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سة اذاعة التو�سية  ّس   ؤس

 
ت�ىى أ�شئت بمق ،وعع  استقالل .3T 1938أكتو�ر153T2T T 2�عثت أّول محطة إذاعية تو�سية ��

مؤسسة 2T"�سّ�ى الحقا 3TT 2أصبحت23T2T Tوال�ي " اذاعة والتلفزة التو�سية2T1957 "2T أفر�ل   25امر املؤرخ ��

 . 3T 3T19903Tماي 3T7 املؤرخ �� 49طبقا للقانون ع د " لفزة التو�سيةاذاعة والت
 

عمال � والتلفزي ع�  إثر فلل املاالنن اذا�" اذاعة التو�سية "مؤّسسة  3Tأح ثت 3Tثّم 

ق باملؤسسات العمومية للقطاع  2007جوان  4املؤرخ ��  07لسنة  33القانون ع د أح�ام ب
ّ
املتعل

لسنة  1867وتّم طبت تنميم ا اداري واملا�� وطر  �سينهاا بمقت�ىى امر ع د  .السم�� البلري 

ؤسسات العمومية ال�ي ال طمن امل اذه املؤّسسة كما تّم تلنيف. 2007جو�لية  23املؤرخ ��  2007

2007لسنة  1865 � �عت�ه منشأة عمومية ع�  معىى أح�ام امر ع د�تكت�ىي صبغة إدار�ة و  1TP0F

(1)
P1T .

ل م اّم ا ااّصة �� القيام باملرفق العموم  اذا�� . وتخضع املؤسسة إ�  إشراف رئاسة ا�ح�ومة
ّ
وتتمث

يع مساحات اش ار واملحافمة ع�  املخزون وإنتاأل اعمال السمعية والومضات اش ار�ة و�سو�ق ا و�

 . السم��
 

�شاط ا من االل ") اذاعة"أو " املؤّسسة"فيما ي�� (وتمار  مؤّسسة اذاعة التو�سية 

إذاعات مركز�ة و�� اذاعة الوطنية وإذاعة تو�س ال ولية وإذاعة الشباب وإذاعة  4شبكة تضم 

 . ل�اف واملنستنه وصفاقس وقفلة وتطاو�نإذاعات ج و�ة ب�ّل من ا 5تو�س الثقافية و
 

  �سينه املؤسسة مالس إدارة ي�هكب من عشرة أعضاء يرأسه رئيس م ير عام
ّ
وق  . و�تو�

 .ستة رؤساء م ير�ن عاّمنن 2014إ�  ش ر جو�لية و  2009 سنة ت اول ع�  رئاسة املؤّسسة منذ
 

ل .م 13,815د م��ا .م 32,812حوا�� املؤّسسة  من�انيةجملة موارد  2013و�لغت �� سنة 
ّ
د تمث

�لغ و  .د �عنوان مساامة املش�هكنن �� شبكة الك ر�اء.م 13,936منحة الّ ولة �عنوان دعم املن�انية و

1TP1Fد.م 33,689ماموع نفقا��ا ما ينااز 

(2)
P1T  أعباء التأجنه صرفت لفائ ة حوا�� كد .م 27,533م��ا                

 .عونا 1140
 

          معطياتاعتبار مع  2013-2009م مة رقابية اّلت أساسا الف�هة وق  أجرت الّ ائرة 

ما أمكن ذلك 2014سنة 
ّ
ت الّ ائرة تقييم �شاط املؤسسة ااّصة . �ل

ّ
تطو�ر إنتاج ا  �� ماالوتول

إ�  النمر �� �سينه املؤسسة ال ائرة  كما انلرف ااتمام. التقنية اذا�� واستغالل فضاءا��ا وتا ن�ا��ا

 . يم ا وتلّرف ا اداري واملا��وتنم
                                                           

 .املتعلق بضبت قائمة املؤسسات ال�ي ال تكت�ىي صبغة إدار�ة وال�ي �عت�ه منشآت عمومية 2004لسنة  2265 املنّقح لألمر ع د (1)
  جوان معطيات وقتية باعتبار ع م امللادقة إ�   (2)

ّ
 .2013إ�   2009بالسنوات من  ع�  القوائم املالية للمؤسسة املتعلقة  2014مو�

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1�
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1938�
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84�
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84�
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957�
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990�
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 أبرز املالحظات

 

 اتتا  اذا�� –
 

��ا من 
ّ
 ا التحر�ري بما يمك

ّ
ة وتحّ د اط

ّ
لم يتّم إع اد أّي وثيقة تضبت توّج ات �ّل محط

الّ��و  باودة أعمال ا اذاعية وإاضاع براما ا إ�  مقاييس م نّية وفّنية مع املحافمة ع�  اوّ���ا 

ة �� فر  نفس ا �� املش   السم�� حيث تفي  . ا�خاّص  وطا�ع ا
ّ
وأّدى ذلك إ�  ع م نااح أّي محط

ات SمSراء ّصادرة عن شر�ات آعملّيات س�ه 
ّ
اتّلة ��يمنة اذاعات ا�خاّصة وع م نااح مختلف محط

 . املؤسسة �� تطو�ر �سب استماع ا
 

ات اذاعية  و�ش  
ّ
  جودة �ع  املحط

ّ
عف ترّددا��ا وااّصة م��ا �سبب طستقبال ا ت �

 ع�  موجة 
ّ

 اذا�� باملؤّسسة . بمناطق الوست وا�جنوب Amاذاعة الوطنّية ال�ي تبث
ّ

كما ش   البث

�شوششا ع�  �ّل من إذاعة املنستنه واذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة انقطاعات متكّررة و 

 .نيةقانو من قبل إذاعات منتلبة بطر�قة غنه تو�س ال ولية 
 

يبق  انتاأل املسر�� وال رام  مح ودا بالنسبة للقنوات املركز�ة وشبه منع م بالنسبة و

. للقنوات ا�ج و�ة و��اد يقتلر ع�  مسلسالت وأحيانا فواز�ر تبث االل ش ر رمضان من �ل سنة

سم
ّ
السم�� تبادل اعمال ال رامية بنن اذاعات ومع املنممات اقليمية وال ولية لالتلال  و�ت

 . باملح ودية والبلري 
 

ة اذاعة لل�هو�ج لو�عتم  املؤسسة 
ّ
تبّنن ال�ي �هاما ا ع�  وسائت إلك�هونّية وع�  مال

�� حنن بلغت جملة   2013�� سنة  د 4.015طعف مردودّي��ا املالية حيث لم تتااوز جملة م اايل ا 

 .د 332.677امللار�ف املتعلّقة ��ا 
 

وات والب ائل اذاعية واحت ام املنافسة �� املش   السم��، أ�حت  إزاء بروز ع ي  القنو 

 تحر�ر 
ّ
ن من  ي املؤّسسة  م عّوة إ�  تح ي  ات

ّ
ة إذاعية وطبت اس�هاتياّية تمك

ّ
وا�ح ل�ّل محط

تطو�ر شب�ات براما ا وإنتاجا��ا اذاعّية وتحسنن �سب استماع ا باالستناد إ�  دراسات علمية 

 .خيص ميوالت املستمعننوأدوات قيس تتيح ��
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 واملحافظة ع�� املخزون السم�� اّتغالل الفضاءات والتجه��ات التقنية -

 

ق باستغالل الفضاءات والتا ن�ات �ع  النقائص
ّ
فل�ن تّم تخليص . شابت ا�جانب املتعل

 استوديواات حسب نطا  �شاط �ّل م��ا فق  تبّنن استغالل اذه استوديواات إلع اد برامج ال 

ّللت له
ُ
 . عالقة ل ا بما ا

 

 ا�خار�� ولوحظ
ّ

فضال عن  سوء توظيف �ع  املعّ ات والتا ن�ات املستعملة لنقل البث

�� ف �غطية  د.م 1,021بمبلغ  2010استغالل التا ن�ات اللوتية ال�خمة املقتناة منذ سنة ع م 

 التماارات الك�هى 
ّ
 . �� مناسبتنن وحي تنن إال

 

فرغم رص  مبالغ . فمة ع�  املخزون السم�� ورقمنته اامية الالزمةولم يتّم إيالء املحا

لم يتااوز حجم املاّدة  ،د.م 1,2ما جملته  2013-2009سنو�ة ااّمة للغر  بلغت االل الف�هة 

ساعة علما بأّن الرصي  السم�� املعّ   2734ما ينااز  2014اذاعية ال�ي تّمت رقمن��ا �� ب اية جوان 

 .  2008ألف ساعة �� سنة  300بحوا��  للرقمنة قّ ر 
 

ا�حرص ع�  حسن استغالل الفضاءات والتا ن�ات التقنية والعمل ع�   لذلك يتعّنن

ق باملحافمة ع�  ارشيف السم�� ااّمية 
ّ
صيان��ا بلفة دورّ�ة فضال عن طرورة إيالء ا�جانب املتعل

ل جزءا من الذاكرة الوطنية ومن ا
ّ
 . ملوروث الثقا�� للبالدالالزمة باعتباره يمث

 

سة وتنظيمها -  �سي�� املّس

 

لم يتوّل مالس ادارة طبت السياسة العاّمة للمؤسسة �� املي ان الفىي والتااري وعقود 

 .التوظيفات املالية للمؤسسة إح�امال�هامج فضال عن ع م 
 

شاط باإلطافة إ�  غو
ّ
ة إجراءات وتقار�ر الن

ّ
ت لم تتوّل املؤّسسة إع اد أدل

ّ
ياب مخط

رة ل ��ا
ّ
 . اس�هاتي�� لإلعالمّية وع م ان ماأل وت�امل جّل التطبيقات املتوف

 

ن من حسن �سينهاا والس�� إ�  لذلك يتعّنن 
ّ
العمل ع�  طبت سياسة عاّمة للمؤسسة تمك

 .تطو�ر نمام املعلومات بما سساع  املؤسسة ع�  تأمنن م اّم ا ع�  الوجه امثل
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 د البشر�ةالتصرسف �� املوار  -

 

�لفة التأجنه  واو ما ا�عكس ع�  % 18بنسبة  2013و 2009ع د اعوان بنن سن�ي تطّور 

 . 2009مقارنة �سنة  % 45د وتطوّرت بنسبة  .م 27,533ما ينااز  2013ال�ي بلغت �� سنة 
 

ر قانون إطار إ�  ان��األ سياسة
ّ
عوان وإ�  ا توظيف  غنه م روسة �� ماال وأف�ىى ع م توف

و�لغ ماموع ع د اعوان الذين . ّ د عملّيات انت اب وادماأل داال املؤّسسة وفق صيغ مختلفة�ع

ل عونا أي 416تّم انت ا��م االل الف�هة املذ�ورة ما جملته 
ّ
من إجما�� ع د  % 36,5�سبة  ما يمث

  دسسم�ه 
ّ
رد لع د اعوان، ت او . 2013أعوان املؤّسسة �� مو�

ّ
م املط

ّ
ل مالس ادارة وإزاء الت�خ

وإم�انّية  املؤّسسة من اعوان حول إجراء ت قيق لت�خيص حاجيات 2014ماي  28املنعق  بتار�خ 

 .امالتقليص �� ع د

 

 التصرسف املا�� -
 

وال  2014وذلك إ�  مّو�  جوان  2013إ�   2009يّتم طبت القوائم املالية للسنوات من لم 

  املؤسسة مسك حسابيات منفردة واا
ّ
ة إذاعيةتتو�

ّ
 .صة ب�ّل محط

 

كما لم يتوّل املسّنهون املتعاقبون ع�  اذاعة افلاح لوزارة اشراف ووزارة املالية عن 

وق  بلغت جملة ارص ة املالية بمختلف . السيولة املالية للمؤسسة بمناسبة إع اد من�انّي��ا السنو�ة

  أساسا من منحة الّ ولة . د.م 19,960ما ينااز  2013دسسم�ه  31حسابات املؤّسسة بتار�خ 
ّ
و�� تتأ�

ية ااّصة من اش ارلتمو�ل املشارشع ومن فائ  امل
ّ
  . اايل الذاتية املتأت

 

وتبّنن أّن ع ي  اللفقات يتّم الشروع ف��ا ثّم الع ول ع��ا دون إتمام جميع مراحل ا حيث 

تواتر �غينه طبيعة املشارشع  إ�  ةيتّم �ع  اعالن عن طلبات العرو  اعتباراا غنه مثمرة باإلطاف

ة �� طبت حاجيات املؤسسة واللعو�ة �� إنااز املشارشع
ّ
 . امل�هماة واو ما سعكس غياب ال ق

 

إح�ام التلّرف �� املوارد البشر�ة ااّصة من االل حسن توظيف ول ذا الغر  يتعّنن 

لذاتية للمؤّسسة وإح�ام برماة املشارشع إ�  تطو�ر املوارد او اعوان والس�� إ�  تنقية املناخ اجتما�� 

 .وإناازاا
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I–  ذا�� واّتغالل الفضاءات والتجه��ات التقنيةاتتا  ا 
 

 اتتا  اذا�� -أ
 

قت 
ّ
ن الّنمر �� ا�جانب ا�خاّص باإلنتاأل اذا�� من الوقوف ع�  نقائص وإاالالت �عل

ّ
مك

و�اإلنتاأل ال رام  واملوسيق  و�ال�هو�ج لل�هامج واعمال بالتغطية اذاعية و��هماة الشب�ات اذاعية 

مات اقليمية وال ولية واملؤسسات الّنمنهة
ّ
و�استغالل الفضاءات  اذاعية و�التعاون مع املنم

 .والتا ن�ات
 

 التغييـة اذاعيـة -1
 

ات إذاعية م��ا  9تضّم مؤّسسة اذاعة التو�سية شبكة اامة �شتمل ع�  
ّ
 ناإذاعتمحط

ن و�� إذاعة امتخّللت نوإذاعتاذات صبغة عاّمة و�� اذاعة الوطنّية وإذاعة تو�س الّ ولية 

له من انتشار جغرا�� واسع داال  5الشباب وإذاعة تو�س الثقافية باإلطافة إ�  
ّ
إذاعات ج و�ة بما تمث

 . ا�جم ور�ة
 

ات اذاعية من ت ّن �� جودة استقباله
ّ
 �ع  املحط

ّ
 اذاعة الوطنّية حيث  وشش�و بث

ّ
تبث

 ع�  موجة  Amع�  موجة 
ّ

ات اذاعية ال�ي تبث
ّ
بمناطق الوست وا�جنوب وذلك االفا لبا�� املحط

Fm . ع�  شبكة 
ّ

راا بملادر التشوشش املختلفة  Amو�عت�ه جودة البث
ّ
ية �سبّيا بالّنمر ااّصة لتأث

ّ
مت ن

تقر�ر  � �� رّداا ع أفادت املؤسسةو . (Stéréophonie)" نمام ستنهيو"فضال عن ع م استيعا��ا لـ

ت إع اد مشروع مراسلة إ�  الّ يوان الوطىي لإلرسال اذا�� والتلفزي للّنمر �� 
ّ
�ا تول ّّ الّ ائرة، بأ

 برامج اذاعة الوطنّية وال�ي �عت�ه اذاعة اّم ع�  موجات 
ّ

ع�  �امل  Fmام�انّيات املتاحة لتأمنن بث

 . �� ف تحسنن جودة بّ��اتراب ا�جم ور�ة وذلك 
 

ات اذاعية �سبب طعف ترّددا��ا
ّ
  جودة استقبال �ع  املحط

ّ
و�ذكر �� اذا . كما تبّنن ت �

من طرف الّ يوان حيث ) مرسل بوقرننن( Mhz 88,6إذاعة الشباب �ع  حذف ال�هّدد إستقبال الّل د 

ة ع�  ال�هّددات اارى اشت�  ع د من املستمعنن من تو�س الك�هى من سوء جودة استقبال ا
ّ
1TP2Fملحط

(1)
P1T . 

 

 اذا�� باملؤّسسة 
ّ

�شوششا ع�  �ّل من إذاعة املنستنه انقطاعات متكّررة و وش   البث

واذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تو�س ال ولية من قبل إذاعات منتلبة بطر�قة غنه 

1TP3Fقانونية

(2)
P1T . 

