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نتائج  لدائرة املحاسباتن و السنوي التاسع والعشر  تضّمن التقر�ر 

بخصوص عدد من  2014-2013اعمال الرقابّية املنجزة خالل الّسنة القضائّية 

من  املصا�ح والهيا�ل العمومّية من وزارات ومؤّسسات ومنشآت فضال عن جملة

صل بالبعديناملجاالت 
ّ
 .جهوي ا�وط�ي و ال تت

 

ع�� الرفع من جودة أعمالها  دائرة املحاسبات حرصوانطالقا من 

عملت ع�� مز�د ترسيخ توجهها نحو تطبيق املعاي��  ��ا فقدومصداقي الرقابّية

لبيان ال��امات مع  2014�� سنة ؤذا إمضا و�ندر  �� ذاا اطار . الدولية �� الغرض

�عمل املحاسبة املنظمة الدولّية لألجهزة العليا للرقابة املالية و  تنمية مبادرة

اعتماده ضمن اس��اتيجي��ا الرامية إ�� تنمية قدرات مختلف  الّدائرة ع��

�شييال��ا الن��ا  أفضل املمارسات املع��  ��ا دوليا �� مجال الرقابة ع�� اموال 

  .العمومّية

  

عداد مشروع مت�امل للقانون إ�� مرحلة متقدمة املحاسبات  دائرة �لغتو  

ق بننظيمها واختصااا��ا واجراءات املتبعة لد��ا طبقا ملا املاسا��ي ا�جديد 
ّ
تعل

��د  خاّاة إ�� �عز�ز تضّمن جملة من اح�ام ا�جديدة  2014 نّص عليه دستور 

استقاللّية الدائرة كإحدى ميّونات الّسلطة القضائّية وتيريس مقّومات املحاكمة 

 .العادلة وتطو�ر أساليب الرقابة

 

مجاالت حيوّ�ة شملت  مهّمة رقابّية ميدانية 28 أعمال الدائرة تخصّ  وقد

لها اعع�ا  مباشر ع�� التنمية ع�� مختلف ااعدة وطنّيا وجهوّ�ا بما يتما��ى 

ا�خلل أو  مز�د إح�ام التصّر  �� املال العام والنأي به عن �ّل مظاذر  ومقتضيات

جها بالتقر�ر العاّم الّسنوي اعمال الرقابّية املضّمنة نتائوفضال عن . التقص��

املشفوع بإعداد التقر�ر حول غلق م��انّية الدولة  الدائرةن، قامت �التاسع والعشر 

التصر�ح العاّم باملطابقة ب�ن ا�حساب العام للسنة املالّية وحسابات املحاسب�ن ب

سبة إ�� تصّر  
ّ
 و  .نتائج تنفيا قوان�ن املالّية�� ضوء  2013العمومي�ن بالن

ّ
لع تتط
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إ�� مز�د دعم إم�انا��ا املادّية ومواردذا البشرّ�ة للّرفع من قدر��ا ع��  الدائرة

ع�� غرار مراقبة تمو�ل إ�� مهام أخرى  اضطالع بدورذا �� ظّل توسع االحّيا��ا

، فضال عن مشموال��ا ومراقبة الهيئات الدستور�ة املستقلة ا�حمالت انتخابية

  .امليفولة بالدستور 

 

ع�� اعتماده �� أعمالها  الدائرةما للن�ج التحاوري الاي دأبت وتدعي

، يتضمن التقر�ر السنوي التاسع والعشرون ردود ا�جهات ا�خاضعة الرقابية

 .الدائرةمالحظات  عند اقتضاء حول  سلطة اشرا  وإجابات للرقابة

 

الاي أابح من خالل عشره طالع الرأي العاّم ع�� فحوى ذاا التقر�ر إو�

ا�جهات  نس�ى للمواطن التوع��ي تقدير أداءيسمن الضمانات امليفولة بالدستور 

لتدعيم للدائرة خ�� حافز ذلك يعت�� و  .ع�� التصّر  �� املال العمومياملؤتمنة 

اولوّ�ة ضمن برمجة أعمالها  بإعطاء دورذا �� إحداث الفارق �� حياة املواطن�ن

ل �� اميم اذتمامات السلط العمومية  الّرقابّية وتوج��ها نحو املواضيع
ّ
ال�ي تتن�

تحقيق التنمية  من حيث هذات العالقة الوطيدة بمشاغل املواطن وانتظاراتو 

 .العاماملنشودة ع�� حسن توظيف املال 

 

