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رقات السّيارة 
ّ
  شركة تو�س الط

 

رقات السّيارة �� 
ّ
��� شركة فيّية اسم تمتلك ، 1992ماي  15أحدثت شركة تو�س الط

 . 2013د �� سنة .م 999,529إ��  1992سنة د �� .م 4من  ارتيعمن رأس مالها الذي  %  98,92الّد�لة 

 

رقات الّسّيارة بنظام 
ّ
ركة استغالل الط

ّ
� الش

ّ
ياقّيات اللزمة امل��مة  الصخاست�تتو�

ّ
طبقا الت

رقات السّيارة ��ناء �استغالل أجزاء جديدة 
ّ
مع الّد�لة التو�سّية ز�ادة ع�� إصالح �صيانة شبكة الط

رقات السّيارة
ّ
 .من الط

 

رقات السيارة با�جمهورّ�ة الّتو�سّية من فالل جزء 
ّ
تو�س  ير�ط�انطلق إ�شاء الط

ية بالّتجه�� أنجزته الوزارة ا ،با�حّمامات
ّ
، إنجاز ا�جزء 1994�� شهر مارس تم � . 1986سنة �� مل�ل

ر�ق الّسّيارة حّمام  الرابط ب�ن ا�حمامات
ّ
ليائدة  مساكن-انف�مساكن �إسناد لزمة استغالل الط

ر�ق السيارة 
ّ
 . مساكن-تو�س "1أ"الشركة �تيعيل استخالص عوائد املر�ر بالط

 

ركة
ّ

�تيعيل  بن�رت-تو�س" 4أ"نجاز الطر�ق السيارة �� إ 1999�� سنة  �شرعت الش

ر�ق الّسّيارة إنجاز ، � 2003استخالص ��ا �� سنة 
ّ
الزرقاء �� سنة  �ادي-مجاز الباب-تو�س" 3أ"الط

ركة � . 2009�تيعيل استخالص عوائد املر�ر ��ا �� سنة  2002
ّ

�� أشغال  2004�� سنة شرعت الش

��بلغ طول . 2010الي  دفلت ح�� استغالل �� شهر د�سم��  صياقس-مساكن 1إنجاز الطر�ق السيارة أ

رقات السّيارة
ّ
 .كيلوم��ا 358 ما �سا�ي  2014�� شهر أكتو�ر  شبكة الط

 

ركة حالّيا 
ّ

ر�ق السّيارة صياقسأشغال �تنجز الش
ّ
-كيلوم��ا �مدن�ن 155بطول قا�س -الط

 .كيلوم��ا 54 بطول بوسالم -كيلوم��ا ��ادي الزرقاء 92�طولها  ا�جدير رأس 

 

                  ��ّجلت فسائر قدرها .د.م56,763  ما قدره 2013�لغت مدافيل الشركة �� سنة � 

�لغ �  .د.م 3,756بلغت  2013مقابل أر�اح �� سنة  2012د �� سنة .م4,050 � 2011�� سنة د .م 4,134

سنة  ��لغت أعباء اعوان �� .عونا قاّرا%  83م��م  2014عونا �� شهر ماي  1457الشركة عدد أعوان 

0TP0Fد.م 22,142 ما قدره 2014

(1)
P0T. 

 

ق الشركة �� القيام بمهامها ع�� الوجه افضل،
ّ
ت دائرة  �للوقو  ع�� مد  توف

ّ
تول

�فّصت  2014� 2009 ب�نشملت باألساس الي��ة املمتّدة  املحاسبات إنجاز مهّمة رقابّية ميدانّية

                                                           
 .غ�� مصادق عل��ا 2014القوائم املالّية لسنة  (1)
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قة باستغاللاملسائل 
ّ
ر  املتعل

ّ
رقات �صيان�املدافيل املتأتية من استغاللها  قات السّيارةالط

ّ
ة الط

 املركز�ة صا�حامل اعمال الرقابّية�شملت  .التصّر  اداري �املا�����التصّر  �� الّصيقات �  السّيارة

ركة
ّ

�� طور  يدانية إ�� مختلف الطرقات السيارةز�ارات م� تر�ي ��ن�رت �مجاز الباب �أقاليم  للش

ر�ق السّيارة �ادي الّزرقاء إنجاز ل �مشر�ع استغال
ّ
 .بوسالم -الط
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 أبرز املالحظات

 

 استغالل نظام -

 

الّنقائص  جملة من 2007أبرمت �� يقة ي تّم ترك��ه �� إطار صذال لالغم استاتضّمن نظ

 الإ�� تحّمل  تأدّ 
ّ

. أ�ر� 128100� د.م 1,636 �غي��ه أ� إصالحه بلغت �سببركة فسائر مالّية ش

ة الّتجه��ات �امل�ّونات موضوع الّصيقة  يل��ملم  ،�اإلضافة إ�� ذلك� 
ّ
صاحب الصيقة بتوف�� �اف

 .2008أفر�ل  9املّدة الّتعاقدّية للّصيقة منذ  ان��اءبالّرغم من 

 

ركة ضمن الّدعو  الي  رفع �لم تطالب
ّ

صاحب الصيقة بخطايا التأف�� الي  نّص  �ا ضّد �الش

 .من عقد الصيقة 24 عل��ا اليصل

 

القبول الوقي  ب القيام ستخالص قبلا عدات ملتجه��ات � للأمضت الشركة عقد صيانة � 

 .ألف دينار 101,431ألف أ�ر� � 181,8قدره  ملاللصيقة �هو ما نتج عنه تحّمل الشركة 

 

ديلذا 
ّ
ركة ع�� استخالص جميع مستحّقا��ا لد  أن ت تأك

ّ
 .الّصيقةهذه صاحب حرص الش

 

 بطاقات اش��اكغالل و�يع يي  استمدا -

 

مّما انجّر عنه  اح ��املصرّ  تلكمع  من املنظومة ةاملستخرج املدافيلال تقوم الشركة بمقار�ة 

نقص �� مدافيل إ�� جانب  2013-2011د فالل الي��ة .م 5,639 بلغ نقص �� مدافيل معاليم املر�ر

 .اعالمية املنظومةب ليس لها أثر�حن عملّيات  ناتج عن�حن البطاقات 

 

ية من معاليم  م��ا تلكاستغالل �فاصة  دافيلمل إرساء مراقبة فّعالة للغرض��تعّ�ن 
ّ
املتأت

ح املصرّ  بتلكمن املنظومة  ةاملستخرج املدافيل املر�ر �مدافيل بيع بطاقات اش��اك �ذلك بمقار�ة

ن من تحديد��
ّ
 .اليوارق �ت��يرها ا بما يمك
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  ااات اخددمات واس��احةضاملتأتية من استغالل ف املدايي  -

 

 متغ��ة بالوثائقتحرص الشركة ع�� مطالبة مستغ�� املحطات الي  �عمل بنظام أتا�ات  ال

هذه ل معاليم استغالل معّد  �لوحظ ضعف. ��االي  يصّرحون املبالغ املحاسبية للتثبت من �حة 

املنضو�ة معاليم استغالل املحطات  لمقارنة بمعّد د .أ 84قدره  ما 2013-2011فالل الي��ة املحطات 

قامت الشركة بتغي�� صيغة أتا�ات �  .د فالل نيس الي��ة.أ 243تحت نظام اتا�ات القارة �الذي بلغ 

 .أد 913قدره بما  هاعنه نقص �� مدافيل ا انجرّ محطي  فدمات من أتا�ة قارة إ�� أتا�ة متغ��ة مّم 

 

ا�ططايا امل��تبة عن التأف�� �� سداد اتا�ات �هو ما نتج عنه �ال تقوم الشركة بتطبيق 

 .د.أ 100تناهز حرما��ا من مدافيل 

 

كما لم تحرص الشركة ع�� متا�عة تقدم أشغال إنجاز املحطات مّما نتج عنه تأف�� �صل   

 . د.م 1,968شهرا مقارنة باآلجال التعاقدية �نقص �� مدافيل الشركة بحوا��  12إ�� 

 

عاجلة هذه الوضعية، يتعّ�ن ع�� الشركة مز�د ا�حرص ع�� تطبيق �متا�عة بنود عقود �مل

لزمات استغالل فضاءات ا�طدمات �ذلك لتيادي النقص �� املدافيل فاصة بالنسبة إ�� فضاءات 

 . ا�طدمات الي  �عمل حسب نظام اتا�ات املتغّ��ة

 

رقات السّيارة -
ّ
 الّصيانة والّسالمة بالط

 

ركة  .عمال الصيانة بظهور عيوب أ� �شققات ع�� الطبقة العلو�ة للمعّبدترتبط أ
ّ

�دأبت الش

�هو ما انجّر عنه  للصيانة ضر�ر�ا �عاجال  ع�� تأجيل إنجاز مشاريع الصيانة إ�� ح�ن أن يصبح التدفل

 .عموما تدهور حالة الطرقات السيارة

 

الطرقات السيارة حيث �ّجل  �لم تحرص الشركة ع�� توف�� �ل مقومات السالمة ملستعم��

قات املتضررة من ا�حواد  تجا�ز �� �ع  احيان شهر�ن
ّ
�تتسّبب هذه . تأف�� �� إصالح الزال

ر�ق السّيارة 
ّ
ل م��ّجل�ن أ� حيوانات إ�� الط

ّ
 حاد  296�قوع  �قد نتج عن ذلكالوضعّية أحيانا �� �سل

 .2013-2010فالل الي��ة  مر�ر 

 

إيالء عملية صيانة الطرقات السيارة اهمية ، يتعّ�ن ع�� الشركة �ملعا�جة هذه الوضعّية

 إح�اممز�د باإلضافة إ��  لة الطرقات �ع�� سالمة مستعمل��االالزمة مّما �سمح با�حياظ ع�� حا
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��عو�  زالقات امان مباشرة إثر  إصالحذلك ب� السيارة التدفالت الوقائية �حماية حوزة الطر�ق 

 .تضّررها

 

 ف �� الّصفقاتالتصرّ  -

 

تم �ججيل تأف�� هاّم �� تنييذ صيقات بناء الطرقات السيارة الي  �� �� طور انجاز فالل 

. % 58معدل تقّدم اشغال  �لم يتجا�ز اجال التعاقدية  تجا�ز صل إ�� حّد �  2013-2009الي��ة 

ع�� مستو  الدراسات لة املجّج النقائص  إ��املشا�ل العقار�ة �  إ�� هذا الّتأف��أسباب �ترجع أهم 