                                                           
ف سابقا بالوح ة التقنية إلذاعة الشباب إ�  الّرئيس امل ير العامّ  2011نوفم�ه  28مراسلة داالّية بتار�خ   (1)

ّ
 .موّج ة من امل�ل
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ت التنسيق �شأن جملة وأفادت املؤّسسة
ّ
�ا تول ّّ اذه الّنقائص مع �ّل من ال يوان الوطىي  بأ

لال الّسم�� البلري 
ّ
 .لإلرسال اذا�� وال يئة العليا لالت

 

و�� ف تطو�ر ححافة القرب وانفتاح ع�  شواغل ا�ج ات الّ االية وتلبية حّق املواطننن 

  سنة 
ّ
فاقية امل� 2013أينما �انوا �� اعالم والتعبنه، تّم �� مو�

ّ
مة �� إطار ات

ّ
همة مع منم

��ا اذاعات ا�ج و�ة بتطاو�ن  10 ���عث م�اتب ملراسلنن   Hirondellesانهون ال
ّ
م ن داالّية �غط

قة بتوفنه املقّرات والتا ن�ات . وقفلة وال�اف
ّ
ة النفقات املتعل

ّ
فاقية ب�اف

ّ
مة بموجب ات

ّ
وتتكّفل املنم

�ع  ان��اء تركن�اا ع�  من�انّية اذاعة  مل�اتبنن املنت بنن ع�  أن تحمل نفقات اذه او�تأجنه الّ�حفي

 .تتحّول فيما �ع  إ�  نواتات إذاعية ج و�ة تا�عة للمؤّسسةلالتو�سية 

 

�اعتبار ما حّققه اذا املشروع من م�اسب ع�  مستوى التا ن�ات الفّنية و�ناء ق رات و 

ال�ي  ستفادة القلوى من الفرصالقرب توىىي الّ ائرة بالعمل ع�  ا  ححافة املوارد البشر�ة وت عيم

تتيح ا امل�اتب ا�ج و�ة املح ثة واعتماد طر  العمل ا�ج ي ة ال�ي أفرز��ا اذه التار�ة من طرف 

 اذاعات املركزّ�ة ع�  . اذاعات املركز�ة
ّ

ه سيتّم حث
ّ
استغالل استوديواات وق  أفادت املؤسسة بأن

                                          .ابار�ة شاملة ودور�ة ع�  عنن امل�اناملح ثة إلنتاأل حلص براماية وتأمنن �غطيات إ

 

 برؤجة الش�اات اذاعية -2

 

سة 2-1 ّس ات اذاعية التا�عة للمس
س
 التحر�ر  للمحي

س
 اخطّ

 

 التحر�ري ل�ّل مؤّسسة إعالمية وال سّيما تلك ال�ي تؤّمن مرفقا عمومّيا ع�  غاية 
ّ
سعت�ه ا�خت

ل ماموعة ا�خيارات املنتججة عن  إنتاأل ال�هامج ومعا�جة اح اث وتح ي  من اا
ّ
ّمية حيث يمث

محاور ااتمام واملفاطلة بنن ال�هامج من حيث مضامي��ا وطبيع��ا وتوقيت بّ��ا واساليب املّتبعة 

 ).  إ�خ..مراسلة، نقل مباشر، تلر�حات، حورات(لتق يم ا 

 

ه تبّنن ع م إع اد أّي ونمرّ�ا تتمّن� اذاعات امل
ّ
ركز�ة وا�ج و�ة بتوّجه ااّص ب�ّل م��ا غنه أن

ة 
ّ
��ا من الّ��و  باودة أعمال ا و وثيقة تضبت توّج ات �ّل محط

ّ
 ا التحر�ري بما يمك

ّ
تحّ د اط

 . اذاعية وإاضاع براما ا إ�  مقاييس م نّية وفّنية مع املحافمة ع�  اوّ���ا وطا�ع ا ا�خاّص 

 

                                                                                                                                                                          
ف باإلشراف ع�  استغالل  2014ماي  12و 2014ماي  8�خ يذكر ع�  سبيل املثال املراسلتان املوّج تان بتار   (2)

ّ
إ�  رئاسة املؤسسة من طرف امل�ل

 .املعّ ات والفضاءات والتسينه والتلرف �� السلك التقىي باإلذاعات املركز�ة
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ات اذاعّية والتقارب ��  وع�  الّرغم
ّ
من الت اال بنن ال�هامج املقّ مة �� مختلف املحط

املحتوى بي��ا باعتبار أّن �عض ا سعي  نفس املواطيع ال�ي طرحت �� فضاءات أارى، ال يتّم التنسيق 

ة إذاعية وتفادي 
ّ
مسبقا بنن املسؤولنن عن ال�هماة وانتاأل لضمان تمّن� �ّل برنامج و�ّل محط

ة �� فر  نفس ا �� املش   السم��"وأّدى ذلك إ�  .  اال والتكرار بي��االت
ّ
و�قيت . ع م نااح أّي محط

ات عبارة عن �خخ متماثلة من حيث نوعّية ا�خطاب اعالم  والتوّجه العاّم لل�هماة
ّ
1TP4F"اذه املحط

(1)
P1T  ال

فة ااصّ 
ّ
ه لم يتّم تفعيل وح ة التنسيق املركزي لإلذاعات امل�ل

ّ
ة بتس يل تبادل املعلومات سّيما وأن

 .بي��ا ومتا�عة م ى اح�هام ااتلاص �ّل إذاعة ملا يمّن�اا عن اذاعات اارى 

   

نت أعمال امللتق  الّ وري لإلذاعة التو�سية الذي ا�عق  �� 
ّ
من  2012دسسم�ه  2و 1ول�ن مك

 التحر�ري للمح التوصياتبلورة ع د من 
ّ
ات اذاعية من لتال�� مواطن الضعف املرتبطة با�خت

ّ
ط

بي��ا ااّصة طرورة اح�هام أاالقيات امل نة واستقاللية وا�حياد والتوازن وانلاف �� التعامل مع 

  جوان فإمختلف ا�حساسيات، 
ّ
ه لم يتّم إ�  ح ود مو�

ّ
 . اذه التوصيات تفعيل 2014ن

 

�ا ستس�  إ�  إداال ماموعة من اصالحات �شمل تبوق  أفادت املؤسسة  ّّ كرشس أ

 التحر�ري ل�ّل م��ا تفاديا للت اال بنن ال�هامج
ّ
ات وتح ي  ا�خت

ّ
 .  التفاعلية بنن املحط

 

  إعداد ش�اات ال��اؤج وتقييمها 2-2

 

�ش�و الشب�ات ال�هاماية املقّ مة من قبل مختلف القنوات التا�عة للمؤّسسة عّ ة 

1TP5Fنقائص

(2)
P1T ساحات املخّللة لل�هامج اقتلادية ع�  غرار ايمنة ال�هامج اجتماعية مقابل نقص امل

  جودة برامج اطفال وسوء ااتيار املاّدة الغنائّية واملوسيقية ومح ودّية التفاعل املباشر مع 
ّ
وت �

ا�ع ا�ادي�ي 
ّ
يلية وع م جاذبّية املاّدة اعالمية املقّ مة والط

ّ
املستمعنن ااّصة بالنسبة للمساحات الل

 .ف��ا وشّ اا للمستمعلعناو�ن ال�هامج وطعف طرا

 

 -شبكة الليف -شتاء/شبكة ار�ف(و�تّم إع اد الشب�ات بمناسبة �ّل موسم إذا�� ج ي  

من الشبكة اذاعية  املنتمرة�� غياب تلّور وا�ح لألا اف املزمع تحقيق ا واطافة ) شبكة رمضان

 . ا�ج ي ة

 

                                                           
 . 2014العاّم �� سنة تقر�ر مناز من طرف �ااية م ير وح ة اش ار واستش ار ورئيس ملححة اش ار موّجه إ�  الّرئيس امل ير   (1)
 .2012دسسم�ه  2و 1تّم التطّر  للع ي  م��ا االل امللتق  الّ وري لإلذاعة التو�سية املنعق  بتار�خ  (2)
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ه لم يتّم إص ار أّي 
ّ
جان ا وثيقةولوحظ أن

ّ
�خاّصة بال�هماة وطبت تركيب��ا لتنميم عمل الح

 .ومشموال��ا فضال عن غياب محاطر جلسا��ا أو تقار�ر ت ّون ف��ا نتائج م اوال��ا وااتيارا��ا

 

 ع�  أسا  أروقة مختلفة ت رأل ف��ا ال�هامج اذاعية 
ّ

ه يتّم تقسيم ساعات البث
ّ
وتبّنن أن

�ّل إذاعة ودون إجراء أّي دراسات بحسب طبيع��ا ومضامي��ا وفق اج��ادات ملححة ال�هماة �� 

            . للتعّرف ع�  ميوالت املستمعنن وأصناف م ونوعّية ال�هامج ال�ي يرغبون �� استماع إل��ا وتوقي��ا

ة 
ّ
روة ال�ي �عت�ه الواج ة ا�حقيقية ألّي محط

ّ
وال تو�� شب�ات ال�هامج أاّمية الوصية ألوقات الذ

به من نوعية
ّ
 . برامج من شأّ�ا أن �ساام �� إشعاع اذاعة إذاعية وما تتطل

 

وأثرت النقائص املذ�ورة ع�  �سب استماع حيث تفي  عملّيات س�ه رراء واستبيانات 

��ا وع م نااح مختلف  الّلادرة
ّ
عن الشر�ات املختّلة ��يمنة اذاعات ا�خاّصة ع�  املناطق ال�ي �غط

ات اذاعة التو�سية �� تطو�ر �سب
ّ
ت إ�  مستو�ات ال  محط

ّ
مع دور اذا  تتالءماستماع ا حيث ت ن

1TP6Fالوسيت اعالم  العموم 

(1)
P1T .ولم تتااوز �سب استماع لإلذاعات املركز�ة �� أغلب احيان �سبة          

��ا . % 2
ّ
�ا فإول�ن �انت �سب استماع لبع  اذاعات ا�ج و�ة أفضل قليال �� املناطق ال�ي �غط ّّ

 . توى اذاعات ا�خاّصةتبق  دون مس

  

فاقية امل�همة مع مؤسسة انهون ال  ،اذاعات ا�ج و�ة�� ف تطو�ر أداء و 
ّ
تّم �� إطار ات

ت�ليف مكتب ااّص بإنااز عملّيات س�ه لرراء واستغالل �ع  نتائا ا �� إع اد الشب�ات اذاعية 

نت وتم. ا�خاّصة باإلذاعات ا�ج و�ة ب�ّل من قفلة وتطاو�ن وال�اف
ّ
من تطو�ر طر�قة  إذاعة ال�افك

�ا ستعمل ع�  استفادة با��  .2014إع اد الشبكة اذاعية لرمضان وصيف  ّّ وأفادت املؤسسة بأ

ات من تار�ة اذاعة ا�ج و�ة بال�اف �� ماال إع اد الشب�ات اذاعية
ّ
 .املحط

 

 حسنبّ��ا للتحّقق من  يتّم كما لوحظ ع م حرص املؤّسسة ع�  تقييم املاّدة اعالمّية ال�ي 

ات اذاعية 
ّ
تقّبل املستمعنن ل ا وتموقع ال�هامج املنتاة مقارنة بالقنوات املنافسة وفيما بنن املحط

جوء إ�  ا مات . اارى الّتا�عة للمؤّسسة
ّ
وق  أقّرت املؤسسة بضرورة تال�� اذه النقائص ع�ه الح

 .مؤسسات قيس �سب استماع

 

 

 

 

                                                           
 .18/11/2013تقر�ر مناز من طرف �ااية م ير وح ة اش ار واستش ار ورئيس ملححة اش ار موّجه إ�  الّرئيس امل ير العاّم بتار�خ   (1)
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يقياتتا  الدراؤي  -3  واملّو

 

20071TP7Fلسنة  1867من امر ع د  3نّص الفلل 

(1)
P1T  من م ام اذاعة التو�سية  ع�  أّن

 " املساامة �� ال��و  باإلعالم والتثقيف وإثراء املش   السم�� اذا�� وتطو�ره إنتاجا و�ثا"
ّ
  إال

ّ
ه أن

فرة �� �ل من ملححة لوحظ مح ودية استغالل املع ات املتطورة وام�انيات البشر�ة املختلة املتو 

املوسيق  وملححة ال راما ع�  النحو املطلوب إلثراء انتاأل املوسيق  الوطىي بأعمال ذات نوعية 

 .تمكنن املؤسسة من تحقيق موارد ذاتيةلجي ة و 

 

مساامة انتاأل املسر�� �� انتاأل اذا�� مح ودة بالنسبة للقنوات املركز�ة وشبه  وتبق 

سم. نوات ا�ج و�ةمنع مة بالنسبة للق
ّ
حيث وس�ي بالطا�ع املانتاأل ال رام  �� مختلف اذاعات  و�ت

سنة باستثناء �ع  املسامع  يقتلر ع�  مسلسالت وأحيانا فواز�ر تبث االل ش ر رمضان من �ّل 

وتّم كذلك الوقوف ع�  . املسرحية طمن ال�هامج أو اكساء اذا�� تبث أحيانا االل بقية أش ر السنة

ع د املختلنن �� إنتاأل النلوص للمسرح اذا�� وغياب �جان مختلة �� القراءة �� جل  طعف

وتراجع ع د اعمال ال رامية ال�ي . اذاعات فضال عن مح ودية تبادل اعمال ال رامية بنن اذاعات

              عمال ��  11إ�   2012مسلسال ومسرحية �� سنة  18تّم إنتاج ا من قبل ملححة ال راما من 

 .2014سنة 

 

سم
ّ
ع�  �ع   ��امساامقتلر حيث تأيضا بمح وديته  �شاط ملححة املوسيق  و�ت

. بإذاعة الشباب" موااب"املشار�ات ا�خاصة باإلكساء اذا�� أو تأثيث �ع  ال�هامج مثل برنامج 

ق باإلنت
ّ
إ�  األ املوسيق  و وشعود ذلك أساسا إ�  غياب برنامج عمل وا�ح للملححة ااّصة �� ما يتعل

الع ول عن تفعيل الحجان ا�خاصة بالقراءات الشعر�ة والفنية القتناء أشعار وأ�حان إلص ار إنتاجات 

 .موسيقية ج ي ة

 

ر تا ن�ات متطّورة باستوديو املوسيق  
ّ
ه  2011سنة  تّم اقتناؤاا منذ) 8ع د (ورغم توف

ّ
 أن

ّ
إال

 �� ب اية سنة لم يتّم الشروع �� استغالله من قبل الفرقة ا
ّ
ل  2014ملوسيقية لإلذاعة إال

ّ
إثر ت ا

سنو�ا  اأغنية ومعزوفة وقلي  53 حوا��من تراجع انتاأل املوسيق  لإلذاعة  علما بأّن . الفر�ق الرقاع 

يتّم إنتاج ا أساسا  2011-2008إنتاجات االل الف�هة  10إ�  أقل من  2007-1993 االل الف�هة

والتماارات الوطنية أو املشاركة �� املسابقات لينع م تماما االل سن�ي بمناسبة تنميم امل رجانات 

 : وذلك كما يبّينه الرسم البيا�  املوا�� 2013و 2012

 

                                                           
 .تعلق بإح اث مؤسسة اذاعة التو�سية وطبت تنميم ا اداري واملا�� وطر  �سينهااامل  (1)
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السنوية
عدد اإلنتاجات 
الدرامية السنوية

 

 الو�و�ج لل��اؤج وععمال اذاعية -4

 

ر  ،اذاعية ور�ت الللة مع املستمعنن اعمال�هامج ول�� ف ال�هو�ج ل
ّ
املؤسسة ع�   تتوف

 . �ع  الوسائت املكتو�ة والك�هونّية
ّ

 أّن التلّرف ف��ا سش�و ع ي  الّنقائص من ذلك ع م بث
ّ
إال

 املستمعنن ع�  استغالل ا
ّ

ات اذاعية للتعر�ف ��ذه الوسائت وحث
ّ
 .ومضات ع�  املحط

 

  و�خلوص الوسائت املكتو�ة
ّ
الع ع�  �ع  اع اد اللادرة من مال

ّ
ة اذاعة تبّنن باالط

ا��ا اذاعية 
ّ
�ا تخلو من مساحات مخّللة للتعر�ف �شب�ات براما ا و�إنتاجات محط ّّ التو�سية أ

ة اذاعة سوى انطالقا  ولم. وترو�ا ا ل ى املستمعنن
ّ
�شرع املؤّسسة �� التعر�ف ب�هاما ا طمن مال

 .2014من صائفة 

 

ة مح ودا حيث لم يّتم بيع سوى 
ّ
�خخة مخحو�ة  78.000من جملة  6.776و�ق  توزشع املال

 .2013-2011االل الف�هة 

 

ة
ّ
1TP8Fكما تبّنن طعف املردودّية املالية للمال

(1)
P1T  2013سنة  ��حيث لم تتااوز جملة م اايل ا 

1TP9Fد 332.677د �� حنن بلغت جملة امللار�ف املتعلّقة ��ا االل نفس السنة  4.015ما ق ره 

(2)
P1T .