و�اعتبار أن استيمال مسار العمل الرقا�ي يمر حتما ع�� إدخال 

ح�� التطبيق وال يقتصر ع��  الدائرةالتحسننات وااالحات املق��حة بتوايات 

تثم�ن نتائج أعمالها من خالل حرص الّسلطات إ��  الدائرةتتطلع  ،راد النقائص

 ا�جهاتالعمومّية ع�� 
ّ
رقاب��ا لخضعت ال�ي  تفعيل دورذا �� مجال التأكد من أن

 .ما يلزم من ااالحات بإدخالتجاوز النقائص ومواطن اخالل ع��  عملتقد 

ويعّزز الّدائرة  ّوة من أعمالم اضافة املرجسيجمن شأن ذلك أن �ساذم �� تو 

 .االحيا��ا �� اون املال العاّم وفقا ملتطلبات ا�حيم الرشيد ومبادئه
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حسب مجال  الدائرةو�� ما ي�� أذّم استنتاجات ال�ي خلصت إل��ا 

 .تدخلها مشفوعة بتوايا��ا �� الغرض

 

  املالية العموميةوضع 

 

 
ّ
قت تول

ّ
ت دائرة املحاسبات �� مجال املالّية العمومّية إنجاز أعمال �عل

استنتاجات وأفرزت أعمالها �� ذاا ا�خصوص . 2013�غلق م��انّية الّدولة لسنة 

رات امل��انّية وجملة من النقائص �علقت �عملّيات امل��انّية للسنة 
ّ

حول تطور مؤش

 .املاكورة

 

د، .م 26.944 ما قيمته 2013فقد بلغت املوارد املحّصلة للم��انّية �� سنة 

فيما ارتفعت نفقات  7 %بنسبة  السابقةسنة الم�ّجلة تطّورا مقارنة بإنجازات 

نت املوارد الااتية من . 11,28 %بنسبة أي بز�ادة  د.م 26.133 امل��انية إ��
ّ
ومي

فقات �� حدود عسبة 
ّ
 .84,45 %�غطية ذاه الن

 

إ�� ) د.م 2.275(، �عد نقل فوائض اناديق ا�خز�نة 2013وأسفر تصّر  

د تّمت .م 1.464ع�� املقابيض قدره  فالسنة املوالية، عن فائض �� املصار�

جوء إ�� متوفرات ا�
ّ
 .السابقةسنة الد �� .م 385ز�نة مقابل خ�غطيته بال�

 

إ��  2010لسنوات من لو�إدرا  فوائض املصار�ف ع�� مقابيض امل��انّية 

، يرتفع الرايد املدين الفع�� ل�حساب القار لنسبقات ا�خز�نة �� مو�� سنة 2013

من جملة املوارد الااتية لنفس  50,19 %د أي ما عسبته .م 11.077إ��  2013

 .السنة

 

ويعيس التطور املتواال للرايد املدين ل�حساب القاّر لنسبقات ا�خز�نة 

ة تقدير موارد م��انّية الّدولة
ّ
واعو�ة �� إنجازذا مّما يؤّدى  ونفقا��ا النقص �� دق
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قصمو�ل �� تإ �ؤوللة والنفقات الفعلّية و إ�� عدم التوافق ب�ن املوارد املحصّ 
ّ
 الن

 .بواسطة متوفرات ا�خز�نة

 

من الناتج  6,8 %ليصل إ�� ما عسبته  2013كما تفاقم �جز امل��انّية لسنة 

� اجما�� مقابل 
ّ
دون اعتبار  2011�� سنة  3,3 %و 2012�� سنة  5,5 %املح�

 .الهبات ومداخيل التخصيص واملصادرة

 

مقارنة بالناتج املح��  2013وارتفعت عسبة التداين العمومي �� سنة 

 .2012�� سنة  44,5%مقابل  45,7 %اجما�� إ�� 

 

اع عسبة الضغط ا�جبائي ال�ي بلغت                  تواال ارتف 2013وشهدت سنة 

إ�� نمّو املوارد ا�جبائّية  ذلك يعزى و  .2012�� سنة  20,71 %مقابل  % 21,24 

� اجما�� ب 10,97%بنسبة 
ّ
سعار ا�جار�ة الاي بلغ األ فاقت عسق نمّو الناتج املح�

% 8,14. 

 

تو��ى  ،وأمام التحديات ا�جّمة ال�ي أابحت �ع��ض املالية العمومّية

 الّدائرة بتدعيم عسق تطور املوارد الااتية وخاّاة م��ا املوارد ا�جبائّية وذلك ع�� 

إاالحات ترمي إ�� الرفع من مردودّية النظام ا�جبائي مع املحافظة ع�� مستوى 

 اقتصادن توسيع مجال ا�جباية لنشمل عمقبول للضغط ا�جبائي فضال 

خاذ اجراءات اليفيلة ب��شيد النفقات العمومّية  .املوازي 
ّ
كما تدعو الّدائرة إ�� ات

 .حدود معقولةبما �ساذم �� حصر عسبة �جز امل��انّية �� 

 

