الجامعة التونسية لكرة اليد

FEDERATION TUNISIENNE
DE HANDBALL

باإلمكان رفع االلتباس يف شاهنا و تكون نتائج تقرير التفقد قد جانبت بعض امللحوظات احلامسة اليت
سبق للجامعة تقدميها لرفع و توضيح بعض املؤاخذات املنسوبة اليها عن كامل فرتة الرقابة.
ثالثا  :لقد افرز تقرير الرقابة اىل تبين مجلة من النقائص يف خصوص التسيري اإلداري و املايل

والفين للجامعة التونسية لكرة اليد على امتداد فرتة سبعة (  )7سنوات و سيتم االستئناس بذلك التقرير
الذي يظل مرجعا قانونيا واجرائيا قيما لتاليف تلك النقائص و لتحسني طرق العمل صلب اجلامعة مبا
حيقق احلوكمة الرشيدة املطلوبة كما تعرب اجلامعة التونسية لكرة اليد عن ارتياحها ملا افضت اليو اعمال
الرقابة باعتبار ان معظم النقائص الواقع معاينتها خبصوص التصرف اإلداري و املايل و احملاسيب و الرياضي
ىي من املشاكل التسيريية العالقة اليت مل تتمكن عدد ثالثة (  )3مكاتب جامعية متعاقبة من تالفيها
بسبب نقص اإلعتمادات املرصودة للجامعة وضعف املوارد املوضوعة هلا مبا حيول من إمكانية حتسني
التصرف ودون ان يتضمن تقرير الرقابة معاينة ألي اختالسات للمال العام أو خروقات أو
منظومة ّ
جتاوزات جسيمة من طرف من تداولوا على تسيريه طيلة فرتة نشاط عدد ثالثة (  )3مكاتب جامعية
متعاقبة وىي نقائص مردىا باألساس العوائق و الثغرات اليت ال نزال نشهدىا على مستوى اإلطار القانوين
للهياكل الرياضية و اليت تعرتض جممل اجلامعات الرياضية يف تسيريىا لنشاطها و ىو ما متت اإلشارة اليو
العمل على
صراحة من طرف دائرة احملاسبات يف منتهى خالصة تقريرىا حيث اكدت على وجوب
مراجعة اإلطار القانوين للهياكل الرياضية باعتبارىا من أوكد األولويات يف الوقت الراىن ملا يف ذلك من
انعكاس على تعزيز أسس احلكومة وترشيد التصرف يف املوارد.
ىذا و ان اجلامعة التونسية لكرة اليد تبقى حريصة على إيالء العناية الكاملة لنتائج ىياكل الرقابة
مع التزامها بتاليف مجيع النقائص اليت من شاهنا تعطيل حسن سري نشاطها كما يهمها ان تؤكد للر ٲي
العام الوطين و الرياضي سالمة حساباهتا املالية و شفافية معامالهتا و سعيها الدؤوب للتمسك مببادىء
احلوكمة الرشيدة.
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