ة وطعف م اايل ا طرورة النمر �� ج وى ابقاء و�ست �� اذه املفارقة بنن ارتفاع �ل
ّ
فة إص ار املال

 .عل��ا مستقبال

 

                                                           
ف  (1)

ّ
لال وامل�ل

ّ
ة بما �� ذلك أعباء تأجنه اعوان املنتمنن لوح ة ات

ّ
ةتّم اعتماد مقار�ة تقوم ع�  حلر جميع النفقات املتعلقة باملال

ّ
 .نن بإع اد املال

 . د 287.581ل ؤالء اعوان مثلما تّمت معا�جته �� منمومة إنلاف بلغ  2013ر ا�خام �� سشار إ�  أّن مبلغ اجو   (2)
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ق بالوسائت الك�هونية،
ّ
           فق  تبّنن أّن البّوابة الك�هونية املح ثة ��  أّما فيما يتعل

ن طعف التنسيق وان ماأل بنو �ش�و ع ي  الّنقائص ع�  غرار تواطع الّليغ التفاعلية  2008سنة 

إبرام  2014تّم �� جانف   ل�نو . ايا�ل انتاأل واابار وال�هماة والفر�ق العامل بالبّوابة مركزّ�ا وج وّ�ا

ش   إنااز  فق  . د 17.864عق  مع مزّود ااّص إلعادة تلميم وتح يث البّوابة بمبلغ جم�� ق ره 

1TP10Fاملشروع ع ي  اللعو�ات وااالالت

(1)
P1T   ّوق  أفادت . 2014جو�لية  15حالت دون استكماله إ�  ح

ه تّم بالتعاون مع مؤسسة انهون ال إعادة تلميم وتح يث بوابة اذاعة مع ااذ �عنن 
ّ
املؤسسة بأن

 . النقائص ال�ي تم ��خيل ا اعتبار 

 

ات اذاعية ع�ه  وع�  صعي  آار،
ّ
ن من التقاط املحط

ّ
ل التطبيقات اعالمية ال�ي تمك

ّ
تمث

وسيلة ااّمة لل�هو�ج لل�هامج اذاعية وطمان التواصل مع "الواب مو�ايل"ال واتف الذكّية أو 

ه. املستمعنن
ّ
 أن

ّ
ال�ي تّم اقتناؤاا  لتطبيقةل ال�هو�ج ل ى املستمعنن ع� ملؤّسسة ا تبّنن ع م حرص إال

كما لم تتوّل تقييم م ى استفادة املستمعنن م��ا والّنقائص ال�ي �ش�واا �� ف . 2010منذ سنة 

 .رااتطو�

 

ولية -5   التعاون ؤ  املنظمات اقليمية والدس

 

 عضوّ�ة �� ع ي  املنممات بالمؤسسة اذاعة التو�سية تتمّتع 
ّ
ه  اقليمية وال ولية إال

ّ
أن

من ام�انيات ال�ي تتيح ا اذه العضو�ة لتنمية  حرص املؤّسسة ع�  استفادة ال�افيةلوحظ ع م 

 .و للتسو�ق ل�هاما ا  ل ى ال ول اعضاء باملنممات املذ�ورةق را��ا وإثراء مش  اا السم�� أ

 

حاد اوروع  لإلذاعة والتلفز�ون ورغم ارتفاع �لفة العضوّ�ة �� منمّمة 
ّ
                 وال�ي تبلغ ات

بحق �غطية �ع  اح اث الر�اطية �ان  لم تحظ اذاعة سوى فرنك سوشسري سنو�ا،  88.920

 �� �ع  الن وات والّ ورات الت�و�نية ولم  اذاعة ولم �شارك. 2012وملبية لن ن آاراا العاب ا 
ّ
إال

 
ّ
 بخ مات التبادل ال�ي توف

ّ
ت  وق . ةراا املنممة ع�ه شب�ا��ا ارععتنتفع قت

ّ
املؤسسة م�اتبة تول

ؤسّسة وق  أفادت امل. 2014�� ثالث مناسبات لخحب عضو���ا �انت آاراا �� جوان  املذ�ورةاملنمّمة 

 سليما إ�  حنن إيااد أسس ج ي ة  ا�خحابأّن  �� إجاب��ا
ّ

املؤقت من اذه املنممة سعت�ه حال

 . للشراكة وذلك تاّنبا ل  ر املال العام

 

                                                           
 2014جوان  19و 2014جوان  9و 2014جوان  2و 2014مار   19و 2014فيفري  3و 2014جانف   27محاطر اجتماعات �جنة متا�عة املشروع ��  (1)

 .2014جو�لية  4ان وجو  30واملراسالت املوّج ة لرئاسة املؤسسة وآاراا �� 



664 
 

ق بالتعاون مع اتحاد افر�ق  لإلذاعة والتلفزة، فق  تبّنن أّن استفادة 
ّ
أّما فيما يتعل

 .دوالر سنّو�ا.أ 35 ن ارتفاع �لف��ا والّ�ي تقّ ر بقيمةاملؤّسسة من العضوّ�ة منع مة بالرغم م

 

ن العضوّ�ة �� ا�جامعة اذاعية والتلفز�ة الّ ولية من استغالل منّلة لتبادل 
ّ
كما تمك

 أّن املؤسسة 
ّ
  .تغّل اذه ا�خ مة�سلم ال�هامج إال

 

ر املالس ال و�� لإلذاعات والتلفزات الناطقة باللغة الفر�سية ع�  ص
ّ
ن و  لتمو�ل و�توف

واقتلر انتفاع . انتاجات اذاعية غنه أّن مؤسسة اذاعة لم تقّ م أّي مشروع برنامج �� اذا اطار

مة ع�  مناسبتنن
ّ
1TP11Fاملؤّسسة بتمو�الت املنم

(1)
P1T إطار إنتاجات مش�هكة مع أعضاء آار�ن ��. 

 

 ��واملحافظة ع�� املخزون السم اّتغالل الفضاءات والتجه��ات التقنية– ب

 

قت باستغالل الفضاءات 
ّ
ن الّنمر �� اذا ا�جانب من الوقوف ع�  نقائص وإاالالت �عل

ّ
مك

 .والتا ن�ات التقنية و�ليان��ا و�املحافمة ع�  املخزون السم��

 

 وصيات��ا اّتغالل الفضاءات والتجه��ات التقنية -1

 

ر باملؤّسسة عشرة استوديواات إذاعية وقاعة فّنية مركز�ة يتّم 
ّ
استغالل ا من قبل  يتوف

 التلفزي و�ستوجب إعادة  ةاذاعات املركز�ة ارععة فضال عن ثالث
ّ

فضاءات �انت مخّللة للبث

 . ��يئ��ا

 

رة ��ا تّم تخليص استوديواات و 
ّ
ه حسب نطا  �شاط �ّل م��ا واملعّ ات املتوف

ّ
 أن

ّ
تبّنن إال

ّللت لهإلع اد برامج ال عالقأحيانا استغالل اذه استوديواات 
ُ
 . ة ل ا بما ا

 

. لقاعة الفّنية املركز�ة ع�  سوء توظيف للمعّ ات والتا ن�اتاتّم الوقوف عن  معاينة و 

 ا�خار�� ليس املخّللة) Codecs(معّ ات  فق  تبّنن مثال أّن 
ّ

والبع   استخ ام�� وطع  تلنقل البث

استغالل �ع  املعّ ات حسب  وشعود ع م ).ا�خوادم(رار ال يتّم استغالله ع�  النحو املطلوب 

تباين �ع  التطبيقات املعلوماتية و  مختلفمللّنع  أارى  الفّنينن إ�  ع م قابلي��ا للتأقلم مع معّ ات

إ�  اقتناء معّ ات ج ي ة تتما�ىى مع  Codecsوأّدت استحالة استغالل معّ ات . املعّ اتاذه مع 

رة �� إطار صفقة أارى 
ّ
 . ق يمة Codecsغالل معّ ات وإعادة است التا ن�ات املتوف

                                                           
  Femmes et Terreو Si jeunesse pouvaitإنتاجنن مش�هكنن اما   (1)
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لتغطية  2010ال�خمة ال�ي تّم اقتناؤاا منذ سنة التا ن�ات اللوتية ولم يتّم استغالل 

لم يتّم استاابة لطلب استعمال ا �� و  .د سوى �� مناسبتنن.أ 1.021,163التماارات الك�هى بمبلغ 

 حيث تّم ذاعات ال ول العر�ية من قبل اتحاد إ 2013لسنة  حفل ااتتام م رجان اغنية العر�ية

ر ع�  جودة اللوت
ّ
املعّ ات للمخاطر اذه وشعّر  ع م استغالل . استغالل أج زة تماثلية مّما أث

الناتاة عن ا�خزن إطافة إ�  حرمان املؤّسسة من مزايا استغالل ا ااّصة وأّن املعّ ات اذاعية تتمّن� 

 .  تالكاا بتكنولوجيا سرشعة 

 

ب دف�ه ملتا�عة حركة املعّ ات و�طاقات فّنية ااّصة باالستوديواات تتضّمن كما تبّنن غيا

رة 
ّ
 .وتار�خ ب اية استغالل ا أو تا ي اا ��امعطيات حول املعّ ات املتوف

 

ستعملة سواء �� أروقة املوجود ع ي  املعّ ات التقنية غنه  ، ورغمو�اإلطافة إ�  ذلك

ع�  إحال��ا ع�  ملححة الليانة أو لم تحرص دارة التقنية ا فإّن املؤّسسة أو �� مختلف فضاءا��ا 

 .ع�  ع م استعمال والتفو�ت ف��ا

 

ع�   2010املؤسسة إ�  ح ود سنة  حرصتل�ن و  ،و�خلوص صيانة الفضاءت واملعّ ات

الش ر�ة و الليانة ال ور�ة والوقائية للمع ات التقنية وذلك بإص ار ج اول للليانة اسبوعية 

ال��ا بتنفيذااواات وت�ليف ملححة الليانة لالستودي
ّ
ع�   2011منذ سنة ، فق  اقتلرت ت ا

ل املعتم ة سابقا مّما ال . إصالح �ع  اعطاب ا�حاصلة
ّ
� عن العمل ببطاقات الت ا

ّ
كما تّم التخ�

 .سسمح بمتا�عة عمليات الليانة املنازة

 

الليانة �ع  انقضاء ف�هة عمال أتبّنن أّن كراسات الشروط ال تنّص ع�   ،من ناحية أارى و 

أن يحرم  ذلك من شأنو  .الضمان و�قتلر �عض ا ع�  التنليص ع�  توفنه قطع غيار ملّ ة محّ دة

ياعل ا مضطرة �لفة استثمار أو استغالل، وأن  حيثاملؤّسسة من ااتيار أ�سب العرو  سواء من 

من . و�التا�� �� وطعية تبعية تاااهد ا�خ مات �ع  انقضاء ف�هة الضمان من نفس املزّو  لطلب تلك

قتنلفقتالذلك أّن 
ّ
 6و�اقتناء ) د.أ 1.021,163(ن باقتناء تا ن�ات صوتية متنّقلة نن املتعل

ر  )دينارا 1.934.380,700(وح ات إنتاأل  8استوديواات رقمية و
ّ
املزّود وثائق  نّلتا فقت ع�  أن يوف

ت وكيفية استغالل ا وصيان��ا 
ّ
ر  وأنوصف املع ا

ّ
سنوات من تار�خ استالم  5قطع الغيار ملّ ة  يوف

إش�االت �� االص مستحّقات لفائ ته  املذ�ورة �سببتوفنه قطع الغيار رف  املزّود  أّن  غنه . ال��ائ 

ق
ّ
 . مع اذاعة سابقة لفقاتب تتعل

 

قة بالليانة
ّ
ا�حرص ع�  طبت  مز� املؤّسسة  يتعّنن ع�  ،وتفاديا لإلش�اليات املتعل

 .بالليانة اااصّ  ابن  وع�  تضمي��ابكّراسات الشروط ب قة �حاجيات ا
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 رقمنة املخزون السم�� -2

 

املحافمة ع�  "املذ�ور آنفا ع�  أّن من م اّم املؤسسة  2007لسنة  1867نّص امر ع د 

ل جزءا من الذاكرة الوطنية للبالد" املخزون السم�� وترقيمه
ّ
اذه  لم تول غنه أّن اذاعة  .باعتباره يمث

بلغت االل الف�هة  ،ورغم رص  مبالغ سنو�ة ااّمة لرقمنة ارشيف السم��. امل ّمة اامية الالزمة

  جوان .م 1,2ما جملته  2009-2013
ّ
ه لم يتّم إ�  مو�

ّ
 .الشروع �� إنااز اذه امل ّمة 2014د فإن

 

ه 
ّ
ي الواجب اعتماده  حول إنااز دراسة  2010�� ش ر جو�لية تّم وتا ر اشارة إ�  أن

ّ
التم�ى

وذلك د .أ 28 متفّرعة عن إذاعة كن ا بمبلغ شركة أجنبيةمن قبل �� ماال رقمنة ارشيف السم�� 

ه. املؤسسة باإلطافة إ�  دراسات قام ��ا إطارات
ّ
ول�ن تّم . اذه ال راسات يتّم تفعيل أّي من لم غنه أن

ألف شر�ت من  60تّم جرد ما جملته  الشروع �� إحلاء اشرطة وتنميم ا حيث 2010�� سنة 

لم تتواصل و�قيت رقمنة اشرطة رانن طلبات  املذ�ورة ّن عملّية ا�جردفإألف شر�ت،  200ماموع 

 .اذاعات املركز�ة وا�ج و�ة

 

ق املؤّسسة �� التعاق  مع شركة لرقمنة أرشيف ا السم��إ�  ونمرا 
ّ
حاولت فق   ،ع م توف

ه تبّنن غياب منججية عمل وا�حةبوسائل ا ا�خاصّ إنااز ذلك 
ّ
 أن

ّ
ااتيار ق  تّم ف. �� املاال ة، إال

دراما، برامج، (املحامل ال�ي ستتّم رقمن��ا �� غياب تنميم وا�ح للمخزون السم�� حسب اصناف 

ط ...) اطب، محاطرات،
ّ

ال�هامج أو بمناسبة �ع   يومعّ   و�طر�قة عشوائية حسب طلبات منش

إحالة أرشيف اذاعات ا�ج و�ة �� ماال غياب إجراءات وا�حة  ذلك و�ضاف إ� . التماارات

 . صعو�ة مقار�ة دفاتر �خجيل ارشيف مع املخزون املادي أحياناو 

 

وتبق  اذه  .ساعة 2734ما ينااز  2014جوان  03 بتار�خو�لغ حجم املاّدة اذاعية املرقمنة 

 . 2008ألف ساعة �� سنة  300نة والذي بلغ حوا�� الكّمية طئيلة مقارنة بالرصي  السم�� املعّ  للرقم

 

��ذه  ا�خبنهة�� املوارد البشر�ة املختّلة  او�ش�و وح ة ارشيف والتوثيق والرقمنة نقل

 .إ�  ملا�ح أارى باملؤّسسة أو نقل��مامل ّمة نتياة تقاع  �ع  اعوان 

 

نت معاينة
ّ
لت ظروف حفظ ارشيف السم�� من الوقوف ع�  نق وق  مك

ّ
�� ااّصة ائص تمث

إ�  نتياة للرطو�ة �� فضاء ا�خزن وافتقاره ) أكس ��ا(لتلف إ�  ا�عّر  �ع  محامل التخجيالت 

التخجيالت �� فضاءات  ظروف التكييف املالئمة ووطع رفوف التخجيالت مباشرة ع�  ار  وعع 

ت وصعو�ةوذلك باإل  غنه مخّللة
ّ
 .قراء��ا طافة إ�  تآ�ل ال فاتر الي و�ة للخجال
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رة ��ا وتنميم ا قل  حماي��ا من التلف 
ّ
وت �  اذاعة إ�  ا�حرص ع�  جرد اشرطة املتوف

ل جزءا من 
ّ
ق برقمنة ارشيف السم�� ااّمية الالزمة باعتباره يمث

ّ
قبل رقمن��ا وإيالء ا�جانب املتعل

 .الذاكرة الوطنية واملوروث الثقا�� للبالد

 

II– ا��التصرسف ادار  وامل 
 

سة وتنظيمها -أ ّس  �سي�� املس

 

ق بتسينه املؤّسسة و��ي�ل ا 
ّ
أف�ىى الّنمر �� اذا ا�جانب إ�  مالحمة عّ ة نقائص تتعل

 .  التنمي�ي و�نمام ا املعلوما� 

 

 �سي�� اذاعة -1

 

ستة رؤساء  2014وإ�  ح ود ش ر جو�لية  2009 سنة ت اول ع�  رئاسة املؤسسة منذ

نشاط اذا�� الع�  مستوى التسينه و ما ساام �� ع م استقرار توّج ات املؤسسة م ير�ن عاّمنن واو 

 .تنفيذ برامج استثمارو 

 

20071TP12Fلسنة  1867من امر ع د  7واالفا للفلل 

(1)
P1T  لم يتّم إدراأل املسائل ا�خاصة بمتا�عة

تتّم متا�عة   �سب استماع وتقار�ر الت قيق الّ اا�� طمن ج ول أعمال مالس ادارة ولم اقي

 �� مناسبتنن
ّ
طبت السياسة العامة  ادارة كما لم يتوّل مالس. برماة املحطات اذاعية إال

�� املي ان الفىي والتااري وطبت القوائم املالية وعقود ال�هامج ومتا�عة إناازاا فضال عن  للمؤسسة

 .ع م الت اول �شأن التوظيفات املالية للمؤسسة

 

 . 2013إ�   2010سة لم �ّع  تقار�ر حول �شاط ا بالنسبة إ�  السنوات من تبّنن أّن املؤّس  كما

 

لسنة  2197املذ�ور أعاله وامر ع د  2007لسنة  1867امر ع د قتضيات مل واالفا

20021TP13F

(2)
P1T  رئاسة ا�ح�ومة ال�ي تنص ع�  أن  

ّ
النمر �� ع ي  الوثائق ال ور�ة �غاية امللادقة أو تتو�

القوائم املالية وم اوالت مالس ادارة واملن�انيات التق ير�ة وتقار�ر مراجع ا�حسابات املتا�عة ع�  غرار 