د الّدائرة ع�� ضرورة 
ّ
ظر إ�� ارتفاع عسبة التداين العمومي، توك

ّ
و�الن

تمو�ل إ�� تجنب اق��اض من أجل تمو�ل نفقات التصّر  وتوج��ه قدر ام�ان 

نفقات التنمية بما �ساذم �� ا�حّد من حجم خدمة الدين العمومي والرفع �� 

 .اقتصاديعسب النمّو 
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 الديوانّية �عبئة املوارد

 

استخالص اداءات واملعاليم الديوانية والتصّدى لظاذرة الغش  يمثل

لدولة �� ظّل ما �شهده اتعبئة موارد ل من أوكد أولو�ات الّسلط العمومّيةوال��ر�ب 

 .امل��انّية من تفاقم �� عسبة ال�جز

 

اجال أدى عدم �سو�ة التصار�ح الديوانّية �عنوان انظمة التوقيفّية �� و 

د .م 285إ�� حرمان امل��انّية من موارد بمبلغ  2014القانونّية �� مو�� شهر أفر�ل 

ة 
ّ
وذلك بصر  النظر عن فوائض التأخ�� والعقو�ات املنصوص عل��ا باملجل

ونتج عن ذلك أيضا سقوط معاليم وأداءات ديوانّية بمفعول التقادم  .الديوانّية

 .د.م 122بلغ مجموعها 

 

�عبئة الطاقات اليفيلة بالرفع من نجاعة التصّر  �� ائرة إ�� وتدعو الّد 

 .الن�اعات واستخالص

 

 مقاوم��ا من قبل مصا�ح  ،ورغم �عدد مصادر الغش وال��ر�ب
ّ
فإن

سيما ع�� مستوى الرقابة ع�� أسا   رق إ�� املستوى املطلوب التالديوانة لم 

اسراع �� مراجعة الية  د��مّما �ستاداء من حيث القيمة والتعر�فة واملنشأ 

 .املعتمدة ملجا��ة التصار�ح ذات القيمة املتدنّية

 

 ترشيد منظومة دعم املواد اساسّية

 

أض � ترشيد منظومة دعم املواد اساسّية من أوكد اولو�ات �� ظّل ما 

تضاعفت حيث �شهده املالّية العمومّية من تحديات جّمة خالل السنوات اخ��ة 

ممثلة بالك  2013�� سنة د .م 1450لتبلغ  2010نفقات دعم ذاه املواد منا سنة 

� اجما�� للبالد 2 %حوا�� 
ّ
 .من الناتج املح�
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ة اس��اتيجّية شاملة ت��جم 
ّ
و�� املقابل لم يتّم التوّال إ�� وضع خط

الضرورّ�ة التوجهات العاّمة لسياسة دعم ذاه املواد وإ�� بلورة الوسائل واليات 

لبلوه ذاا الهد  �� أقرب اجال إذ يتواال طر  نفس اش�الّيات من سنة إ�� 

ظر عّما �شهده �
ّ
سق ة فلأخرى �غّض الن

ّ
تور�د املواد املدعمة من ارتفاع ننيجة الن

املتصاعد للطلب باإلضافة إ�� افتقار املنظومة إ�� آليات رقابة فّعالة للتثّبت من 

 .مة �� اغراض املخّصصة لهااملدعّ مدى استعمال املواد 

 

د مز�د إح�ام التصّر  �� الشراءات بالّسوق الداخلية 
ّ
وإزاء ذلك يتأك

وع�� مستوى التور�د إضافة إ�� تحس�ن التصّر  �� املبيعات و�� املخزون فضال 

ن من 
ّ
عن تحي�ن اطار القانوعي للمنظومة خاّاة �� مجال الرقابة بما يمي

 .الدعم وتوج��ه نحو مستحقيهالضغط ع�� �لفة 

 

 ا�خدمات ال�حّيةو التأم�ن ع�� املرض 

 

خدمات �حّية ذات جودة من و �عت�� توف�� نظام فّعال للتأم�ن ع�� املرض 

عات املواطن من املرفق العام 
ّ
  .�� املجال الص �أوكد تطل

 

التطّور دون املأمول �� ذاا املجال  الدائرةومن أبرز ما خلصت إليه 

ية
ّ
تائج الفن

ّ
  ارتفاعساذم فيه والاي  للن

ّ
رد ملصار�ف امراض الثقيلة وادو�ة املط

 .ا�خصواّية وا�خدمات ال�حّية بالقطاع ا�خاّص 

 

ع�� ا�حاجة إ�� تفعيل دور املجلس الوط�ي للتأم�ن ع��  الدائرةوإذ تؤكد 

ة لنظام املالي التوازناتاملرض قصد إدخال التعديالت الضرور�ة ل�حفاظ ع�� 

ه ال يفو��ا اشارة إ�� مواطن التقص�� ال�ي شابت تصّر  
ّ
التأم�ن ع�� املرض، فإن

الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض �� املنظومة العالجية العمومّية وا�خاّاة 
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وا�خدمات ا�خاضعة للموافقة املسبقة حيث تحمل الصندوق مصار�ف عال  