املقا�الت باالل��امات املناطة �عهد��ا �عدم اتخاذ  لان ع�� إفالعدم الوقو  �� ابّ  إ�� جانبا�لية 

 .�� شأ��اردعية الجراءات ا 

 

صيقة من  20 لعددإبرام مالحق  ج��ها ع��أال تحّدد الشركة حاجيا��ا بصية دقيقة مما � 

احجام ل��فيع �� قصد �غي�� ا�طاصيات الينية أ� ا 2013–2009فالل الي��ة صيقة  90مجموع 

 .اتللصيق اصلية

 

 163إحصاء  2014إ�� غاية شهر أكتو�ر لم تحرص الشركة ع�� فتم صيقا��ا حيث تّم � 

 .1999رغم أّن �عضها �عود إ�� سنة صيقة لم يتّم فتمها 

 

م الالشركة �ملعا�جة هذه الوضعية، يتعّ�ن ع�� 
ّ
تنييذ صيقات بناء الطرقات  جال�� آتحك

 . د�ن اح��ام اجال التعاقدية من شأ��ا ا�حيلولةالسيارة �معا�جة الصعو�ات الي  

 

 كما تد�� الشركة إ�� 
ّ
مز�د قبل اعالن عن املنافسة �العمل ع��  ةضبط ا�حاجّيات بدق

ر�ع �� تالتحكم �� آجال إبرام الصيقات �ا�حرص ع�� 
ّ

 الصيقات فتم� يد املقّررة �� املواع هانييذالش

 .�� اجال املعقولة

 

 ف �� املوارد البشر�ةالتصرّ  -

 

ركة إدراج تنقيحات 
ّ

ت الش
ّ
ياقّية املسسسة د�ن عرضها ع�� سلطة اشرا  �د�ن  ع��تول

ّ
ات

 . �� املجال اح��ام اجراءات القانونّية ا�جاري ��ا العمل
ّ
قت هذه التنقيحات أساسا بمتا�عة ��عل

ركة إ�� �سو�ة �ضعّيات اعوان الذين تا�عوا ت�و�نا د�ن مراعاة حاجّيا��ا الت�و�
ّ

ن �هو ما اضطّر الش

 .اليعلّية
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ة الشركة �شرط ا�طمس سنوات أقدميّ  دلم تتقيّ  ،الدافلية ��خصوص املناظرات
ّ
ة �� ا�طط

 .اد�ى مباشرة عند قيامها بانتدابات من ب�ن أعوا��ا

 

رئيس ال�د�ن ا�حصول ع�� موافقة مسبقة فية د�ن برمجة �تّم إنجاز الساعات اضا� 

ي .املباشر
ّ
 .د.أ 123الشركة  تكما تّم إسناد ساعات إضافية بد�ن موجب ليائدة أعوان استخالص �ل

 

ركة بصر  منحة اجبار ليائدة� 
ّ

أعباء مالّية  مّما حّملهاعونا د�ن موجب  42 تقوم الش

 .د سنو�ا.أ 51 وا��ح بلغت

 

قت بمصار�ف عالج �  2014-2010فالل الي��ة ت الشركة كما تحّمل
ّ
د�ن موجب أعباء �عل

 .د.أ 287عوان بلغت ا 

 

شب ��تعّ�ن �� هذا ا�طصوص ال��ام
ّ
العمل  اريع ا�جاري ��ااح��ام الّنصوص القانونّية �الت

 .�� مجال التصّر  �� املوارد البشرّ�ة
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-I نظام استغالل 

  

زة �� املمّرات ظام استغالل يت�ّون ن 
ّ
من مجموعة املنظومات اعالمّية �من الّتجه��ات املرك

ن من �سي�� �دافل غر  استخالص 
ّ
مر�ر العر�ات بمختلف اصنا  �استخالص معاليم  الي  تمك

الذي  ��تّم تحو�ل �ّل املعطيات املتأتية من املمّرات إ�� ا�حاسوب املوجود �� غرفة استخالص. املر�ر

ة
ّ
 .�عد �ججيلها يقوم بتحو�لها إ�� فادم املحط

  

ركة �� مجال استخالص ع�� منظومة شركة �  
ّ

ر�ق السّيارة أ CS�عتمد الش
ّ
زة بالط

ّ
 1املرك

ر�ق السّيارة أ" مساكن-انفحمام "الشمالّية 
ّ
 GEA �منظومة شركة" الّزرقاء �ادي-تو�س" 3�الط

ر�ق السّيارة أ
ّ
زة بالط

ّ
ر�ق السّيارة أ" بن�رت-تو�س" 4املرك

ّ
 ".صياقس-مساكن" ا�جنو�ّية  1�الط

  

20070TP1F-38عدد  �� إطار الّصيقة CS�قد تّم ترك�� منظومة شركة  

(1)
P0T عديد  أّ��ا تضّمنت �تبّ�ن

د�ن قيام  هاتّم فالص �الي  تّم توف��هاالّنقائص �العيوب ع�� مستو  عديد الّتجه��ات �املعّدات الي  

استغالل د�ن املجّجلة حالت افالالت �قد . د  مطابق��ا ملقتضيات الصيقةشركة بالتثبت من مال

�غي��ها أ�  ناتجة عن�طسائر مالّية  ها�هو ما أّد  إ�� تحّمل للهذه الّتجه��ات ع�� الوجه اكم الشركة

 .إصالحها

 

ذاكر قارئي تالّصيقة من ب�ن م�ّونا��ا اقتناء فيي فصوص تجه��ات قراءة الّتذاكر، تضّمنت 

رقات السّيارة أ أ�ر� ألف 60 �سعر MLمن نوع 
ّ
منذ شهر ماي  CSتّم ترك��ها من قبل شركة  4�أ 3للط

ن إ�� أّ��ا تحمل عيو�ا  �فالصها من قبل شركة تو�س الطرقات السّيارة 2009
ّ
تحول د�ن د�ن التيط

�� عدم إم�انّية ذلك ب �سبّ  �قد. ...)أعطاب متكّررة، صعو�ات مي�انيكّية إلرجاع الّصر ،( استخدامها

0TP2F�شغيل ممّر ا�طر�ج ا��

(2)
P0T )VSA (ات الّدفول يد�ّ�ابأعوان استخالص  �قيام

ّ
 .تحديد محط

 

رقات السّيارة ع�� تحّمل 
ّ
من �لية �عو�  التجه��ات  % 50�قد �افقت شركة تو�س الط

 .أ�ر� ألف 128رها �تحّملت بالّتا�� مصار�ف إضافّية قد CCS بتجه��ات جديدة من نوع MLمن نوع 

ركة لهذا املبلغ اضا�� إهدارا للمال العامّ 
ّ

  .�يعت�� تحّمل الش

 

                                                           
بن�رت �ترميم نظام استغالل  -ات استغالل ا�جديدة بالطر�ق السيارة تو�سمجاز الباب �ترك�� معد -إ�شاء نظام استغالل بالطر�ق السيارة تو�س (1)

 .مساكن ��إ�شاء التطابق ب�ن مختلف منظومات استغالل -بالطر�ق السيارة تو�س
 .2010ماي  27بتار�خ  CSمحضر جلسة العمل ب�ن شركة تو�س الطرقات السّيارة �شركة  (2)
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0TP3Fتحديد الصنف ب��ك�� أجهزة 2008�� سنة  CSشركة  تّم ت�ليفكذلك، 

(1)
P0T  رقات

ّ
ع�� الط

 باملمّرات" جزر استخالص"ب��يئة  ت�لييهاأد باإلضافة إ��  596بمبلغ جم�� قدره   4�أ 3�أ 1أ السّيارة

ل��ك�� أجهزة الّتحديد املسبق لصنف  ��� أشغال بناء ضر�رّ�ة 2008د �� شهر ماي .م 1,04بمبلغ قدره 

 . العر�ات

 

ه لوحظ أّن ترك�� هذه الّتجه��ات، �فاّصة 
ّ
 أن

ّ
جهاز الّتحديد املسبق للّصنف، م��ا إال

إفالالت ع�� مستو  ر ظهو �تصيييها �تحديد مواقعها لم يتّم بصية متقنة �مالئمة مّما انجّر عنه 

ةالّتحديد ا�� لصنف العر�ات 
ّ
أّن معّدات ضبط تبّ�ن كما .مخرجات املنظومة من شأ��ا التأث�� ع�� دق

ر باملعطيات املنافّية 
ّ
ع�� املجّجلة �هو ما نتج عنه �عّدد افطاء ) أ� حرارة أمطار(الّصنف شديدة التأث

ركة ذلك اضطّر قد �  .�� مستو  املمّرات الّيةمستو  تحديد صنف العر�ات من قبل املنظومة ع
ّ

الش

� ا إ�� �عي�ن عون 
ّ
 .صنف العر�ات ��ذه املمّراتاليد�ي لدراج يتو�

 

ركة استغناء ع��ا�ظييّية تجه��ات التحديد املسبق للّصنف �إزاء عدم
ّ

مّما  ، قّررت الش

ق ب�لية اقتناء تجه د.م 1,636 ناهزتفسارة مالّية  حّملها
ّ
��ات تحديد الّصنف ���يئة جزر تتعل

ل هذه افعال ��مكن ل .استخالص
ّ
 1985لسنة  74أفطاء تصّر  ع�� مع�ى القانون عدد أن �ش�

 .املذ�ور أعاله

 

ه، 
ّ
مختلف  أثمان�استثناء ا�حاجز البصري، فإّن � �تجدر اشارة �� هذا الّصدد إ�� أن

مقارنة �عت�� شديدة انخياض ضمن عرضها  CSم�ّونات جهاز تحديد الّصنف الذي قّدمته شركة 

 .باألثمان املحّددة ضمن امللف املرج��

  

من ناحية أفر ، أّن تركيب أسالك حواسيب املمّرات �اسالك املوجودة �� جز�رة �تبّ�ن 

�هو ما يتسّبب �� ارتياع درجة لكّراس شر�ط الّصيقة  مخاليةغ�� متقنة � تّم بطر�قة قد استخالص 

ف فجئ  لعمل املمّر حرارة ح
ّ
مّما  بصية متكّررة فاّصة فالل فصل الّصيفواسيب املمّرات ��� توق

 .فطر فقدان البيانات عند إعادة �شغيل ا�حواسيب ينجّر عنه اكتظاظ �� املمّرات عال�ة ع��

 

من مستعم��  عرض املبلغ املطلوب أّن أغلب شاشات ،�لوحظ ع�� مستو  حاجز مرناق

بة �ه الطر�ق
ّ
املستوجبة من ا�حرفاء  تلكلقّباض لطلب �عر�ية أرفع من لبع  او ما ييتح املجال معط

