
731 
 

  انابيب بواسطة النقل شركة 

 
 ش�ل �� 1979 سبتم�� 26 بتار�خ تأسي�ىي عقد بمقت�ىى انابيب بواسطة النقل شركة أحدثت

 العامة ا�جلسة قرار ع�� واعتمادا. بالصناعة امل�لفة وزارةال إشراف إ�� تخضع اسم خفية شركة

مال الشركة للعموم وإدراج أسهمها تم فتح رأس  ،2000 د�سم�� 13 �� املنعقدة للعادة ا�خارقة

من رأس  % 53,58حيث تمثل املساهمات العمومية  و�عت�� الشركة منشأة عمومية. بالبورصة التو�سية

 .2013  جوان �� د.م17,697 مالها الذي بلغ

 

 
ّ
 بالدراسات القيام خالل من وذلك البيضاء املحروقات نقل تأم�ن �� الشركة مهام لوتتمث

 مستلزمات و�ل وا�خزانات انابيب الستغالل الضرور�ة الصناعية املنشآت �ل و��يئة البناءات وإنجاز

 .ا�جمهور�ة تراب ب�امل املحروقات و�سليم والتخز�ن النقل

 

و�ستغل الشركة أنبو�ا متعدد املواد من بن�رت إ�� رادس قصد نقل املواد املكررة أو املوردة 

 باإلضافة باملنطقة الب��ولية برادس املوّزع�ن ت التكر�ر إ�� خزاناتمن قبل الشركة التو�سية لصناعا

 هذه ع�� املنقولة الكميات و�لغت .قرطاج تو�س مطار إ�� رادس ميناء من الطائرات وقود لنقل أنبوب إ��

Pم.أ 1.740 انابيب

3
P   ر  .يمن الكميات املوزعة ع�� املستوى الوط� % 56أي ما يمثل  2013�� سنة

ّ
 ووف

مقارنة بالنقل ع��  % 40رادس اقتصادا �� �لفة النقل بنسبة –انبوب متعدد املواد بن�رت  استعمال

1TP0Fالشاحنات الصهار�ج

(1)
P1T .لت .م 11,950 بمبلغ رقم معامالت 2013حققت الشركة �� سنة  كما د وشغَّ

 .د.م 3,511 د وحققت أر�احا قدرها.م 4,037 عونا ب�لفة بلغت 130خالل نفس السنة 

 

الوقوف ع�� جملة من استنتاجات من خالل إنجاز دائرة املحاسبات ملهمة رقابية غطت  وتم

 و�شاط النقل وتجه��ات البناءات وشملت محاور  2013وامتدت إ�� سنة  2012-2010باألساس الف��ة 

 .اداري  والتصرف استغالل

  

                                                           
 .رادس مقارنة بتعريفة الشاحنات الصهاريج ملسافة مماثلة-باعتماد تعريفة النقل ألنبوب بنزرت (1)
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 املالحظات أبرز 

 

 املحروقات نقل �� انابيب استعمال تطو�ر -

 

استعمال انابيب �� نقل املحروقات واستفادة من مزاياه  تطو�ر إ�� الشركة توّصل رغم

 أو ال��مجة مجال �� سواء اح�ام من أ�شط��ا إ�� مز�د متعّددة حتاج جوانبت اقتصادية والبيئية

 .قصد بلوغ أداء أفضل ملهامها املتا�عة أو التنفيذ

 

 من مدعومة وا�حة اس��اتيجية غياب �ّجل ،انابيب ع�� النقل حصة تدعيم مجال فيف

  اشراف سلطة قبل
ّ
ة حصّ  تتجاوز  لم حيث انابيب ع�� املحروقات نقل ةحصّ  تطو�ر من الشركة نتمك

�� برنامج  اس��دفت �اأ�ّ  ح�ن �� 2011-2007 خالل الف��ة %  53 ةالشركة من نقل املحروقات �سب

مشروع أنبوب  2014مو�� جوان  إ�� فلم �شهد . %79 النسبة إ��عملها لنفس الف��ة تطو�ر هذه 

  كما. 2003  الخخ��ة الساحل انطالقا �� التنفيذ رغم برمجة دخول  ح�� استغالل �� سنة
ّ
رغم و   أن

       2013-2007 �سبة استغالل  خالل الف��ة فإّن  رادس-بن�رت أنبوب استغالل انطالق ع�� سنة 30 مرور

. د.م 4,111 ا حمل الشركة �لفة �� نقص النشاط قدرت بما يناهزمّم   % 71و % 54  ب�ن بقيت م��اوحة

منذ دخول     10 %مطار تو�س قرطاج-كما لم تتجاوز �سبة استغالل أنبوب نقل وقود الطائرات رادس

 .2007  ح��  استغالل �� سنة

 

  متا�عة الكميات وجودة الوقود املنقولة -

 

املرفق العمومي واملحافظة علي ، شهدت �عض عمليات نقل و�خصوص استغالل 

 هذا ملعا�جة الشركة اجراءات الالزمة تّتخذ املحروقات ع�� انابيب نقصا �� الكميات املنقولة دون أن

�� سن�ي  تراوحت عدم اح��ام دور�ة مراقبة جودة الكميات ال�ي يتم �خها حيث نتب�ّ  كما  .النقص

  .املستوجبة اختبارات من % 62و % 28 إجراء اختبارات حسب املواد املنقولة ب�نسبة � 2013و 2012

 

  ةمّد  لمعّد  تضبط داخلية معاي�� تحديد يتم لم ،الصيانة مجال و��
ّ
 ب�ّل  ا�خاصة لالتدخ

 �� نوتب�ّ . عملية مما ال �سمح بإح�ام برمجة عمليات الصيانة و�متا�عة أداء اعوان امل�لف�ن بذلك

 .2013 �� سنة  % 5 إ�� 2010 �� سنة  % 77 من امل��مجة الصيانة عمليات تنفيذ �� تراجع السياق نفس
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لم يتم إجراء عمليات التفقد للشبكة وفق الدورة املعهودة املحددة بخمس سنوات  ،ذلك إ�� �اإلضافةو 

 .املحروقاتمّما قد يتسبب �� اضطرابات �� نقل  2007 حيث �عود آخر عملية تفقد لسنة

 ارتفاق حقوق  -

 

ن وتب�ّ . أرا�ىي ع�� ملك الدولة وأخرى ع�� ملك ا�خواص ع�� وع�� صعيد آخر يمّر انبوب

شبكة انابيب  �شّقها أّن الشركة لم تقم بتسو�ة الوضعية العقار�ة �حقوق ارتفاق لألرا�ىي ال�ي

 1982لسنة  60عدد  القانون  بمنظور  إدراجها وذلك طبقا للقوان�ن وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل ع��

 ممتل�ا��ا حماية قصد الب��ولية املواد نقل قنوات واستغالل ببناء واملتعلق1982  جوان 30 املؤرخ ��

  .�شاطها استمرار�ة وضمان
ّ
��ا كما أبرمت الشركة مع املالك�ن ا�خواص عند ترك�� انبوب عقودا تمك

  .دون أن يتّم تجديدها 2013و 2012 سن�ي��  صلوحي��ا مّدة إن��ت من حق ارتفاق

 

 الصفقات �� التصرف -

 

تقدير حاجيات الشركة وإتباع إجراءات إعداد وتنفيذ  لم يتم إح�ام ،أخرى  ناحية ومن

الطلب العمومي مّما لم �سمح با�حصول ع�� أفضل العروض وفق مبادئ الشفافية واملنافسة 

   من ذلك. و�التحكم �� ال�لفة واجال
ّ
 �� املواد متعدد أنبوب �غي�� واقتناءات أشغال تجميع يتم لمأن

 بلوغ عن  ترتب مما بدقة ا�حاجيات تحديد يتم ولم الوادي حلق لقناة العابر�ن واحتياطي الرئي�ىي ي ئجز 

جال التعاقدية ألحد العقود إضافة إ�� الرفع �� ججم اشغال بمبلغ  ا  أضعاف ثالثة التنفيذ آجال

  . د.أ 681 جم�� ناهز

 

 املعلومات ونظام اعوان �� التصرف -

 

م إطار قانون  إ�� الشركة وتفتقر
ّ
�قيات لالنتدابات التخطيط ينظ

ّ
 ومراقبة املستقبلّية وال�

ق 1989 لسنة 9 عدد للقانون  خالفا وذلك باألعوان املّتصلة اعباء
ّ
واملؤّسسات  باملساهمات واملتعل

 من ا�حاجيات ضبط دون  يحول  أن شأن  من ما وهو ل  واملنّقحة املتّممة والنصوص العمومّية واملنشآت

م البشر�ة املوارد
ّ
 بما املعلوماتية أنظم��ا استغالل دعم يتم لم كما .أعبا��ا و�� استغاللها �� والتحك

��ا مّما املعلومات سالمة ضمان مع حاجيا��ا مع يتما�ىى
ّ
  .أ�شط��امن �عز�ز قياد��ا وإدار��ا ملختلف  سيمك
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I- النقل وتجه��ات البناءات 

 

يمثل أحد ا�خيارات لالقتصاد ��  الذي للشركة مهمة نقل املحروقات ع�� انابيب أو�لت

 الغاز�ة انبعاثات من وا�حد الطرقات ع�� نقلها مخاطر �� لتحكموا ال�لفة مع ضمان استمرار�ة ال��و�د

 حيث املأمول  املستوى  يبلغ لم انابيب بواسطة النقل أن لوحظ وقد .الطرقات اهتالك ومن للشاحنات

�� ح�ن أ��ا %  53�سبة  2011-2007 الشركة من نقل املحروقات خالل الف��ة ةحصّ  تتجاوز  لم

سنة عن انطالق استغالل أنبوب  30 رغم مرورف .�� برنامج عملها لنفس الف��ة  % 79 اس��دفت �سبة

ل مما حّم   % 71و  % 54 بقيت م��اوحة ب�ن 2013-2007 خالل الف��ةرادس فإّن �سبة استغالل  -بن�رت

 .د.م 4,111 الشركة �لفة �� نقص النشاط قدرت بما يناهز

 

مخطط اعمال وعقد برامج الشركة لم يتطرقا إ�� اجراءات  أّن  اطار، هذا �� وتبّ�ن

 نقل امل��مجة للرفع من �سبةمختلف املتدخل�ن �� املشاريع  النخراط إرساؤها الواجب املصاحبة

 .نابيباملحروقات ع�� ا 

 

ت ول�ن
ّ
1TP1Fاس��اتيجية بدراسة سلطة اشراف القيام تول

(1)
P1T  مجال ال��ود وتخز�ن املواد ��

 أهمية النقل بواسطة انابيب وضرورة استفادة من مزاياه خاصة ع�� ترك�� أنبوب أبرزت الب��ولية

ن
ّ
  الساحلو  الوسط جهات تزو�د من يمك

ّ
  إال

ّ
 وإ�� وقانونية اقتصادية تطرق إ�� وضع آلياتال يتّم  لم  أن

 توف�� قصد انابيب ع�� النقل حصة �� للرفع املتدخل�ن و�قية والشركة اشراف سلطة ب�ن املهام توزيع

  .امل��مجة املشاريع إلنجاح الالزمة الضمانات

 

  الوضعية، هذه وأمام
ّ
 ع�� الساحل ولم يتم نقل وقود الطائراتل إنجاز أنبوب الخخ��ة �عط

متعدد املواد إضافة إ�� الصعو�ات ال�ي شهدها أنبوب نقل وقود الطائرات من رادس إ�� مطار  انبوب

 .تو�س قرطاج

 

  احلالّس  ال�خ��ة أنبوب - أ

 

 .املواقع اس��اتيجية ل��و�د البالد التو�سية باملواد الب��ولية أهّم  من الخخ��ة منطقة �عت��

  2000و�� هذا اطار تم �� سنة 
ّ
 الغر�ي والوسط صفاقس جهات تزو�د من نبرمجة ترك�� أنبوب يمك

  .بالخخ��ة الب��ولية املستودعات من انطالقا باملحروقات والساحل
ّ
  إال

ّ
 ،2014 جوان    وإ�� حدود شهرأن

                                                           
 من بت�ليف الب��ول لتوزيع التو�سية الشركة لفائدة "للهندسة �ومات" قبل من 2007 سنة �� منجزة املحروقات وتوزيع تزو�د لقطاع اس��اتيجية دراسة  (1)

 .اشراف وزارة
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الشركة لت�اليف إعداد الدراسات رغم تحمل  انبوب هذا إنجاز ملواصلة الالزمة القرارات اتخاذ يتم لم

 .د.م 2,3 الهندسية واملالية وحقوق ارتفاق ناهزت

 