  .2013-2009 خالل ف��ة د.م 155دون وجه حق بمبلغ جم�� ال يقّل عن 

 

و�خصوص دعم الهيا�ل ال�حّية بالتجه��ات الطبّية من قبل وزارة 

 أبرز ما تّم استنتاج
ّ
، غياب نظرة املجال�� ذاا  هال�ّحة إضافة إ�� ايان��ا، فإن

اسنشرافّية للوزارة حول احتياجات القطاع العمومي من التجه��ات وافتقارذا إ�� 

ر من تجه��ات ووضعي��ا
ّ
كما تّم الوقو  �� ما . لوحة قيادة تبّ�ن واقع ما يتوف

ق 
ّ
ع�� محدودّية دور مركز الّدراسات الفنّية والصيانة البيولوجية  بالصيانةيتعل

ة تبعا للنقص امل�ّجل �� آالت املراقبة وقطع الغيار وذو ما الطبّية واسنشفائيّ 

 .حّد من جاذز�ة التجه��ات

 

وع�� مستوى ا�خدمات ال�حّية املسداة، يظل النقص �� اطارات 

الطبّية وال سيما طب اختصاص من أذّم العوامل ال�ي حالت دون توف�� خدمات 

عات املواطن وذلك فضال 
ّ
عدم تفعيل عدد من اقسام  عن �حّية �ستجيب لتطل

العالجّية ع�� غرار ما تّمت معاينته باملسنشف  العسيري اا�� للتعليم بتوعس 

  باإلضافة إ�� 
ّ
بمجمع ال�ّحة  مثلما تّم ��جيله� تنفيا برامج الطب الوقائي �ع�

  .اساسّية بقفصة

 

د الّدائرة بالنسبة ملعهد باستور توعس ع�� ضرورة تجاوز ما يخ
ّ
الف وتؤك

ق بالتجارب السر�ر�ة 
ّ
النشريع ا�جاري به العمل �� مجال البحث العلمي �� ما يتعل

وكالك النقص ع�� مستوى تنظيم العمل ببعض مخابر الن�خيص والتأخ�� �� 

ترك�� املنظومة املعلوماتّية ا�خاّاة بمخابر التحاليل وت�حيح ما تّمت معاينته من 

 .واملا�� إخالالت ع�� مستوى التصّر  اداري 
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 الفالحة والبنئة

 

ت الّدائرة �� ذاا املجال إنجاز مهمت�ن رقابنت�ن خّصت او�� منظومة 
ّ
تول

الباور والشتالت ال�ي تين��ي �عدا اس��اتيجيا بمساذم��ا �� تحقيق امن الغاائي 

وضمان جودة املنتو  واستقراره فيما �علقت الثانية �شركة الدراسات و��يئة 

" ت��ورة"الشمالّية ملدينة افاقس بوافها املشرفة ع�� تنفيا مشروع السواحل 

الاي ��د  إ�� تطه�� ذاه السواحل ال�ي عانت لعقود من تبعات التلوث 

 .الصنا��

 

 الباور والشتالتمنظومة  �� ما ��ّم  الدائرةومن أبرز ما خلصت إليه 

ضع و ة املتدخل�ن و ف�اإس��اتيجّية وا�حة املعالم يقع ف��ا �شر�ك  افتقارذا إ��

زمة للتنسيق فيما بي��م
ّ
 .اطر الال

 

من حاجيات البالد من   % 90 املنظومة من �غطية حوا��ذاه ول�ن مينت 

انجازات امل�ّجلة �� مجال إنتا  بقّية  تظّل  ،الباور �� قطاع الزراعات الي��ى 

إذ لم �� حاجة إ�� تدعيم  اانا  من الباور وخاّاة م��ا البطاطا وا�خضروات

 .% 35و % 54تعّد عسبة �غطية ا�حاجيات الوطنّية ع�� التوا�� ت
 

قة  2002مصادقة توعس منا سنة  و�اعتبار 
ّ
ع�� املعاذدة الدولّية املتعل

باملوارد الوراثّية لألغاية والزراعة وال�ي اع��فت با�حقوق السيادية للدول ع�� 

يتعّ�ن ع�� البنك الوط�ي ل�جينات تيثيف جهوده مواردذا الوراثّية النباتّية، 

الس��جاع اانا  التوعسّية املوجودة با�خار  وتدار  اخالالت امل�جلة ال�ي 

أّدت إ�� عدم اح��امه للمعاي�� الدولّية املعتمدة بخصوص حفظ املوارد ا�جينّية 

 . النباتّية
 

ن ذاا املشروع من ف ،بصفاقس "ت��ورة"مشروع أّما بخصوص 
ّ
ل�ن مي

حصر نفايات الفوسفوجيبس واكنساب مساحات جديدة قابلة لل��يئة مثلت 
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سنة  20ذاّما ناذز  امتنفسا عمرانّيا ملركز مدينة افاقس، فقد شهد تنفياه تأخ�� 