 .ا�حرفاء اجانبم��م املر�ر املستوجبة �فاّصة  الذين يجهلون معاليم

  

                                                           
ب جهاز تحديد الّصنف (1)

ّ
 �مكّرر الّصنف �تجه�� تحديد مسبق للّصنف �جهاز استشعار آ�� ل�حضور  حاجز بصري �جهاز استشعار مغازل العر�ةمن  ي��ك
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�تبّ�ن كذلك أّن تجه��ات تجديد الهواء املوجودة �� غر  استخالص �� حاجز مرناق ليست  

قامت بيصلها عن أنبوب الهواء الّنقي عند ترك�� معّدات  CS�� حالة استعمال نظرا ألّن شركة 

الّنقابة بتمك�ن القّباض  طالبتهذه الوضعّية  �إزاء. �لم تقم بإعادة ر�طها 2008استخالص �� سنة 

 .عن الهواء امللّو  دافل غرفة استخالص �عو� من منحة 

  

ر شركة �  
ّ
ة الّتجه CSعال�ة ع�� هذه افالالت، لم توف

ّ
��ات �امل�ّونات موضوع الّصيقة �اف

لم  ،�نتيجة لذلك. 2008أفر�ل  9املّدة الّتعاقدّية للّصيقة منذ  ان��اءبالّرغم من  2014سنة  ��ايةإ�� 

رقات السّيارة بالقبول الوقي  ل
ّ
 .لّصيقةهذه اتقم شركة تو�س الط

  

          شهر  �� قامت ،رفع هذه افالالتب CSشركة  إ�� إلزامعوضا أن �س�� الشركة �  

ق ببإبرام عقد  2010أكتو�ر 
ّ
الصيقة مع نيس صيانة تجه��ات �معدات استخالص موضوع معها يتعل

أّن ع�� ينّص  من كراس الشر�ط ادار�ة ا�طاصة 17اليصل أّن غم من رّ �ذلك بال نيس الشركة

انية عشر شهرا بثم الضمان املحّددةمّدة  الصيقة طيلةع�� �اهل صاحب  يانة ت�ون الصّ  أعمال

ه لم يتّم عرض هذا العقد ع�� رأي تار�خ ان��اء القبول الوقي  بد�ن تحّي ل الالحقة
ّ
ظات مع العلم أن

 .ال�جنة العليا للصيقات

  

 2012إ�� غاية د�سم��  2011هذا العقد فالل الي��ة من غّرة جوان  بموجب�تحّملت الشركة  

ل  .رألف دينا 101,431ألف أ�ر� � 181,8قدره  مبلغا
ّ
فطأ تصّر  التصّر  ع�� النحو ��مكن أن �ش�

  .1985لسنة  74ع�� مع�ى القانون عدد 

  

ركة �  
ّ

عن  ملطالب��ا بتعو�  CSشركة  ضّد بدعو  قضائّية  ،2012ماي  12بتار�خ تقّدمت الش

ل ا�طسائر �  .الل��اما��ا التعاقدّية هاا�طسائر الي  �حقت ��ا نتيجة عدم اح��ام
ّ
ركةالي  حّدد� تتمث

ّ
 �ا الش

فالل الي��ة ما ب�ن %  25 بنسبة 1تراجع �سبة املر�ر بالطر�ق السيارة أجّراء  هاأساسا �� تد�ي �شاط

 .أشهر بثمانية 3استغالل الطر�ق السيارة أ انطالقتأف�� �� ال�  2009 د�سم���  2008جوان  ي شهر 

 .مليون دينار 9,746الشركة حجم هذه ا�طسائر بما قيمته  قدّرت� 

  

ركة ضمن هذه الّدعو  بالتعو�  عن افالالت الوظييية الي  تمت معاين��ا �لم  
ّ

تطالب الش

   ع��ا فسائر بلغت تعند �شغيل التجه��ات �املعّدات الي  تّم ترك��ها �� إطار الصيقة �الي  نتج

يقة من عقد الص 24 كما لم تطالب بخطايا التأف�� الي  نّص عل��ا اليصل .أ�ر� 128100د �.م 1,636

 .من املبلغ ا�جم�� للصيقة%  5حد�د  ���انجاز د عن �ل يوم تأف�� �� .أ 2 �الي  تبلغ حوا��
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ال  CSمنظومة بيع اش��ا�ات الي  تّم توف��ها من قبل شركة من ناحية أفر ، أّن �تبّ�ن  

اقات قد بطلل املصنعة ASK بالّرغم من أّن شركة KO 256�سمح بقراءة البطاقات الي  تيوق سع��ا 

يت عن إنتاج، بأّ��ا CS، بما ف��م شركة 2008�� جو�لية  أبلغت جميع حرفا��ا
ّ
هذا الّصنف من  توق

 .KO 512من صنف أفر  البطاقات �استبدل��ا ببطاقات 

  

ر��ا�نتج عن هذه الوضعّية عدم إم�انية قراءة بطاقات اش��اك الي   
ّ
ضمن  GEA شركة �ف

ر�ق �  2009أكتو�ر  الّصيقة امل��مة ��
ّ
قة بمشر�ع توف�� �ترك�� ��شغيل أنظمة استخالص بالط

ّ
املتعل

�ل�ن طلبت . KO 512بطاقة اش��اك ذات سعة  50.000صياقس �البالغ عددها -السّيارة مساكن

رقات السّيارة من شركة 
ّ
ط ع�� هذه  معا�جة CSشركة تو�س الط

ّ
هذا اش�ال بإلغاء ا�حجب املسل

ل إلنجاز التعديالت CSشركة  فإّن البطاقات 
ّ
ن من قراءة البطاقات  املطلو�ة رفضت التدف

ّ
الي  ستمك

 .GEAالي  �فر��ا شركة 

  

�عدم قدرة  2014�أّدت هذه الوضعّية إ�� نياذ مخز�ن بطاقات اش��اك منذ شهر سبتم��  

ركة ع�� استغالل مخز�ن البطاقات
ّ

ر��ا شركة  افر   الش
ّ
قتصر تمنذ ذلك الّتار�خ �  .GEAالي  �ف

ركة �إ�� 
ّ

�الش
ّ
 .ع�� إعادة �حن البطاقات القديمة 2014 سنة مو�

 

II-  استغالل مدايي 

 

�من معاليم بيع معاليم املر�ر املتأتية من استخالص  تلكتت�ّون مدافيل استغالل من 

 .استغالل محطات ا�طدمات �منالبطاقات الذكّية 

 

ية من استخالص معاليم املرور - أ
ّ
 املدايي  املتأت

 

�
ّ
 .لقباض �ججّل ا�طز�نةامن قبل  ااملصّرح �� ةل اليومييصارئيس املحطة تد��ن املح يتو�

 ال املصّرح ��افيع�� مقار�ة املدالشركة �تقتصر  .اضبّ ��تّم هذا الّتد��ن ع�� أساس ما يصّرح به الق

0TP4Fالقباض مع �جّل ا�طز�نةمن قبل 

(1)
P0T  ا يحول د�ن نيس املصدر �هو م متأتية منأي مقار�ة معطيات

 
ّ
د من �ّحة املدافيل املتأت

ّ
املعطيات املججلة ��مقار�ة  .من استخالص معاليم املر�رفعال ية التأك

�قف الير�ق الّرقا�ي ع�� فوارق ب�ن هذه  ،من قبل القّباض املصرح ��اباملنظومة مع املدافيل 

تجا�زات من قبل  ليوارق ا��مكن أن تخيي هذه  .2013-2011د فالل الي��ة .م 5,639لغت املعطيات ب

ض مّما �ستد�� تحليل اليوارق 
ّ
 .�الوقو  ع�� أسبا��ا املججلة القبا

                                                           
 .حصول اليومي للقباض من قبل رئيس املحطةججل ا�طز�نة امليتم التد��ن � (1)
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�حاجز من�ل  2012لشهر ماي  باملنظومة ةاملجّجلل يفافقدان املعطيات املتعلقة باملد ��ّجل

ق �لم يتمكن الير� .2012ماي -فييري  للي��ةمرناق  ا�طاصة بمحطةاملعلومات  إ�� جانب فقدان جميل

سبة لهذه الي��ات الرقا�ي من مقار�ة املدفول النظري مع املدفول املصّرح به 
ّ
�الوقو  ع�� بالن

 . املجّجلة اليوارق 

 

ز�ادة ع�� ذلك، بقي استعمال �ام��ات املراقبة ا�طارحّية كآلّية للمراقبة بمختلف ا�حواجز � 

ات محد�دا 
ّ
   تصدرها مّما يجعل من الصعب�سبب �عط��ا أ� لعدم �ضوح �ضبابية الصور الي�املحط

ال  ف�  إ�� املمّرات ��الّتا��أحيانا غ�� موّجهة  �أّن هذه ال�ام��ات .ع�� نوع العر�ةمن فاللها  التعّر 

ن مركز تلتقط صور العر�ات �حركة املر�ر مّما ي
ّ
 �� الّتنافر املراقبة لعملّيات حول د�ن إم�انّية تيط

0TP5Fالّصنف

(1)
P0T ��جط

ّ
0TP6F�حاالت الت

(2)
P0T  ��ا�حينّية ملر�ر العر�ات املراقبة إح�ام د�ن ��حول  القانونّية غ. 