عزمها إنجاز مشروع أنبوب  2000 �� سنة أعلنت الشركة عند إدراجها بالبورصة فقد

مّما سيمكّ��ا من تحقيق إيرادات  2003الخخ��ة الساحل ليدخل ح�� استغالل بداية من سنة 

  .استغالل من اولت�ن السنت�ن خالل د.م 22,55 إضافية تناهز
ّ
  إال

ّ
 الشروط كراسات إعداد أّن  تب�ن أن

 ،ونصف سنة املدة هذه تتجاوز  ال أن املفروض من �ان ح�ن �� سنوات خمس تناهز مدة استغرق 

 او�� صيغت  �� املشروع واشتمل .2005 د�سم�� إ�� الشروط كراس من او�� الصيغة إعداد تواصلو 

 �خزن  ومستودع�ن استقبال ومحط�ي مساكن - الخخ��ة رئي�ىي أنبوب وخط بالخخ��ة �خ محطة ع��

 املنست�� بمطاري  الطائرات وقود محط�ي إ�� إضافة ومساكن ليتيم سيدي منطق�ي من ب�ل املحروقات

 .باتجاههما مساكن من �نيأنبوب فرع يوخط والنفيضة

 

  مختلف �شر�ك املرحلة هذه �� يتم ولم
ّ
ن لم مما ل�ن �� القطاعاملتدخ

ّ
 التأث�� تفادي من يمك

 واملستغل فقد أبدى مختلف موز�� املواد النفطية. نات املشروعم�وّ  مع مصا�حهم اربضتل السل�ي

 مردودية ع�� السلبية آثاره �سبب املشروع نات�خزانات مركزة بالخخ��ة تحفظا��م حول م�وّ 

 .ورادس بالخخ��ة مستودعا��م

 

إ�� مراجعة عناصر املشروع واستغرق ذلك  2006ال�جوء �� د�سم��  تّم  الوضعية، هذه وأمام

قرابة سنة ونصف حيث أقرت سلطة اشراف التخ�� عن محطة تزو�د الشاحنات ومستودع ا�خزن 

 ويعت�� هذا القرار. من سيدي ليتيم ومساكن م��رة ذلك �عدم اختصاص الشركة �� هذه ا�شطة ب�ّل 

  نتضّم  الذي للشركة التأسي�ىي العقد من لثالثا لفصلل مخالفا
ّ
استغالل "  من ب�ن مهام الشركة أن

  ."انابيب وا�خزانات و�ل مستلزمات النقل والتخز�ن و�سليم املحروقات ع�� �امل تراب ا�جمهور�ة

 

 مردودية تحقيق نتبيّ  للمشروع مالية هندسة دراسات بإعداد 2007 سنة �� الشركة قامتو 

1TP2Fاس��الك وتوقعات د.م 55 وذلك اعتمادا ع�� استثمارات بمبلغ % 25 بنسبة داخلية

(1)
P1T للمحروقات 

Pم.أ 1.136 تبلغ ملناطق املعنية باملشروعبا

3
P .املحددة العناصر �عض أّن  العروض طلب �شر عند تب�ن وقد 

 أفضل ثمن ارتفع فقد  .النشاط وججم ال�لفة حيث من الشركة لتوقعات مخالفة �انت شروعامل ملردودية

 الفوارق  أسباب تحديد د دون أن يتم.م 160 أضعاف التقديرات ليبلغ ةثالث إ�� عل��ا املتحصل العروض

وعرض  ع�� أنظار  الفرز املا�� إعدادو  عل��ا املتحصل العروض وأثمان الشركة تقديرات ب�ن امل�جلة

                                                           
 .2010 سنة توقعات (1)
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 2002د�سم��  17املؤرخ ��  3158من امر عدد  76ألح�ام الفصل  خالفا ال�جنة العليا للصفقات

  .املنظم للصفقات

 

ع�� أنظار جلسة عمل وزار�ة أقّرت  2008مساكن �� جو�لية  -تم عرض مشروع الخخ��ةو 

التخ�� عن إنجاز املشروع �� صيغة أنبوب جديد ودراسة إم�انية استغالل انبوب املخصص لنقل 

ملكيت  بصفة مش��كة إ�� مستثمر�ن  �عود والذيالب��ول ا�خام من ب�� سيدي الكيال�ى إ�� الخخ��ة 

وتم ت�ليف هذه اخ��ة بالتفاوض مع شر�ك��ا قصد . أجانب واملؤسسة التو�سية لأل�شطة الب��ولية

  لم يتّم إ�� ��اية شهر جوان  غ�� .شراء حص��ما
ّ
عرض نتائج هذا التفاوض ع�� مجلس  2014أن

 .الوزراء

 

  مستوى  ع�� اأّم 
ّ
  املعطيات خالل من تب�ن فقد املحروقات، كاس��ال عاتتوق

ّ
 لدى رةاملتوف

 �� تراجع 2010 �سنة واملتعلقة ا�جهات حسب البيضاء الب��ولية املواد ملبيعات للطاقة العامة ادارة

 ارتفاع شأن ومن  .بالتقديرات مقارنة  18 %بنسبة املشروع �شملها ال�ي باملناطق الب��ولية املواد اس��الك

  أن وليةا  بالتقديرات مقارنة املعنية املناطق اس��الك وتراجع او�� استثمار �لفة
ّ
 ع�� سلبا ريؤث

 .املشروع هذال املالية املردودية

 

  ،املقابل و��
ّ
 املسافات �� التقليص ع�� الوط�ي املستوى  ع�� اقتصادية مزايا املشروع ريوف

مليون �لم و�التا�� تفادي الضغط  3.1مليون �لم إ��  8.3 من للمحروقات الناقلة بالشاحنات املقطوعة

شاحنة يوميا والتقليص �� �لفة صيانة الطرقات قدرها  50 عن ع�� الطر�ق الذي �سبب  س�� ما يز�د

1TP3Fد.م 2,5 الفر�ق الرقا�ي بما يناهز

(1)
P1T  ومن مزايا املشروع أيضا التقليص �� مبلغ . 2010بالنسبة لسنة

الفر�ق الرقا�ي  استعمال الطاقة الكهر�ائية عوضا عن القازوال حيث قدردعم املحروقات الناتج عن 

كما يوفر املشروع مزايا إضافية ع�� مستوى . 2010د لسنة .أ 514اقتصاد �� �لفة الدعم بحوا�� 

23,4البيئة تتمثل �� التقليص �� إلقاء كميات ثا�ي أكسيد الكر�ون بالهواء بحوا��  1TP4F

(2)
P1T (kteCO2) . 

 

أحد أهم ال��امات  أيضا يمثل الذي لفوائد اقتصادية والبيئية للمشروعا إ�� أهميةو�النظر 

تبقى الشركة وسلطة اشراف مدعوت�ن إ�� اسراع �� أخذ  ،2000 سنة منذ الشركة تجاه مساهم��ا

ن معّمقة القرار املناسب �� شأن هذا املشروع ع�� أساس دراسة
ّ
من ضبط �لفت  ا�حقيقية وفقا  تمك

للمسار الذي سيتم اختياره وتحدد املزايا وايرادات املنتظرة باعتبار اس��الك الفع�� للمحروقات 

  .باملناطق املعنية باملشروع

                                                           
 .للمشروع اولية اقتصادية الدراسة إطار �� إعدادها تم الصيانة ل�لفة محينة تقديرات باعتماد (1)
 ).2008( والصناعة الطاقة قطاع �� النظيفة بالتنمية املتعلقة املشاريع محفظة حول  تقر�ر : بالصناعة امل�لفة الوزارة (2)
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 نقل وقود الطائرات من محطة رادس إ�� مطار تو�س قرطاج أنبوب - ب

 

برادس  باملنطقة الب��ولية املوّزع�ن يندرج إحداث أنبوب نقل وقود الطائرات من مستودعات

ضمان استمرار�ة وسالمة تزو�د املطار بوقود الطائرات ع�� استغناء  قرطاج �� إطار -إ�� مطار تو�س

سلك هذه الشاحنات م أّن و  عن الشاحنات الصهار�ج ال�ي تمثل خطرا ع�� سالمة املواطن�ن خاصة

  .يتسم بكثافة عمرانية مرتفعة

 

انطالق ��  ع�� عزمها 2000البورصة �� سنة و�� هذا اطار، أعلنت الشركة عند إدراجها ب

��ا من تحصيل ايرادات قدرت والذي 2002�� سنة  املشروع هذا استغالل
ّ
د .م 3,232 بحوا�� سيمك

 . 2004 -2002خالل الف��ة 
ّ
   .سنوات 5أي بتأخ�� تجاوز  2007تواصل إ�� فيفري  املشروع تنفيذ أّن  إال

 

لم تتجاوز  ةالسنو� استغالل  �سبة أّن  ،انبوب استعمال من سنوات سبع قرابة �عد نتب�ّ  كما

قرطاج ال�ي لم تتجاوز -و�عزى هذه الوضعية إ�� ضعف الكميات الفعلية املس��لكة بمطار تو�س  %.10

Pم.أ 936 حيث بلغ مجموع اس��الك2013-2007  من التقديرات خالل الف��ة % 37 �سبة

3 
P مقابل

Pم.أ 2557 تقديرات ناهزت

3
P. أي ما يمثل  3م.أ 552 الشركة خالل نفس الف��ة إ�� نقل سوى  تتوفق ولم

أحد املوزع�ن  واصل قرطاج حيث-من مجموع كميات الوقود املنقولة إ�� مطار تو�س % 59فقط �سبة 

  .استعمال الشاحنات لنقل كميات الوقود الراجعة ل 

 

  بمحط��ا عملوّز تقم بر�ط مستودعات هذا ا لم الشركة أّن  ،الصدد هذا �� نوتب�ّ 
ّ
            ��  إال

                      الرابط خالل اشهر او�� من انبوب يتم استغالل هذا لمو  د.أ 87 ناهزت ��لفةو  2009أكتو�ر 

ي جودة املواد املنقولة ع�� هذا انبوبو  2011سنة 
ّ
و�عزى هذه الوضعية إ�� أّن . ذلك نظرا إ�� تد�

 لمو . املشروع هذا م إ�� الشبكة املنجزة �� إطار 400شبكة قديمة يبلغ طولها الشركة قامت بضم 

  �شرع
ّ
 بمطالبة ع�� إثر قيام ديوان الط��ان املد�ي واملطارات 2013�� سنة  �� معا�جة هذه الوضعية إال

استعمال ذا املوزع بالنظر �� إم�انية تزو�د خزانات الشركة املتواجدة باملطار ع�� انابيب عوضا عن ه

من  3م.أ 346 من نقل ما يناهز 2013-2007وحرمت هذه الوضعية الشركة خالل الف��ة . الشاحنات

ونتج عن ذلك نقص ��  .% 17و % 8ال��فيع �� �سبة استغالل انبوب ب�ن  إم�انية ومن وقود الطائرات

 .فس الف��ةد خالل ن.م 1,470 يناهز بما الرقا�ي الفر�ق قدرها الشركة لفائدة ايرادات

 

قدر الفر�ق الرقا�ي �لفة  ،الطائرات وقود مادة نقل أنبوب استغالل �شاط لضعف وتبعا

 .املذ�ورة الف��ة خالل د.م 4,2 نقص النشاط باعتبار اعباء املباشرة فقط بما يناهز 
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  رادس-نقل وقود الطائرات ع�� أنبوب بن�رت  - ج

 

 وال�ي رادس ميناء ع�� املوردة الكميات طر�ق عن الطائرات بوقود قرطاج تو�س مطار تزو�د يتم

  اس��اتيجية الدراسة و�ينت .الصهار�ج الشاحنات بواسطة أو الشركة أنبوب ع�� اإّم  الحقا نقلها يتم

 بوقود املطار وتزو�د تور�د �� املتدخل�ن تواج  ال�ي الصعو�ات من جملة آنفا إل��ا املشار القطاعية

محدودية البنية اساسية لهذا امليناء من حيث طاقة  ،الصعو�ات هذه ب�ن من و�ذكر .الطائرات

 
ّ
واج  الشركة ت ،ذلك إ�� و�اإلضافة .ليال البواخر لقبول  الالزمة التجه��ات راستيعاب وعدم توف

متدخال عموميا جملة من الصعو�ات الناتجة عن النقص  باعتبارها "�جيل" التو�سية لتوزيع الب��ول

قرطاج وخاصة �� موسم الذروة نتج ع��ا  -ا�خزن مقارنة بالكميات املروجة بمطار تو�س�� طاقة 

1T5Fاأحيانا نفاد للمخزون بمستودعا��

(1) 
1T. 