�علق بمرحلة تصوره وضبط عنااره املرجعّية والاي �ان من ب�ن أسبابه تردد 

خاذ
ّ
قرار الغلق ال��ائي ملصنع ا�حامض الفسفوري وذلك  السلط العمومّية �� ات

ب عن ذلك من ارتفاع �� �لفة املشروع ال�ي مّرت من 
ّ
       �غض النظر عّما ترت

 .د.م 128إ�� ما يقارب د .م 32,8
 

كما أّدى عدم بلورة إطار للتعاون ب�ن املتدخل�ن ع�� غرار ديوان البحرّ�ة 

إ�� بقاء املشروع  التوعسّية الوطنّية للسيك ا�حديديةالتجارّ�ة واملواعي والشركة 

ه لم يتّم إ�� مو�� سنة 
ّ
إعداد املثال التفصي��  2014معزوال عن محيطه علما وأن

 .سنوات 5ل��يئة املنطقة بالرغم من ان��اء اشغال منا 
 

 الطاقة والنقل
 

الب��ول ركزت الّدائرة اذتمامها �� قطا�� الطاقة والنقل ع�� منظومة غاز 

املسيل ونقل املحروقات ع�� انابنب فضال عن وزارة النقل والتصّر  �� الطرقات 

 .السيارة
 

�� ذاا املجال عدم مواكبة تطور حجم  الدائرة استنتجتهُ ومن أبرز ما 

ألف طن  180حوا��  2013انتا  الوط�ي من غاز الب��ول املسّيل البالغ �� سنة 

من ذاه ا�حاجيات عن  65 %  إذ تّم تأم�ن حوا�� ا�حاجيات الوطنّية لإلس��ال

و�ان باإلم�ان التقليص من ذاه النسبة لو تّم تاليل العوائق ال�ي  .طر�ق التور�د

           الاي أستيملت الدراسات �� شأنه منا  "نّوارة"حالت دون انطالق مشروع 

 .ألف طّن  152 و�ان من املؤّمل أن يوفر عند انطالقه إنتاجا بحوا�� 2008سنة 

 

ومن العوائق الهي�لّية ال�ي حالت دون ال��وض بمنظومة غاز الب��ول 

 مّما ال �ساعد ع�� تأم�ناملسّيل محدودّية طاقة ا�خزن ع�� الصعيد الوط�ي 

  .مز�د إح�ام عملّيات انتا  والتور�دع�� نتظم للسوق و امل��و�د ال
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ل وال�ي عم غاز الب��ول املسيّ وإزاء تفاقم اعباء ال�ي تخّصصها الدولة لد

يظل تدعيم عسبة الر�ط �شبية  2009تضاعفت ألك�� من ثالث مّرات منا سنة 

الن�جيع ع�� اقتناء ال�خانات الشمسّية فضال عن ا�حّد مز�د الطبي�� و  الغاز

من استعمال ذاه املاّدة كوقود للسيارات، من أنجع اليات اليفيلة بالتحيم �� 

 .وا�حّد من تنامي الطلب �� شأ��اذاه اعباء 
 

لم عاينت الدائرة أن حصته  ،و�� مجال نقل املحروقات ع�� انابنب

من مجموع اليميات املنقولة ع�� الصعيد الوط�ي وذو ما  53 % �تتجاوز حوا�

�ستد�� من شركة النقل بواسطة انابنب وضع اس��اتيجّية �� الغرض ترتيز ع�� 

رة لد��ا والعمل ع�� تاليل الّصعو�ات 
ّ
ال��فيع �� عسب استغالل التجه��ات املتوف

ستغالل بما ح�� ا " الساحل –ال�خ��ة "ال�ي حالت دون دخول مشروع أنبوب 

 .ينيح انتفاع باملزايا اقتصادية والبيئّية لهاه الوسيلة لنقل املحروقات

 

ق بوزارة النقل، فقد وقفت الّدائرة ع�� افتقار ذاه الوزارة أّما 
ّ
فيما يتعل

 
ّ
��ا من متا�عة املنشآت العمومّية ا�خاضعة إلشرافها إ�� نظام معلوما�ي فّعال يمي

عتماد حلول ظرفّية ملعا�جة الصعو�ات املالّية الهي�لّية ال�ي �عاعي اواقتصرت ع�� 

            خالل ف��ة د .م 1200م��ا أغلب ذاه املؤّسسات وال�ي �ّجلت نتائج سلبّية ناذزت 

لها لبعض نفقات وتحّم  استثنائية انتداباتقسط م��ا إ��  يرجع 2010-2013

 التعر�فات املنخفضة �ض مالئم �عنوانالوزارة فضال عن عدم حصولها ع�� �عو 

قلو 
ّ
 .مجانّية الن

 