 

 مدايي  مييعات بطاقات اش��اك - ب

 

ل مبيعات بطاقات اش��اك حوا�� 
ّ
 ب�ن من مدافيل الشركة فالل الي��ة امل��ا�حة % 16تمث

 .ستخالصاجتما�� �مختلف محطات ا  ب�ن املقرّ نقاط بيع موّزعة  7متأتية من  ��� 2013� 2009

 

الشركة ال تقوم بمراقبة هذه  �لوحظ من فالل فحص إجراءات بيع هذه البطاقات أّن 

  امن قبل نقاط البيع �عد مقار��� ال املصرح ��يفاالعمليات إذ تقتصر ع�� �ججيل املد
ّ

 تمع �جال

قة ببيع مع املدفول النظري املستخرج من املنظومة اعالمية املتعل ذلكة بمقار��ال تقوم  ا�طز�نة

املنظومة أّن اليضاء املخصص �تبّ�ن بالرجوع إ�� قائمة املدفول النظري املستخرجة من . البطاقات

سع ألك�� من باملنظومة لتد��ن رقم املعامالت 
ّ
 ال �ستوعب أرقام معامالتفهو ��التا��  ،أرقام 9ال يت

�الوقو  ع��  ااملصّرح ��فيل اباملد ةالنظر� املدافيلهذه الوضعّية د�ن مقار�ة  �تحول  .املليارب

  .�ت��يرهااملجّجلة اليوارق 
ّ
                ه تّم �حن��ينت اعمال الرقابية ع�� عينة من بطاقات اش��اك أن

بطاقة ��  15د �.أ  5,317بقيمة 2013بطاقة �� سنة  18د �.أ 10,143بقيمة  2012بطاقة �� سنة  23

ركةد�ن أن تد .أ 2,380بقيمة  2014سنة 
ّ

 العملياتهذه  تندرج��مكن أن  .قابلها مدافيل ليائدة الش

ة ا�جزائّيةمن  96اليصل الي  تطالها أح�ام  ضمن افعال
ّ
 .املجل

 

بقواعد تبادل امللّيات  GEA شركة امتنعت عن مّد  CSمن ناحية أفر ، تبّ�ن أّن شركة � 

قة باالش��ا�ات املستعملة ع�� الطرقات ا
ّ
�هو ما أّد  إ��  4�أ 3الشمالية �أ 1ألسّيارة ��املعلومات املتعل

                                                           
ل الّتنافر �� الّصنف �� افتال  ب�ن ما �جله القاب  كصنف العر�ة املوجودة ��ي (1)

ّ
 .املمّر ���ن ما تبّينه الّنظام بجهاز تحديد الّصنف تمث

جط��  (2)
ّ
ل الت

ّ
سبة إ�� عر�ات القّوة العاّمة �ا�حماية املدنّية �سّيارات اسعا يتمث

ّ
 .�� اعياء من دفع معلوم املر�ر بالن
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 ه الوضعّية قبول ذعدم إم�انية تبادل املعطيات ا�طاّصة ببطاقات اش��اك ب�ن املنظومت�ن �نتج عن ه

أجل صلوحّي��ا �� إحد  املنظومت�ن من قبل  انت�ىرصيدها أ�  نيذلبطاقات ستغالل ا  نظومةم

 .استخالص مجانا بمحطات��ا من املر�ر منظومة استخالص افر  �تمك�ن صاح

 

ي 
ّ
غ�� م��ر ��  �حصول نقصعدم قراءة بطاقته باملمر ا�� أ� ل أحد ا�حرفاء��� صورة �ش�

إ�� مص�حة املعنية إرسال البطاقة بالشركة تتو�� املص�حة التجار�ة ها، رصيد بطاقته أ� ضياع

�استخالص الي  
ّ
تقوم بإعادة ثّم ع�� حده  �ّل   CS  �GEAمنظومي رصد استعماالت البطاقة ع��  تتو�

مص�حة  ��بقى هذا الرصيد �� �ل ا�حاالت غ�� موثوق به نظرا ألّن  .البطاقةرصيد  احتساب

نت عمليات �يّ � . املجراة ع�� البطاقة �حنال افذ �ع�ن اعتبار آلفر عملياتاستخالص تقتصر ع�� 

 .دينارا 468إ��  أحيانا�صلت  هاة لبعض�جود أرصدة سلبي البطاقات، رصيداحتساب 

 

ع��  هتعو�ضب تقوم مص�حة استخالص بطاقته ��� صورة اع��اض ا�حر�ف ع�� رصيد

 . طرفهأساس املبلغ املصّرح به من 

 

ر�قة املعتمدة �� الّتعو�  �
ّ
 .ع�� مص�حة الشركة تحافظ ال�� �ّل ا�حاالت فإّن الط

 

 2013-2010فالل الي��ة  الي  جر  �عو�ضهااقات البط �افةن أيضا من فالل فحص �تب�ّ 

سبب التعو�  �الرصيد (لبيانات الالزمة إ�� ا رتيتقم��ا بطاقة  250أّن بطاقة  646عددها البالغ � 

 احتساب كما تّم الوقو  ع�� فوارق ب�ن الرصيد الذي تم ع�� أساسه .)��عدهقبل التعو�  

 .د.أ 41,51 حجمها ما يناهز بلغالتعو�  �الرصيد املستخرج من املنظومة 

 

 ااات اخددمات واس��احةضاملدايي  املتأتية من استغالل ف  - ج

 

استغالل فضاءات فدمات طبقا للقانون �غرض إسناد عقد لزمة  12بإبرام  قامت الشركة

�املتعلق بتحو�ر التشريع املتعلق باألمالك العامة للد�لة  1986مارس  7املسّرخ ��  1986لسنة  17عدد 

�اتياقيات لزمة بناء �استغالل �صيانة الطر�ق السيارة ب�ن الشركة �الد�لة ��االعتماد ع�� كراس 

عقود ال من هذه 5 �تّم إبرام. 1995شر�ط نموذ�� مصادق عليه من قبل سلطة اشرا  منذ سنة 

للمبيعات  امالتع�� رقم املع ��ا عتمد �� تحديد معلوم استغالل�الي   أينظام اتا�ات املتغ��ة �فق 

أّما  .�� املغازة �املطعم �املق�ى باملحطة املجّجلرقم املعامالت كذلك ع�� الوقود �الز�وت � مواد من 

اتا�ات القاّرة الي  �عتمد �� تحديد معلوم استغالل ع�� مبلغ  إبرامها بنظامفقد تّم ) 7(بقية العقود 
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ز�ادة سنو�ة توظيف السنة ا��� من استغالل مع  ابتداءا منب�ن الطرف�ن جزا�� يتم اتياق عليه 

 .قارة

 

 السيارة مطالبةل لشركة تو�س الطرقات من عقد اللزمة الذي يخوّ  5�فالفا لليصل 

 التصار�ح،تغ��ة بالوثائق املحاسبية للتثبت من �حة املتا�ات االي  �عمل بنظام  اتمستغ�� املحط

�من . "إكسال"مستغلو املحطات �� ش�ل جدا�ل ��ا ي  يمدها ال باملعطياتالشركة تكتيي  ن أّن تب�ّ 

د من �ّحة �مصداقية هذه املعطيات شأن التصّر  ع�� هذا النحو أن
ّ
ن الشركة من التأك

ّ
  .ال يمك

 

بالنقطة  فدمات الشركة اعتمدت املدافيل الي  صرحت ��ا محطة ، أّن ن �� هذا املجال�تب�ّ 

 2012تراجعا �� مدافيلها مقارنة �سنة  2013الي  �ّجلت �� سنة  1أبالطر�ق السيارة  72الكيلوم��ية 

ة وسعةالتّ أشغال رغم د .م 2,4إ�� د .م 2,7�الي  مّرت من 
ّ
�ترك�� فضاء لأل�ل جلوسا ��  املنجزة باملحط

 .2013سنة 

 

املتغ��ة نظام اتا�ات املحطات الي  �عمل حسب �لوحظ ضعف معدل معاليم استغالل 

املنضو�ة معاليم استغالل املحطات  مقارنة بمعّدلد .أ 84ماقدره  2013-2011الل الي��ة ف بلغ �الذي

 .د فالل نيس الي��ة.أ 243بلغ تحت نظام اتا�ات القارة �الذي 

 

من عقد اللزمة، ال تحرص الشركة ع�� مراجعة اتا�ات املرتبطة بمبيعات  5�فالفا لليصل 

اش��اط مراجعة اتا�ات عند قيام أ�حاب ع�� مش الر�ح �تقتصر البن�ين عند �ّل �غي�� �� معدل ها

 .املحطات بتقديم طلبات إل��ا إلعادة ��يئة هذه املحطات

 

                     2014كما تب�ن من فالل الز�ارة امليدانية الي  قام ��ا الير�ق الرقا�ي �� أكتو�ر 

ه � ، 1للطر�ق السيارة أ
ّ
بالنقطة  ا�طدماتمحطة  و مستغل قاماللزمة  من عقد 12 فالفا لليصلأن

 .الشركةبإدفال تحو�رات ع�� املحطة د�ن ترفيص مسبق من قبل  28الكيلوم��ية 

 

صت الشركة كما 
ّ
� محطة  2012جوان  ��رف

ّ
 72 بالنقطة الكيلوم��ية ا�طدماتملستغ�

ل �� تقديم للقيام بنشاط
ّ
زمة كراس شر� �ذلك فالفا ل" أكالت سريعة جلوسا" يتمث

ّ
الذي ط عقد الل

  .جديداعالن عن طلب عر�ض �ستوجب ملثل هذا النشاط 

 

باإلعالن عن طلب عر�ض الستغالل محطي   2006من ناحية أفر ، قامت الشركة �� سنة 

قارة �تّم التعاقد مع شركة �جيل بأتا�ة . 3أمن الطر�ق السيارة  29ا�طدمات بالنقطة الكيلوم��ية 

من رئاسة ا�جمهور�ة  بمراسلة 2007نوفم��  8�توّصلت الشركة بتار�خ . حطةد ل�ّل م.أ 122 قدرها
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مبلغ اتا�ات ��ججيل نقص ��  تراجع�انجّر عن هذه الوضعية  .تغ��ةاملتا�ة ا تأمرها باعتماد صيغة

ل�  .2013-2010د فالل الي��ة .أ 913مدافيل الشركة قدره 
ّ
فطأ تصّر  هذه افعال  �مكن أن �ش�

 .1985لسنة  74ى القانون عدد ع�� مع�
 

زمة ع�� تطبيق 4.5�ل�ن نّص اليصل ع�� صعيد آفر،� 
ّ
تأف�� �� ال عندفطايا  من عقد الل

تحرص ع�� تطبيق لم الشركة فإّن من تار�خ إصدار اليوات��، يوما  30 الذي يتجا�ز  سداد اتا�ات

 �قد .أشهر 7� 3 ب�ن �الذي ترا�حت لبع  املحطا �� سداد اتا�اترغم التأف�� املججل  هذه ا�ططايا

 .2014-2011فالل الي��ة  د.أ 100حوا��  حرمان الشركة من مدافيل بلغت نتج عن ذلك
 

           مبلغلم يتم فوترة  حيث أّن فوترة معاليم استغالل تتّم �� �ع  ا�حاالت بتأف�� كما تبّ�ن

  156�جيل ال��ج�ن بالنقطة الكيلوم��ية  بالنسبة ملحطة 2012- 2011الي��ة  د �عنوان.أ 237,180
ّ
إال

إ�� غاية كذلك  تقم الشركةلم �خصوص نيس املحطة �  .شهرا 12أي بتأف�� فاق  2013جانيي  21�� 