 

من  �ّل  2011جو�لية  شهر �� وقصد تفادي هذه الصعو�ات، طالبت ادارة العامة للطاقة

بواسطة انابيب بدراسة خيار وشركة النقل " �جيل" شركةالشركة التو�سية لصناعات التكر�ر و 

تور�د الوقود املخصص للطائرات ع�� ميناء بن�رت ثم استغالل أنبوب الشركة املتعدد املواد لنقل 

 .قرطاج ع�� أنبوب الشركة �� مرحلة ثانية-الكميات املوردة إ�� رادس �� مرحلة أو�� ثم إ�� مطار تو�س

ن
ّ
طن  10000ال��فيع �� ججم ال�حنات املوردة من اقتصاد �� ال�لفة عند  من ا�خيار هذا و�مك

          دوالر  3حيث بلغ فارق السعر تباعا  2014و 2013طن قد تدّعمت خالل سن�ي  19000حاليا إ�� 

ن كما. دوالر للطن الواحد 10و
ّ
 2013قيام الشركة بنقل كميات وقود الطائرات املوردة �� سنة  يمك

 من و�التا�� % 7�� �سبة استغالل انبوب املتعدد املواد بنسبة  ال��فيع ألف طن من 182والبالغة 

 .د.أ 71 التقليص �� �لفة نقص النشاط بما يناهز

  

 ل�جدوى  مت�املة دراسة إنجاز عدم املتدخل�ن مختلف ب�ن التنسيق غياب عن نتج وقد

 تدخلها مجال تخّص  دراسة بإعداد انابيب بواسطة النقل شركة قامت حيث للمشروع اقتصادية

 إ�� و�اإلضافة  .الوط�ي املستوى  ع�� املشروع فوائد دراسة دون  فقط لها بالنسبة املشروع نجاح وحظوظ

بتعي�ن �جنة ملتا�عة املشروع تضم جميع  2013ورغم مطالبة الشركة لسلطة اشراف �� جوان  ،ذلك

 
ّ
  املتدخل�ن إال

ّ
 .ذلك ع�� ردا الشركة تتلق لم 2014 جوان شهر غاية وإ��  أن

 

 

 

 

                                                           
 . التقرير السنوي الثامن والعشرون لدائرة احملاسبات (1)
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II- استغالل �شاط 

 

                      ي 3م.أ 1242 مقابل 2013 سنة �� 3م.أ 1740 انابيب ع�� املنقولة الكميات بلغت

  الرقابة وأفضت أعمال .2008 سنة
ّ
 املنقولة الوقود كميات بمتا�عة أساسا قتإ�� وجود نقائص �عل

 .تفاقو�حقوق ار وتثمي��ا و�الصيانة والسالمة  �او�جود�

 

  متا�عة كميات الوقود املنقولة - أ

 

الشركة نقل املحروقات من خزانات الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر ببن�رت إ��  تؤّمن

ز  املوّزع�ن خزانات
ّ
برادس �� إطار دورات �خ تضم جميع املواد وتتا�ع الكميات املنقولة ع�� عداد مرك

 العدادين ��ذين امل�جلة الكميات ب�ن اختالف العملية هذه وتفرز  .بمحطة بن�رت وآخر بمحطة رادس

ما حديثا معّ��ة بأخرى  العدادات بتغي�� ملعا�جت  الشركة تتدخل
ّ
من  %  0.1الفارق  �سبة قار�ت �ل

 .�خها يتم الكميات ال�ي

 

 والدورة او��  2010من سنة  32ع�� غرار عملي�ي �غي�� العداد بمحطة رادس خالل الدورة 

  )% 0.095-(و ) %0.17-(عندما بلغ الفارق تباعا  2011من سنة 
ّ
  إال

ّ
 ن عدم اعتماد هذا اجراءتب�ّ   أن

            الكميات �� النقص بلغ حيث 2009 لسنة 11 رقم ال�خ دورة املثال سبيل ع�� و�ذكر .دائمة بصفة

1T6Fد.أ 137 ناهزت من مجموع الكميات املستلمة و�قيمة%  0.395أي ما يمثل  3م205 

(1)
1T  . وقد اكتفت

��ا من تحديد أسباب النقص امل�جل وذلك هذا الشأن بإعداد تقر�ر تضّم  �� الشركة
ّ
ن عدم تمك

دورة ال�خ  إ�� بالنسبة الشأن �ان وكذلك .عوض احتساب الكميات بخزانات ا�حرفاء و�غي�� العدادات

  الكميات �� النقص إجما�� ليبلغ 3م 72 إ�� الكميات �� النقص ارتفع حيث 2012 جو�لية �� نةاملؤّم  20

  العدادات بتغي�� الشركة تقم لم ذلك ورغم 3م 274 السنة بداية منذ
ّ
ليبلغ النقص  2012�� د�سم��  إال

 .د.أ 272 قيمت  بما  3م 338�� الكميات �� هذا التار�خ 

 

  املستلمة الكميات ب�ن الفوارق  متا�عة إح�ام شأن ومن
ّ
 �� الالزمة باإلجراءات والقيام مةواملسل

  .عن عمليات النقل وأن يدعم عالق��ا مع ا�حرفاء املنجرة ا�خسائر ب الشركة تحمليجنّ  أن شأ��ا

 

كميات وقود الطائرات املسلمة ع�� أنبوب رادس مطار ل  تا�عة اليدو�ةامل تواصل تبّ�ن كما

 هذه �سمح ال وقد  .د.أ 771بمبلغ ناهز  قيس لنظام 2003تو�س قرطاج رغم اقتناء الشركة منذ سنة 

 .املنقولة الكميات قيس �� أخطاء وقوع تفاديب الوضعية

                                                           
الغازوال مادة لسعر وفقا مقدرة (1)

.
. 
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  94/186 عدد للديوانة العامة املذكرة أوجبت آخر، صعيد وع��
ّ
ر خزانات املوزع�ن ع�� توف

 القيسشهادات �عي�� تضمن �حة الكميات ال�ي يتم �سليمها �� هذه ا�خزانات عند ال�جوء إ�� آلية 

1T7Fلألحواض

(1)
1T . 

ّ
  إال

ّ
تم استعمالها  اخزان   73خزانا من مجموع 46 بخصوص الشهادة هذه وجود عدم نتب�ّ   أن

 .مّما ال يضمن �حة الكميات املستلمة ��ذه ا�خزانات 2013و 2012�� سن�ي 

 

 وتثمي��ا املنقولة املواد جودة - ب

 

جودة الكميات املنقولة من أعمال مص�حة السالمة واملحيط ال�ي �سهر ع�� مراقبة  �شوب

املدير التق�ي إشراف  ع�� هذه  واصل من ذلك. املحروقات نقائص قد ال تضمن املحافظة ع�� جود��ا

1T8Fاملص�حة بالرغم من توصيات املركز التق�ي للصناعات املي�انيكية والكهر�ائية

(2)
1T   بإ�حاق  2009�� سنة

 تأم�ن يتّم و�اإلضافة إ�� ذلك، . ستقاللي��اال  ضمانا هذه املص�حة مباشرة باإلدارة العامة للشركة

� عمليات ال�خ خالل �امل اليوم من طرف ثالث فرق �� ح�ن
ّ
مراقبة جودة  تأم�ن فر�ق واحد يتو�

1T9Fالكميات املنقولة مّما لم �سمح باح��ام دور�ة وعدد اختبارات ا�جودة الواردة بدليل اجراءات

(3)
1T  .فقد 

 2012�� سنة   62 %ارات لم تتجاوز بخصوص البن�ين ا�خا�� من الرصاص�سبة إجراء اختب أّن  نتب�ّ 

أما  2013�� سنة  % 53و 2012 �� سنة  63 %و�لغت هذه النسبة ملادة الغازوال. 2013�� سنة  % 48و

                 �� % 50مقابل  2013�� سنة  % 28هذه النسبة لم تتجاوز  فإّن  50بالنسبة ملادة الغازوال 

 .2012 سنة

 

يتم خالل دورة ال�خ استعمال مادة الب��ول للفصل ب�ن املواد املنقولة   أخرى، ناحية ومن

مة مما يفرز خليطا يتم �حب  �� مرحلة أو�� للمحافظة ع�� جودة املنتوجات
ّ
 الحقا إدماج و  املسل

 يخص وا�ح معيار غياب لوحظ وقد .الغازوال ومادة الرصاص من ا�خا�� البن�ين ماد�ي �� محددة بنسب

 لدورات بالنسبة امل�حو�ة الكميات �� هام تفاوت �جل حيث �ح��ا يتم ال�ي ا�خليط كميات ججم

 نم3م 84و 3م 20 �حب التوا�� ع�� تم حيث 2012 لسنة 10و 5 الدورت�ن املثال سبيل ع�� و�ذكر .مثيلة

 املسموح ادماج لنسب تجاوز  أو الحقا دمجها �� صعو�ة امل�حو�ة الكميات ارتفاع عن ��تبو� .ا�خليط

ر أن شأن  من مما ��ا
ّ
 .املنتوجات مواصفات ع�� يؤث

 

 لصناعات التو�سية الشركة و��ن بي��ا امل��مة لالتفاقية وفقا الشركة تمسك آخر، صعيد وع��

ارق ب�ن الكميات املفوترة و حسابات مواد جار�ة للموزع�ن قصد متا�عة الف ،واملوزع�ن التكر�ر

 بمحطة للموزع�ن من قبل الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر وتلك املسلمة لهم من قبل الشركة

                                                           
  .بالعدادات رئي�ىي إنذار حدوث عند حصر�ا لألحواض الثابت القيس آلية الشركة �عتمد (1)
 .2009 السالمة تدقيق تقر�ر (2)
  .ا�حر�ف �غي�� أو املسلمة املادة �غي�� عند إختبار إجراء ضرورة اجراءات دليل أوجب (3)
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ر بالنسبة للشركة عند استالم املوزع لكميات أقل من تلك ئخسا امل�جلة ارق و الف مثلتو  .رادس

 . �� حالة العكس وأر�احا املفوترة من قبل الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر
ّ
 أن

ّ
 تحقق ،إجماال  إال

الحقا  وإدماج  ا�خليط الذي يتم �حب  من مادة الب��ول اقل سعرا تثم�ن باعتبار ر�حا الشركة

 ايجابية النتيجة �� تفاوت وجود نوقد تب�ّ . بماد�ي البن�ين ا�خا�� من الرصاص أو الغازوال ارفع سعرا

 تحليل يتم أن دون  د.أ 1052و د.أ 432 ب�ن تراوحت حيث 2013 إ�� 2009 من املمتدة الف��ة �� امل�جلة

  مدى ع�� للوقوف بدقة مصدرها
ّ
 .�ح��ا يتم ال�ي الكميات تثم�ن �� الشركة قتوف

 

 50و�اإلضافة إ�� ذلك، يتم دمج مجمل كميات ا�خليط املتأتية من نقل مادة الغازوال 

ل الشركة فارقا سلبيا �� السعر  د �� الف��ة .أ 341 بلغ مجمل صلب مادة الغازوال اقل سعرا  مما حمَّ

نت قامت الشركة بإجراء تجارب بيّ  ،الوضعية هذه ولتفادى .2013 إ�� سنة 2010املمتدة من سنة 

الكميات املسلمة مع  املحافظة  من % 1,5بنسبة تناهز  50إم�انية إعادة دمج ا�خليط بمادة الغازوال 

د هذه ام�انية مّما لم �سمح من تفادي الشركة لم �شرع �� اعتما غ�� أّن . ع�� �افة خصائصها

  .ا�خسائر املتأتية من التصرف �� هذه املادة

 

التسريع �� املصادقة ع�� الدراسات ال�ي قامت ��ا �� هذا الشأن قصد  �إ� مدعوة والشركة

 .الشروع �� استغالل هذه ام�انية املتاحة

 

 والسالمة الصيانة - ج

 

� وييفة ال��مجة واساليب والتنفيذ ال�يمن اعمال الرقابية غياب  تب�ن
ّ
متا�عة وضعية  تتو�

 إ�� الشركة تفتقرو  .التجه��ات قصد برمجة ومراقبة عمليات الصيانة من حيث املردودية وال�لفة

ن من إح�ام برمجة عمليات الصيانة ومتا�ع��اتصرّ  منظومة
ّ
ر مّما ف �� الصيانة باإلعالمية تمك

ّ
سلبا  أث

الشركة ال تقوم بإعداد تقار�ر يومية حول عمليات الصيانة  أّن  لوحظ فقد  .عمليات الصيانة إنجاز ع��

اجراءات حيث يتم اكتفاء بإعداد تقار�ر أسبوعية غ�� دقيقة ال  لدليل خالفا وذلك الوقائية املنجزة

 .تتضمن قطع الغيار ال�ي تم استعمالها أو التجه��ات ال�ي تم التدخل بخصوصها

 