فة بإعداد و 
ّ
�نب�� ع�� الوزارة العمل ع�� ترك�� الّسلط ا�جهوّ�ة امل�ل

ة ومتا�عة ت
ّ
طات التوج��ّية للنقل ال��ّي ال�ي لم يتّم �عميمها ع�� �اف

ّ
نفيا املخط

 .وافاقسجهات البالد إذ اقتصرت ع�� واليات توعس الي��ى وسوسة 

 

السالمة وامن من  �شوبضرورة تدار  اخالالت ال�ي  �تطلب امر و 

جان املحدثة �� الغرض والتنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن خاّاة 
ّ
خالل تفعيل ال�
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طات امنّية املينائّية منا إعدادذا �� سنة 
ّ
ه لم يتّم تحي�ن املخط

ّ
بالرغم  2004أن

من تنامي املخاطر امنّية �� الّسنوات اخ��ة فضال عن استحثاث عسق تنفيا 

قة
ّ
طات املتعل

ّ
قل ا�جّوي بما �ساذم �� إيفاء  املخط

ّ
باألمن والّسالمة �� مجال الن

 . الدولية للط��ان املدعينظمة امل�ا تجاه الدولة التوعسّية بال��اما�
 

 تصّر  شركة، التصّر  �� الطرقات السيارةو�خصوص 
ّ
 تبّ�ن للدائرة أن

لها تبعات سلبّية لنس  تخالالت جسيمة �انإقد شابته  لطرقات السيارةاتوعس 

ع�� الوضعّية املالّية للشركة فحسب بل كالك ع�� جودة ا�خدمات املسداة 

 املؤّسسة لم تتوفق. ملستعم�� الطرقات السيارة
ّ
�� إرساء نظام  من ذلك أن

استغالل فّعال الستخالص معاليم املرور الاي تضّمن العديد من العيوب ع�� 

           ال يقّل عن هانقص �� مداخيلعنه  رّ ا انجمّم  مستوى التجه��ات واملعّدات

�حن البطاقات لم موارد فضال عن نقص ��  2013-2011خالل ف��ة د .م 5,639

 .ينسّن تقييمه لغياب أي أثر لهاه املداخيل باملنظومة املعلوماتّية

 

الت و 
ّ
�ان لغياب الصيانة الوقائّية وعدم حرص الشركة ع�� القيام بالتدخ

السيارة وذلك فضال عن  الطرقات�� اّبان بالغ اثر ع�� حالة عدة أجزاء من 

�� ما يخّص إاال   ا�جوالن ��ا ال سيماسالمة امل�ّجل �� توف�� متطلبات النقص 

 
ّ
اسباب ال�ي ضمن قات املتضّررة الاي �ستغرق أحيانا الشهر�ن �ان من الزال

 .  2013-2010خالل ف��ة  احادث 296 أّدت إ�� وقوع حوادث س�� بلغ مجموعها

 

 التنمية ا�جهوّ�ة

  

ذاما من  اأابحت التنمية ا�جهوّ�ة من أوكد اولو�ات باعتبارذا رافد

 . روافد التنمية الشاملة و�ساذم �� تحقيق التوازن ب�ن ا�جهات و�� دعم النشغيل
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مواجهة عدد ذاّم من  الدائرةومن استنتاجات العاّمة ال�ي خلصت إل��ا 

ر  إنجازذاا�جهوّ�ة لصعو�ات ��  ذات الصبغة املشاريع
ّ
وذلك بالرغم من توف

 . اعتمادات �� الغرض

 

حيث املشاريع من من  العديدألسا  إ�� عدم جاذزّ�ة ويعزى ذلك با

إعداد الدراسات وتوف�� ارا��ي املخّصصة لها والاي تزامن مع افتقار املجالس 

. وارد البشر�ة واملادّية الضرورّ�ة لتأم�ن متا�عة فّعالة لهاه املشاريعإ�� املا�جهوّ�ة 

ت مبالغ
ّ
ذاّمة من اعتمادات  وكننيجة لتعطل تنفيا العديد من املشاريع، ظل

الدفع املحالة ل�جهات مجمدة لف��ات طو�لة �ان باإلم�ان استغاللها لتنفيا 

 .مشاريع أخرى 

 

وإذ تتعارض ذاه الوضعّية مع ا�حاجة امل�حة إ�� دفع عسق التنمية 

ه من غ�� املقبول أن يتواال تجميد موارد مل��انّية الدولة �� �� أشّد 
ّ
ا�جهوّ�ة، فإن

ة الّس  الدائرةلاا تدعو  .اا�حاجة إل��
ّ
طاقات لتدار  اللط العمومّية إ�� �عبئة �اف

 .ذاه اخالالت

 

 السين واملباعي ادار�ة

 