                                                           
ق بإح اث مؤسسة اذاعة التو�سية وطبت تنميم ا اداري واملا�� وطر  سنهاا 2007جو�لية  23املؤرخ ��   (1)

ّ
 .واملتعل

ق بكيفية ممارسة اشراف ع�  2002أكتو�ر  7املؤرخ ��  (2)
ّ
املنشات العمومية وصيغ امللادقة ع�  أعمال التلّرف ف��ا وتمثيل املساامنن  واملتعل

 .العمومّينن �� ايئات تلّرف ا و�سينهاا وتح ي  ال��امات املوطوعة ع�  �اال ا
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فة بالتنمية �ع د من الوثائق �ع  امللادقة املؤسسة  تمّ  وع�  أن 
ّ
 من وزارة املالية والوزارة امل�ل

ّ
كال

ه باستثناء �ع  املعطيات ا�خاّصة باملن�  لوحظعل��ا من قبل وزارة اشراف، 
ّ
انية و�التلّرف �� أن

اعوان و�تنفيذ املشارشع ال يتّم موافاة �ّل من رئاسة ا�ح�ومة ووزار�  املالية والتنمية �ّل فيما يخّل ا 

 .ببقّية الوثائق

 

افلاح لوزارة  2013-2009ولم يتوّل املسّنهون املتعاقبون ع�  اذاعة االل الف�هة 

ية ال اّمة للمؤّسسة حيث لم يتّم موافا��ما بكشوف دور�ة عن اشراف ووزارة املالية عن ارص ة املال

علما بأّن جملة ارص ة . السيولة املالية مثلما تقتضيه ال�هاتيب أو بمناسبة إع اد من�انّي��ا السنو�ة

رة املالية 
ّ
بمختلف ا�حسابات البنكية وال�هي ية للمؤّسسة و�حسا��ا املفتوح ل ى ا�خز�نة العاّمة املتوف

 .د.م 19,960ما ينااز  2013دسسم�ه  31الد التو�سية بلغت بتار�خ للب

 

 الهيال التنظيمي -2

 

1TP14F�ش   ع ي  ا�خطت الوظيفية باملؤسسة

(1)
P1T  ا�خطت العليا  بلغ بالنسبة إ� شغورا

) 12(وم ير مساع  و) 11(وم ير ) 13(وم ير مركزي ) 1(بنن م ير عام اطة  89واملتوّسطة ماموع 

ة م ير  % 100و�ذكر أّن �سبة الشغور بلغت ). 38(ورئيس ملححة ) 14(�ااية م ير و 
ّ
بالنسبة �خط

ة م ير % 69مركزي وم ير مساع  و
ّ
 .بالنسبة �خط

 

  جوان  2009لسنة  630ع د  من امر 3و 2واالفا للفللنن 
ّ
ه لم يتّم إ�  مو�

ّ
 2014تبّنن أن

ا لم يّتم  إع اد بطاقات وظيفية ل�ّل كم. باإلذاعة وطع دليل لإلجراءات يضبت مشموالت �ّل اي�ل

ة مركز عمل باملؤسسة مّما أّدى إ�  ع م
ّ
 ��ت اال ال ع�  غرار  ا أحيانات االو املضبوطة امل اّم  دق

ف باإلشراف ع�  وح ة التقنية 
ّ
امل اّم املو�ولة ل�ّل من �ااية م ير وح ة التقنية والتكنولوجيا وامل�ل

 .والتكنولوجيا
 

ت رئاسة ا
ّ
رات لت�ليف أعوان بخطت إدار�ة أو  ملؤسسة إص ار ع ي  املقّرراتوتول

ّ
واملذك

قة بتسميا��م 
ّ
وظيفية ال تتطابق مع امل اّم املو�ولة ل م طبقا للتنميم ال يك�� أو الّنلوص املتعل

م و�سليم امل اّم وامللّفات بنن املسؤولنن املتعاقبنن
ّ
 . اصلية ودون إجراء �سل

 

 
ّ
رات التلّرف املا��وح ة مر  وال تتو�

ّ
 اقبة التلّرف إع اد ج اول قيادة �شتمل ع�  مؤش

خاذ القرارات الالزمة �� اّبان بناءا ع�   واداري 
ّ
حول  معطياتبما سساع  ادارة العامة ع�  ات

شاط مختلفالّنتائج املحّققة �� 
ّ
 .باملؤّسسة أوجه الن

                                                           
 .مساع  رئيس ملححة وسكرتنه تحر�ر ورئيس قسم ورئيس مكتب ورئيس فر�قدون اعتبار اطت  (1)
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وع�  عمل ع�  إع اد دليل لإلجراءات يتعّنن ال ،وقل  ال��و  با�جانب التنمي�ي لإلذاعة

كما يتعّنن تفعيل ال يا�ل ال االية املتمثلة أساسا �� مراقبة التلّرف والت قيق .تطبيقه إح�ام

 .تحقيقهإ�  بالس�� �� إجاب��ا ال اا�� واو ما �ع  ت املؤسّسة 

 

 النظام املعلوؤا�ي -3

 

حول تطو�ر نمم املعلومات  2011ماي  20املؤرخ ��  10االفا ملنشور الوز�ر اول ع د 

1TP15Fواتلال وألفضل املمارسات الّ ولية

(1)
P1T ن

ّ
ت اس�هاتي�� لإلعالمّية يمك

ّ
، لم تتوّل املؤّسسة إع اد مخط

واو ما أف�ىى إ�  ع ي  الّنقائص ع�  مستوى من تلّور وإنااز نمام معلومات من مج ومت�امل 

 . التا ن�ات والتطبيقات والّسالمة املعلوماتية

 

 ول�ن . عت�ه التطبيقات اعالمّية أداة أساسية لتطو�ر أ�شطة املؤّسسة وحوكم��ا�و
ّ
 تتو�

ه تبّنن استغالل ع داملؤسسة 
ّ
ر  من التطبيقات املّتللة بالتلّرف اداري واملا��، فإن

ّ
ع م توف

ة متا�عة اللفقات ومكتب الضبت والتلّرف �� مقتطعات الوقود وصيان �� ماال إعالمّيةتطبيقات 

 .وسائل الّنقل

 

التطبيقات ا�خاّصة بالتلّرف �� املوارد  ع�  غرار و�ش�و التطبيقات املعتم ة غياب ان ماأل 

قة  وال�ي لم يتّم إدماج االبشر�ة و�إص ار أذون ال��ّود و�التعّ   والّ فع و�اإلش ار 
ّ
مع التطبيقة املتعل

 . باملحاسبة

 

إع اد املعطيات املتعلقة باملسار امل�ي  فق  تبّنن أّن  "املوارد البشر�ة"أّما فيما يخّص تطبيقة 

يتّم بلفة ي و�ة واو ما من شأنه أن يرفع من مخاطر ارت�اب والوطعية ادار�ة لألعوان وتحيي��ا 

  " إنلاف مؤسسات"أّن تطبيقة  كما تبّنن. عن  إع اد اجور  ااطاء أو الس و 
ّ
جوانب  �ع ال �غط

شر�ة ع�  غرار اع اد امل نّية وحاالت ا�حا  من الوظيفة العمومية وإدماأل التلّرف �� املوارد الب

وترسيم اعوان املتعاق ين والساعات اطافية والعطل الّسنو�ة واستثنائية مّما أّدى إ�  مسك 

وظائف احلائية مثل احتساب ع د ال أّن اذه التطبيقة ال تؤّمن كما لوحظ. ملّفا��ا بلفة ي و�ة

 .  عوان وتوزشع م و�لفة اجور وتطّورااا 

 

 بما إبرام صفقة 2013سنة �� و�� ف تال�� النقائص املخّجلة بالتطبيقة املذ�ورة، تّم 

قان بالتلّرف �� املوارد (Modules) د لتحينن منمومة ساأل بإطافة تطبيقتنن فرعّيتنن .أ  38ناازي
ّ
تتعل

                                                           
 . ال�ي �عّ  مرجعية ألفضل املمارسات �� تقنية املعلومات COBITوااّصة منمومة   (1)
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إع اد الشروط و  ة املوارد البشر�ة �� طبت ا�حاجيات أّن ع م �شر�ك وح غنه . البشر�ة و�� املخزون

1TP16Fالفّنية املطلو�ة أف�ىى إ�  ع م تالؤم التطبيقة املقتناة مع النمام اسا�ىي ا�خاّص بأعوان املؤسسة

(1)
P1T 

�ا  ّّ م أو الّ رجة ال�ي ينت�ي إل��ا العون ال تمنع بلفة آلية حيث أ
ّ
فضال عن �وّ�ا . �غينه اللنف أو السل

غة العر�ية املعتم ة من طرف ا�ج ات ادار�ةال تتيح إم�
ّ
ورغم انتفاع أعوان وح ة . انية استعمال ا بالل

  جوان  التطبيقة، مازالت اذه للغر املوارد البشر�ة ب ورة ت�و�نية 
ّ
ة 2014إ�  مو�

ّ
 .غنه مستغل

 

 ا�خاصة بمعا�جة أذون ال��ود الواردة من املستش ر�ن  تطبيقةال كما تبّنن أّن 
ّ
ن من ال تمك

ن من احتساب ر�� للمقابل املا�� و إص ار فواتنه الم 
ّ
ال �شتمل ع�  ج ول التسعنهة مّما ال يمك

 .للومضات اش ار�ة

 

سبة
ّ
ن من معا�جة املسائل  حيثلتطبيقة ا�خاّصة باإلش ار ل وكذلك �ان الشأن بالن

ّ
ال تمك

ن منوال  Sponsoringا�خاّصة باالستش ار 
ّ
من و طيات إحلائّية �� املاال ا�حلول ع�  مع تمك

 .املعا�جة رلية ألذون ال��ّود ا�خاّصة باإلذاعات ا�ج و�ة

  

  جرد مختلف التا ن�ات اعالمية بلفة دورّ�ة علما بأّن آار 
ّ
وتبّنن أّن املؤّسسة ال تتو�

 .واقتلر ع�  امللا�ح املركز�ة دون أن سشمل اذاعات ا�ج و�ة 2012جرد يرجع إ�  ش ر ماي 

 

باعة رغم أامية  اذاعة ولم تقم
ّ
خخ والط

ّ
فاقيات لتأمنن صيانة ا�حواسيب وآالت الن

ّ
بإبرام ات

ر ل ��ا
ّ
ه ال يمكن صيانة .اسطول املتوف

ّ
غياب  الشب�ات اعالمية ال االية بالنمر إ�  وتبّنن كذلك أن

 .أمثلة ل ا

 

2004لسنة  5واالفا ألح�ام القانون ع د  1TP17F

(2)
P1T  2004لسنة  1250ولألمر ع د 1TP18F

(3)
P1T لم تقم ،

لالية إ�  ت قيق دوري بالّرغم من أاّميته �� تاّنب 
ّ
املؤسسة بإاضاع أنمم��ا املعلوماتية وشب�ا��ا ات

 .مرتبطة �شبكة ان�هناتS Sا�حواسيب املخاطر املحتملة ال سّيما وأّن جّل 

 

ه ال يتّم بلفة دورّ�ة تبّنن و 
ّ
�غينه �لمات العبور بخلوص الّسالمة املنطقّية للمنمومات أن

وتطبيقة منح  Tap infoللولوأل لتطبيقة إص ار أذون ال��ّود وتطبيقة الساعات اطافية وتطبيقة 

 .وأفضل املمارسات الّ ولّية �� اذا املاال 2011لسنة  10نشور الوز�ر اّول ع د مل وذلك االفاالتنّقل 

 

                                                           
لنن عن وح ة املوارد البشر�ة بتار�خ   (1)

ّ
نن عن املزّود وممث

ّ
  .10/01/2014محضر جلسة بنن ممثل

ق بالسالمة املعلوماتية 2004فيفري  3املؤّرخ ��   (2)
ّ
  .واملتعل

ق بمعاينه ال 2004فيفري  25املؤّرخ ��  (3)
ّ
 .ت قيق الّ وري وطبيعة الت قيق ودور�ته وإجراءات متا�عة التوصيات الواردة �� تقر�ر الت قيقواملتعل
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 التصرسف �� املوارد البشر�ة -ب

 

 ع�  إثر فلل مؤّسس�ي اذاعة والتلفزة املذ�ور أعاله 2007لسنة  1867نّص امر ع د 

  جوان 
ّ
ه لم يتّم إ�  مو�

ّ
 أن

ّ
  مالس ادارة اق�هاح نمام أسا�ىي ااّص بأعوان اذاعة إال

ّ
ع�  أن يتو�

 .إع اد الّنمام املشار إليه 2014

 

 ا ا�عكس ع� واو م % 18بنسبة  2013و 2009بنن سن�ي باملؤسسة وارتفع ع د اعوان 

ل كتلة . 2009مقارنة �سنة  % 45د و�نسبة .م 27,533 إ�  2013�� سنة  ارتفعت�لفة التأجنه ال�ي 
ّ
و تمث

 .2013من ماموع نفقات التلّرف �� سنة %  87اجور القست اوفر من املن�انية حيث بلغت �سب��ا 

 

قت بتوظ
ّ
ن الّنمر �� اذا ا�جانب من الوقوف ع�  نقائص �عل

ّ
جوء إ�  ومك

ّ
يف اعوان و�الح

 .و�ال�هقيات املتعاوننن ا�خارجّينن

 

 تويي  ععوان -1

 

ة  44اقت�ىى الفلل 
ّ
من الّنمام اسا�ىي ا�خاّص أن ال ينت ب أّي �خص ليشغل أّي اط

 لسّ  شغور بلفة قانونّية �� قانون إطار املؤّسسة الذي يضبت من قبل رئيس ا �ع  أاذ رأي 
ّ
إال

 أّن . وز�ر املاليةو  سلطة اشراف
ّ
ر  إال

ّ
من املوارد البشر�ة  قانون إطار يضبت حاجيات املؤسسة ع م توف

غنه م روسة مع وصف الاتلاصات اعوان وتوزشع م ع�  مراكز العمل، أّدى إ�  ان��األ سياسة 

1TP19Fك�هة انت ابات العشوائيةإ�  عوان و ا توظيف ل

(1)
P1T . بتعّ د 2013إ�   2009وتمّن�ت السنوات من 

أعوان املناولة وطعية عملّيات انت اب وادماأل داال املؤّسسة وفق صيغ مختلفة ع�  غرار �سو�ة 

 تا�عنن ملؤّسسة دار العمل سابقاأو واملتعاق ين �� إطار إس اء ا مات وإدماأل أعوان �� وطعية إ�حا  

إطار العفو التشرش�� العاّم  فضال عن انت ابات عن طر�ق املناظرات وانت ابات املباشرة �� باملؤّسسة

 .وانت اب املباشر لفرد من عائالت ش  اء الثورة وجرحااا
  

 416وفق اذه الّليغ االل الف�هة املذ�ورة  انت ا��م�لغ ماموع ع د اعوان الذين تّم و 

  دسسم�ه  % 36,5عونا أي بنسبة 
ّ
 كبنه ارتفاع الوإزاء . 2013من إجما�� ع د أعوان املؤّسسة �� مو�

                       لع د اعوان وغياب أّي تلّور اس�هاتي�� �� املاال، ت اول مالس ادارة املنعق  بتار�خ

حول إجراء ت قيق لت�خيص حاجيات املؤّسسة ج و�ا ومركزّ�ا وإم�انّية التقليص ��  2014ماي  28

 .ع د اعوان

                                                           
ل وزارة اقتلاد واملالّية بمالس إدارة املؤّسسة تطّر  االل م اوالت املالس بتار�خ  (1)

ّ
بلفة دقيقة لسياسة  2014ماي  28تا ر اشارة إ�  أّن ممث

��ا املؤسسة االل السنوات اانهةانت ابات العشوائية ال�ي تو 
ّ
 .ا
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ّعالة �حضور اعوان مّما ال سساع  ع�  من ج ة أارى، تبّنن ع م إرساء منمومة مراقبة فو 

 
ّ
فق  تّم إسناد . من التأمنن الفع�� لساعات العمل وع�  احتساب ساعات العمل اطافية التأك

فة ومتواترة دون ت�هير 
ّ
رة اللادرة ل إل��ا االفا ا�حاجةاعوان منح الساعات اطافية بلفة مكث

ّ
لمذك

وان الذين انتفعوا بمنح الساعات اطافية االل السنوات �سبة اع وتراوحت. عن رئيس املؤّسسة

و�لغت �لف��ا ا�جملية االل نفس الف�هة من ماموع اعوان  % 48و % 45بنن  2013و 2012و 2011

 .د.أ 1.105ما ق ره 

 

ر املناخ اجتما�� باملؤسسة مّما أّدى إ�  ارتفاع حاالت عطل املر  
ّ
 ل�طو كما لوحظ توت

 
ّ
1TP20Fانتفعوا �عطل ��ذا العنوان حالة ألعوان 17 امن بي�� حالة 24إ�   2013سنة  ام  �� مو�

(1)
P1T  ع  ش ر�

20121TP21Fأفر�ل 

(2)
P1T .م ير وح ة م اّم ع�  غرار أّي ع م ت�ليف م بتواتر حاالت تامي  اعوان و  كما لوحظ

عة الوطنية ورئيس �ااية م ير بالنيابة بالوح ة الفرعية لإلنتاأل باإلذاو  التنسيق املركزي بنن اذاعات

 اتلالرئيس ملححة اعالم وححافة اذاعة بوح ة و  ملححة تنسيق اابار واح اث املنتمرة

رئيس ملححة ال��اعات ورئيس ملححة انتاأل بإذاعة و  ورئيس ملححة اكساء باإلذاعة الوطنية

  .تو�س الثقافية

 

 2013من الع د امل�ي لسنة  في التخوأّدى ع م اح�هام اجراءات ال�هتيبية ع�  غرار 

لة �� الغر  و 
ّ
الع عل��ا ع م لع ي  من اعوان دون إع اد تقار�ر معل

ّ
وذلك تمكنن املعنّينن من اط

و�عطيل سنه العمل  احتااجيةلنمام اسا�ىي ا�خاّص إ�  �عّ د اعتلامات والوقفات االفا ل

 .باملؤسسة
 

1TP22Fواالفا لألح�ام التشرشعية وال�هتيبية

(3)
P1T  ال�ي تجّجر ممارسة اعوان العمومّينن لنشاط ااّص

بمقابل، تبّنن أّن ع دا من اعوان التا�عنن للمؤسسة يمارسون أ�شطة ااّصة صلب مؤسسات 

1TP23Fماارةاذه الوإزاء استفحال . إعالمية سمعية و�لر�ة أارى عمومية أو ااّصة دون ترايص مسبق

(4)
P1T ،

تمّسك اؤالء بالّلبغة  ،عنينن باألمر قل  �سو�ة وطعّيا��موع�  إثر توجيه املؤسسة لتنابيه للم

�ا �� مؤسسات إعالمية أارى    جوان . التطّوعية واملاانّية لأل�شطة ال�ي يمارسّو
ّ
 2014ولم يتّم إ�  مو�

 .  �سو�ة الوطعيات املذ�ورة

                                                           
من . ام  تا ر اشارة إ�  تفاقم ا�خالفات ال�خلية وامل نية بنن رئاسة املؤسسة وع ي  اعوان مّما ح ا بالبع  م��م إ�  ا�خروأل �� عطل طو�لة (1)

تار� ه من م اّمه فعلّيا وإ�حاقه بالقاعة الفّنية املركز�ة  ذلك �ااية م ير الوح ة الفرعية الستغالل املعّ ات والفضاءات بإذاعة الشباب والذي تّم 

سبة مل يرة الشؤون القانونية ع�  إثر إعفا��ا من م اّم ا. 2013جوان  17بمقت�ىى مقّرر بتار�خ 
ّ
 . وكذلك الشأن بالن

 .تار�خ إجراء �غينه ع�  مستوى رئاسة املؤّسسة  (2)
ق بممارسة  1995جانف   16املؤّرخ ��  1995لسنة  83من امر ع د  2خاّص باألعوان  والفلل من الّنمام اسا�ىي ا� 8وااّصة الفلل  (3)

ّ
واملتعل

ية واملؤسسات العمومية ادار�ة واملنشآت العمومية �عنوان م�ّي لنشاط ااّص بمقابل
ّ
 .أعوان الّ ولة وا�جماعات العمومية املحل

رة املوّج ة من �ع  إطارات املؤسسة للرئيس امل ير مثلما او مبّنن بمختلف املراسالت املوّج  (4)
ّ
ة من رئاسة املؤسسة إ�  سلطة اشراف وكذلك �� املذك

وا سماع ع د من اعوان املعنّينن بممارسة �شاط ااّص اارأل املؤّسسة 2013ماي  17العاّم بتار�خ 
ّ
 . والذين تول
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�ن -2 جوء إ�� املتعاوت�ن اخطارجيس
س
   ال�

 

 
ّ
               بتار�خ  ارتفع ع دااد البشر�ة املختلة حيث ر املؤسسة ع�  رصي  اام من املوار تتوف

و�الرغم من إص ار رئاسة . عونا من سلك انتاأل 238ححفّيا و 194فّنيا و 249 إ�  2013دسسم�ه  31

 ت ف��ا ع�  طرورة التعو�ل الّتام ع�  ال�حفينن واملنتانن  2012سبتم�ه  6املؤسسة ملذكّرة �� 
ّ
أك

فة ع�  املتعاوننن ا�خارجّينن تواصل فق  ين ينتمون لإلذاعة، ومق م  ال�هامج الذ
ّ
اعتماد بلفة مكث

جنهام إ�  أارتفع ت 2013�� سنة  فردا 748ع د املتعاوننن فق  بلغ . واعمال اذاعية �هامجالإلنتاأل 

ا حيث بلغ املتعاوننن ا�خارجينن يكت�ىي صبغة قارة أحيان وق  تبّنن أّن الحجوء إ�  .د.م 1,830 حوا��

متعاونا بإذاعة  47متعاونا م��م  208سنوات  5لف�هة  مستمرةاملؤسسة بلفة  املتعاوننن معع د 

  .تطاو�ن

 

املتعاوننن ليبق  ��  التخفي  �� ع دالعمل سنهتكز ع�  مواصلة  وأفادت املؤسسة بأّن 

�ع  اذاعات �عا�  من  أّن اشارة إ�  مع للمؤّسسة  بالتوازنات املالية دون اااللمستو�ات معقولة 

 .نقص �� املختّلنن

 

 الو�قيات  -3

 

1TP24Fعونا 703عونا من جملة  596 انتفعل�هقيات حيث ا ع دا ااما منش  ت املؤّسسة 

(1)
P1T 

وأف�ىى الّنمر . مّما جعل �عض ا مخالفا للقانون �� الّلنف نتات أساسا عن طغوط نقابية  ب�هقيات

 .ّنقائص وااالالت�� اذا ا�جانب إ�  مالحمة ع ي  ال

 

 لسّ   أن ال من الّنمام اسا�ىي ا�خاّص باألعوان  44فل�ن اقت�ىى الفلل 
ّ
يرتق  أّي عون إال

 أّن غياب شغور بلفة قانونّية �� قانون إطار املؤّسسة 
ّ
أف�ىى إ�  اعتماد باملؤسسة قانون إطار إال

 فق  تّم  .م�انيا��ا املاليةإل ة و ححاجيات الفعلية للمؤسسلسياسة ترقيات غنه م روسة وغنه مالئمة 

املطلوب  تح ي  لححاجيات الفعلية دون  2014و 2012و 2011 سنوات  تنميم مناظرات داالية ��

 . تلبي��ا

 

ه يمكن لألعوان الذين ل م  71كما نّص الفلل 
ّ
من النمام اسا�ىي ا�خاّص باألعوان ع�  أن

واش�هط أن . اع ب�هقية �� اللنف حسب ا�ج ارةسنة انتف 12أق مية �� اللنف اد�  ال تقّل عن 

 يتااوز املنتفعون ��ا 
ّ
من ماموع اعوان  % 10تتّم ال�هقية مّرة واح ة �� ا�حياة امل نية للعون وأال

                                                           
 .عونا باعتبارام غنه معنّينن مب ئيا بال�هقية نمرا �ح اثة انت ا��م 416ام وع د 2009جانف   01بلرف الّنمر عن املنت بنن  �ع    (1)
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ر ف��م الشروط 
ّ
ه تّم إقرار ترقية آلية ل�ّل اعوان . �عنوان �ّل سنةاملطلو�ة الذين تتوف

ّ
الذين غنه أن

 .سنوات 10أق مية تفو   ل م

  

عونا من ارتقاء آليا  22والبالغ ع دام  1وتّم كذلك تمتيع �ّل اعوان املنتمنن إ�  اللنف 

 . وذلك �� غياب أّي سن  قانو�  يان� ذلك 2إ�  اللنف 

 

ذين �ساوي أو تفو  ف�هة تامي ام ل�ّل اعوان ال 2011 وأسن ت ترقية استثنائية �عنوان

لت رئاسة . سنة 15مّ ة  2011دسسم�ه  31��م امل نية �� �� اللنف اانه االل مسنه 
ّ
وق  را

�� غياب أّي مرجع �� النمام اسا�ىي ا�خاّص  2011أكتو�ر  24ا�ح�ومة �� اذه ال�هقية استثنائية �� 

 .عونا 94ماموع  وانتفع ��ذه ال�هقية

 

ي �� سنة 
ّ

إثر اجتماع ع�   اتفا تّم  حيث 2014وواصلت املؤسسة ان��األ نفس التم�ى

جنة املركز�ة للتلا�ح بمقّر وزارة الشؤون اجتماعية ع�  إسناد ترقية استثنائية �� الّلنف 
ّ
الح

لألعوان الذين تااوزت مّ ة تامي ام �� أّي صنف من اصناف ال�ّي مّروا ��ا االل مسنه��م امل نية 

فا  إدراأل . 2013دسسم�ه  31سنة �� تار�خ  15
ّ
عونا تمّتعوا  94عونا من جملة  90ونتج عن اذا ات

عونا ��  393طمن قائمة املق�هحنن لل�هقية وال�ي �شمل  2011بال�هقية استثنائية املنازة �عنوان سنة 

��م من انتفاعمّما  2014سنة 
ّ
سنوات من انتفاع م  3�هقية استثنائية ج ي ة �ع  أقّل من ب مك

بما  2014اثر املا�� املرتقب ملشروع ال�هقية استثنائية �� سنة  و�قّ ر . بال�هقية استثنائية السابقة

1TP25Fد سنوّ�ا.أ 870ينااز 

(1)
P1T. 

 

  التصرسف املا�� - 
 

 ؤسك اخحسابية والوفاء بااللو�اؤات اخج�ائية والتصرسف �� السيولة  -1

 

ة لم تتوّل املؤسس ،املذ�ور آنفا 2007لسنة  1867من امر ع د  19و 14االفا للفللنن 

ة إذاعية
ّ
طبت القوائم  2014إ�  مّو�  جوان كما لم يّتم . مسك حسابيات منفردة وااصة ب�ّل محط

قة بالسنوات من 
ّ
 املخّجل كبنه التأانه الو�عزى اذه الوطعية أساسا إ�  . 2013إ�   2009املالية املتعل

ماي  2�� بتار�خ ول�ن �عاق ت املؤسسة مع مكتب محاسبة اار . �� إتمام عمليات القي  املحاس�ي

، فق  تبّنن ع م إيفاء اذا املكتب بال��اماته 2010و 2009إلع اد القوائم املالية ا�خاّصة �سن�ي  2011

                                                           
جوان  17حسب تقييم لألثر املا�� أرفقته املؤسسة بمراسل��ا ال�ي وج ��ا لوح ة متا�عة تنميم املؤسسات واملنشآت العمومية برئاسة ا�ح�ومة ��  (1)

2014  . 
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             �� للغر  نفسهواو ما أف�ىى إ�  فخخ العق  امل�هم معه واعالن عن استشارة ج ي ة التعاق ية 

  .2014أكتو�ر  10

 

�� مناسبة وحي ة وذلك عن  إع اد املوازنة افتتاحية ��   الول�ن قامت املؤّسسة بارد أصو 

جنة ال�ي نّص عل��ا القانون 2007دسسم�ه  31
ّ
 2007لسنة  33 ع د ، فق  تّم ذلك �� غياب تفعيل الح

كما تّم . املذ�ور أعاله وال�ي أو�ل إل��ا تحر�ر كشف �� العقارات وإجراء تقييم شامل لألموال املنقولة

فا  و اذاعة التو�سية  �يس�ي بنن مؤسسالفلل املحا
ّ
كتاع  ودون إع اد التلفزة التو�سية دون ات

ق تح ي  وتقييم اصول وا�خلوم الراجعة ل�ل��مامحضر مش�هك 
ّ
وتبّنن من االل الت قيق �� . يوث

إ�  من القيمة املسن ة للمعّ ات ال �ستن   % 59القيمة ال�ي أسن ت لألصول ال�ي وقع جرداا أّن 

1TP26Fؤّ� ات أو لقاع ة احتساب محّ دةم

(1)
P1T. 

 

  جوان  لمكما 
ّ
ن املؤّسسة إ�  مو�

ّ
من طبت قوائم املقار�ة البنكية لش ر دسسم�ه  2014تتمك

بنن تبّنن وجود ع ي  العملّيات املعلّقة ال�ي لم يّتم إدراج ا محاسبيا وتبّنن وجود فوار   فق . 2009

وتّم الوقوف ع�  ع ي  العملّيات  .لبع  اذه العملياتة أو ال�هي ي ةالبنكيو  ةاملحاسبي ارص ة

ه لم يّتم قي   .�� قوائم املقار�ة البنكّيةيتّم إدراج ا باملحاسبية والبنكية ال�ي لم 
ّ
عملية من ذلك أن

ه تّم  AEQاالص املزّود 
ّ
الذي �عاق ت معه املؤسسة لتا ي  القاعة الفنّية املركزّ�ة بالرغم من أن

كما لم يّتم قي  االص معاليم ال يوانة . د 426.232مة املعّ ات بما سساوي من قي%  80االص 

اذا التأانه حتما ع�  بقّية قوائم و�نعكس . دينارا 100.551املتعلقة بنفس اللفقة بما سساوي 

ن لألاطاء البنكية املحتملة 
ّ
والعمل ع�  املقار�ة البنكية ع�  امت اد �ّل الف�هة مّما يحول دون التفط

 .الح اإص

 

ن و 
ّ
  جوان لم تتمك

ّ
            املؤّسسة من �سو�ة حسابات الر�ت بنن اذاعات �� 2014إ�  مو�

 .2010دسسم�ه  31

 

 �  املؤسسة إ�  ا�حرص ع�  إع اد القوائم املالية ومتا�عة حّحة وشمولية القي  
ُ
وت

 . املحاس�ي ملختلف العمليات وإع اد املقار�ات البنكية �� آجال معقولة

 

أّما بالنسبة لالل��امات ا�جبائية، فق  تحّملت املؤسسة الوما من املورد عن  استخالص ا 

ن و . ملستحقا��ا دون أن تتحّلل ع�  ش ادات �� الغر 
ّ
قل   من التلر�ح ��اوتبعا لذلك لم تتمك

ل ا�خار�� الو�الة التو�سية لالتلا ل ىو�لغ ماموع تلك ا�خلوم . الم ا من املبالغ املحمولة عل��ا

                                                           
  .2009أفر�ل  02 مة جرد وتقييم اصول الثابتة �عق  مم�ىى �� الذي أو�لت إليه م PKFحسب تقر�ر مكتب  (1)



676 
 

د .أ 60د �عنوان اداء ع�  القيمة املضافة و. أ 309ما ينااز  2010إ�   2008االل السنوات من 

 .�عنوان الضر�بة ع�  الشر�ات

 

 Pد.أ 34,489أجرت املؤّسسة الوما من املورد ناازت  كما
P  د .أ 19,587و 2008�� سنة          

  التلر�ح ��ا ل ى ملا� 2009�� 
ّ
وت �  املؤسسة �سو�ة وطعي��ا ا�جبائية . ح ا�جبايةدون أن تتو�

 .القانونيةن املورد �� رجال مع�  التلر�ح با�خلم مستقبال  وا�حرص

  

التلر�ح بالضر�بة ع�  الشر�ات �عنوان سنة  2014لم تتوّل املؤسسة إ�  غاية جوان و 

ت إي اع تلار�ح وقتية للسنوات من  ول�ن. 2013
ّ
�ا لمفإ 2012إ�   2008تول حقا إي اع ال  تتوّل  ّّ

 .ا�جبائية��ا وطعيتلار�ح ّ�ائية لتسو�ة 

 

ن املؤسسة من طرح اداء ع�  الت�و�ن امل�ي 
ّ
 لالنتفاعتلار�ح  لع م إي اع ا ولم تتمك

1TP27Fبالتسبقة ع�  اذا اداء

(1)
P1T  علما بأّن ت�لفة أ�شطة  2013و 2012و 2011وذلك بالنسبة للسنوات

 .د 95.645نوات املذ�ورة الت�و�ن بلغت االل الس
 

 ؤ��اتية التصرسف -2
 

%  8,96 بلغ�تطّور و د .م 32,812ما جملته  2013بلغت موارد من�انية التلّرف �� سنة 

د أي .م 33,689د إ�  .م 26,266نفقات التلّرف االل نفس الف�هة من  وارتفعت. 2009مقارنة �سنة 

املوارد املحّققة �� نفس  2013املنازة �� سنة  وق  فاقت نفقات من�انية التلّرف %. 28,26بنسبة 

 .اعوان تأجنه  د، وشعود ذلك أساسا إ�  ارتفاع ملار�ف.م 0,876السنة بما ق ره 

 

لول�ن 
ّ
��ا القياماملؤّسسة مرفقا عمومّيا ال �� ف عموما لتحقيق أر�اح تاارّ�ة، فإّن  تمث