 ب�ل ا�خاصة التدخل مدة معدل تضبط داخلية معاي�� تحديد يتم لم ذلك، إ�� و�اإلضافة

ن �� نفس وتب�ّ   .بذلك امل�لف�ن اعوان أداء و�متا�عة الصيانة عمليات برمجة بإح�ام �سمح ال مما عملية

 .2013  سنة �� % 23  إ�� 2010�� سنة   % 77 من امل��مجة السياق تراجع �سبة إنجاز برامج الصيانة
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  أخرى، ناحية ومن
ّ
 4000ر لدى الشركة مخزون من قطع غيار خصوصية يتجاوز عددها يتوف

  جمع املخزون هذا شأن �� تب�ن وقد .د.م 2 منتوج تفوق قيمت 
ّ
مسك حسابية املواد  ملهّم�ي ف ب امل�ل

 الفع�� وت��ير الفوارق وال يتم خالل ا�جرد السنوي مقارنة املخزون النظري باملخزون . والتصرف في 

 . مّما من شأن  أن ال �ساعد ع�� املحافظة ع�� مختلف املواد امل�ونة لهذا املخزون امل�ّجلة
ّ
  علما وأن

 وتفادي املخزون حركة متا�عة ع�� �ساعد ال قد مما يدو�ة بصفة املخزون هذا بمتا�عة القيام يتواصل

 .نفاده حاالت

 

ي يقوم ��ا أ�حاب ارا�ىي ال�ي �ع��ها انبوب إ�� وع�� صعيد آخر، تخضع اشغال ال�

 �ذا� ال��ام وللتثبت من مدى. ترخيص مسبق من قبل الشركة قصد ضمان عدم اضرار باألنبوب

  غ�� .انبوب خط طول  ع�� يومية تفقد بدور�ات السالمة إدارة تقوم اجراء،
ّ
الشركة ال  أّن  لوحظ أن

عملية معاينة  38فمن خالل فحص عينة مت�ونة من . ا�خاص املخالف�ن تتو�� التنبي  �� ابان ع��

شغال أو تدخل من شأن  أن ��دد سالمة انبوب، تب�ن أ وأفضت إ�� اكتشاف وقوع 2013تمت �� سنة 

 �� 
ّ
حالة فقط كما استغرقت عملية  18أّن الشركة لم تتول التنبي  كتابيا �� اّبان ع�� املخالف�ن إال

 .مّدة التنبي  أسبوعا ف��ما تجاوزت حالتان حالة من بي��ا 11يوم�ن أو أك�� ��  التنبي 

 

 سوى  2008 سنة منذ واملنجزة بالسالمة املتعلقة التدقيق مهمة �شمل أخرى،لم ناحية ومن

 الشركة تقم ولم .قرطاج تو�س ومطار بن�رت محط�ي وضعية ع�� بالوقوف �سمح لم مّما رادس محطة

 .سنوات 5 �ل املخاطر دراسة وتحي�ن سنوات 3 �ل دور�ة بصفة الداخلية العمليات مخطط بتحي�ن

 

 ارتفاق حقوق  -د

 

فالحية  أراض �لم داخل 36�لم م��ا  71ع�� طول  رادس-بن�رت املواد متعدد انبوب يمتد

رواد ب عمرانية�لم ع�� مناطق  23هذا انبوب بمسافة  يمّر  فيما أغل��ا �� مناطق أوتيك وا�ختم�ن ورواد

  .وحلق الوادي وسكرة

 

  بنسبة خاص وملك % 35 بنسبة عمومي ملك ب�ن انبوب ��ا يمر ال�ي العقارات ملكية عوتتوّز 

فيما حصلت الشركة بالنسبة لبقية العقارات ع�� �عهد املالك�ن بمنحها حق ارتفاق دون  % 53

  .املطالبة بأية �عو�ضات

 



743 
 

1T10F جوان 30 �� املؤرخ 1982 لسنة 60 عدد القانون  من اول  الفصل وأخضع

(1)
1T1982 ناءب 

 و�حرر  بأمر علي  مصادق امتياز �عقد أو أمر بمقت�ىى ترخيص إ�� الب��ولية املواد نقل قنوات واستغالل

             �� رادس-بن�رت أنبوب استغالل �� شروعها منذ الشركة تتول  ولم .نموذ�� شروط لكراس وفقا

و�غرض إنجاز أنبوب نقل وقود  ،أخرى  جهة ومن .القانون  لهذا طبقا العقار�ة وضعيت  �سو�ة  1984 سنة

 بناء رخصة ع�� ل�حصول  اشراف سلطة إ�� بمطلب الشركة هتمطار قرطاج، توّج -الطائرات رادس

 تنتفع وتبعا لذلك، لم. الشركة لم تتحصل ع�� إجابة ��ذا ا�خصوص غ�� أّن  ،انبوب هذا واستغالل

وإم�انية  الشركة بمزايا القانون املذ�ور آنفا ع�� غرار عدم إلزامية الت�جيل العقاري �حقوق ارتفاق

معاينة اعمال ال�ي من شأ��ا إ�حاق الضرر �س�� عمل القنوات واملحافظة عل��ا وصيان��ا بمحاضر 

 .يحررها أعوان محلفون تا�عون لها

 

 انابيب قائمة نمض للشركة التا�عة املحروقات نقل شبكة إدراج �� اسراع شأن ومن

  أن آنفا إلي  املشار 82-60 بالقانون  عل��ا املنصوص
ّ
أن يضمن و  ممتل�ا��ا حماية من الشركة نيمك

  .استمرار�ة �شاطها

 

 بتطبيق املتعلق 1984 لسنة 793 عدد امر من 15 لفصلل و�اإلضافة إ�� ذلك، وخالفا

لم تقم الشركة بدفع معلوم حوز ارا�ىي التا�عة للملك العمومي والذي بلغ  ،آنفا إلي  املشار القانون 

ما  2013مطار قرطاج وإ�� مو�� سنة -رادس ورادس-مجموع  منذ الشروع �� استغالل أنبو�ي بن�رت

 .د.م 1,272يناهز 

 

 اتفاقيات بإبرام 1983و 1982 سن�ي خالل الشركة قامت ،املواد متعدد انبوب ترك�� إطار و��

  .سنة ثالث�ن ملدة ارتفاق حق تمنحها  انبوب �شقها ال�ي لألرا�ىي ا�خواص املالك�ن مع
ّ
 تحرص لم �اأ�ّ  إال

 .انبوب م��ا يمر ال�ي ارا�ىي ملكية نقل حالة �� لن�اعات التعرض يجن��ا ال مما امتياز هذا ��جيل ع��

 لم مما  الدولة ملك إ�� الراجعة لألرا�ىي ارتفاق بحقوق  انتفاع عقود إبرام إجراءات �عميم يتم ولم

ع��  2006أج��ت الشركة �� سنة  ذلك من  .اضرار بمصا�حها �عدمو  العبور  حق ع�� باملحافظة �سمح

�غي�� مسار أنبو��ا متعدد املواد �� جزئ  املار من قنال حلق الوادي �سبب إعادة ��يئة أحد أرصفة 

   .د.م 3الرئيس السابق وهو ما حمل الشركة �لفة غ�� م��رة بلغت امليناء لفائدة صهر 

 

صلوحية جل عقود انتفاع الشركة بحقوق  2013و 2012ومن ناحية أخرى، ان��ت �� سن�ي 

 ، قامتوللغرض .ارتفاق وهو ما �ستد�� صرف منحة �عو�ض للمالك�ن �عنوان الف��ة ا�جديدة

 بما قدرها الذي د قيمة هذه املنحةيحدلت خب�� لدى املحاكمبت�ليف  2012الشركة �� شهر جو�لية 
                                                           

 50تنقيح  بالقانون عدد  كما واملميعة بالضغطاملتعلق ببناء ومد واستغالل القنوات ذات املص�حة العامة املعدة لنقل سوائل الوقود الغاز واملائعة  (1)

 .1995جوان  12املؤرخ ��  1995لسنة 
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كما قامت الشركة بمراسلة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة لتقدير قيمة  .د.م 3,979 يناهز

  لم لذلك، ونتيجة .الغرض �� التعو�ض لفائدة املالك�ن دون أن تتحصل ع�� رد
ّ
ن الشركة من تتمك

 وقام. 2013و 2012م �عض املالك�ن ملطالب �� الغرض خالل سن�ي تجديد أي اتفاقية رغم تقدي

 .برفع قضايا أمام املحاكم �علقت إحداها بمطالبة الشركة برفع معدا��ا من أراض��م اخر بعضال

 

لم �ستند ضبط قيمة منحة حق ارتفاق ا�جديدة إ�� الوضعية ال�ي أصبحت عل��ا  كما

م��ا بامللك العمومي حيث تم اعتماد املساحات  أجزاء العمرا�ي وإدراج�عض ارا�ىي باعتبار التطور 

ألزمت املالك�ن �عدم البناء ع�� قطع  وال�ي 1984املدرجة باالتفاقيات امل��مة عند وضع انبوب �� سنة 

ارض ال�ي عرضها خمسة أمتار وال�ي تتوسطها القناة ووجوب حصولهم ع�� ترخيص من الشركة �� 

 شأن ومن  .م��ا 12 روع بناء أو منشأة تحت أرضية بالنسبة لبقية املساحة ع�� عرضشأن �ل مش

ن أن الشركة لنشاط الالزمة املساحات ضبط
ّ
 .بدقة وقيم��ا ارتفاق حقوق  مجال تحديد من يمك

 

 ألحد اص�� للمالك دينار 1500 مبلغ بخالص 1982 سنة �� الشركة قامت أخرى، جهة ومن

 ملكية �غي�� إثر وع��  .سنة ثالث�ن ملدة ارتفاق حقوق  عن كتعو�ض انبوب م��ا يمر ال�ي ارا�ىي قطع

أبرمت الشركة عقدا يتعلق بحقوق ارتفاق مع املالك ا�جديد دون  ،2000 سنة �� ارض هذه

وقد ترتب عن هذه . التنصيص ع�� مواصلة انتفاع بحقوقها طبقا للعقد امل��م مع املالك اص��

لفائدة املالك ا�جديد  2008د تنفيذا �حكم صدر �� نوفم�� .أ 507الوضعية تحمل الشركة مبلغ 

  .كتعو�ض عن حقوق ارتفاق

 

III - الصفقات �� التصرف 

 

              صفقات لدعم بني��ا التحتية بقيمة تناهز 2013-2007أنجزت الشركة خالل الف��ة 

�� اجال  م��ا نقائص حالت دون التحكم �� ال�لفة واستفادةملّفا��ا  فحص وأفرز . د.م 6,335

امل��مجة خاصة بالنسبة لصفقة تحو�ل انبوب متعدد املواد وصفقة تفقد شبكة انابيب إضافة إ�� 

  .صفقات أخرى 

 

 املواد متعدد انبوب تحو�ل صفقة -أ

 

تّم ترك��  ،رادس-بن�رت املواد متعدد انبوب ع�� املحروقات نقل استمرار�ة ضمان قصد

 وأيهرت عملية تفقد. أنبوب ثان احتياطي بالنسبة ل�جزء من الشبكة الذي �ع�� قنال حلق الوادي

اعالن عن طلب عروض أف�ىى  2004تم �� شهر ماي  ،الغرض ولهذا .�غي��ه احتياطي ضرورة انبوب
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وقبل إمضاء . يوما 120 مد��ا تنفيذ د وآجال.أ 778إ�� إسناد صفقة أشغال إ�� أحد املقاول�ن بمبلغ 

 اع��اض  ع�� مسار انبوب نظرا 2005عقد الصفقة، أبدى ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ �� مارس 

برمجت  إنجاز عدد من املشاريع الك��ى بذلك املوقع وطالب الشركة بتغي�� مسار انبو��ن الرئي�ىي  إ��

 .واحتياطي

 

 ،العمومية بالصفقات املتعلق امر من 9و 8 الفصل�ن ملقتضيات فاوخال  الوضعية، هذه وأمام

لم تقم الشركة بدراسة دقيقة �ججم اشغال وآجال التنفيذ وتفعيل املنافسة باعتبار ا�حاجيات 

ا�جديدة ال�ي أصبحت �شمل أشغال تحو�ل انبوب احتياطي وانبوب الرئي�ىي إضافة إ�� اقتناء 

الشركة بالز�ادة �� ججم أشغال انبوب احتياطي موضوع الصفقة املشار إل��ا فقد قامت . انابيب

 بقيمة القنوات والقتناء الرئي�ىي انبوب تحو�ل أشغال نجازإل  إضافيت�ن آنفا إضافة إ�� إبرام صفقت�ن