  2013 جانيي 27إ��  2012جانيي  27 د �عنوان الي��ة من.أ 221,602يوترة مبلغ ب 2014شهر د�سم�� 

قة باستغالل  معاليم�يوترة � 
ّ
           بمبلغ قدره 2014جوان  30 إ�� 2014 جانيي 27الي��ة �املتعل

 �� شهر ماي .أ 92,334
ّ
 .شهرا 16 أي بتأف�� فاق 2015د إال

 

ل إنجاز املحطات للوقو  ع�� تحرص الشركة ع�� متا�عة تقدم أشغا ال من جهة أفر ،� 

إ�� �ججيل تأف��  أحيانا وضعية�أّدت هذه ال .ل��ام بمدة اشغال املنصوص عل��ا �عقد اللزمةمد  ا

كما . د.م 1,968شهرا مقارنة باآلجال التعاقدية نتج عنه نقص �� مدافيل الشركة بحوا��  12يصل إ�� 

ر هذا الّتأف�� ع�� تطبيق الز�ادة السنو�ة ع�� معلوم استغالل املتيق عليه �� عقد 
ّ
 .اللزمةأث

 

 إسناد فضاءات
ّ

 22ا�طدمات بالنقطة الكيلوم��ية  �تبّ�ن كذلك من فالل دراسة ملف

ة أّن الشركة لم تطالب بن�رت-تو�س 4بالطر�ق السيارة أ
ّ
بخالص ت�اليف رفع اتر�ة  صاحب املحط

 �الي  2003 حطة املنجزة �� سنةامل�إيصال املاء الصا�ح للشراب �التّيار الكهر�ائي �الهاتف العمومي إ�� 

  د.أ 157,375بلغت فطايا التأف�� الي  � د .أ 161,390بلغت 
ّ
ل  2014أكتو�ر  ��إال

ّ
 .فر�ق الرقابةإثر تدف

 

III- رقات السّيارة
ّ
 الّصيانة والّسالمة بالط

 

رقات السّيارة - أ
ّ
 صيانة الط

 

ر�ق السّيارة
ّ
بظهور عيوب أ� �شّققات ع�� الطبقة العلو�ة  ترتبط عملّيات صيانة الط

� الشركة للمعّبد،
ّ
جزاء املتضررة ضمن صيقات تقو�ة الطر�ق السيارة ا  صيانةإدراج  �عند ذلك تتو�

 .املعنية للشركة اقاليم تقوم ��اصيانة جزئية  عملياتع��  تقتصر  أ�
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 ضر�رة من اتياقيات لزمة بناء �استغالل �صيانة الطر�ق السيارة ع�� 10��نّص اليصل 

 ارة امل�لية بالتجه��صادق عل��ا من طر  الوز ماستشارة مسسسة مختصة �� مجال املراقبة الينية 

قصد القيام بمهمة مراقبة ) مركز الدراسات الينية �الّتجارب �� ميدان البناء أ� مسسسة مماثلة(

حالة أساس امللك املستلزم �توا�عه مع التأكيد ع�� حالة سطح الطر�ق السيارة �املنشآت �سداسّية 

مباشرة فالل الشهر الذي ي��  مل�لية بالتجه��املتصلة ��ا ��تبليغ �جطة من تقر�ر املراقبة إ�� الوزارة ا

 "تلك املهمة
ّ
 أن

ّ
حيث لم تّتخذ أي إجراءات للقيام باملراقبة  اليصل�ذا �الشركة لم تل��م  ن أّن ه تب�ّ ، إال

أي صيقة الفتيار مكتب دراسات للقيام  2012إ�� حد�د سنة الينية للطرقات السيارة �لم ت��م 

 .الطر�ق السيارةباإلشرا  الي�   الد�ري ع�� 

 

لقيام باملراقبة الينية للمنشآت بالطر�ق با، تّم ت�ليف مكتب دراسات 2012��� سنة 

ه  د.أ 153بمبلغ قدره " 3أ"�" 4أ"�" 1أ"السيارة 
ّ
 هذا املكتب يقدملم  2014�إ�� ��اية شهر أكتو�ر غ�� أن

آلة قيس ��  1أ الطر�ق السيارةمثال التطابق ا�طاص ببالشركة  توّصله منتقر�ره ال��ائي نظرا لعدم 

 
ّ
           بة منذحمولة الطر�ق السيارة املوجودة بمركز الدراسات الينية �التجارب �� ميدان البناء �املعط

 .سنوات 4

 

                 بتار�خ ع�� القيام بمعاينات بالع�ن املجردة إلعداد تقر�ر الّدراساتاقتصر مكتب � 

إ�� النقطة  101لوم��ية يمن النقطة الك 1تدهور حالة الطر�ق السيارة أ أشار فيه إ�� 2012ماي  22

�تمتّد إ�� الطبقة القاعدية من  تصل إ�� حّد التخّدد ��ا قاتة �شّق �إ�� �جود عّد  138لوم��ية يالك

0TP7Fا�حىىى اسيلتية

(1)
P0T  ��إ��تقادم الطبقة العلو�ة للمعّبد � �تضّمن هذا التقر�ر أّن هذه الوضعية ترجع إ 

لم �شهد هذا ا�جزء من الطر�ق السيارة فالل �امل ف��ة استغالله  عدم قيام الشركة بتجديدها حيث

إ�� ا�حالة التقر�ر  �نّبه. سو  أشغال صيانة جزئية �عمليات ترقيع لألجزاء املتضّررة) عشر�ن سنة(

ة مستعمل��ا ��ستد�� سالم �الي  من شأ��ا ��ديد 1هذا ا�جزء من الطر�ق السيارة أ ا�ططرة الي  عل��ا

 .إلصالحها التدفل العاجل

 

 إ�� شارة �تجدر ا 
ّ
ه تّم إدراج عملية صيانة هذا ا�جزء من الطر�ق السيارة ضمن صيقة أن

 وفم��ن 13 بتار�خ 139لوم��ية يإ�� النقطة الك 102لوم��ية يالنقطة الكمن  1أ تقو�ة الطر�ق السيارة

 .جاز�مازال هذا املشر�ع �� طور ان 2012

 

، 4ع�� مستو  الطر�ق السّيارة أأفر  ع�� عّدة نقائص فنّية  الّدراساتكما �قف مكتب 

عّدة حير ع�� أطرا  الطر�ق �إتالفات طو�لة ب�ن  إ�� جانب باملعّبد متعّددة ظهور �شّققات بي��امن 

                                                           
Grave Bitume

(1) 
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�اء املهمة ن�ا غاية�� إ� . تكّسر فواصل عّدة جسور إ�� املعّبد �منطقة الوقو  اضطراري إضافة 

 .لم تتم معا�جة هذه النقائص الرقابية

 

ه يتّم  2013 – 2009ن من فالل النظر �� م��انيات الشركة للي��ة ع�� صعيد آفر، تب�ّ � 
ّ
أن

ل للصيانة ضر�ر�ا �عاجالتأجيل إنجاز مشاريع الصيانة إ�� ح�ن 
ّ
 ،��ذكر من ذلك أن يصبح التدف

من النقطة الكيلوم��ية (الي  تضررت  1ر�ق السيارة أتدعيم ���ذيب �ع  أجزاء الط إدراج مشر�ع

ب�لية تقدير�ة  2008بإقليم هرقلة ضمن م��انية استثمار لسنة  )140إ�� النقطة الكيلوم��ية  90

 الشر�ع �� تنييذ �لم يتم  د.م 4بلغت 
ّ
سنوات �قد نتج عن  4أي �عد  2012�� سنة  هذا املشر�ع إال

 .د.م 27�� هذا التأف�� ارتياع ت�ليته إ

 

ن أّن مص�حة الصيانة ال تمسك �جال ملختلف تدفالت الصيانة ع�� �امل شبكة تب�ّ كما  

املتعلقة بمشاريع عديد الوثائق الطرقات السيارة إضافة إ�� �شتت الوثائق الي  بحوز��ا �فقدان 

ر�ر �� ا��إعداد تق ةاملنجز بتوثيق عمليات الصيانة  الشركة كما ال تقوم أقاليم .صيانة الطرقات السيارة

�من شأن هذه . �م�انه ��ليته �مّدة إنجازه )ارتخاء حير أ� ق أ��شّق  (ّب�ن طبيعة التدفلتشأ��ا 

الت الّصيانة ��  أن ال الوضعية 
ّ
ن الشركة من متا�عة �ضعية الطرقات السيارة �من برمجة تدف

ّ
تمك

 .اّبان

 

 السالمة بالطرقات السيارة - ب

 

زمة امل��مة مع ا�ح�ومة التو�سية تل��م شركة تو�س الطرق
ّ
ات السيارة بمقت�ىى اتياقيات الل

 .بتوف�� �ل مقّومات الّسالمة �ضمان الّراحة ملستعم�� الطر�ق السيارة

 

 بناء �استغالل �صيانة الطر�ق السيارة ع�� ضر�رة ترك�� �تنّص لزمة 
ّ
حول  قات امانزال

 . ا�حاشية ال��ابية للطر�ق السيارة
ّ
 أن

ّ
 ب�ّ ته إال

ّ
قات نتيجة حواد  املر�ر ن تواتر حصول أضرار لهذه الزال

�� �ع  ال تقوم الشركة  �قد تبّ�ن أّن  .إضافة إ�� �ججيل تأف�� ع�� مستو  �عو�ضها أ� إصالحها

قات بالّرغم من مر�ر أك�� من شهر�ن ع�� �قوع ا�حاد 
ّ
هذه الوضعية �تتسّبب  .ا�حاالت بإصالح الزال

ل م��ّجل�ن أ� 
ّ
ر�ق السيارة ��الّتا��  �� �سل

ّ
�ّجل فالل الي��ة حيث �قوع حواد  �� حيوانات إ�� الط

  45�قوع ا�حيوانات ع�� املعّبد � �ع  جّراء تواجد  احادث 251�قوع  2010-2013
ّ
ل حادثا نتيجة �سل

 ل�ن إ�� الطر�ق السيارة من فالل اليتحات املوجودة بزالقات امان ��األسيجة �هو ما نتج عنهم��ّج 

 10269 فالل نيس الي��ة كما �ّجلت مص�حة الصيانة.فسائر جسدية �مادية ملستعم�� الطر�ق 

ال لرفع جثث حيوانات من املعّبد
ّ
 .تدف
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               النقطة مساكن -تو�س 1ع�� مستو  الطر�ق السيارة أمن ناحية أفر ، �تبّ�ن 