خلصت الّدائرة من خالل املهّمة ال�ي أنجز��ا لدى اندوق الّ��وض 

ن عليه إ�� بلورة آليات فّعالة �توّال القائم بالّسين لفائدة اجراء إ�� عدم

�حسن التصّر  فيه �سنند إ�� برامج عمل سنوّ�ة وأذدا  كمّية تنصهر ضمن 

 املواردع�� ضعف عسبة اس��ال  تّم الوقو  وقد . اس��اتيجّية الوطنّية للّسين

لم يتعّد عدد املساكن و  .املخّصصة للصندوق بصفة متواترة وع�� امتداد سنوات

مسينا  3628ما جملته  2013-2009ر�ق الصندوق خالل �امل ف��ة املّمولة عن ط

ل حوا�� 
ّ
فحسب من جملة املساكن املنجزة �� إطار البعث  6,7 %وذو ما يمث
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 الفئة املس��دفة بخدمات الصندوق قد فاق �عدادذا �� العقاري بالبالد 
ّ
علما بأن

 .العاّم وا�خاّص  �ناملليون أج�� ينتمون إ�� القطاع 2013سنة 

 

 ينب��نجازات منظومة ال��وض بالسين اجتما�� إمحدودّية وإزاء 

التاملعتمدة  لآللياتاسراع بإجراء مراجعة شاملة 
ّ
اندوق الّ��وض  إلنجاز تدخ

 .باملسين لفائدة اجراء �ي يتمين من بلوه اذدا  ال�ي �عث من أجلها

 

جه اذتمام الّدائرة كالك إ�� الشر 
ّ
كة الوطنّية العقارّ�ة للبالد التوعسّية وات

 ذاه 
ّ
�ح أن

ّ
باعتبارذا أحد املتدخل�ن العمومي�ن �� مجال البعث العقاري حيث ات

طا��ا ولم تحرص ع�� 
ّ
الشركة لم تتوفق �� بلوه مستو�ات مرضّية إلنجاز مخط

املحافظة ع�� رايدذا العقاري من ارا��ي الصا�حة للبناء وفوتت �� البعض 

 .مّما أتا  لعدد من املنتفع�ن القيام �عملّيات مضار�ةم��ا 

 

خالالت شابت تصّر  الشركة �� أمال  اجانب إت الّدائرة ع�� قفكما و 

فضال عما تّمت معاينته من نقائص حّدت من شفافّية اجراءات املتبعة �� مجال 

ت �ان من ب�ن نتائجها تمتع حرفاء بامتيازات من دون وجه
ّ
 .حّق  �سو�ق املحال

 

�جوء عاينت الّدائرة  فقد ،ادار�ة التصر  �� املباعيأّما بخصوص 

ة بالتجه�� إ�� �شنيد مبان بالرغم من عدم راد اعتمادات �� 
ّ
الوزارة امل�لف

وذو ما �عّد  ��ةضموارد �انت مخّصصة ل��ك�� ا�ح الغرض بم��اني��ا حيث استغلت

ة
ّ
 .املحاسبة العمومّية خرقا لقواعد انفاق العمومي الواردة بمجل

 

كما لم تحرص الوزارة ع�� �سو�ة الوضعّية العقارّ�ة لألرا��ي ال�ي 

ت �عّد اخيص العمرانية �� الغرض و ال��  تاستغل��ا لنشنيد �عض املباعي إذ تجاوز 

  .ع�� امللك العمومي للمياه فضال عن التحّوز بملك الغ�� أحيانا
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لت خاّاةتجاوزات  مناملباعي بدوره  تخصيصجانب  يخُل ولم 
ّ
��  تمث

مسينا إدارّ�ا من قبل أعوان أحيلوا ع��  68دون وجه حق ملا مجموعه ب استغالل

  .التقاعد أو من قبل أطرا  ال تنتمي أاال إ�� ادارة
 

  الثقافة واعالم

 

تضع الدولة ضمن اذتماما��ا ��جيع املبدع�ن وتوسيع مشاركة مختلف 

��  أذميةلالك من ملا ، ةوالشرائح العمرّ�ة �� ا�حياة الثقافيّ الفئات اجتماعّية 

  .إشاعة فير النسامح وانفتا  ونبا التطّر  بمختلف أش�اله

 

افتقار  و�� ذاا اطار بّ�ن تقييم الّدائرة لدعم الدولة لألعشطة الثقافّية

معطيات دقيقة حول مختلف الفئات املس��دفة بالّدعم بما لم إ��  وزارة الثقافة

وذلك فضال عّما تّمت  ال��وض باألعشطة الثقافّيةع�� �سمح لها بتقييم أثر ذلك 

ت �عدم التقّيد باإلجراءات املعمول ��ا �� مجال إسناد 
ّ
معاينته من إخالالت �علق

ال الّدعم �� اغراض املنح ومتا�عة إنجاز اعمال املدعومة بما يضمن استعم

 .املخّصصة له

 

