابا عن مكتوبكم الم

وأن مضّمنة به ال تعليقنا حول المالحظاتالوطنّية األولمبّية الّتونسّية، يشّرفني أن أوافيكم ب

أبسط على أنظاركم جملة من البيانات التي توّضح اإلطار العاّم للّتصّرف اإلدارّي والمالّي 

 .ها عند الّرّد على الّتقرير األّولّي لفريق الّرقابةوالتي سبق طرح للّجنة الوطنّية األولمبّية
 

لكم فائق تقديرنا للعمل الّرقابي المنجز الذي وفّر لنا  جّددويطيب لي في البداية أن أ
اعتماد استنتاجاته عند  شرعنا في ،تشخيصا قّيما لتنظيم لجنتنا وألساليب وطرق تصّرفها

 مزيد الّتوفّق فيتمكين اللّجنة من  الّرامية إلىاإلصالحّية الشاملة  تناخطّ وضع  انطالقنا في
بالمهاّم الموكولة إليها وطنّيا ودولّيا بفضل تأمين نجاعة تنظيمها وتسييرها مع ضمان  قيامال

 . مشروعّية تصّرفها
 
 في هذا الّصدد بأّن اللّجنة الوطنّية األولمبّية التي تعتمد الّتنظيمّتذكير جدر اليو

الجمعّياتي وتخضع لقوانينه وتراتيبه تسّيرها هيئة مديرة تترّكب من شخصّيات رياضّية 
مرموقة تنشط على سبيل الّتطّوع وليست متفّرغة لهذا الّنشاط بشكل يؤّمن المتابعة الّدقيقة 
واليومّية للّتصّرف اإلدارّي والمالّي الذي يستوجب فضال عن ذلك اختصاصا ال يتوفّر 

 .وبالمستوى المطلوب لدى كّل أعضاء اللّجنةبالّضرورة 
 

الّتقرير األّولّي لدائرة المحاسبات، شهدت في رّدنا على ومثلما تّمت اإلشارة إليه 
اللّجنة عّدة انسحابات سواء في مستوى الهيئة المديرة أو في مستوى اإلدارة دون تمرير 

بخصوص بعض تساؤالت الفريق يسمح بتقديم عدد من البيانات الّدقيقة  مالعهدة وهو ما ل
 . الّرقابيّ 

 
هذا الوضع يستدعي تركيز إدارة ناجعة تساند الهيئة  تحسينومن األكيد أّن 

المديرة، تضّم موارد بشرّية كافية من حيث العدد والّنوعّية وهو ما لم يتوفّر إّال جزئّيا نتيجة 
 .  اآلفاق بالّنسبة إلى األعوانعّدة اعتبارات منها الكلفة بالّنسبة إلى اللّجنة ومحدودّية 
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وبديهّي أن تساهم العوامل المذكورة في جعل الّتصّرف اإلدارّي والمالّي للّجنة 
الوطنّية األولمبّية يخضع إلى نمطّية تكّرسها العادة وتجعل من المألوف قاعدة تتمّسك بها 

 .مراجعةاإلدارة القائمة وتأخذ بها الهيئات المتعاقبة دون اجتهاد أو سعي لل
وينطبق هذا التمّشي على طبيعة العالقة القائمة بين الوزارة المكلّفة بالّرياضة 
واللّجنة الوطنّية األولمبّية الّتي اّتسمت، إلى وقت غير بعيد، إّما بوصاية األولى على الّثانية 

عديد  وإّما بالّتداخل في األدوار وعدم تحديد المسؤولّيات بالوضوح المطلوب وهو ما أبرزته
مالحظات الفريق الّرقابّي في مجال اإلنفاق الّرياضي سواء فيما يخّص إنجاز العملّيات 
المالّية لألنشطة الّرياضّية أو فيما يتعلّق بإثبات هذه العملّيات وقيدها المحاسبّي حيث ظّل 

الت الّتعامل بين اللّجنة والوزارة ينبني على ثقة مطلقة تجعل إدارة اللّجنة تكتفي بمراس
 . الوزارة إلضفاء المشروعّية على كّل عملّية إنفاق يتّم اإلذن بإنجازها

 
ورغم اقتناعنا بأّن مثل هذا الّتصّرف يجّسم تعاونا وثيقا وشراكة فعلّية بين الوزارة 

يقيننا من حسن نّية من سبقنا في اإلشراف على اللّجنة الوطنّية األولمبّية، فإّننا مع و ،واللّجنة
لعزم على االرتقاء بمستوى تعامل اللّجنة مع الوزارة إلى درجة الّندّية الكاملة عاقدون ا

 .والّتحديد الواضح للمشموالت خاّصة فيما يتعلّق بالّتصّرف اإلدارّي والماليّ 
 
إلى سّن إطار تشريعّي مناسب تكّمله تدابير ترتيبّية  يعسّ لهذا الغرض، بدأنا الو 

داة تّتخذها الوزارة لتنفيذ حساب خارج الميزانّية بحثا عن دقيقة تحول دون جعل اللّجنة أ
 .مرونة الّتصّرف التي تقتضيها مجابهة نفقات بعض األنشطة الّرياضّية

 
وفي انتظار وضع اإلطار القانونّي والّترتيبّي المأمول فإّننا نؤّكد حرصنا على 

دائرة المحاسبات وعزمنا على تدارك اإلخالالت المسّجلة من  تالفي الّنقائص المثارة بتقرير
مراجعته ووضع نظام داخلّي شامل يكّمله ويوّضح وخالل االلتزام بالّنظام األساسّي للّجنة 

طرق تسيير ومهاّم مختلف هياكل اللّجنة بما في ذلك إدارتها وهيئتها االستشارّية الموّسعة 
 . الت وتنظيم األكاديمّية األولمبّيةويضبط صيغ الّتمثيل الجهوّي ومشمو
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وإّن اللّجنة الوطنّية األولمبّية ستسعى إلى دعم تكوين أعوانها في مجال الّتصّرف 

اإلدارّي والمالّي وإلى تمكينهم من مزيد اإللمام بأحكام القانون المنّظم للجمعّيات رغم أّنه 

 .  ل انتظارهايتضّمن العديد من الّثغرات ويحيل إلى نصوص تطبيقّية طا
 
إذ أّننا نطمح إلى الّتوفّق في إنجاز اإلصالحات الّضرورّية يإحداث لجان تفكير و

وفرق عمل تضّم كفاءات متعّددة االختصاصات نستأنس بآرائها لوضع أسس ومقّومات 
الحوكمة الّرشيدة للقطاع الّرياضي، فإّننا نأمل في هذا الّصدد مساندة ودعم دائرة المحاسبات 

 .الّصيغة التي ترونها مناسبةحسب 