 .د.أ 306و د.أ 1677 التوا�� ع�� بلغت

 

قامت الشركة  ،2006 أفر�ل �� احتياطي باألنبوب املتعلقة الصفقة إبرام وقبل لذلك وتبعا

               بالز�ادة �� الكميات اصلية الواردة بكراس الشروط مما ترتب عن  ال��فيع �� مبلغ الصفقة من

 . د.أ 965د إ�� .أ 778 
ّ
أشهر من إبرام  6أي �عد  2006�� سبتم��  ولم يتم اذن بالشروع �� اشغال إال

 إ�� يوما نظرا 111اليوم إيقاف اذن بالشروع �� اشغال والذي استمر ملدة الصفقة ليتم �� نفس 

  عدم
ّ
 تحو�ل أشغال متقّد  عدم �سبب يوما 189 ملدة ثانية مرة اشغال إيقاف تم كما.انابيب رتوف

تواصل  ،الوضعية لهذه ونتيجة .الشبكة أجزاء بقية مع الر�ط عمليات إلنجاز الالزمة الرئي�ىي انبوب

 .أي ملدة تجاوزت ثالثة أضعاف اجال التعاقدية 2007تنفيذ الصفقة إ�� شهر نوفم�� 

 

لوحظ بالنسبة لصفقة أشغال انبوب الرئي�ىي ضعف �� تحديد  ،ذلك إ�� و�اإلضافة

. د.أ 494و�مبلغ إجما�� ناهز  % 24ا�حاجيات مما انجر عن  الز�ادة �� �عض عناصرها بنسبة 

د حيث تم .أ 303حلق الوادي لوحدها بمبلغ -تحت الطر�ق السيارة تو�س واستأثرت أشغال ا�حفر 

 و�ان من شأن اعتماد الكميات ا�حقيقية لألشغال أن. خطي م�� 388 خطي إ�� م�� 183 ال��فيع ف��ا من

. د.أ 152إسناد الصفقة إ�� صاحب العارض املرتب ثانيا وإ�� اقتصاد �� ال�لفة بما يناهز  إ�� يف�ىي

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  2002لسنة  3158من امر  85قتضيات الفصل وخالفا مل

اعتماد أنابيب بمواصفات  ��إ أدخلت الشركة �غي��ا �� نوعية أشغال ا�حفر تحت الطر�ق السيارة نظرا

 .مخالفة عن تلك املدرجة بالعقد وذلك دون إبرام م�حق �� الغرض
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 انابيب شبكة تفقد صفقة -ب
 

1T11Fسنوات خمس �ل الشركة دأبت

(1)
1T   تقر�يا ع�� القيام بالتفقد الداخ�� لألنابيب قصد التأكد

 2007اعالن �� مارس  ،وتم �� هذا اطار. من سالم��ا من التآ�ل واملحافظة ع�� خصائصها الفنية

وخالفا . وحيد عرض وأفضت عملية الفرز الف�ي إ�� قبول . عن طلب عروض شارك في  أر�عة عارض�ن

املنافسة باعتبار  جنتائ بتقييم الفرز  �جنة تقم لم ،من امر املتعلق بالصفقات 100ملا نص علي  الفصل 

 .بالطلبات املع�ي للقطاع املوضوعية التنافسية والوضعية لكراس الشروط املطابقة غ�� عدد العروض

مثل عائقا أمام توسيع �عض الشروط الواردة بطلب العروض قد ت أّن  إ�� الصدد هذا �� ويشار

املنافسة ع�� غرار شرط ا�خ��ة �� مجال تفقد انابيب الذي ضبط �عشر سنوات حيث لم يتمكن 

سوى العارض الوحيد املقبول فنيا من اح��ام هذا الشرط وأمام عدم مطابقة عرض  املا�� لكراس 

  .تم اعالن عن طلب العروض غ�� مثمر ،الشروط

 

                               عن ، استغرقت عملية الفرز ما يز�د2007العروض �� د�سم�� وع�� إثر إعادة طلب 

 250  
ّ
كما تواصل تنفيذ الصفقة إ�� . د.أ 295بمبلغ  2009�� فيفري  يوما ولم يتم إبرام الصفقة إال

املتعلق تتحصل الشركة ع�� التقر�ر ال��ائي  ولم .أشهر بخمسة مقابل آجال �عاقدية 2012سبتم�� 

 -بأنبوب بن�رت
ّ
 أّن  نوتب�ّ . �عد سنت�ن من انطالق اشغال مقابل مدة محددة �شهر واحد رادس إال

عملية التفقد لم �غط �عض ا�جوانب الهامة �� معرفة خصائص انبوب مثل املستوى املقبول 

 .للضغط داخل انبوب والّسمك املتبقي لألنبوب

 

 2009 د�سم�� فقد �ّجل خالل عملية التفقد �� ،الطائرات وقود نقل أنبوب خصوص �� اأّم 

 
ّ
. ك لللة املعدة للغرض داخل انبوب مما نتج عن  إيقاف العملية  إ�� ح�ن معا�جة هذه الوضعيةتفك

  2011ورغم استئناف التفقد �� ماي 
ّ
 لألنبوب ال��ائية الوضعية ع�� التعرف إ�� ليتم التوّص  لم فإن

 أي 2012 سبتم�� �� الصفقة ف�خ ذلك عن نتج وقد .الغرض �� تقر�ر أي ع�� ةالشرك تتحصل لم حيث

 الشركة تتحصل لم ،2013 جوان �� العروض طلب إعادة وعند .التفقد عملية انطالق من شهرا 40 �عد

 الشركة حصول  عدم الوضعية هذه عن نتج وقد .الشروط لكراس مطابق��ما عدم تب�ن عرض�ن ع�� سوى 

  12  منذ املواد متعدد لألنبوب الداخلية الوضعية تخص تقار�ر ع��
ّ
 إدخال   تم �� اثناءسنة علما وأن

 .�عض أجزائ  ع�� ات�غي�� 

 

 

 

                                                           
2002و 1997و 1993 سنوات خالل التفقد من الصنف هذا الشركة أنجزت (1)

.
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 أخرى  صفقات -ج

 

عدم إعداد  �سبب شهدت �عض استثمارات امل��مجة تأخ��ا �� إبرام الصفقات املتعلقة ��ا

و�ذكر �� هذا املجال صفقة مشروع . العروضكراسات الشروط �� ابان أو �سبب طول آجال فرز 

د .أ 250بمبلغ قيمت   2010تجديد وتحس�ن الية بمحط�ي بن�رت ورادس الذي برمج إنجازه �� سنة 

. وذلك إلضفاء مز�د النجاعة ع�� التصرف �� شبكة نقل املحروقات عند حدوث خلل �� عملية ال�خ

 لصفقة بالنسبة الشأن وكذلك .الشروط كراس دادإع مرحلة استيفاء 2014ولم يتم إ�� مو�� جوان 

ي لم يتم الشروع �� إبرامها �وال 2013 سنة �� امل��مجة د.أ 155 بمبلغ رادس و بن�رت بمحط�ي املبا�ي ��يئة

  .2014إ�� مو�� جوان 

 

 العروض صلوحية مدة اح��ام ع�� دائما الشركة �عمل ال العروض، فرز  آجال خصوص و��

  نتب�ّ  حيث
ّ
م��ا  5استغرق فرز  2013-2010طلب عروض تم اعالن ع��ا خالل الف��ة  16من ب�ن   أن

 انتفاع الشركة ع�� تومن شأن هذه الوضعية أن تفوّ . يوما 381يوما ليبلغ أعالها  180 عن ما يز�د

 إبرام تأخ�� �� �ساهم وأن عروضهم صلوحية �� التمديد العارض�ن رفض صورة �� مقبولة �عروض

 02 عدد العروض طلب املثال سبيل ع�� و�ذكر .استغالل ح�� املشاريع بدخول  وانتفاع اتالصفق

شهرا مما ترتب عن  انقضاء  13 عن ما يز�د رزهف استغرق  الذي امل�خات باقتناء املتعلق 2012 لسنة

 .مدة صلوحية العروض �ستة أشهر رغم التمديد ف��ا �� مناسبت�ن

 

املتعلق باقتناء أجهزة القيس   2011لسنة  3عدد  العروض طلب دشه السياق، نفس و��

ا�� لكميات املواد بخزانات ا�خليط تأخ��ا �� اختيار املزود حيث اق��حت �جنة الفرز إسناد الصفقة 

   .)د.أ150( بمبلغ تقديرات مقابل) د.أ 54( بمبلغ ثمنا اقل عرضال صاحب إ��
ّ
  إال

ّ
ملف  ضياع إ�� نظراو   أن

1T12Fاملزّود عرض

(1)
1T، تدقيق بمهمة بالقيام وأوصت امللف هذا �� النظر للصفقات الداخلية ال�جنة رفضت �� 

  غ�� .الغرض
ّ
  مما املجال هذا �� إجراء أي اتخاذ يتم لم  أن

ّ
 وعدم العرض صلوحية مدة انقضاء عن  بترت

 .الصفقة هذه تنفيذ �� 2014 جوان مو�� إ�� الشروع

 

عدم ا�عقاد اجتماعات ال�جنة الداخلية للصفقات مّما نتج عن  و�اإلضافة إ�� ذلك، لوحظ 

املتعلق باقتناء  2012-02طلب العروض عدد  ،الصدد هذا �� و�ذكر .الصفقات تأخ�� �� تنفيذ �عض

تم فرز  اللذين املتعلق بمهمة التفقد الداخ�� لألنابيب 2013-04امل�خات وكذلك طلب العروض عدد 

  2013وأكتو�ر  2013ع�� التوا�� �� سبتم�� العروض املتعلقة ��ما 
ّ
  إال

ّ
 2014جوان  غاية   لم يتم إ��أن

 .عرضهما ع�� أنظار ال�جنة الداخلية للصفقات

                                                           
 .2012جويلية  04حسب املذكرة املقدمة للجنة الداخلية للصفقات بتاريخ  (1)
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 واح��ام حاجيا��ا ضبط ع�� الدقة مز�د إضفاء الشركة ع�� يتع�ن النقائص، هذه وملعا�جة

  إ�� إضافة ابان �� ��ا استفادة قصد الصفقات وتنفيذ بإبرام املتعلقة واجال ال��اتيب
ّ
 �� مالتحك

 .�لف��ا

 

IV - التصرف اداري ونظام املعلومات 

 

 �� بالتصرف �علقت مالحظات املعلومات ونظام للشركة اداري  التصّرف �� النظر أفرز 

 .املعلومات و�نظام اعوان

 

 اعوان �� التصرف  -أ 

 

م  إ�� الشركة تفتقر
ّ
�قيات ومراقبة اعباء املّتصلة قانون إطار ينظ

ّ
التخطيط لالنتدابات وال�

ق باملساهمات 1989لسنة  9باألعوان وذلك خالفا للقانون عدد 
ّ
 املنشآت العمومّيةو واملؤّسسات  واملتعل

 البشر�ة املوارد من ا�حاجيات ضبط شأن  أن يحول دون  من ل  وهو ما واملنّقحة املتّممة والنصوص

م
ّ
 .أعبا��ا و�� استغاللها �� والتحك

 

 �عض الويائف شغورا ع�� غرار وييفة لت�ّج  ،عونا ع�� التقاعد 14 إثر إحالة فع��

 كما  .انبوب وضعية ملتا�عة مهندس الفرعية لالستغالل بمحطة رادس وكذلك وييفة باإلدارة مهندس

قصد اعداد لسد الشغورات غ�� الفنية  ادارات مدير �اهية وييفة إحداث التنظي�ي بالهي�ل يتم لم

ر أن الشركة املنتظرة �� ويائف املدير�ن املركز�ن وال�ي �ستد�� حسب القانون اسا�ىي ألعوان
ّ
 يتوف

 .سنت�ن تقل عن ال بوييفة �اهية مدير ملدة اضطالع  شرط للم���ح لهذا املنصب

 

 ارتفاعا م�حويا 2013-2011شهدت الساعات اضافية خالل الف��ة  ذلك، إ�� و�اإلضافة

مما ترتب عن  تجاوز �عض اعوان  2010مقارنة �سنة %  87و%  68نسبة تراوحت ب�ن ب تطّورت حيث

وقد استأثر أعوان قاعة متا�عة ال�خ با�جزء اك�� من هذه . السقف القانو�ي للساعات اضافية

 الساعات إ�� ل�جوءا العمل طبيعة �ستد�� ول�ن. % 62و % 48الساعات حيث تراوحت حص��م ب�ن 

  إال ال�خ عملية تواصل لتأم�ن اضافية
ّ
�عضها يتم نتيجة �عو�ض اعوان املتغيب�ن أو  أّن  نتب�ّ   أن