ّ
 تول

تحقيق من شأنه أن سساع اا ع�   املمكن تحقيق املوارد الّ راسة املسبقة والّ قيقة لت�لفة ال�هامج واب

م �� نفقا��ااملا��  �اتواّز
ّ
 ق  أوىىى 2014ماي  28و�ذكر أّن مالس ادارة املنعق  بتار�خ . والتحك

ات واو ما �عّ  ت به املؤّسسة �� 
ّ
بضرورة تق يم وثيقة ت�هز �لفة الشبكة ال�هماية ملختلف املحط

 .   إجاب��ا

 

اش ار واستش ار أح  أاّم موارد املؤّسسة إ�  جانب مساامة املش�هكنن �� شبكة وُشعت�ه 

 .الك ر�اء ومنحة ال ولة

                                                           
ق بضبت ماال التسبقة ع�  اداء ع�  الت�و�ن امل�ي و�سب��ا وطر  وشروط انتفاع ��ا 2009لسنة  292تطبيقا لألمر ع د   (1)

ّ
 .واملتعل
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           إ�  2009 سنة د ��.م 4,678من  حيث ارتفعتوق  ش  ت امل اايل اش ارّ�ة تطّورا طفيفا 

          �� %  73اايل اش ار ناازت و�ساام اذاعات ا�ج و�ة بنسبة ااّمة من م . 2013 سنة �� د.م 4,754

 .لإلذاعات املركز�ة%  27مقابل  2012سنة 

 

وت عو ال ائرة . املنازةو وق  تّم الوقوف ع�  فوار  ااّمة بنن املوارد اش ار�ة املقّ رة 

قة باملوارد اش ار�ة عن  إع اد املن�انية اعتماد
ّ
ا ع�  املؤّسسة إ�  مز�  إح�ام طبت تق يرا��ا املتعل

 .إناازات السنوات السابقة

 

إ�   2009وع�  صعي  آار، أص رت املؤّسسة �ع  فواتنه ا�خلم بلغت االل الف�هة من 

ق بتخفيضات تاار�ة الستقطاب املستش ر�ن .م 1,456ما جملته  2013
ّ
وم��ا ) د.م 1,231(د م��ا ما �عل

ق 
ّ
ة اذاعة وم��ا م) د.م 0,222(أاطاء �� الومضات اش ار�ة بما �عل

ّ
ا سعود إ�  اس�هجاع موّزع مال

وتبّنن أّن ع ي  حاالت ا�خلم �عود إ�  أاطاء �� ). د 2.149(مقابل اع اد ال�ي لم يتّم بيع ا 

ن  فوتر��ا واو ما سست �� الومضات اش ار�ة سواء عن  بّ��ا أو عن  احتساب �عر�فة اش ار أو ع

 املتا�عة ال قيقة للومضات اش ار�ة و 
ّ

 الفع�� ل ااعتماد منمومة البث
ّ

  .للتثّبت من البث

 

 �  املؤّسسة إ�  مز�  الس�� إ�  البحث عن مستش ر�ن لل�هامج واستقطاب املستمعنن 
ُ
وت

 .و�لفة عاّمة وطع إجراءات دقيقة تخّص �شاط اش ار بما سس م �� تحسنن موارداا ��ذا العنوان

 

شركة ااّصة لتأمنن ا مات ارساليات  مع 2008فيفري  13�عاق ت املؤّسسة �� و 

ية . القلنهة
ّ
              ما جملته 2011-2008االل الف�هة  ��ذا العنوانوق  بلغت جملة امل اايل املتأت

ولوحظ غياب املتا�عة والتأك  من ع د ارساليات ع�ه . 2010د �عود لسنة  30.673د م��ا  69.676

 ).plateforme(الولوأل للموقع املخّلص لذلك 

 

  جوان ول�ن لم تتلّق املؤسسة 
ّ
قة  2014من الشركة املتعاق  مع ا إ�  مو�

ّ
الكشوفات املتعل

إجراءات  تتوّل القيام بأيةفإّن املؤسسة لم  2013و 2012�� سن�ي وعائ ا��ا �ع د ارساليات القلنهة 

 .الحتساب مستحقا��ا واستخالص ا املزّود �� شأن

 

مع شركة أارى ولم �شرع سوى إذاعتا صفاقس والشباب  2014انف  ج 15�� وتّم التعاق  

 املؤّسسة تتوّل  كما لم. با�� املحطات بتلّور أّي مسابقاتلم تبادر �� استغالل اذه ا�خ مات �� حنن 

  جوان  إ� 
ّ
. من م اايل اذه ا�خ ماتل ا  إص ار أّي فاتورة الستخالص القست الراجع 2014مو�

 �خخة من العق  2014إ�  مو�  جوان  ب��ا بأّن ملححة الفوترة لم تتلقجاوأفادت املؤسسة �� إ

 .املذ�ور 
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قة أساسا  ،ومن ناحية أارى 
ّ
تبّنن تأانه �� استخالص املبالغ السنو�ة املستوجبة واملتعل

 ة بم اايل اش ار 
ّ
بذّمة حرفاء املؤسسة ما ق ره  2014جوان  �� مّو� وق  بلغت املستحّقات املتخل

 .سابقة امس سنواتإ�  م��ا ما سعود د .م 3,727

 

ق           
ّ
      القست اك�ه من املبالغ غنه املستخللة بالو�الة الّتو�سية لالتلال ا�خار�� بحوا�� و�عل

أوت  06�� وع�  الرغم من أّن اذاعة قّررت . د.م 1,953 بمبلغا�خاّصة " داما"د وشركة .م 1,568

املؤّسسة �� استحثاث استخالص حيث لم  ع م حرصلوحظ فق  ائيا تتّبع شركة داما قض 2011

 ��  الشركة املعنيةتقم بتبليغ 
ّ
 .2012ماي  07بمحضر إنذار بال فع إال

 

 ة ديون كما تبّنن وجود 
ّ
حاد اذاعات اسالمية بلغت لفائ ة متخل

ّ
 290.659,67ما ق ره  ات

��  وق . 2007ل سنة دوالر أمر��  يرجع القست اوفر م��ا إ�  ما قب
ّ
مة التخ

ّ
اق�هح امل ير العام للمنم

شر�طة توقيع اتفاقية تتعّ   ف��ا مؤّسستا اذاعة  2007عن الّ يون الراجعة للسنوات السابقة لسنة 

ه لم يتّم  2007والتلفزة �س اد الّ يون الراجعة لسنوات 
ّ
  جوان وال�ي تل��ا غنه أن

ّ
 2014إ�  مو�

 اذا نن ملعا�جة التنسيق بنن املؤسست
ّ

 . امللف

 

 ؤ��اتيـة التجهيـز -3
 

  من�انية التا ن� من منحة 
ّ
و�تّم . �� من�انية ال ولةلفائ ة املؤّسسة رصودة املستثمار ا تتأ�

االل لفائ ة اذاعة و�لغت اعتمادات ا�جملية املحّولة . صرف اعتمادات وفقا لتقّ م تنفيذ املشارشع

وتراجعت النسب  .د م��ا.أ 10.443,722د تّم اس��الك .أ 17.202,194ملته ما ج 2013-2007الف�هة 

وذلك  2012�� سنة %  9,59إ�   2007�� سنة %  76السنو�ة الس��الك املنحة ا�خاّصة باالستثمار من 

 . جّراء طعف �سق استثمار والتقّ م �� إنااز املشارشع

 

�� ال�هماة علما وأّن  قلة ال قة واو ما سعكس كما لوحظ تواتر �غينه طبيعة املشارشع امل�هماة

العمل مستقبال ع�  "وزارة املالية دعت املؤّسسة �ع  املوافقة ع�  �غينه موطوع املشارشع امل�هماة إ�  

1TP28F"حسن طبت ال�لفة التق ير�ة �حاجيا��ا عن  تق يم مشروع من�اني��ا السنو�ة

(1)
P1T. ت وزارة  كما

ّ
تول

قة بمنح العنوان الثا�  لسنة املالية إلغاء �ّل أوامر ا
ّ
ا�خاّصة باملؤّسسة بما ف��ا  2013للرف املتعل

1TP29Fاملبالغ غنه املاّم ة من قبل ملا�ح امانة العاّمة للملار�ف

(2)
P1T. 

 

                                                           
 .2014جانف   22املؤّرخ ��  214املكتوب ع د   (1)

(2)
 . 2014ماي  19و 13ادر�ن تباعا عن �ّل من وز�ر اقتلاد واملالية وادارة العاّمة للملا�ح املش�هكة برئاسة ا�ح�ومة املؤّرانن �� وفقا للمكتو�نن الل  
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ه تّم الشروع �� 
ّ
قت باقتناء تا ن�ات تنفيذ إجراءات إبرام  امس ولوحظ أن

ّ
صفقات  �عل

تّم �ع  اعالن عن طلبات العرو   فق  .جميع مراحل او��يئة مقّرات ثّم الع ول ع��ا دون إتمام 

ة �� طبت حاجيات املؤسسة واللعو�ة �� إنااز 
ّ
اعتباراا غنه مثمرة واو ما سعكس غياب ال ق

وأفادت املؤّسسة بأّن ت اول املسؤولنن ع�  رئاس��ا وع�  وح ة التقنية الق تلّورات . املشارشع

ر ع�  أدال ارتبا�مختلفة نتج ع��ا مراجعات للمشارشع و 
ّ
 . إناازاا رزنامةا �� متا�عة تنفيذاا وأث

 

تّم اعالن عن طلب عرو  دو�� القتناء مع ات إذاعية لتا ي  تا ن�ات  و�� اذا الشأن،

بمبلغ  2010مار   27��  إح ى الشر�ات اجنبيةإبرام صفقة مع  وتّم إثر ذلك .القاعة الفنية املركز�ة

ه تّم . د.أ 606,840دل أورو أي ما سعا 319,389
ّ
 أن

ّ
ش ر جو�لية من نفس السنة �غينه موطوع  ��إال

1TP30Fالطلب بإعادة �شكيل تركيبة املع ات التقنية ومراجعة توظيف ا�خوادم حسب متطلبات العمل

(1)
P1T  مع

املحافمة ع�  نفس الت�لفة املالية للمشروع دون إبرام مححق �� الغر  حيث اقتلرت املؤّسسة ع�  

 . ة تتضّمن التغينهات ال�ي تّم اتفا  �� شأّ�ا مع املزّودإمضاء وثيق
   

اعتماد ع�  قائمة �سليم ج ي ة غنه مطابقة لقائمة التا ن�ات نتج عن اذه التغينهات و 

وأشارت املؤّسسة . بالعر  اص�� باإلطافة إ�  غياب وثائق تثبت إنااز ااتبارات الفنية ع�  املعّ ات

 اذه الل
ّ

ه تّم �عينن �جنة ت قيق اارجية أعّ ت . فقة او محّل تحقيقبأّن ملف
ّ
وأفادت بإجاب��ا بأن

علما بأّن التقر�ر املذ�ور تضّمن نفس ااالالت اجرائية ال�ي  2015تقر�را �� الغر  �� ش ر مار  

 .وقفت عل��ا دائرة املحاسبات
 

ق صفقة كذلك و�ذكر �� اذا الشأن
ّ
وح ات إنتاأل  5قمية و استوديواات ر  3 باقتناء تتعل

ق باقتناء معّ ات إذاعية لتا ي   2009فيفري  17حيث تّم ع�  إثر امللادقة �� 
ّ
ع�  كّرا  شروط �عل

وامس وح ات إنتاأل لإلذاعات ا�ج و�ة ) إذاعة صفاقس واملنستنه(تا ن�ات استوديوانن إذاعينن 

. استوديو إذا�� بإطافة 2009ن جوا 23 �� د �غينه موطوع كرا  الشروط.أ 800 بلغبمبلغ تق يري 

 . ش را 16وأّدت اذه التغينهات إ�  تأانه �� استالم ال��ائ  للمعّ ات بما يز�  عن 
 

* 

  

       *        * 
 

ت ير مؤّسسة اذاعة التو�سية مرفقا عمومّيا إذاعّيا �� ف إ�  تلبية حّق املواطن �� إعالم 

ت والب ائل اذاعية االل الف�هة اانهة واحت ام املنافسة �� ع ي  القنوا ظ ور وإزاء . حّر ومتنّوع
                                                           

ث مع إطافة أج زة مراقبة للب 512*512إ�  لوحة ر�ت مركز�ة ذات ق رة  128*128لوحات ر�ت مخّللة للقنوات اذاعية ارععة ذات ق رة  4من   (1)

 ).وج از تنسيق بنن القاعة الفنية ومختلف استوديواات اذاعية
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ن من ارتقاء بنشاط ا
ّ
وطبت  املش   السم��، أ�حت املؤّسسة  م عّوة إ�  طبت اس�هاتياّية تمك

ة إذاعية
ّ
 تحر�ري ل�ّل محط

ّ
  .ات

 

ات ا 
ّ
رة لبع  املحط

ّ
ر املؤسسة ع�  موارد وإم�انات تفو  بكثنه تلك املتوف

ّ
ذاعية وتتوف

ية أساسا من معاليم ومنح و  ةالبشر� املواردا�خاّصة ع�  غرار 
ّ
من ل ا  مرصودةاملالية ال اّمة املتأت

ت إ�  مستو�ات 
ّ
ا��ا ت ن

ّ
الّ ولة والفضاءات والتا ن�ات التقنّية املتنّوعة غنه أّن �سب استماع إ�  محط

مع ع د من اذاعات ا�خاّصة ال�ي أصبحت ال تتالئم مع إم�انّيا��ا وال ور املنوط �ع  ��ا مقارنة 

 .  م يمنة ع�  املش   السم�� بمختلف مناطق البالد

 

وطمانا الستمرار�ة أداء املؤسسة لنشاط ا ع�  الوجه امثل، بات من الضروري تطو�ر 

با
ّ
ت شب�ات براما ا وإنتاجا��ا اذاعّية باالستناد إ�  دراسات علمية وأدوات قيس تتيح ��خيص متطل

 .املستمعنن وإح�ام إع اد ال�هامج وتقييم ا وال�هو�ج ل ا طمانا لنااح ا

 

ل املخزون اذا�� السم�� جزءا من الذاكرة الوطنية ومن املوروث الثقا�� للبالد واو 
ّ
و�مث

ما يفر  ع�  املؤّسسة  العمل ع�  املحافمة عليه ااّصة ع�ه جرده ورقمنته وتوفنه ظروف ا�حفظ 

  . املالئمة له

 

تبق  املؤّسسة مطالبة با�حرص ع�  تطو�ر نمام املعلومات ل ��ا ااّصة  ،وع�  صعي  آار

من االل العمل ع�  طمان ان ماأل والت�امل بنن مختلف تطبيقااا اعالمية وإع اد دليل لإلجراءات 

شاط وج اول للقيادة بما سساع  ع�  تأمنن م اّم ا ع�  الوجه امثل
ّ
 .وتقار�ر للن

 

مة ملسارام امل�ّي  كما
ّ
ت �  املؤّسسة إ�  حسن توظيف أعواّ�ا والتقّي  بال�هاتيب املنم

 . والس�� إ�  تنقية املناخ اجتما��

 

ق بالتلّرف املا�� واملحاس�ي، فإّن املؤّسسة مطالبة ااّصة باالن��اء من إع اد 
ّ
أّما فيما يتعل

كما ت �  إ�  إح�ام . ا ا�جبائية �� أقرب رجالو�سو�ة وطعّي�� 2013-2009قوائم ا املالّية للف�هة 

ن من إح�ام برماة املشارشع وإناازاا
ّ
 .التلّرف �� من�انّي��ا بما يمك

 

ول�ن �ان املرفق العموم  ال �� ف أساسا لتحقيق أر�اح مالية، فإّن ااتالل التوازنات املالية 

، ال ولةدعم ة واعتماداا أساسا ع�  ا الذاتيللمؤّسسة جّراء ارتفاع نفقات �سينهاا وطعف مواردا

ن من تحسنن وطع ا املا�� إح�ام ع�  املؤسسة  يتعّنن
ّ
ترشي  نفقا��ا وتطو�ر موارداا الذاتية بما يمك

 .ع�  مخّللات الّ ولة اعتماد املتواصلوا�حّ  من 
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 مؤسسة اإلذاعة التونسية  ردّ 
 

I-  قنيةاإلنتاج اإلذاعي واستغالل الفضاءات والتجهيزات الت 
 

 اإلنتاج اإلذاعي -أ
 

   التغطية اإلذاعية -1
 

تمت مراسلة الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي قصد توسيع مجال تغطية 

حتى تشمل كامل تراب الجمهورية  FMاإلذاعة الوطنية على موجات التشكيل الترددي 

ية بالتنسيق مع والعمل جاري على تحسين جودة بث اإلذاعات المركزية والجهو. التونسية

 .الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي
 

 برمجة الشبكات اإلذاعية -2
 

تتحرك اإلذاعة التونسية ضمن سياق سياسي وإعالمي وطني جديد يساعدها على 

االنتقال تدريجيا من المرفق الحكومي الذي سيطر عليه طرف اجتماعي واحد إلى مرفق 

 .تلف مكونات المشهد الوطنيعمومي يقف على نفس المسافة من مخ
 

ولقد أثبتت االنتخابات التشريعية والرئاسية نجاح هذه المؤسسة في ضمان مبادئ 

الحياد والنزاهة الكاملة في التعاطي مع مختلف الفاعلين السياسيين وهو ما أكدته تقارير 