ا�عدام ا�حاشية ال��ابية الوسطى إ�� إضافة  ا�حاّدة أ� املرتيعة�جود �ع  املنعرجات  18الكيلوم��ية 

 �سّبب إ��ارا ملستعم�� الطر�ق �� اتجاه�ن فاصة �� غياب  بحيث ��ا
ّ
يق��ب ف��ا املعّبدان مما

ص من ا��ار
ّ
 .للنباتات �الغراسات أ� �حواجز مرتيعة �الي  من شأ��ا أّن تقل

 

VI- التصّرف �� الّصفقات 

 

ق بصيقات بناء بّينت اعمال الرقابّية املتع
ّ
ركة �� صيقا��ا مالحظات تتعل

ّ
قة بتصّر  الش

ّ
ل

مة للّصيقات العمومّية �أفر  الطرقات السيارة 
ّ
ق بمد  اح��ام الشركة للّنصوص املنظ

ّ
 . مش��كة تتعل

 

 الطرقات السيارة إنجاز صفقات  - أ

 

-سصياقمشاريع بناء الطر�ق السّيارة  2014تنجز شركة تو�س الطرقات السيارة �� سنة 

رأس ا�جدير �تبلغ �لي��ا ا�جملية -بوسالم �الطر�ق السيارة مدن�ن-زرقاءالالطر�ق السّيارة �ادي قا�س � 

 .د.م 1.343

 

بالّرغم من انقضاء  �ججيل تأف�� هاّم �� انجاز إذ هذه الصيقات تبّ�ن من فالل فحص� 

ة أقساط صيقة إنجاز الطر�ق السيارة صياقس
ّ
منذ مارس �أفر�ل  قا�س-اجال التعاقدية ل�اف

يتجا�ز لم  ��نيس التار�خ. % 58لم يتجا�ز  2014إ�� غاية شهر أ�ت فإّن معدل تقّدم اشغال  ،2013

بالرغم  % 6رأس جدير -شر�ع إنجاز الطر�ق السيارة مدن�نملمعدل تقدم اشغال لألقساط ا�طمسة 

 .ة التعاقديةمن املّد  % 34انقضاء من 

 

 هاضطرابا �� �سق تنييذ بوسالم -الزرقاء�ادي  3السيارة أطر�ق مشر�ع إنجاز الكما �شهد 

الثة، لم يتجا�ز حيث 
ّ
 من املدة التعاقدية، �سبة % 67�عد انقضاء معّدل تقّدم اشغال لألقساط الث

 .2014إ�� غاية شهر أ�ت  % 48

 

ق
ّ
ر�ق حوزة الط أساسا بتحر�راح��ام اجال التعاقدية  الي  حالت د�ن  اسباب �تتعل

 .السيارة �تحو�ل مسار الشب�ات العمومية �إفالل �ع  املقا�الت باالل��امات املناطة �عهد��ا
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� أّن الشركةن تب�ّ لعقار�ة، افيي فصوص اش�االت 
ّ
اعالن عن طلب العر�ض قبل  تتو�

اس أّن بكراس الشر�ط ع�� أس تحديدها�سو�ة املسائل العقار�ة بالرغم من أّن اجال التعاقدية يتم 

 . حوزة املشر�ع محّررة منذ اليوم ا�ل من انطالق اشغال
ّ
ه تم انطالق ��ذكر �� هذا ا�طصوص أن

استصدار  قبل ان��اء من 2012�� جوان  بوسالم-الزرقاء�ادي  3�� إنجاز أشغال الطر�ق السيارة أ

 �� شهر  الذي أ�امر ان��اع ارا�ى  املتعلقة ��ذا املشر�ع
ّ
 ،�اإلضافة إ�� ذلك� . 2012نوفم��  لم يتّم إال

               ��الّرغم من استصدار أمر ان��اع ارا�ى  املوجودة بحوزة مشر�ع إنجاز الطر�ق السيارة 

إ�� إجراءات تحر�ر حوزة املشر�ع  �ستكملالشركة لم  ، فإّن 2010جو�لية  26منذ  قا�س-صياقس

قطعة من ارض رغم  77ل إ�� التحّوز بما عدده من ذلك أّن الشركة لم تتوصّ  2014غاية شهر أ�ت 

رأس جدير -مدن�ن 1الطر�ق السيارة أ�� فصوص أشغال بناء �. 2010أّن اشغال انطلقت منذ مارس 

 ،2013 جو�ليةالي  انطلقت أشغالها �� 
ّ
� شهر أ�ت  ن الشركةلم تتمك

ّ
من تحر�ر سو   2014إ�� مو�

ا��م مستحّق  منن املالك� �ع  �ذلك �سبب عدم تمك�نكيلوم��ا  120كيلوم��ا من مجموع  9,720

  ةاملاليّ 
ّ

 .ر�ع �� انجازقبل الش

 

ب عن تحو�ل مسار الشب�ات العمومية اضطراب ع�� مستو  تنييذ � 
ّ
من جهة أفر ، ي��ت

عمليات تحو�ل  استكمال�ح�ن التنييذ مشاريع إنجاز الطرقات السيارة إذ غالبا ما يتم �عليق آجال 

ب عن ذلك .لشب�اتا
ّ
رقات السّيارة �صاحب  ����ت

ّ
تحّمل ت�اليف إضافية تثقل �اهل شركة تو�س الط

ف 
ّ
 .اشغالالّصيقة نتيجة توق

 

اتياقية الثنائية ب�ن الوزارة امل�لية بالتجه�� �الشركة الوطنية  ،��ذكر �� هذا الصدد

مسار الطر�ق  �ع��ضت توزيع املياه الي  لتحو�ل شب�ا 2011أفر�ل  23الستغالل �توزيع املياه بتار�خ 

  .شهرا إلنجاز اشغال 24�الي  حّددت أجل  د.م 6,76بوسالم بمبلغ قدره -السيارة �ادي الزرقاء
ّ
ه  إال

ّ
أن

يت شركة منا�لة للقيام بأشغال تحو�ل شبكة 
ّ
ركة الوطنية الستغالل �توزيع املياه �ل

ّ
تبّ�ن أّن الش

ياقية سالية الذكرشه 48�� أجل  املذ�ورة املياه
ّ
 .را �ذلك فالفا لألجل املحدّد باالت

 

أّما �� فصوص إفالل املقا�الت باالل��امات املناطة �عهد��ا فقد تبّ�ن عدم مطابقة املوارد 

عر�ض املقا�الت امل�لية بإنجاز تلك املشاريع  بتلك الواردة ��البشر�ة �املعدات املستعملة �� ا�حض��ة 

قا�س الذي تّم �ججيل -ا�ل من مشر�ع إنجاز الطر�ق السيارة صياقس القسط��ذكر �� هذا الشأن 

القسط ا�ل من كذلك �  % 60 بنسبة 2011ا�ط��اء الطو�وغرا  �� شهر نوفم��  بخصوصنقص 

0TP8F�� شاحنات التيريغ�شأنه تجا�ز النقص  الذيبوسالم -مشر�ع إنجاز الطر�ق السيارة �ادي الزرقاء

(1)
P0T 

ة بال��اما��ا املقا�الت  �� شأن�لم تتخذ الشركة أي إجراءات ردعية  .2014 �� شهر ماي % 33
ّ
املخل

 .الشر�ط اتق الغرامات املنصوص عل��ا بكراسيتطب�سع إ�� لم  حيث

                                                           
(1)  camions à benne 
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إنجاز من فالل فحص عّينة من دفاتر ا�حض��ة ا�طاصة بمشاريع  تّب�ن أفر ،من ناحية � 

ه  بوسالم-الزرقاء�ادي � رأس جدير -مدن�نقا�س � -الطرقات السيارة صياقس
ّ
فالفا لكراس الشر�ط أن

العناية الالزمة حيث أّن عديد الدفاتر تيتقر إ��  التنصيصات هذهإيالء  لم يتّم  ادار�ة ا�طاصة

قة بقائمة املعدات �العّمال با�حض��ة � ال
ّ
 .إمضاء املقا�ل إ�� بيانات املتعل

 

ر 
ّ

ن هذه الوضعية من ضمان حقوق �ّل من الش
ّ
�من تحديد مسس�لّية �املقا�لة  كة�ال تمك

عو�ات أّن الشركة �اجهت ص��ذكر �� هذا الّصدد  .بي��ما�ّل م��ما فاصة �� صورة حد�  نزاع 

قا�س حيث لم  -إلعداد ملف التعو�ضات لشر�ات املقا�لة امل�لية بإنجاز الطر�ق السيارة صياقس

ي�
ّ
 2012� 2011ن بإنجاز هذا املشر�ع �� سني  تتمكن من تقدير حجم اضرار ا�حاصلة للمقا�ل�ن امل�ل

��رجع . 2011اضطرابات اجتماعّية �اقتصادّية الي  شهد��ا البالد منذ شهر جانيي  �ذلك ع�� إثر 

دفاتر ا�حض��ة ا�طاصة ��ذا املشر�ع للعديد من البيانات املتعلقة فاّصة بالتججيل  ذلك إ�� افتقار 

 .أ� باألحدا  الي  �قعت با�حض��ة ع�� ذّمة اشغال املوضوعةة اليومي للمعدات �الوسائل البشر�
 

جوء إ�� احتساب التعو�  بصية جزافية بنسبة  ��سّببت هذه الوضعية
ّ
من %  40�� ال�

من رقم   %50��نسبة  2011كتعو�  �عنوان سنة  2011لسنة شر�ات املقا�الت رقم معامالت 

           �ع�� هذا اساس بلغت قيمة التعو�ضات .2012كتعو�  �عنوان سنة  2012املعامالت لسنة 

�ليس من شأ��ا ملقا�الت با هذه الطر�قة �� احتساب اضرار اليعلية الالحقةعكس �ال �  .د.م 62

 .حقوق الشركة املحافظة ع��
 

 مالحظات مش��كة - ب
 

الغ �الب 2013-2009ن من فالل فحص الصيقات الي  أبرم��ا الشركة فالل الي��ة تب�ّ 

 .بالنصوص املنظمة للصيقات العمومية الواردةعدم تقّيد الشركة باإلجراءات صيقة  90عددها 
 

 2007جوان  20بتار�خ  28 فالفا ملنشور الوز�ر ا�ل عدد� فيي فصوص تحديد ا�حاجيات، 

ق بالّصيقات العمومّية الذي ينّص ع�� ضر�رة أن يقوم املش��ي العمومي بتحديد ا�حاجيات
ّ
 املتعل