اعمال الفنّية املدعومة وخاّاة  �� أن ظرو  حفظع الدائرةت قفو  كما

 لال �ستجيب  م��ا اللوحات النشييلّية
ّ
ر لمعاي�� الدولّية �� الغرض من حيث توف

ق بمسك ال�ّجالت التجه��ات والفضاءات املالئمة 
ّ
فضال عن التقص�� فيما يتعل

معطيات بخصوص ما ال يقّل  إ��الوزارة  افتقار  وقد نتج عن ذلك خاّاة .وا�جرد

عمال  230إ�� ذيا�ل عمومّية باإلضافة إ�� غياب  اعمال فنّيا تّمت إعار�� 1071عن 

 . نة بدفاتر الن�جيلفنّيا آخر �انت مضّم 

 

أّما بخصوص قطاع اعالم، فقد خلصت الّدائرة من خالل املهّمة 

الرقابّية ال�ي خّصت ��ا مؤّسسة اذاعة التوعسّية إ�� ضرورة تثم�ن استغالل 

الفضاءات والتجه��ات املتاحة لهاه املؤّسسة لتدار  ضعف تموقعها باملشهد 
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ة ع�� ارشيف السم�� إيالء جانب املحافظكما يدعو الوضع إ��  .اعالمي بالبالد

ل جزءا من الااكرة الوطنّية وأحد ميّونات املوروث 
ّ
زمة بوافه يمث

ّ
العناية الال

 .الثقا�� للبالد

 

  تنمية املوارد البشر�ة

 

حرات الّدائرة ع�� تخصيص ح�� من أعمالها ملجال التنمية البشرّ�ة 

العا�� والبحث  وذلك من خالل مهّمات رقابّية شملت تقييم أداء وزارة التعليم

العلمي بوافها املشرفة ع�� تنفيا سياسة الدولة �� مجال التعليم العا�� و�ّل 

 .من �لّية العلوم القانونّية واقتصادّية والتصّر  بجندو�ة و�لّية الطّب �سوسة

جنة الوطنّية اوملبّية التوعسّية باعتبارذا جمعّية  برقاب��ا كما خّصت الدائرة
ّ
ال�

 .عمومّية و�ساذم �� تطو�ر اعشطة الر�اضّية منحبتنتفع 

 

لة
ّ
 الهيا�ل املتدخ

ّ
ر  و�ّ�ن النظر �� منظومة التيو�ن ا�جام�� أن

ّ
لم توف

لنقص إ�� االضمانات ال�افّية لإلرتقاء بجودة التحصيل العلمي للطلبة بالنظر 

املؤّسسات �� أغلب " أ"�� إطار التدريس ا�جام�� القار ال سيما من انف امل�ّجل 

ة مثل ذاا تّمت معاين وقد .ا�جامعّية وخاّاة م��ا تلك املركزة باملناطق الداخلّية

ب�لّية العلوم القانونية واقتصادّية والتصّر  بجندو�ة حيث لم تتعد  الوضع

 البن .2013-2009من مجموع إطار التدريس خالل ف��ة  7%عسب��م 
ّ
ة يكما أن

فضاءات وتجه��ات لم �ساعد ع�� توف�� الظرو  املالئمة اساسّية ا�جامعّية من 

 .للتدريس وذو ما اععيس سلبا ع�� مخرجات التعليم العا��

 

�لّية الطب �سوسة وع�� غرار  ةتبّ�ن أن تيو�ن طلب و�� نفس السياق،

م مع املعاي�� الدولّية الصادرة عن اتحاد الدو�� ءبقّية �ليات الطّب بالبالد ال يتال

بإعداد برنامج عمل وتجسيمه  �� اسراع إ عل��ايدعو القائم�ن يم الط�ّي مّما للتعل

 .عتماد الدو�� �� الغرضل�حصول ع�� ا 
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جنة الوطنّية اوملبّية ف�ي مدعوة إ�� حسن توظيف 
ّ
أّما بخصوص ال�

ع ��ا من خالل العمل ع�� تقييم الّدورات الر�اضّية ال�ي 
ّ
املنح العمومّية ال�ي تتمت

تال�� اخالالت  كما أّ��ا مدعّوة إ�� .�شر  عل��ا ع�� املستوى الوط�ي والدو��

امل�ّجلة �� كيفّية ار  ذاه املنح املسندة �� إطار اتفاقية ال�ي تجمعها بالوزارة 

ة بالر�اضة
ّ
جنة أداة  .امل�لف

ّ
و�� ذاا اطار، ينب�� ا�حرص ع�� أن ال تيون ال�

 لتمو�ل م��انّية الوزارة ا
ّ
فة بالر�اضة أو وسيلة الستثناء ار  النفقات مل�ل

 .العمومّية من اجراءات القانونّية املعمول ��ا �� الغرض
  