 .الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري
 

مؤسسة من خط تحريري نابع من وظائف المرفق ويعكس هذا التوجه الجديد لل

 .اإلذاعي العمومي والقائم أساسا على الحرية واالستقاللية والحرفية
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وتحاول المؤسسة بمختلف فروعها المركزية والجهوية يوميا إنتاج مضامين تلبي 

 .حق المواطن في اإلعالم ويحقق المواطنة من خالل التعبير والمشاركة

راطونية بين مختلف إطارات المؤسسة وأبنائها في مختلف وبعد اجتماعات ما

االختصاصات، األخبار والبرمجة  والتقنية واإلدارة تم االتفاق على إبراز خصوصيات كل 

. محطة بما ينسجم مع أهداف مجال تخصصها والسياق االجتماعي الذي تتحرك فيه

والوظائف لعل من أبرزها ن تلعب عددا من األدوار أفاإلذاعات الجهوية مثال مطالبة ب

في ذلك وتحفيز الطاقات  يالمساهمة في سياقات التنمية المختلفة بل هي المحرك األساس

اإلبداعية الكامنة واحتضان أهلها وتكون صوتا حقيقيا للمواطن إنصاتا لمشاغله واالرتقاء به 

 .نحو المواطنة الحقيقية
 

ريفية حيث يجري اآلن إعداد وسيتدعم هذا التوجه أكثر مع انطالق الشبكة الخ

وثائق توجيهية لكل محطة على حده تساهم في تجويد منتوجها وترتقي بها إلى أكثر حرفية 

إذ سيخضع و. ومهنية ابتعادا  على  النمطية والتماثل فيما ينتج ويحث على التميز والتفرد

ركزية إعداد الشبكات البرامجية إلى نموذج سيتم توجيهه إلى مختلف المحطات الم

 .والجهوية
 

ولئن تشكو المؤسسة غياب تكامل حقيقي بين مختلف فروعها إال  أن التوجه العام 

يرتكز اآلن على ضبط إستراتيجية واضحة المعالم في التعاون والتكامل من خالل آلية أولى 

تعقد  vidéo conférenceبدأت بالفعل تتمثل في اجتماعات دورية  تعتمد الصوت والصورة 

بين رؤساء تحرير اإلذاعات المركزية وتشمل الحقا اإلذاعات الجهوية وفي مرحلة  يوميا

 .ثانية  واضعي الخارطات البرامجية
 

وضمانا لمردودية أفضل عند صياغة الشبكات البرامجية، انطلقت المؤسسة في 

وضع هيئات تحرير لكل إذاعة مازالت في حاجة إلى الدعم بحكم حداثتها، حيث تنكب  

سة على مأسسة هذه اآللية قانونيا من خالل إصدار نصوص ومذكرات عمل تفضي المؤس

 .إلى أكثر شفافية في اختيار البرامج أو معديها ومنفذيها
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وفي محيط يتميز بالمنافسة والتحوالت السريعة على مستوى التكنولوجيات الحديثة 

لت المؤسسة تجربة العمل دخ ،وما تتيحه من إمكانيات هائلة في التعرض للرسائل اإلعالمية

المبني على الدراسات العلمية المتعلقة بقيس نسب االستماع أو التفاعل مع التقارير التي 

 .تعدها الهيكا
 

ومواكبة لتوجهات نظريات اإلعالم واالتصال الحديثة التي تعتبر المتلقي الفاعل 

إذاعة يعبر فيه المواطن لكل ) serveur(األول في إنتاج الرسائل اإلعالمية تم تركيز خدوم 

 . عن مشاغله وآماله واحتياجاته من اإلعالم وكذلك تقويم ما يقدم إليه من مضامين

اإلذاعة التونسية في حاجة إلى مشروع إصالح حقيقي يخرجها  وخالصة القول أنّ 

من المكبالت البيروقراطية إلى مؤسسة إبداعية تسير بأساليب إدارية تختلف تماما مع 

 .العمومية األخرى المؤسسات
 

 اإلنتاج الدرامي والموسيقي -3
 

 الدرامياإلنتاج  -3-1
 

تعود محدودية مساهمة اإلنتاج الدرامي صلب شبكات المحطات المركزية إلى 

السياسة التي توختها اإلدارات السابقة لإلذاعة التونسية والتي دائما ما تعللت بقلة اإلمكانيات 

 .ة صياغة  األولويات المتعلقة باإلنتاج اإلذاعي برمّتهالمالية وهو ما يطرح مسألة إعاد
 

ه تّم في غضون أّما بالنسبة لسير العمل بمصلحة اإلنتاج الدرامي، تجدر اإلشارة أنّ 

إعداد مشروع متكامل لتحريك اإلنتاج الدرامي والمسرحي والنهوض به حيث تّم  2014سنة 

ءات في النقد وكتابة السيناريو إحداث لجنة لقراءة النصوص تتوفر على أفضل الكفا

 .واإلخراج اإلذاعي لدراسة واقتناء المشاريع الدرامية المتميزة
 

مسلسالت مختلفة  10على إنتاج  2015سنة في وفي هذا اإلطار تمت الموافقة 

تاريخي، كوميدي، اجتماعي، شبابي، لألطفال، ديني، تاريخي معاصر، وكان :  األصناف
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أّن األعمال إلى بل أبناء مصلحة الدراما تمثيال و إخراجا مع اإلشارة اإلنجاز والتنفيذ من ق

المتعلقة بالسنوات الفارطة أغلبها من صنف التمثيليات وليست بالمسلسالت التي تعتبر إنتاج 

 .إذاعي ضخم
 

ه في إطار ترشيد النفقات والضغط على كلفة اإلنتاج اإلذاعي وتجدر المالحظة أنّ 
وقد  .لف هذه اإلنتاجات الدرامية في كل المحطات اإلذاعية العموميةتّم بث واستغالل مخت

. طراف المعنية جهوّيا ومركزياالقى هذا التوجه القبول والتقدير من قبل المستمعين واأل
هذه خطوة مهمة على درب النهوض باإلنتاج الدرامي وتعزيز حضوره مستقبال في كل و

 .والجهوي على حد السواءالشبكات اإلذاعية على المستوى المركزي 
 

وكلبنة أولى لهذا التوّجه، تميزت اإلذاعة التونسية في حفل اختتام مهرجان اإلذاعة 
بالجائزة الفضية " األوابد"بحصول المسلسل التاريخي ) 2015سنة (       والتلفزيون 

دفع  مبدئيا في لنجاعة هذه اإلستراتيجية ونجاحهاللدراما التاريخية، وهي إشارة واضحة 
 .اإلنتاج الدرامي اإلذاعي

 الموسيقى -3-2
 

نجاز بعض إب 2008أّما بخصوص مصلحة الموسيقى ورغم اكتفاءها في سنة 

األعمال المتعلقة باإلكساء اإلذاعي وبعض األعمال الخاصة، فإّن التوجه الجديد وخصوصا 

هذه المصلحة ، تطّور نشاط 8بعد اقتناء معدات تسجيل موسيقى متطورة وتجهيز أستوديو 

لفائدة اإلذاعة الوطنية دون ذكر " تونس البّية " نجاز منوعة إفي الفترة األخيرة وذلك ب

بإذاعة الشباب المذكور صلب التقرير وكذلك من خالل تأمين تسجيالت " مواهب"برنامج 

وأعمال موسيقية لفائدة الفنانين والمبدعين بمقابل وهي خطوة على درب تحفيز هذه 

 .    تنويع نشاطاتها من خالل برنامج موسمي يتم ضبطه الحقاالمصلحة و
                                   

 الترويج للبرامج واألعمال اإلذاعية  -4
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فيما يتعلق بالترويج للبرامج واألعمال اإلذاعية في مجلة اإلذاعة نشير إلى أن 

مجية مرتبطة بدورية فصلية الشبكات البرا مجلة اإلذاعة هي شهرية في دوريتها كما أنّ 

بداية من سنة (وال يكاد يخلو عدد من أعداد المجلة ...) صيف / رمضان / شتاء  -خريف(

من التعريف ببرامج اإلذاعة أو بالمنشطين أو بالمذيعين، كما ال يكاد يخلو عدد من ) 2014

ن األهداف أعداد المجلة من الحديث عن نشاط وحدة الدراما والموسيقى باألساس، وهذه م

 .األساسية للمجلة
 

ه ا فيما يتعلق بضعف مردودية المجلة من الناحية المالية مقارنة بكلفتها، فإنّ أمّ 

يمكن مقارنتها حسب تصور الكلفة الجملية في التقرير بالمردودية المالية لعديد األقسام 

ليست تجارية   فهذه األقسام بما في ذلك المجلة. األخرى مثل األخبار والدراما والموسيقى

وال تهدف إلى تحقيق ربح مادي بل هي نوع من الخدمات التي تقدم للمستمع بما أنها من 

ويبقى قرار اإلبقاء على مجلة اإلذاعة من عدمه من مشموالت السيد . صميم عمل اإلذاعة

 .الرئيس المدير العام لالذاعة التونسية
 

 التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية -5
 

اإلذاعة التونسية إلى دعم حضورها وتفعيل عضويتها في المؤسسات  تسعى 

واالتحادات المهنية الدولية واإلقليمية التي تنتمي إليها واالستفادة قدر اإلمكان مّما يتيحه ذلك 

 .ااالنتماء من منافع أخذا وعطاء

وتتمثل أهم المعوقات التي تحول، في بعض األحيان دون الحصول على قدر عال 

 :   المنافع والخدمات فيما يليمن 
 
تفاوت المنظمات واالتحادات المنتمى إليها من حيث حجمها  وإمكانياتها وانتظام  -

أنشطتها وتوفرها على آليات عملية للتبادالت البرامجية والمهنية فعلى سبيل المثال ال يمكن 

للوسائل السمعية  مقارنة ما يمتاز به اتحاد إذاعات الدول العربية أو المؤتمر الدائم

والبصرية بحوض البحر األبيض المتوسط من هيكلة ونشاط وإشعاع بحالة الضعف وغياب 
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برامج  وآليات التبادل التي تميز االتحاد اإلفريقي لإلذاعة والتلفزيون أو اتحاد اإلذاعات 

 .اإلسالمية
الحاجة إلى ربط وحدة العالقات الخارجية بمنظومة االستغالل اإلذاعي  -

الشبكات الداخلية لتراسل الملفات بما يتيح  النفاذ إلى المضامين اإلذاعية ويمكن من تنشيط و

 حركة التبادل الخارجي مع الشركاء 
الحاجة إلى مزيد التنسيق بين اإلذاعة التونسية والتلفزة التونسية في معالجة  -

مات واالتحادات بعض الملفات واإلشكاليات الشتراكهما في تمثيل تونس لدى بعض المنظ

 .المهنية
 

استغالل الفضاءات والتجهيزات التقنية والمحافظة على  -ب
 المخزون السمعي

 

  استغالل الفضاءات والتجهيزات التقنية وصيانتها -1
 

تم إحداث فريق صيانة وفق مذكرة داخلية يشرف عل متابعة وصيانة جميع 

 .التجهيزات اإلذاعية
 

تقنية بدأت فعليا في تطبيق أغلب التوصيات التي اإلدارة ال كما نود إفادتكم أنّ 

وردت بالتقرير المذكور أعاله وستعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة إليجاد حلول 

 . للمشاكل الواردة بهذا التقرير في أقرب اآلجال
 
 رقمنة المخزون السمعي   -2
 

 ،ةبعد تسمية إطار سامي  لإلشراف وتسيير وحدة التوثيق واألرشيف والرقمن

 تسعىشرعت الوحدة في جرد األشرطة وتنظيمها قصد حمايتها من التلف قبل رقمنتها و

شراكة لتوفير حاويات لحفظ األشرطة من العتمادات الضرورية واإلاإلدارة العامة لتوفير 

 .التآكل بسبب األكسدة التى لحقت بها جّراء وجودها بحاويات معدنية
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II- التصرف اإلداري والمالي 
 

 لمؤسسة وتنضيمهاتسيير ا -أ
 

 تسيير اإلذاعة  -1
 

بالنسبة للنقطة المتعلقة بعدم إدراج المسائل الخاصة بمتابعة قيس نسب االستماع 

المؤسسة غير متعاقدة مع مكتب سبر أراء يقوم بمّد المؤسسة بنسب االستماع بصفة  فإنّ 

المؤسسة دورية وقد تم إثارة هذه النقطة في اجتماعات مجلس اإلدارة حيث رأت رئاسة 

هذه المهمة يجب أن توكل إلى هيئة وطنية ويجب أن تكون الخدمات المقدمة  السابقة بأنّ 

وبالتوازي مع  .ة النسب واألرقامغير مدفوعة األجر لضمان الحياد وشفافية اإلجراء وصحّ 

اعتماد التمشي المرحلي لقيس  2014ماي  28ر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ ذلك قرّ 

تماع بواسطة اتفاقية اشتراك في خدمات إحدى المكاتب المختصة في قيس نسب نسب االس

بعرض  2014ديسمبر غّرة المؤسسة تقوم منذ  االستماع التي تتميز بالمصداقية علما وأنّ 

النسب التي تتحّصل عليها وحدة اإلشهار من مكاتب سبر اآلراء دون مقابل على أنظار 

 .جدول األعمالمجلس اإلدارة وأصبحت نقطة قارة ب
 

المؤسسة بصدد التفعيل  بالنسبة للنقطة المتعلقة بتقارير التدقيق الداخلي فإنّ و
التدريجي لهذه الوحدة وقد تم تكليفها للقيام بمهام تدقيق بعدد من مراكز العمل وهذه التقارير 

 . هي تحت الدرس وسيتم عرضها الحقا على أنظار مجلس اإلدارة
 

متعلقة بمتابعة برمجة المحطات اإلذاعية فقد تم أخذها بعين ال لنقطةا أّما بخصوص
اجتماع مجلس اإلدارة االعتبار وأصبحت تعرض بصفة دورية كنقطة قارة بجدول أعمال 

 .2014ديسمبر  غّرة وذلك منذ
 

بالنسبة للنقطة المتعلقة بضبط السياسة العامة للمؤسسة في الميدان وفيما يتعلّق 
 .عالم المجلس بهذه النقطة في أقرب اآلجالالفني والتجاري سيتم إ
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بالنسبة للنقطة المتعلقة بضبط القوائم المالية فقد قامت المؤسسة بضبط القوائم و
تم عرض القوائم و .2015جوان  19في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  2009المالية  لسنة 
 .2015أوت  21على أنظار مجلس اإلدارة بتاريخ  2010المالية لسنة 

عقود البرامج ومتابعة إنجازها ومختلف الوثائق الدورية فسيتم أّما بخصوص 

أخذها بعين اإلعتبار بالتنسيق مع مجلس اإلدارة والوحدات المعنية بالمؤسسة مع العلم وأنه 

على أنظار  2011-2010-2009تم عرض عقد برامج مؤسسة اإلذاعة التونسية لسنوات 

وطالب أعضاء المجلس بإصالح مشروع غير  2009ماي  13مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 .ه لم يتم إحالته على رئاسة الحكومةأنّ 
 

بالتداول في التوضيفات المالية فستقوم وحدة المالية بالتنسيق مع  أّما في ما يتعلّق

وحدة البناءات والنقل والمعدات والتزود بالقيام باستشارة في الغرض لدى البنوك للحصول 

 .ض األفضل والتعاقد معهعلى العر
 

فقد تم إدراج هذه النقطة ضمن اجتماع مجلس اإلدارة  ،بخصوص تقرير النشاطو

حيث تم عرض تقرير النشاط الخاص بالسداسية  2015أوت  21                   بتاريخ

 .2015األولى لسنة 
 

كومة ووزارة فقد تمت مراسلة رئاسة الح ،بكشوفات السيولة المالية وأّما فيما يتعلّق

 .المالية في الغرض
 

 الهيكل التنظيمي  -2
  

في خصوص التسميات بالخطط الوظيفية فهي تخضع لمعيار الكفاءة ويتم اتخاذ 

قرارات التسمية بالتنسيق بين رئاسة المؤسسة والمسؤولين المباشرين عن األعوان 

 .واإلطارات المزمع تسميتهم في حدود الميزانية المتاحة لذلك
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فقد تم إعالن طلب عروض في الغرض وقررت  ،وص دليل اإلجراءاتفي خصو
إعالنه غير مثمر والدعوة إلعادة  2010ديسمبر  11لجنة الصفقات في اجتماعها بتاريخ 

 .صياغة كراس الشروط وسيتم دعوة المصالح المعنية إلعداد كراس شروط جديد
 

المؤسسة بصدد التفعيل  فإنّ  ،بالنسبة للنقطة المتعلقة بعمل وحدة مراقبة التصرفو
 .التدريجي لهذه الوحدة حيث تقوم هذه الوحدة حاليا بإعداد التعهد المحاسبي للنفقات