 اليوم �� ساعة 14 تتجاوز  عمل ملدة م��م اعوان �عض مباشرة أحيانا نكما يتب�ّ . املتمتع�ن �عطلة سنو�ة

  .العملا من شأن  أن ينعكس سلبيا ع�� مردودية أداء مّم 
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إ��  2008، تولت الشركة إ�حاق أحد املويف�ن بوزارة الصناعة من جانفي آخر صعيد وع��

وكذلك الشأن . د �عنوان اجور واملنافع اجتماعية.أ 112، وصرفت لفائدت  مبلغ 2010أكتو�ر 

تماعية وصرفت ل  أجور ومنافع اج 2012بالنسبة ملويف آخر تم إ�حاق  بنفس الوزارة منذ شهر أوت 

  إ�� د.أ 83بمبلغ جم�� يناهز 
ّ
من  57و�عت�� هذه الوضعية مخالفة للفصل . 2014شهر جوان  �مو�

النظام اسا�ىي ا�خاص بأعوان الشركة ولالتفاقيت�ن امل��مت�ن �� الغرض مع وزارة اشراف واللت�ن 

ملة ع�� املؤجر بموجب نصتا ع�� �سديد الوزارة �امل املرتبات ومساهمات الصناديق اجتماعية املح

و�الرغم من إرسال الشركة لكشوف ��ذه  ،2014وإ�� شهر جوان . كشف يقع إعداده من قبل الشركة

  املبالغ إ�� الوزارة
ّ
عوان ع�� الذمة باالتحاد العام التو��ىي ا  أحد وضع نتب�ّ  كما  .يتم خالصها لم فإن

ع�� ترخيص مما حملها دون  2012سنة  دون أن تحصل الشركة �� شأن  منذ 2007للشغل منذ سنة 

 .املبالغ هذه استخالصب القيام ن ع�� الشركة�تع�ّ و  .2014د إ�� مو�� جوان .أ 55موجب ألجور ناهزت 

 

III- املعلومات نظام 

 

واملتعلق بتطو�ر نظام  2011ماي  20املؤرخ  ��  10 عدد منشور الوز�ر اول  ألح�ام خالفا

لإلعالمية ع�� املدى القر�ب واملتوسط تضبط  عمل خطة الشركة إعداد،لم تتول اتصالاملعلومات و

مجاالت تحس�ن أداء نظم املعلوماتية واملوارد الواجب توف��ها باعتبار أهداف �شاطها ومخاطر تقنية 

�� حالة تبعية ملكتب الدراسات  يجعلها مّما من ذلك قامت الشركة باقتناء تطبيقات جاهزة. املعلومات

نقص �� عدد أعوان إدارة تقنية املعلومات مّما لم  وجود نتب�ّ  فقد  .تبتطو�ر هذه التطبيقاالذي قام 

 �سي�� ل�جنة الشركة تفتقر ذلك، إ�� �اإلضافةو   .التطبيقات هذه �سمح بتوفر املهارات الالزمة الستغالل

ومات ومتا�عة وتتو�� ضبط مشاريع تقنية املعل �اإدارا� مختلف عن ممثل�ن تضم املعلومات تقنية

وقد نتج عن هذه الوضعية يهور �عض النقائص ع�� . تنفيذها وفق مبادئ الشمولية وادماج

زة واستغاللها
ّ
 .مستوى تطو�ر التطبيقات املرك

 

، ال�ي �غطي أ�شطة ال��ود OPEN PGI قامت الشركة باقتناء تطبيقةو�� هذا املجال، 

واملحاسبة واملالية دون إعداد دراسة دقيقة ل�حاجيات مما لم واستثمارات والتصرف �� امل��انية 

تواصل إصدار طلبات الشراء  فقد  .تغطية �عض ا�شطة ال�ي لها عالقة بمجال هذه املنظومةب �سمح

يدو�ا من قبل ادارات املعنية وإدراجها الحقا باملنظومة من قبل إدارة الشراءات مّما قد يتسبب �� 

وال . كما ال �ساعد هذه التطبيقية ادارات املعنية ع�� القيام بمتا�عة مراحل التنفيذ. أخطاء أو تأخ��

لطلبات صدرت �شأ��ا أذون شراء  بالنسبة �سمح هذه التطبيقة كذلك بمنع إعادة إصدار أذون الشراء

ن هذه التطبيقة من إعداد املقار�ات البنكي .بصدد انجاز
ّ
 ة وم��انيةو�النسبة لنشاط املالية، ال تمك
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ا�خز�نة إضافة إ�� متا�عة التوييفات املالية للشركة ال�ي يتواصل القيام ��ا باستعمال تطبيقة 

  .مكتبية

 

، �شوب تطبيق�ي النشاط التجاري ومتا�عة العدادات نقائص حالت دون السياق نفس و��

 النشاط تطبيقة ويائف مختلف حّ� يو  استعمال دليل توفري ال أن  من ذلك. استفادة بجميع ويائفهما

 سبيل ع�� و�ذكر .بمهامهم للقيام مكتبية تطبيقات إ�� الشركة أعوان �عض  �جوء عن  انجر مما التجاري 

1T13Fا�خط موازنة متا�عة املثال

(1)
1T  ح�ن �� مكتبية تطبيقة باستعمال ال�خ عمليات قسم رئيس هاال�ي �عّد 

 .املطلو�ة البيانات باستخراج التجار�ة التطبيقة �سمح

 

تطبيقة النشاط التجاري ال �غطي �عض جوانب النشاط ال�ي يتواصل متا�ع��ا  أّن  لوحظ كما

�ستغل  ،متا�عة مؤشرات عمليات ال�خ فبخصوص .بصفة يدو�ة أو باستغالل تطبيقات مكتبية

 
ّ
 ساعات كعدد استغالل معطيات مختلف لت�جيل مكتبية تطبيقة النقل عملية بتأم�ن فون اعوان امل�ل

إ�� الت�جيل املحاس�ي  بالنسبة الشأن ذلككو  .ال�خ و�سبة املستعملة وامل�خات والتوقفات لعملا

يتواصل القيام ب  بصفة يدو�ة عند  حيث ا�� لقيمة الفارق ب�ن الكميات املستلمة واملسلمة ل�حرفاء

  .�ل �غي�� �� اسعار أو عند ختم السنة املحاسبية

 

� كما
ّ
�عد جمعا  ما وهو الفوترة إدراج اسعار بالتطبيقة واملصادقة عل��ااملسؤول عن  يتو�

ال �سمح التطبيقة  ،و�اإلضافة إ�� ذلك. لويائف متنافرة قد ي��تب ع��ا حصول تجاوزات أو أخطاء

 �سعر وحيد بالنسبة ل�ل مادة مّما يج�� املسؤول عن الفوترة عند إعداده إلحصائيات 
ّ
باالحتفاظ إال

بقة ع�� القيام بإدراج اسعار املعمول ��ا بتلك الف��ات مّما قد ينجر عن  ارت�اب تخص ف��ات سا

  ولذلك .أخطاء
ّ
ن من املحافظة ع�� يتع�ن �عديل التطبيقة بما يتما�ىى مع حاجيات الشركة و�ما يمك

 .التطبيقة هذه باستعمال �حة املعطيات ال�ي يتّم إعدادها
 

  تضمن ال أن شأ��ا من نقائص املعلوماتية السالمة منظومة �شوب آخر، صعيد وع��
ّ
 رتوف

حيث يضطلع املسؤول عن السالمة �عمليات استغالل واشراف ع�� إدارة  ��اوسر� ��او�ح  املعطيات

إحداث �جنة  2007و�اإلضافة إ�� ذلك ول�ن تم �� سنة . اعالمية مما �عد جمعا لويائف متنافرة

 
ّ
 م��ا وخاصة �عهد��ا املناطة املهام تنفيذ  دون  حال مما اجتماعات �عقد لم �اأ�ّ  للسالمة املعلوماتية إال

 .املعلوماتية السالمة �� التدقيق وتقار�ر اعالمية مخاطر تقييم متا�عة
 

 ولم يتم أيضا تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن املهمة الرقابية للسالمة املعلوماتية

 2004لسنة  5لقانون عدد ل تطبيقا من قبل مكتب تدقيق خاص 2011منذ فيفري  إنجازها تّم  ال�ي

                                                           
 .دمجها يتم ال�ي وتلك �ح��ا يتم ال�ي الكميات باعتبار انبوب ع�� واملستلمة املسلمة الكميات (1)
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ن منظومة وإرساء وتقييمها املخاطر ضبط غرار ع�� املعلوماتية بالسالمة املتعلق
ّ
 احتفاظ من تمك

ن ناري  حاجز وترك�� للنظام بصورة
ّ
 .املعطيات وتراسل اتصاالت مراقبة من يمك

 

* 

 

*         * 
 

  ملا الوط�ي لالقتصاد الهامة ا�خيارات أحد املحروقات نقل �� انابيب استعمال يمثل
ّ
 من رهتوف

 النقل شركة �عث خالل من املزايا ��ذه استفادة إ�� التو�سية البالد بادرت وقد .و�يئية اقتصادية فوائد

  النشاط هذا تطو�ر مهمة لها أو�لت انابيب بواسطة
ّ
 غ�� .املجال �� الالزمة ا�خ��ة اكتساب من نتوتمك

 إ�� تحتاج الشركة �شاط من أخرى  جوانب وجود حجبت ال ،املجال هذا �� امل�جلة ايجابية النتائج أّن 

 .ملهامها أفضل أداء بلوغ قصد التحس�ن من مز�د
 

تو�ىي الدائرة باستكمال الدراسات الالزمة  ،انابيب ع�� النقل حصة تدعيم مجال فيف

لتطو�ر شبكة النقل ع�� انابيب أخذا �ع�ن اعتبار فوائدها املنتظرة ع��  ملختلف املشاريع امل��مجة

 .املدى القر�ب واملتوسط وخاصة بالنسبة لألجيال القادمة
 

  قصد ال�خ دورات متا�عة ع�� ا�حرص ن ع�� الشركة مز�دو�تع�ّ 
ّ
 ب�ن الفارق  �� مالتحك

  املستلمة الكميات
ّ
 مع عالقا��ا ع�� املحافظة قصد املنقولة نتوجاتامل جودة ع�� املحافظة و�� مةواملسل

 إجراء �� اسراع الشركة ع�� ينب�� كما  .النقل عمليات عن تنجر ال�ي ا�خسائر تفادي مع حرفا��ا

 استمرار�ة ضمان قصد للتدخل العم�� واملخطط املخاطر دراسة وتحي�ن انابيب لشبكة التفقد عمليات

 .باملحروقات السوق  تزو�د
 

 وال��اتيب للقوان�ن طبقا ارتفاق �حقوق  العقار�ة الوضعية بتسو�ة الشركة الدائرة تو�ىيو 

املشار  1982لسنة  60 عدد اسراع �� إدراج شبكة نقل املحروقات طبقا للقانون و العمل ��ا ا�جاري 

 .إلي  آنفا قصد حماية ممتل�ا��ا وضمان استمرار�ة �شاطها
 

تقدير حاجيا��ا وإح�ام إجراءات إعداد وتنفيذ  ع�� مز�د الدقةو�نب�� ع�� الشركة إضفاء 

بادئ الشفافية واملساواة واملنافسة ومز�د مل الطلب العمومي قصد ا�حصول ع�� أفضل العروض وفق

 الشركة اسراع �� إعداد وع�� .التقيد بال��اتيب ا�جاري ��ا العمل �� مجال إبرام الصفقات العمومية

 إح�ام إ�� الشركة تد�� كما.الشغورات لتأدية ويائفها ع�� الوج  افضل وسّد اطاري  قانو��ا

 
ّ
 ��ااستغالل أنظم��ا املعلوماتية بما يتما�ىى مع حاجيا��ا إضافة إ�� ضمان سالمة املعلومات بما يمك

 .أ�شط��ا ملختلف وإدار��ا قياد��ا إح�ام من
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 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم  ردّ 
 

يحتل قطاع النقل عبر األنابيب مكانة هامة في منظومة التزود بالمحروقات 
منذ سنة وتستغل شركة النقل بواسطة األنابيب . خصوصا من الناحيتين االقتصادية والبيئية

أنبوبا لنقل المحروقات يربط مصفاة بنزرت بمستودعات رادس البترولية التي تمثل  1983
كما تستغل الشركة كذلك منذ سنة . الكبرى وواليات الوسط المزّود الرئيسي لمنطقة تونس

 .أنبوبا لنقل الكيروزان يربط بين مستودعات رادس ومطار تونس قرطاج 2006
 

وبخصوص التوجهات اإلستراتيجية للشركة وأبرز المشاريع الكبرى التي ُبرمجت 
ت بين الصخيرة في الفترة األخيرة، فقد تمثلت باألساس في مشروع أنبوب نقل المحروقا