ر�ع �� إجراءات املنافسة، 
ّ

ة قبل الش
ّ
أثناء التنييذ  تبّ�ن أّن الشركة تقوماملراد �سديدها ب�ّل دق

�أحيانا �عد انقضاء اجال التعاقدية بإدفال �غي��ات هامة ع�� الكميات املضبوطة بالصيقات 

بما إبرام مالحق  الشأن�تّم �� هذا  .اصلية أ� ع�� طبيعة الطلبات أ� حيى ع�� اثمان �آجال التنييذ

طلب العر�ض ذكر من ذلك �� .2013–2009 صيقة فالل الي��ة 90صيقة من مجموع  20 عدده

�ح عند الشر�ع �� 
ّ
املتعلق بإنجاز الغطاء املعد�ي بمحطة استخالص بمطار النييضة الّد��� �الذي ات

قة به إنجاز اشغال
ّ
ه ينب�� إضافة  �انتكمية ا�حديد املحددة بالصيقة  أّن  املتعل

ّ
حوا�� غ�� �افية �أن
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املبلغ اص�� للصيقة  إ�� % 40للغرض إنجّر عنه إضافة عنه إبرام م�حق  �هو ما انجرّ  ضعيها

 .لإلنجاز اجال التعاقدية الّتمديد ��� 
 

ت الشركة إبرام م�حق مع 
ّ
 2010أ�ت  19بتار�خ " اللو�د التو��ى "شركة التأم�ن كما تول

ق �عقد الت
ّ
عرضه ع�� ال�جنة  د�ن  )2012-2011-2010(سنوات  أم�ن ع�� املرض ملدة ثال يتعل

 امل��م سابقا ع�� نحو �تضّمن هذا امل�حق �غي�� صيغة عقد التأم�ن ع�� املرض .الدافلية للصيقات

أصبحت الشركة بمقتضاه مطالبة بدفع الرصيد املدين �حساب املعامالت مع شركة التأم�ن فالل 

لصيقة يتعلق إ�� اكما تّمت إضافة ثمن جديد .2012� 2011 �سني  2010من سنة  الي��ة املتبقية

بالرغم من  ،من جملة املصار�ف السنو�ة للعقد ليائدة شركة التأم�ن % 15 �سا�ي بت�اليف التصر  

ة إضافية عباء ماليّ أل ل الشركة تحّم  ،�نتج عن هذا امل�حق .بالصيقة اصلية ذلك لم يكن مدرجاأّن 

القسط  أ�قيت دفعالشركة  غ�� أّن . 2011�عنوان سنة  د.أ 175� 2010�عنوان سنة  د.أ 57 قدرها

 . عند تيط��ا لعدم قانونية هذا امل�حق د.أ 277�قدره  2012املتعلق �سنة 
 

ما كذلك إدفال �عديالت ع�� جد�ل التعو�ضات امل�حق �عقد التأم�ن ع�� املرض ��  �تّم 

قي
ّ
 �هو ما �عت�� مّسا بأصل الصيقة اس��جاعاد��ة من قائمة  �ع  بالصيدلية �ذلك بحذ  تعل

ل��مكاملنافسة �الشيافية �املسا�اة  بقواعد�من شأن إبرام مالحق متكّررة أن يمّس 
ّ
 ن أن �ش�

 .1985لسنة  74أفطاء تصّر  ع�� مع�ى القانون عدد اعمال املنجزة �� إطار هذه الّصيقة 

 

�هو  سنادفالل فحص إجراءات إبرام الصيقات طول آجال ا ع�� صعيد آفر، تب�ن من � 

" ��ذكر �� هذا الصدد أن املرحلة ادار�ة إلبرام صيقة  .تجا�ز لصلوحية العر�ض أحيانا ما ينتج عنه

�تجا�زت يوما  630استغرقت " رأس ا�جدير-مهمة اشرا  الي�  ع�� إنجاز الطر�ق السيارة مدن�ن

 .يوم 400" رأس ا�جدير-بة الينية ألشغال إنجاز الطر�ق السيارة مدن�نمهمة املراق" بخصوص صيقة
 

ستالم ال��ائي لصيقة توسعة الطر�ق الشركة بإمضاء محضر ا قامت من ناحية أفر ، � 

 2014أفر�ل  11مسالك بتار�خ  3مسلك معّبد إ��  2من  50إ�� الكيلوم��  00من الكيلوم��  1السيارة أ

  ذلكتنييذ ال ��ت بالرغم من �جود إفالال 
ّ
 ع�� ترك�� أجهزة استناد �الرغم من تنصيص الصيقة� ه أن

ع�� �غي�� اجهزة التا�عة للممرات القديمة �الي  �  1باملسلك ا�جديد ع�� ا�جسور بالطر�ق السيارة أ

�من  .فقط سنة، اقتصر املقا�ل ع�� ترك�� أجهزة استناد ا�طاصة باملسالك ا�جديدة 20تجا�ز عمرها 

بمر�ر  مع تآ�ل هذه التجه��اتأن يسثر ع�� صالبة ا�جسور ��ذا ا�جزء من الطر�ق فاصة  أن ذلكش

ل فطرا ع��� �من شأن ذلك أن .عنه احت�اك سطح ا�جسر باألساسات ا ينجرّ الزمن مّم 
ّ
مستعم��  ش�

ر�ق السّيارة
ّ
الي  تمسك ال��ا��  افتبار ملراقبة درجة كبسطلب  كما تبّ�ن أّن الشركة لم تتول  .الط
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ملر�ر اتحت تأث�� ارتجاج ا�حاصل نتيجة تدر�جيا الر�ائز املعدنية با�جسور علما �أّن ال��ا�� ترت�� 

  .أثناء الس�� لعر�اتاملتواصل ل
 

 2002لسنة  3158من امر عدد  121فقد تب�ن فالفا لليصل  ،��خصوص فتم الصيقات

ه  املتعلق بتنظيم الصيقات العمومية الذي يّنص ع��
ّ
يجب أن يتّم �� شأن �ل صيقة فتم ��ائي "أن

أّن الشركة ال  "�� أجل أقصاه �سعون يوما ابتداء من تار�خ القبول ال��ائي للطلبات موضوع الصيقة 

 2014صيقة لم يتّم فتمها إ�� غاية شهر أكتو�ر  163تحرص ع�� فتم صيقا��ا حيث تّم إحصاء 

 . 1999سنة إ�� �عود البع  م��ا 
 

 2014 شهر أكتو�ر فتمها إ�� غاية لم يتّم  الي  الصيقاتبّ�ن من فالل فحص عينة من كما ت

ه 
ّ
ال يتوفر لد  املص�حة املالية عدد من الضمانات املالية  2002لسنة  3158فالفا لألمر عـدد � أن

 .لصيقات لم يتم فتمها ��ائيا
 

V-   ��التصّرف اداري واملا 
 

ق بالتصّر  �� املوارد البشر�ة ��الوضعية  تّم الوقو  ع�� جملة من املالحظات
ّ
الي  تتعل

ق بإتا�ة استغالل الطر�ق السيارة أ املالية
ّ
 .1للشركة إ�� جانب مالحظات أفر  تتعل

 

 التصّرف �� املوارد البشرّ�ة - أ
 

ركة 
ّ

ياقّية فاّصة  2002منذ سنة �عتمد الش
ّ
ركة إدراج . بأعوا��اع�� ات

ّ
ت الش

ّ
�قد تول

 
ّ
تّمت مناقش��ا �ضبطها  2010-2008ياقّية �� إطار امليا�ضات اجتماعّية للي��ة تنقيحات صلب ات

ركة �ادارة العاّمة د�ن عرضها ع�� سلطة اشرا  إلبداء الّرأي ف��ا 
ّ

ب�ن النقابة اساسّية ألعوان الش

ة الشغل �  45�د�ن اح��ام مقتضيات اليصل 
ّ
د ع 124اليصل من مجل

ّ
�� أّن من اتياقية الذي يسك

تدفل ح�� التطبيق �عد استيياء اجراءات القانونّية ا�جاري ��ا العمل إليداعها لد  املحاكم  هاأح�ام

 .املختّصة
 

قت هذه التنقيحات أساسا باليصل�ن 
ّ
ق�ن بالّت�و�نامل 109� 108��عل

ّ
ن اليصل. تعل

ّ
 108 �مك

، بمبادرة منه ��عد اّصة مع��  ��امن متا�عة در�س �� مدارس عمومّية أ� ف عون �ّل من اتياقّية 

درس ملّيه من طر  �جنة الّت�و�ن �الّرس�لة، �ذلك لتحس�ن معارفه العاّمة �ملواكبة التطّور 

ركة �طرق تصّرفها اداري �املا��
ّ

ع��  109�نّص اليصل . الّتكنولو�� �� ميادين لها صلة بنشاط الش

ب العون، الذي تا�ع دراسته بمبادرة م" أن 
ّ
نه �عد موافقة �جنة الت�و�ن بالشركة �تحّصله ع�� يرت

م��ا ادارة �عد انتدابه، 
ّ
شهادة علمية أ� ت�و�نية مع��  ��ا أ� ع�� إثر متا�عته ملرحلة ت�و�ن مستمّر نظ
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�� ا�ططة املوالية ل�ططة الي  �شغلها عن طر�ق التسمية املباشرة مع املحافظة ع�� اقدمّية �� 

ركة��� �ّل ا. الّدرجة
ّ

 ."�حاالت تتّم مراعاة حاجيات الش
 

ارتياع عدد اعوان  ،نتيجة لتطبيقهماتبّ�ن  هذين اليصل�ن، فقد عدم قانونية�عال�ة ع�� 

هادات الي  
ّ

الذين بادر�ا بمواصلة دراس��م د�ن ا�حصول ع�� موافقة ادارة �د�ن أن ت�ون الش

ركة
ّ

�الي   �م�ضعّيا�لتسو�ة  اعوان إ�� �عّدد مطالب ذلكأّد   �قد .تحّصلوا عل��ا لها صلة بنشاط الش

ركة بتسو�ة  .2013سنة  مطلبا �� 39بلغ عددها 
ّ

د�ن مراعاة حاجّيا��ا �ضعية  18�قامت الش

0TP9Fطلبات الّنقابة الي  �عت�� أّن �سو�ة الوضعّيات غ�� مرتبطة بالّضر�رة بتحديد ا�حاجياتل استجابة� 

(1)
P0T . 