 

 

 

 

 النظام المعلوماتي -3
 

تدقيق في السالمة المعلوماتية من  بمهمة 2015قامت اإلذاعة التونسية خالل سنة 

ئي لهذه المهمة وتبعا للتقرير النها (Security System Consulting)طرف شركة 

والمالحظات التي وردت به بخصوص النقائص على مستوى التجهيزات والتطبيقات 

والسالمة المعلوماتية ستشرع اإلذاعة التونسية في إعداد مخطط استراتيجي لإلعالمية 

 .نجاز نظام معلومات مندمج ومتكاملإسيمكن من 
 

سيتم القيام باستشارة ف عةصيانة الحواسيب وآالت النسخ والطباوأّما في ما يخّص 

نجاز استشارة بعنوان إتم  فقد صيانة الشبكات اإلعالمية الداخلية وبخصوص .في الغرض

 .لتجديد الشبكة الداخلية والمشروع في طور اإلنجاز 2015 سنة
 

 Sage RH, Sage:  والمتكونة من التطبيقات التالية  SAGEتم اقتناء منظومة و

Compta, Sage Gestion commerciale, Sage immobilisation.  وهي تطبيقات مندمجة

بعنوان سنة  استشارةسوف يتم إعالن و .على أن يتم إستغاللها من طرف اإلدارات المعنية

يتم إعالن كما  .لتفادي النقائص المسجلة SAGE RHلتطوير تطبيقة الموارد البشرية  2015

تدقيق تم إجراء و .اإلشهار والإستشهارإلقتناء تطبيقة خاصة ب 2015إستشارة بعنوان سنة 

خالل سنة  (Security System Consulting)  في السالمة المعلوماتية من طرف شركة
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وسيتم إرسال نسخة من التقرير النهائي لهذا التدقيق للوكالة التونسية للسالمة  2015

 .  المعلوماتية
 

 التصرف في الموارد البشرية -ب
 

بأعوان  من النظام األساسي الخاص 180و 179قا للفصل وف :وظيف األعوان ت -1

ه يمكن لرئيس المؤسسة القيام بانتدابات عاجلة طبقا مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية فإنّ 

 .لعقود عمل تلبية لحاجيات ملحة 
 

عمليات تسوية وضعيات األعوان المتعاونين تمت استنادا  من جهة أخرى، فإنّ و

تضمنت موافقتها على عمليات ) رئاسة الحكومة(ة اإلشراف لمكاتيب صادرة عن سلط

 .االنتدابات سالفة الذكر

ا بخصوص االنتدابات المنضوية في إطار العفو التشريعي العام فإن هذه أمّ 

 .اإلجراءات جاءت تطبيقا لمنشور السيد رئيس الحكومة الصادر في الغرض
 

األعوان، فإن اإلدارة وفي ما يخص عدم إرساء منظومة رقابة فعالة لحضور 

تعمل حاليا وفقا لبطاقات الحضور إلى أن يقع تركيز منظومة المراقبة اآللية خالل األيام 

ه تّم تركيز منظومة البصمة باإلدارة المركزية وبدأ العمل بها القليلة القادمة مع اإلشارة أنّ 

المنظومة صلب جميع مع العلم أّن اإلدارة العامة بصدد تركيز هذه  2015أكتوبر  غرة منذ

 .المحطات اإلذاعية
 

ا في ما يتعلق بالنقطة الخاصة بإسناد األعوان للساعات اإلضافية، فإن وحدة أمّ 

الموارد البشرية تتلقى بصفة دورية اقتراحات الرؤساء المباشرين لألعوان للذين أنجزوا 

اس يتم تطبيق ساعات عمل إضافية بمختلف الوحدات واإلذاعات والهياكل وعلى هذا األس

 .مختلف هذه المقترحات
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اإلدارة سعت في الفترة األخيرة إلى رفع المظالم عن  بالنسبة لحاالت التجميد، فإنّ 

كل األعوان الذين ثبت تضررهم سابقا و ذلك من خالل دراسة مختلف الحاالت ووضع 

 .تقرير شامل في كافة الحاالت
 

اللجوء أحيانا للتعامل مع المتعاونين يتم  :لى المتعاونين الخارجيين إللجوء ا -2

الخارجيين في حاالت استثنائية قصد تلبية حاجيات ملحة  على مستوى البرمجة اإلذاعية ال 

ر لدى األعوان القاريين، هذا وتسعى المؤسسة حاليا إلى ترشيد هذه الوضعية  تتوفّ 

 .وازنات الماليةوالتقليص من عدد المتعاونين ليبقى في مستويات معقولة ال تخل بالت
 

هذه العملية  فإنّ  ،1بالنسبة لترقيات األعوان المنتمين إلى الصنف : الترقيات  -3

 .ممضى بين الطرف اإلداري والجانب النقابي تمت وفقا لمحضر اتفاق
 

سنوات،  10سنة جمود، الترقية اآللية  15(ا بالنسبة للترقيات األخرى أمّ 

ت لمكاتيب صادرة عن رئاسة الحكومة تضمنت موافقتها ها استندفإنّ ) المناظرات الداخلية

على مختلف هذه اإلجراءات على غرار ما تم بالتلفزة التونسية ووفقا لمحاضر جلسات 

 .واتفاقيات تمت في الغرض مع النقابة األساسية للمؤسسة

 

 التصرف المالي –ج
 
والتصرف في  الجبائية بااللتزاماتوالوفاء  مسك الحسابيات -1

 ولةالسي
 

فقد تم التعاقد مع  2010و 2009في خصوص إتمام انجاز القيد المحاسبي لسنة 

 2009لية لسنة اوتم المصادقة على القوائم الم 2014ديسمبر  12بتاريخ  خاصّ مكتب 

 19من طرف مجلس اإلدارة بتاريخ  وعرض تقرير مراقب الحسابات والمصادقة عليه

 .2015جوان 
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بإيداع مشروع  قام المكتب الخاصّ فقد  2010الية  لسنة ا في خصوص القوائم المأمّ 

سيتم عرضها الحقا على و 2015جويلية  07بتاريخ  2010لسنة            القوائم المالية

 .أنظار مجلس اإلدارة ثم مراقب الحسابات للمصادقة عليها
 

تمام فقد تم تكليف مكتب من أجل إ 2012و 2011ا بالنسبة للقوائم المالية لسنة أمّ 

 .2012و 2011جميع العمليات المحاسبية 
 

ا في خصوص ضبط قوائم المقاربة البنكية فقد تم إنجاز جميع المقاربات البنكية أمّ 

وتم على إثر ذلك تسوية  2012و 2011وفي طور التثبت بالنسبة لسنوات  2010و 2009لسنة 

 .2013إلى  2009 حسابات الربط بين اإلذاعات لسنوات
 

وص اإللتزامات الجبائية في ميدان الضربة على الشركات والتصاريح ا في خصأمّ 

 2008الجبائية فسيتم إيداع تصاريح نهائية إثر المصادقة على جميع القوائم المالية لسنوات 

 .2014إلى 
 

ا في ما يخص إيداع تصاريح االنتفاع بالتسبقة على األداء على التكوين المهني أمّ 

بلغ التسبقة المراد االنتفاع بها مع العلم أن المؤسسة تقوم بدراسة لم تقم اإلدارة بتحديد م

إخراج مهمة التكوين من حت إشراف مباشر لإلدارة العامة وإلحداث مركز تكوين يكون ت

ها إلى المصالح الوحدة الفرعية للتكوين واإلرتقاء صلب وحدة الموارد البشرية وضمّ 

اإلدارة العامة منكبة على إعداد برنامج  رة أنّ المرتبطة بالرئيس المدير العام مع اإلشا

 .ه سيتم تقديم طلب في االنتفاع بالتسبقةئعلى ضو 2016تكوين لسنة 

 ميزانية التصرف -2
 

قامت اإلدارة المالية  ،في خصوص كلفة اإلنتاج التي تعهدت اإلدارة بإنجازها

جمع  وهي بصدد للمؤسسة بمراسلة مديري اإلذاعات في خصوص هذا الموضوع

 .المعطيات في الغرض
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 2015قامت اإلدارة المالية خالل السنوات  ،بالنسبة للميزانية التقديرية لإلشهار

بمّد مصالح وزارة المالية بإنجازات السنوات الفارطة عند مناقشة الميزانية مع  2016و

أن مع العلم  2016د لسنة .م 5,200و 2015د لسنة .م 5مصالحها المختصة وتم رصد مبلغ 

 .د.م 5,113قد بلغت  2014إنجازات سنة 
  

على التنسيق ) الوحدة المالية( قد حرصت الكتابة العامةفا فيما يتعلق بالفوترة أمّ 
بين مختلف اإلذاعات وحثها عبر مراسالت عديدة للحرص على إحترام بث الومضات 

مختصين  المتعهد بها كما هو منصوص عليه في أذون التزود نظرا لعدم وجود مشرفين
أخطاء في تمرير  ذلك نتج عن وقد. ومتفرغين كليا لتتبع عمليات البث في مختلف اإلذاعات

الومضات اإلشهارية طبقا للمتفق عليه مع التذكير أن الوحدة المالية تقترح الربط مع 
منظومة البث قصد إحكام التثبت والمراقبة لتمرير الومضات بالتنسيق مع األطراف 

المشرفين على مصالح اإلشهار والوحدة المركزية لإلشهار واإلستشهار المتداخلة وهي 
 .ومصلحة الفوترة

   

استخالص كل مستحقات اإلذاعة التونسية  2015أوت  04تم مؤخرا أي بتاريخ و
المتعلقة بعائدات اإلرساليات القصيرة طبقا لالتفاقية المبرمة في الغرض وذلك إلى حدود 

 .لتعامل مع الشركةيقاف اإتاريخ  2013جانفي 
 

قامت اإلذاعة التونسية بمراسلة فقد ا بخصوص مؤيدات إثبات المبالغ المستحقة أمّ 
لمدها باإلثباتات والكشوفات ) OOREEDO-ORANGE-اتصاالت تونس(المشغلين الثالث 

اتصاالت تونس أكدت على أنها ستمد اإلذاعة التونسية  مع العلم أنّ . الالزمة في الغرض
 .2015شوفات الناقصة قبل موفى أكتوبر بكامل الك
 

تلقت اإلذاعة التونسية نسخة من فقد  ،Jet Multimediaأما بالنسبة لشركة 
وبعد تعهدها  2014الكشوفات الوقتية المتعلقة بالعائدات المالية لإلرساليات القصيرة لسنة 
مية للتثبت في عدد من قبل الوحدة المالية التي أصبح لها كلمة سر للدخول للمنظومة اإلعال

قامت اإلذاعة التونسية  ،اإلرساليات القصيرة ومدنا بالكشوفات النهائية بعد تحيينها
 .بإستصدار فاتورة في الغرض وسيتم إرسالها إلى المزود ليتم خالصها
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 : ا بالنسبة لمتابعة الديون المتخلدة بذمة الغيرأمّ 
 

ارة المالية الوكالة عديد المرات الوكالة التونسية لإلتصال الخارجي راسلت اإلد -

لتمكين المؤسسة من استخالص مستحقاتها ثم راسلت اإلدارة العامة رئاسة الحكومة العديد 

الملف مازال لدى القضاء فإّن  DAMAشركة  أّما بخصوص. م نتلقى ردالمن المناسبات و

ع الشركة قضائيا ويعود سبب تأخير تتب) 2015أكتوبر  21جلسة بتاريخ ( لمتابعة مستحقاتنا

 : إل السببين التاليين
 

 .محاوالت فّض النزاع بالحسنى مع الشركة المدينة -

انتظار مآل االستشارة التي أعلنت عليها المؤسسة قصد اختيار شركة محاماة  -

شركة اإلخوة دربالي "إلنابة اإلذاعة التونسية لدى القضاء والتي توجت بإبرام إتفاقية مع 

 .2012أفريل  19يخ بتار" للمحامات
 

لم يكن لدى أّنه  بالنسبة للتأخير الحاصل في االستخالص يعود سببه إلىأّما 

المؤسسة دليل إجراءات أو وثيقة تحدد طريق االستخالص منذ إحداث مؤسسة اإلذاعة 

بإحداث هذا الدليل وذلك بعد عرضه             التونسية وقد تالفت المؤسسة هذه النقطة 

 02               ن قبل أعضاء مجلس اإلدارة وتمت المصادقة عليه بتاريخومناقشته م

وجود أعوان استخالص لدى اإلذاعة التونسية كما يعود ذلك أيضا إلى عدم . 2013ديسمبر 

تم تكليف رئيس مصلحة الفوترة بمهمة االستخالص وبعد مالحظة السيد  وقد. منذ إحداثها

على أن العمليتين االستخالص والفوترة  غير " ف عباسمكتب عبد اللطي"الخبير المحاسب 

طالبت الوحدة المالية العديد من المرات بتدعيمها بعون  "incompatible"متالئمة 

 .2013خالل سنة  استخالص ولم تلب اإلدارة العامة هذا الطلب إالّ 

 

  ميزانية التجهيز -3
 

توصيات وزارة المالية والمتمثلة لتم األخذ بعين االعتبار  ،بالنسبة لميزانية التجهيز

العمل مستقبال على حسن ضبط الكلفة التقديرية لحاجياتها عند تقديم مشروع ميزانياتها " في 
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فقامت اإلذاعة التونسية بإعداد بطاقة مشروع لكل المشاريع التي تم تقديمها صلب " السنوية

كما أنه تمت . لمشاريعمع دراسة جدوى ألهم ا 2016ميزانية اإلذاعة التونسية لسنة 

بعد  2014و 2013االستجابة لفتح إعتمادات العنوان الثاني لمؤسسة اإلذاعة التونسية لسنة 

  .2013أن تّم إلغاء أوامر الصرف المتعلقة بسنة 
 

أّم��ا  بخص��وص طل��ب الع��روض ال��دولي القتن��اء مع��دات إذاعي��ة لتجدي��د تجهي��زات 

ال�ذي  2013جويلي�ة  24اإلدارة المنعق�د ف�ي  ت�م ع�رض المل�ف عل�ى مجل�سفق�د القاعة الفني�ة 

أوصى باإلسراع ف�ي مراس�لة س�لطة اإلش�راف لتكلي�ف إح�دى هياك�ل التفق�د الخارجي�ة للقي�ام 

   .بالتقصي في الملف المذكور وتم ذلك
 

هيئة الرقابة العامة للمصالح  تم تعيين لجنة عن ،وبناءا على رأي مجلس اإلدارة

 11الصادر عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ  19ة عدد العمومية بمقتضى إذن بمأموري

: وتضمن المقترحات التالية 2014وقدمت اللجنة تقريرها في شهر مارس  2013سبتمبر 

يتبين من اإلخالالت اإلجرائية والقانونية المسجلة في كافة مراحل إعداد الصفقة وإبرامها « 

الحاصلة في مستوى العرض  وإنجازها تظل قائمة وخاصة منها عدم عرض التغييرات

األصلي على أنظار لجنة الصفقات التخاذ ما يتعين ال سيما في غياب تقدير موضوعي 

لقيمة التجهيزات غير المنصوص عليها بكراس الشروط والتي تم تعويضها بتجهيزات 

 .أخرى ويتحمل مسؤولية هذه اإلخالالت األطراف المتدخلة كل فيما يخصه
 

تقدير وتقييم الخاصيات الفنية للحل البديل واإلقرار بنجاعته وبسبب عدم إمكانية 

مقارنة بالحل األصلي يقترح دعوة مصالح المؤسسة إلى إجراء إختبار فني جديد حتى يتم 

  »  .الوقوف على ماهية الحل البديل وكلفته واتخاذ اإلجراءات الضرورية في الغرض
 

تم تعيين لجنة تدقيق  ،العمومية وبناءا على رأي هيئة الرقابة العامة للمصالح

خارجي بمقتضى المقرر الصادر عن السيد الرئيس المدير العام لمؤسسة اإلذاعة التونسية 

وتضمن المقترحات   2015وقدمت اللجنة تقريرها في شهر مارس  2014ديسمبر  04بتاريخ 

لسنة  74القانون عدد من  9إحالة الملف إلى دائرة الزجر المالي وفقا ألحكام الفصل « :التالية
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المتعلق بتحديد أخطاء التصرف ترتكب إزاء المشاريع  1985جويلية  20المؤرخ في  1985

العمومية وذلك لوجود شبهة أخطاء تصرف حيث ال تتوفر بالملف شروط الرقابة 

الضرورية كما اقترحت اللجنة اتخاذ االجراءات التأديبية الضرورية تجاه المسؤولين 

م بتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذين تداولوا على متابعة المنصوص عليه

 » .تنفيذ الصفقة كل فيما يخصه

 

على لجنة  2015أوت  01ثر ذلك عرضت اإلذاعة التونسية الملف بتاريخ وإ

بعدم االختصاص في البت في الملف  الصفقات باإلذاعة التونسية وعلى إثر قرار اللجنة

ى مجلس اإلدارة قررت مؤسسة اإلذاعة التونسية إحالة الملف على أنظار وطلب عرضه عل

 .مجلس اإلدارة في اجتماعه المقبل