وقد كان من المنتظر أن . 2002والساحل والذي انطلق تنفيذه في مرحلة الدراسات منذ سنة 
ر منطقة ن هذا المشروع من تطوير البنية التحتية للنقل عبر األنابيب باعتبار توفّ يمكّ 

 .الصخيرة على طاقات خزن ومرافق بترولية هامة
 

ف في مرحلة إعالن طلب العروض تنفيذا للتوصية المنبثقة المشروع توقّ  غير أنّ 
نجاز إوالقاضية بالتخلي عن  2008عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة خالل شهر جويلية 

أنبوب جديد نتيجة األسعار المشّطة مع دراسة إمكانية استغالل األنبوب المخصص لنقل 
 . البترول الخام بين سيدي الكيالني والصخيرة

 

ُسّجلت صعوبات في التفاوض مع الشركاء األجانب المالكين لألنبوب إضافة  وقد
ل إلى أي اتفاق نهائي بخصوص شراء للمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية ولم يتم التوصّ 

 .    األنبوب من جانب الطرف التونسي
                                                                                                                                                         

ا فيما يتعلق بنقل وقود الطائرات، فقد تقدمت الشركة بمقترحات لتطوير هذا أمّ 
 :   الجانب من النشاط مرفقة بدراسة أولية في الغرض ترتكز على محورين

                                         

د المواد الرابط بين مصفاة بنزرت ومستودعات رادس تهيئة األنبوب متعدّ  -
 .لنقل كيروزان الطائرات

إنشاء طاقة خزن بالفضاء التابع للشركة برادس الستقبال كيروزان الطائرات  -
 .إلى مطار تونس قرطاج الدولي وتحويله عبر األنبوب
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ل أنبوب نقل الكيروزان الرابط ومن شأن هذه الخطة الترفيع في مردودية استغال
 . بين رادس والمطار وإضفاء النجاعة والمرونة لعمليات التزويد بكيروزان الطائرات

                    

ق في دراسة هذه المقترحات التخاذ القرارات المناسبة والوزارة بصدد التعمّ 
 .بشأنها

 االنابيب بواسطة النقل شركة ردّ 
 

IV- األنابيب بواسطة النقل تطوير 
 

 لبناء الباهظة التكلفة لمجابهة آليات وضع يتطلّب األنابيب بواسطة الّنقل تطوير إنّ 

 : بـ ذلك و االستثمار لهذا المالّية المردودّية ضمان و األنابيب بواسطة بالنقل الخاّصة المنشآت
 
البنية على  المحافظة -الجهات تزويد تأمين) االنابيب بواسطة النقل مزايا تثمين -

 كلفة من التخفيض -الطرقات مخاطر من التخفيض -جسورالتحتّية من طرقات و

 على االحتياطي الخزنو الجغرافي التعديل صندوقي بتدّخل وذلك (...النقل

 .جبائية امتيازات المشروع بمنح وكذلك االستثمار مستوى

 جهوّية وسيطة مستودعات لبعث الخزن طاقات توزيع خارطة في النظر إعادة -

 .األّولي الخزن أو اإلنتاج مراكز من انطالقا األنابيب بواسطة تزويدها يقع

 من بالتقليص النقل من النوع هذا في لالنخراط (الحرفاء) التوزيع شركات تحفيز -

 .الشاحنات طريق عن المنجزة النقل كمّيات

رأسمال الّشركة أمام هذه الّشركات على غرار ما هو متعامل به على  فتح -

المستوى الدّولي حيث تساهم الشركات البترولّية الّرائدة الّتي تنشط في مجال 

هنا أّن  ونذّكر، االنابيب بواسطة النقل التزويد و التوزيع في رأسمال شركات

 %   0,63  الّشركة الوطنية لتوزيع البترول ال تساهم في رأسمال الّشركة إّال بـ

 .% 40 رغم أّن حّصتها من الّسوق تفوق

دورية لتعريفة الّنقل بالقدر الذي يسمح بتغطّية التكاليف الباهظة  مراجعة -

-بنزرت أنبوب بواسطة النقل تعريفة أنّ  العلم مع الّنقل نظم وبتعصير لالستغالل
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إلى اآلن سوى بنسبة   1984   سنة في الّشركة نشاط بداية منذ ترتفع لم رادس

 .% 34  تقارب
 

 المشاريع بإنجاز األخرى المتدّخلة األطراف إقناع على العمل الّشركة وستواصل

 .ديمومتها ضمان و الّشركة ايرادات تحسين على القادرة التنموية

 

 

 

  الصخيرة الّساحل أنبوب -أ 
 

 جويلّية في منعقد وزاري مجلس بقرار األولّية صيغته في المشروع هذا إنجاز توقّف

 أخرى صيغة في المشروع دراسة إلعادة الّشركة دعوة تمت و المالّية العروض فتح إثر 2008

 حقل من الخام البترول لنقل مخّصصة قديمة قناة باستعمال األنبوب مسار تغيير في تتمّثل

 الصينية الكويتية التونسية المختلطة الّشركة ملك على وهي الصخيرة إلى الكيالني سيدي

 زد الّشركة لنشاط القناة هذه مالئمة بعدم لتعلمها اإلشراف وزارة الّشركة راسلت وقد .للبترول

 .مالكيها مع اتفاق إلى اإلشراف سلطة توّصل عدم ذلك على
 

 في ُثبِّت حيث اآلن حد إلى الذات قائم للّشركة، بالنسبة األهم المشروع، هذا ويبقى

 و تونس في الطاقة لقطاع اإلستراتيجية بالتوّجهات متعلّقة للّطاقة العاّمة اإلدارة أعّدتها وثيقة

 .اآلجال أقرب في إنجازه في االنطالق شارة رفع يقع أن نأمل
 
 قرطاج /تونس مطار-رادس الطائرات وقود أنبوب -ب 

 
 من قرطاج/تونس مطار حاجيات تجميع إلى يهدف األولّية صيغته في المشروع كان

خّزانات إلى  ونقله برادس الّشركة محّطة لدى األّولي الخزن مستوى على الّطائرات وقود

 وأنبوب خزن شركات التوزيع المتواجدة بالمطار عبر أنبوب مّما يستوجب بناء طاقة

 .وتحّكم وعدّ  ضخ ومعداّت
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 قرطاج/تونس بمطار الطائرات وقود من المبيعات تقديرات على الدراسات وارتكزت

 .مرتفع سنوي نمو و
 

 عن التخلّي وقع الغرض في عروض عّدة قبول و العروض طلب إعالن تمّ  أن وبعد

 الصعوبات حيث من المشروع على سلبا أّثر مّما بالخزن المتعلّق و المشروع من مهمّ  جزء

 الحرفاء بمستودعات برادس اإلنطالق محّطة ربط أثناء الّشركة واجهتها التي التجارية و الفنية

 البترول لتوزيع الوطنية الّشركة خّزانات إّال  ربط األنبوب، استغالل انطالق ،عند يتم لم حيث

             أّما الحريف الّثاني طوطال فأشغال الربط التي دخلت حيز االستغالل في . 2007 فيفري في

 تشغيلهالم تكن موفّقة في البداية إال أن الّشركة توّصلت إلى تأهيل قناة الربط و 2011 جانفي

 مستوى من سُيحّسن مّما طبيعّية بصفة يعمل اآلن أصبحو 2015 مارس           خالل شهر

 .االستغالل

 

 2014 نقل الكميات المسّوقة من طرف ليبيا أويل الذي أصبحمنذأواخر سنة يبقىو 

معنّيا بهذا النشاط فرضية أخرى لتطوير استغالل هذا األنبوب في صورة انجاز الّشركة 

  .لمشروع الخزن الموّحد لهذا المنتوج
 

 على المزودين لمختلف موّحدة خزن طاقة انشاء أنّ  الصدد هذا في االشارة وتجدر

 الربط كلفة في يقلّص أن شأنه من  جربة مطار لتزويد جرجيس بمنطقة به معمول هو ما غرار

 .االستغالل نسبة من يرفّع و
 

 األولّية التقديرات عن البعد كل بعيدة المنجزة الكميات أنّ  تبّين االستغالل بداية وبعد

 طرف من المقّدرة المطار استغالل نموّ  نسبة أنمطار تونس قرطاج و المستهلكة في للكميات

 األنبوب عبر للنقل المحّددة التعريفة أن كما  .تتحقّق لم والمطارات المدني الطيران ديوان

 المردودّية ضمان على قادرة ليست الشاحنات بواسطة النقل تعريفة تساوي والتي المتدّنية

 المنقولة الكميات وال الباهظة المشروع تكلفة ال االعتبار بعين تأخذ لم حيث لالستثمار المالّية

 األنبوب هذا يوفّرها الذي المزايا الّشركة ولفائدة أخرى جهة من تثّمن ولم جهة من الضعيفة

 وتحسين الجنوبي تونس مدخل على المروري الضغط من كالتخفيف الوطنّية المجموعة على
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 هذه من تموينه ضمان و الشاحنات عبر النقل مخاطر من المطار وتأمين المرورية السالمة

 .األساسّية الماّدة
 

ملفّا خاّصا بانجاز الجزء الذي  2015 األسباب أعّدت الّشركة في بداية سنة ولهذه

وقع سحبه من المشروع في صيغته األولّية والمتعلّق ببناء طاقات خزن مشتركة وعرضه 

 2015 فيفري 16 ضمن مراسلة مؤرخة في والدعم افقةعلى أنظار سلطة اإلشراف للمو

والتي تضّمنت كذلك مطلب الّشركة تحيين التسعيرة المعتمدة لنقل وقود الطائرات عبر 

 .األنبوب
 

 رادس-بنزرت أنبوب عبر الطائرات وقود نقل –ج 
 

أسباب  إلى يعود رادس-بنزرت أنبوب عبر الطائرات وقود نقل مشروع تأّخر إن

 للبدء االشراف سلطة لدى بمساعي تقوم الّشركة مازالت هذا معنطاق الّشركة وخارجة عن 

 .الغرض في عمل فريق وتكوين المشروع دراسة في
 

V- اإلستغالل نشاط 

 

 2013 سنة % 74 نسبة استغالل االنبوب في السنوات األخيرة حيث بلغت تحّسنت

 .2015 إلى موفّى شهر جوان  % 79و 2014 سنة             %75و

 المعطيات و بالمؤّشرات مرتبط موارده وتطوير األنبوب استغالل نسبة تحسين ويبقى

 : الّشركة نطاق عن والخارجة التالّية
 

استهالك منتوجات النفط في المناطق التي يقع تزويدها من  تطّور -

  مستودعات رادس

 ببنزرت النفط تكرير معمل انتاج طاقة تحّسن -

 التكرير بمعمل للمنتوجات المخّصصة الخزن طاقة في زيادة -
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 ذلك و الطائرات وقود من وارداتهم تجميع في التوزيع شركات رغبة -

 نقلها ثم الوادي حلق ميناء عن عوضا بنزرت ميناء عبر الماّدة هذه بإستيراد

 .الّشركة أنبوب عبر برادس مستودعاتها إلى

 الموارد من األدنى الحدّ  يوفّر مّما األنبوب بواسطة النقل تعريفة مراجعة -

 .المّواد المتعّدد األنبوب استغالل استمرارّية على للمحافظة الالزمة

 

 المنقولة الكميات متابعة -أ 
 

 لمنظومة طبقا المنقولة الكميات متابعة تتمّ  ، المواد المتعّدد األنبوب عبر للنقل بالنسبة

 Texte n°DGD 94/186 régime de l’entrepôt)التونسية الديوانة طرف من عليها مصادق

fictif applicable aux produits pétroliers ) عّدادين من أساسا المتكّونةو (HELIFLU 400) 

 تحت متوازية، بطريقة الوقت نفس وفي معا يشتغالن ببنزرت االنطالق بمحّطة مرّكزين

 اعتماد يقع ال بحيث (CalculateurFH6200) الصناعي الحاسوب طرف من أوتوماتيكية مراقبة

 و بالخلل االعالم يقع عندئذ العّدادين كال من المتوفّرتين الكميتين بين التضارب حال في العّداد

 قيس دقّة أن العلم مع .الحريف خّزانات تعيير شهائد بواسطة يدويا الكميات قيس إلى اللجوء

 بمحّطة مرّكزة المنظومة هذه نفس  .% 0,25 ± ب المصّنع طرف من محددة العدادات

 .برادس الوصول

 

