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FEDERATION TUNISIENNE 
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الجامعة التونسية لكرة اليد 

   

 2018 ديسمبر 28                                                                                      تونس في 

 بـــالغ

 و الذي تضّمن ينالواحد و الثالثالصادر عن دائرة احملاسبات يف نسختو     تبعا للتقرير السنوي 
 املمتدة باألساسفرتة عن الاجلامعة التونسية لكرة اليد مصاحل و ىياكل تقرير أعمال رقابة مشلت نتائج 

، 2016جوان اىل  2011من جويلية 
و بعد االطالع على مضمون نتائج تقرير اعمال الرقابة و التفقد، يهم اجلامعة التونسية لكرة اليد 

: ابداء امللحوظات التالية 
التونسية لكرة اليد بنص مأمورية الرقابة الواردة عليها من مصاحل دائرة  اجلامعة لقد تقيدت :أوال 

 من خالل تعاوهنا الكامل مع فريق الرقابة و التفقد الواقع تسخريه طبقا 2016احملاسبات منذ هناية سنة 
للقانون و ذلك مبوجب وضع  اجلامعة لكامل ملفات التسيري اإلداري و املايل و الفين على ذمة فريق 
الرقابة املنتدب و متكينو من مجيع الكشوفات احملاسبية و املالية و املخططات الفنية و اإلدارية املطلوبة 

.  و الظروفيف أحسن اآلجالتوصال اىل متكينو من اجراء مأمورية الرقابة 
ن اجلامعة التونسية لكرة اليد تثمن يف موقف مبدئي مجيع امللحوظات والتوصيات الواردة إىذا و 

( 3)صلب تقرير دائرة احملاسبات و املتعلقة برقابة اعمال تسيري نشاط اجلامعة من طرف عدد ثالثة 
 كما تعرب 2016 اىل موىف سنة 2011مكاتب جامعية متعاقبة عن كامل فرتة التفقد املمتدة من سنة 

اجلامعة التونسية لكرة اليد عن استعدادىا ملزيد بذل العناية الالزمة لوضع االليات الضرورية التكميلية 
املطلوبة و تطبيق التوصيات املنجزة لتحسني نظام حوكمة ىياكلها و نشاطها اعتمادا على املبادئ       

 .والتوجيهات املنصوص عليها صلب تقرير دائرة احملاسبات
 تالحظ اجلامعة التونسية لكرة اليد اهنا تولت تقدمي جزء ىام من ردودىا على املؤاخذات :ثانيا 

األولية اليت احيلت عليها من طرف دائرة احملاسبات يف نطاق ممارسة حق الرد املكفول هلا قانونا و قد 
اودعت اجلامعة ردودىا و ايضاحاهتا بصفة رمسية لدى مصاحل الضبط املركزي لدائرة احملاسبات بتاريخ 

 غري انو مل يتم تبين تلك الردود او اإلشارة اليها لدى ضبط و صياغة التقرير  النهائي 02/02/2018
من طرف فريق الرقابة بدائرة احملاسبات و ىو ما افرز اىل تبين بعض النتائج اليت مل تكن مؤسسة و كان 