مصالح الّشركة بمحطة رادس بمتابعة مسترسلة لكامل دورة الضّخ و تقوم  وتقوم

 بالكمّيات عند نهاية ضّخ كل ماّدة و تتكّون من المعلومات المتعلّقة" موازنة الخط"بانجاز

المنصوص بينها مع العلم أن نّص المصادقة الديوانية  والفوارق والخليط المسلّمة و المستلمة

في حال ". الخروج"و "لّدخولا" الكمّيات بين قصوى فارق كنسبة % 0,3 عليها أعاله يحّدد

 .والقيس الضخ منظومتي في تثّبت عملّيات تجاوز هذه العتبة يقع اللجوء إلى

 

 للمترولوجيا الوطنّية والوكالة الديوانة طرف من عليها المصادق األنظمة هذه

تخضع إلى  والمتزّودين، (المزّود) التكربر لصناعات التونسية الّشركة لدن من عليها والمّتفق
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مطابقتها للمقتضيات  من المراقبة الدورّية من طرف مصالح القيس المترولوجي للتثّبت

 .القانونية

 

 والمقّدرة المتدنّية المنقولة المواّد بسعر مقارنة األنبوب عبر النقل تعريفة نسبة أنّ  إال

ال يمكن أّن تغّطي خطر الخسائر الممكنة و الناتجة عن   % 0,5          يقارب بما حاليا

الفوارق في الكمّيات خصوصا وأن نظم القيس الحالّية ال تسمح بدقّة كبيرة في تحديد 

 فإنّ  ولهذا (للخزانات اليدوي للقيس النسبةب  % 0,3و للعّدادات بالنسبة % 0,25 ) الكميات

 العّدادات لمراقبة العاجل التدخل و الفوارق هذه متابعة إحكام مزيد على ستعمل الّشركة مصالح

 .الكمّيات في هام فارق تسجيل حال

 

التطّور  لتواكب ةالحالي القيس لمنظومة شاملة بمراجعة الّشركة تتعّهد كما

التكنولوجي المتوفّر و لكي تجّنبها أقصى حّد من الخسائر الممكنة و تدّعم مصداقيتها لدى 

 في اآللي للتصّرف"صكادا" منظومة اقتناءو حرفائها كتعويض العدادات بأخرى أكثر دقّة

هذه  وستدرج (SCADA : Supervisory control and Data Acquisition) الضخّ  منظومة

  .المشاريع ضمن البرنامج االستراتيجي لتعصير الّشركة

 

تقوم بوظيفتها المحّددة من ناحية وقود الطائرات فإن العدادات  بنقل فيما يتعلّق أما

إّال أن االّتفاقيات المبرمة مع . الكميات المنقولة طبقا للبرنامج المحدد من طرف الحريف

الحرفاء تنّص عند انتهاء الضخ القيام بمقاربة بين الكميات المستلمة و المسلّمة باستعمال 

 .% 0,3 ى الفارق بينهماقيس الخزانات باالعتماد على شهائد معايرة على أن ال يتعدّ 
 

 تكون أن يجب التي و المترولوجيا مصالح طرف من عليها المصادق الشهائد هذه

 االجباري القيس عند الّشركة عون لدى الحريف مستودع بها يستظهر لالستعمال صالحة

 أن يمكن و الحريف مع يقع ان يمكن اشكال لكل وتفاديا هذا ومع الضخّ  في البدء قبل للخزان

 ووقود محروقات) الحرفاء خزانات معايرة شهائد جميع تجميع سيقع الضخ برنامج على يؤّثر

 .منها واحدة كل صلوحية آجال متابعة مع بالمؤسسة وحفظها (طائرات
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 جودة المواد المنقولة و تثمين الخليط   -ب 

 
 الجودة بمراقبة المكلفة الوحدة فصل التنظيمي الهيكل مشروع مراجعة إطار في تم

 .التقنية المركزية باالدارة لحاقهاإو االستغالل ادارة عن
 

 التوقيت خالل بعهدتها المناط باألعمال المصلحة تكتفي البشرّية الموارد لقلّة ونظرا

 ستعمل و العادية العمل أوقات خارج المبرمجة التحاليل ببعض األحيان بعض في أو اإلداري

مع ) أو مادّية /و بشرية) الالزمة الموارد بتخصيص تدريجيا اإلشكال هذا حلّ  على الّشركة

 بإعالم وتقوم (densité & viscosité) العلم أن فرق تأمين الضّخ تتابع أيضا جودة المواد

 المطابقة بشهائد عليها المنصوص المواصفات في تغيير اكتشاف حال في المباشرين رؤسائها

 .ببنزرت النفط تكرير معمل مصالح طرف من المسلّمة للمواصفات
 
فإن مصالح الّشركة  50 يخّص دمج الخليط المتأّتي من نقل منتوج الغازوال فيماو

هي اآلن في الطور الّنهائي من الّدراسة للتأّكد من نسبة الحقن الّذي يحافظ من ناحية على 

 .جودة المنتوج المحقون و من ناحية أخرى على  أعلى مردودّية للخليط
 

 السالمةالصيانة و  -ج 
 

باألعمال التحضيرّية لتركيز منظومة إعالمّية  2015 سنة خالل الّشركة شرعت

 .2016 خاّصة بالتصّرف في الصيانة و من المنتظر اقتناءها و تشغيلها خالل سنة
 

تكوين  2015 أفريل 22 يتعلّق بمخزون قطع الغيار الخصوصّية فقد تّم بتاريخ فيما

المخزون النظري بالمخزون الفعلي و تبرير  ولمقارنة الغيار قطع جرد قوائم لتحيين ةلجن

  .الفوارق إن ُوجدت
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 2008 على مستوى سالمة المنشآت وكتحيين لدراسة المخاطر المنجزة سنة أّما

تأخذ بعين االعتبار  2015 لمحّطة رادس فإّن الّشركة ستقوم بدراسة جديدة خالل سنة

 بالنسبة سالمة دراسة بإنجاز ستقوم أّنها كما الطائراتمشروع بناء طاقات خزن لوقود 

 .الّداخلّية العملّيات مخّطط تحيين تباعا سيقع كما .قرطاج/تونس مطار و بنزرت لمحّطتي

 

 حقوق االرتفاق  -د

 

البدء في تجديد اتفاقّيات حقوق االرتفاق بعد أن  2015 السداسّية الّثانّية لسنة ستشهد

من البّت في القيمة  2015 االختبارات بوزارة أمالك الدولة في شهر مارستمّكنت مصالح 

 .رادس-التعويضّية ألصحاب األراضي الماّر بها أنبوب بنزرت

 

بالتوازي القيام باإلجراءات المتعلّقة باستصدار األمر الخاص بالمنفعة  وسيقع

   .لكّنها لم تفض إلى نتيجةالعاّمة رغم أّن الّشركة قامت بعّدة محاوالت سابقة لنفس الغرض 

 

III- والمالي االداري التصّرف 
 

 الصفقات في التصّرف - أ
 

 المتعّددالمواد األنبوب تحويل صفقة -1

 

مشروع تغيير األنبوب االحتياطي الماّر بقناة حلق الوادي تزامن مع انجاز  إنّ 

الّذي يمّثل مشروع الّرصيف السياحي من طرف ديوان البحرية الّتجارّية والمواني و 

السلطة البحرّية ، مّما سلّط ضغطا على الّشركة أّدى إلى عدم الدقّة في البرمجة و اإلنجاز 

  .لمشروع الّشركة حيث تم في األخير تغيير مسار األنبوبين

 

 لدى بمساعي الّشركة ستقوم المسار في التغيير هذا عن الناتج المرتفع المبلغ وأمام

 .المبلغ هذا عالسترجا المعنّية األطراف
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 األنابيب شبكة تفّقد صفقة -2
 

 آجال ، العروض طلب ) المستويات كلّ   على اإلخالالت بعض التفقّد عملّية شاب لقد

مع المرصد الوطني للصفقات  وبالتشاور اآلن الّشركة وتعمل (...اإلنجاز ، الفرز تقارير و

المتعاقدة الّرائدة في مجال التفقّد الداخلي العمومية ، على إنهاء الخالف وّديا مع الّشركة 

بطلب عروض جديد بعد تدارك  2015 مع العلم أّن الّشركة قامت في شهر جوان. لألنابيب

 .نقائص كراسات الشروط لطلبات العروض الفارطة
 

 و المتعاقد طرف من المنجز النهائي التقرير و أُنجزت الّتي التفقّد عملية أنّ  العلم مع

 األنبوب حالة عن هاّمة معطيات وفّر أّنه إّال  التعاقدّية المقتضيات مع كلّيا مطابقته عدم رغم

 األولى الدرجة من كانت كلّها أن تبّين الّتيونوعّية أعطابه و تهسماك حيث من المواد المتعدد

 .فقط
 
 أخرى صفقات -3

 
الذي  يتعلّق بمآل ضياع العرض األصلي للمزّود صاحب العرض األقّل ثمنا فيما

 أثبتت 2014أكتوبر 10 بتاريخ فإّنه تّمت عملّية تدقيق 03/2011 شارك في طلب العروض عدد

 ضمان بدون زأّن هذا الضياع ناتج عن تنقّل الوثائق األصلّية للعرض بين أعضاء لجنة الفر

مجلس اتخاذ إجراءات لتالفي هذا اإلخالل في المستقبل و قد تّم إعالم  وتمّ  التنقّل هذا تتّبع

  .2014 نوفمبر 20 اإلدارة بذلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ
 

تّم تالفي الخلل بعرضها  فقد 04/2013و 02/2012 فيما يخّص طلبي العروض أّما

وعلى أنظار مجلس اإلدارة المنعقد  2014 أكتوبر 21 على أنظار لجنة الّصفقات بتاريخ

 .مثمرين باعتبار طلبي العروض غير 2014 نوفمبر 20 بتاريخ
 
 األعوان في التصّرف - أ
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 على تردّ  لم اإلشراف سلطة أنّ  تؤّكد الّشركة فإن اإلطار قانون بغياب يتعلّق فيما

 .للمصادقة عليها المعروض المشروع

 المراقبة بقاعات التناوب ألعوان بالنسبة اإلضافّية الساعات من الحدّ  على العمل سيقع

األعوان وذلك بانتداب أعوان إضافيين طبقا لبرنامج  في والنقص النشاط تطّور عن والّناتجة

 .2014 ديسمبر 12 المصادق عليه في تاريخ 2014 االنتداب لسنة
 

 ذّمة على الموضوع العون أو اإلشراف بوزارة الملحقين العونين يخصّ  فيما أما

 وزارة مع بالتنسيق الملفّات هذه تسوية على بالعمل الّشركة تتعّهد للّشغل التونسي العام اإلتحاد

 .اإلشراف
 

 المعلومات نظام -ج 
 

 عهدتها في بما للقيام الالزمة البشرية بالموارد اإلعالمّية إدارة دعم على العمل سيقع

 سيقع كما المعلوماتّية السالمة وظيفة تحييد يتسّنى لكي وكذلك والصيانة التطوير أعمال من

 . الّشركة مصالح جميع عن ممّثلين تظمّ  تسيير لجنة احداث
 

 المديري المخطط بإنجاز الخاصة الّشروط كّراس إعداد بصدد اآلن الّشركة أنّ  كما

 .2015 االعالن عن طلب العروض قبل نهاية سنة وسيقع االعالم لنظم
 

 اتمام بعد تشهد مازالتفقد شهدت و ،المندمجة التصّرف بمنظومة يتعلّق فيما أما

 وكذلك الّشراء طلبات بإصدار المتعلّقة منها نذكر تحسينات عّدة لعملها الرقابة فريق مهّمة

 في خاّصة تطبيقة إضافة سيقع أّنه كما التعديل طور في هي التي البنكية للمقاربة بالنسبة الشأن

 .البنكّية التوظيفات متابعة و الخزينة في التصّرف
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 دليل بوضع ذلك و الّتجارّية بالتطبيقة المتعلّقة النقائص بعض تالفي سيقع أّنه كما

اإلمكان على كّل وظائف التطبيقة كما أّنه  قدره تفعيل و مستعمليها كلّ  ذّمة على استعمالها

     .والتحّكم للمراقبة الّرقمّية المنظومة سيقع ربطها بمنظومة العّد في إطار برنامج تركيز

 
المعلوماتّية فإن الّشركة قامت بداية من فيما يتعلّق بالتوصيات الواردة بتقرير السالمة  أّما

بتدارك جزء من النقائص المنصوص عليها بالتقرير   2014 السداسّية الّثانية من سنة
 الموزعات قاعة وتحصين (Kaspersky)           والمتمّثلة في تركيز منظومة السالمة

في طور اإلنجاز أو مبرمجة  بقّية النقائص فهي أما ّماإ نارّية حواجز تركيزو البيانات وقاعدة
 .2016  في ميزانّية
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