 

ياقيّ  32�نّص اليصل � 
ّ
ه يتّم �� فصوص املناظرات الدافلّية، ة املسّسسة من ات

ّ
ع�� أن

ة بنسبة 
ّ
غورات املراد  % 40انتداب ضمن �ّل فط

ّ
عن طر�ق مناظرة دافلّية �ذلك  �سديدهامن الش

ة اد�ى مباشرة �ال يتّم ارتقاء 
ّ
من ب�ن اعوان الذين لهم ع�� اقّل فمس سنوات أقدمّية �� ا�طط

  آفر من سلك إ�� 
ّ
ة اد�ى من الّسلك اد�ى مباشرة منذ فمس إال

ّ
با �� ا�طط

ّ
 إذا �ان العون مرت

 .سنوات
 

0TP10Fتبّ�ن من فالل فحص ملّيات املناظرات الدافلّية� 

(2)
P0T ركة  2013سنة ل

ّ
قامت أّن الش

�� فطط �ظييية �شرط ا�طمس سنوات أقدمّية  د�ن التقّيدعونا  25بانتدابات غ�� مشر�عة ليائدة 

 .سنة أقدمّية 25 �ستوجب �عضها
 

ه 
ّ
ركة �� إجاب��ا أن

ّ
تّم �غي�� ، 2011سنة �� ع�� إثر إدماج أعوان املنا�لة "�قد أفادت الش

�� اسبوع �هو ما أّد  إ�� نقص �� عدد ساعة  40إ�� نظام ساعة  48عدد ساعات العمل من نظام 

ة سائقحصص العمل فاّصة 
ّ
سبة إ�� فط

ّ
رك �لذلك .بالن

ّ
ططط ا�ة �غي�� �ع  ارتأت إدارة الش

غورات  لتسديد
ّ

ه لم يتّم �عو�  العّمال الذين �غّ��ت  .انتدابات جديدة �تجّنبالش
ّ
مع العلم أن

ر ف��م شرط اقدمّية 
ّ
فقد تّم استثنائّيا اعتماد ) سنوات 5(فططهم �نظرا إ�� أّن جميع العملة ال يتوف

ركة طيلة ف��ة عملهم لد
ّ

 ."  شركة املنا�لةأقدمّية اعوان املعني�ن بالش
 

ياقّية املسّسسة  99اليصل  ضبط ع�� صعيد آفر،
ّ
املنتيع�ن بمنحة اعوان  قائمةمن ات

0TP11Fمن اجر الشهري اسا�ى %  10اجبار الي  �سا�ي 

(3)
P0T. نت

ّ
آفر�ن من عونا  42 غ�� أّن الشركة مك

                                                           
 2012جو�لية  13املنعقدة  بتار�خ  2012جوان  28بتار�خ  204/2012�ىى املقرر عدد ل�جنة املتا�عة املحدثة بمقت 2محضر جلسة عدد  (1)
 املناظرة الدافلية بإقليم ا�جّم  �املناظرة الدافلّية بإقليم تر�ي �املناظرات الدافلّية بإقليم هرقلة (2)

املختصة �رئيس مص�حة  �ق �رئيس مص�حة التقنياتمدير استغالل �راساء اقاليم �رئيس مص�حة استخالص �رئيس مص�حة صيانة الطر  (3)

ات �اعوان الينيون التا�عون ملص�حة التقنيات املختصة �اعوان الينيون التا�عون  اعالمّية
ّ
 �مساعد� استخالص �مساعد� الصيانة �راساء املحط

 .�ع�ن ملص�حة الّصيانة باألقاليمملص�حة اعالمية �اعوان التا�عون ملراكز استغالل �املراقبة �اعوان التا
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ركة �عنوان تلحّم قد ت�  .أصبحت �سند كتكملة لألجر ��ذه املنحة الي د�ن موجب انتياع 
ّ

هذه  الش

 .د سنوّ�ا.أ 51,6 أعباءا مالّية تبلغ حوا�� املنحة
 

قة بالساعات اضافّية �� سنة  من ناحية أفر ،� 
ّ
             ما قدره 2011بلغت النيقات املتعل

�قد تبّ�ن أّن اعوان ينجز�ن الّساعات . 2013د �� سنة .أ 340� 2012د �� سنة .أ 306د مقابل .أ 198

املباشر  لرئيسع�� املوافقة املسبقة ل �� شأ��ا �د�ن ا�حصول  أن ت�ون م��مجة مسبقااضافّية د�ن 

أعوان املنا�لة الذين تّم إدماجهم  ��تمّتع. �عد انجازبصية الحقة  اضافّية تتّم �سو�ة الّساعاتكما 

ركة �البالغ عددهم 
ّ

�ن إنجازها فعليا ذلك أّ��م �� اسبوع دعونا بثما�ي ساعات إضافّية  638بالش

� صر  لألسبوع ساعة  40 معنيون بنظام عمل
ّ
ركة تتو�

ّ
ساعات إضافّية غ��  8 مقابل��الّتا�� فإّن الش

 .أسبوعيا �ّل عون يائدة منجزة ل
 

�تقوم " ما تقتضيه ضر�رة العمل" تحت عنوانعونا �ساعات إضافّية جزافّية  16 ��تمّتع

ركة بإدراج هذه الّساعا
ّ

هري لهسالء اعوان الش
ّ

�ترتيع ال�لية ت ضمن امل�ّونات القاّرة لألجر الش

 . د.أ 40 السنو�ة لهذه الساعات إ�� حوا��
 

ت �� شهر جانيي تبّ�ن � 
ّ
ركة تول

ّ
عون  379ليائدة صر  تذك�� ع�� الّراتب  2014أّن الش

ق بالي��ة املمتّدة من ) قّباض �قّباض أّ�ل (
ّ
 2013أكتو�ر  31غّرة مارس إ�� �عنوان ساعات إضافّية تتعل

أعوان  بتمتيعلّنقابة الي  طالبت للطلبات الواردة من ا �تّم ذلك استجابةد .أ 123 بمبلغ قدره

عن �ّل �� اليوم دقيقة جزافّية  30 بأجرةساعات عمل �� اليوم  8استخالص، الذين �عملون بنظام 

باملدافيل اليومية ملحطات  التصر�حملّية ع �استندت النقابة �� ذلك ع�� اعتبار أّن  .حّصة عمل

�كذلك ع�� اعتبار أّن �ّل القّباض  .نصف ساعة إضافّية من �ّل قاب  قرابة ستغرق � استخالص

 .يضطر�ن إ�� انتظار آفر عملية تصر�ح المتطاء ا�حافلة املخّصصة من قبل الشركة لنقلهم
 

د 
ّ
املخّصص الوقت القانو�ي فعال ا�ز�ن يتج�أّ��م اعوان من مد  مشر�عّية طلبات �للتأك

يت ادارة العاّمة �� شهر أكتو�ر  ،للعمل
ّ
�مص�حة مص�حة الّتدقيق �التيّقد   رئي�ى 2013�ل

تبّ�ن من � الذي يقّضيه القّباض دافل غرفة استخالص اليع�� حول الوقت  بالتقىىّ استخالص 

ه  فالل
ّ
 8حصص العمل �ستغرق �� أقىىى ا�حاالت  من%  57 وقف النقابة فإّن �فالفا ملابحا  أن

أّن �  ساعات 8املدافيل اليومية د�ن تجا�ز مدة اإلعالن عن بمن القّباض يقومون  % 75ساعات �أّن 

 .يتجا�ز�ن الوقت املخّصص ملراكزهم م��مفقط %  25
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ياق مع الّنقابة  �اعتبارا لنتائج هذا البحث
ّ
ركة إ�� ات

ّ
قتوّصلت الش

ّ
وان ما إسناد اعب يتعل

0TP12Fدقيقة إضافّية 15�عادل 

(1)
P0T ، ال يتجا�ز�ن فعليا الساعات املعني�ن �ذلك بالّرغم من أّن جّل اعوان

 .القانونية املخّصصة لعملهم
 

 بالتكيلالشركة تقوم  إجراءات تنييذ عقد التأم�ن ع�� املرض أّن  تنّص  �ع�� صعيد آفر،

� الحقا اس��جاع ع�مصار�ف العالج �شراء اد��ة عوضا عن أعوا��ا ب
ّ
من  املدفوعة املبالغ� أن تتو�

 . من أجور اعوان املنتيع�ن ��ا هافصم� شركة التأم�ن 
ّ
املبالغ الي   أّن الشركة لم تقم باقتطاع �افة إال

�نتج عن هذا . 2013-2010اس��جاعها من أجور اعوان �عنوان الّتأم�ن ا�جما�� فالل الي��ة  لم يتّم 

 .د.أ 288 بما يناهز قدرت د�ن موجبمالّية بأعباء  ل الشركةإثقال �اه افالل
 

ركة الوضعية املالّية - ب
ّ

وظيفات املالّية للش
ّ
 والت

 

نتائج صافية بلغت ع��  2013� 2012� 2011� 2010�ّجلت الشركة فالل الّسنوات 

 . )د.م 3,756 (�) د.م 4,050-(� ) د.م 4,134-(� )د.م 010,90-( التوا��
 

الز�ادة �� معاليم املر�ر املتيق عل��ا منذ تطبيق  الّتأف�� ��املجّجلة إ�� السلبية  عود النتائج�� 

جانب إ��  اس��ال�ات �ت�لية القر�ض اجنبية ارتياع قيمة�إ��  2014د�سم��  �� شهر إ 2005سنة 

 .2011�� سنة  إدماج أعوان املنا�لة ع�� إثر اعوان فاصة  ت�اليف تأج�� ارتياع 
 

أساسا  الي  تحّصلت عل��امبالغ لل التوظييات املالية لضمان تواز��ا املا�� ع��لشركة �عتمد ا� 

لتمو�ل مشاريع بناء املخصصة القر�ض ا�طارجية من �  مالهاال��فيع �� رأس  ��من مساهمة الد�لة 

رقات السّيارة
ّ
تحس�ن �� هذه التوظييات �� تقليص ال�جز املا�� للشركة � �ساهمت إيرادات. الط

 .نتائجها الصافية
 

ية �ارتيعت 
ّ
ما إ�� ع�� التوا��  2013� 2012� 2011� 2010فالل السنوات  املبالغ املوظ

ع��  هذه املبالغ ��لغت ايرادات املتأتية من توظيف. د.م 540د �.م 610د �.م 515د �.م 645 قيمته

 .د.م 37,707د �.م 26,767د �.م 30,635د �.م 11,890التوا�� 
 

 الي  برمج��ا الشركةاملشاريع املستقبلية  الّرجوع إ�� فارطة الطرقات السيارة أّن بتبّ�ن � 

ا�حد�د ا�جزائر�ة �الي  يبلغ طولها � مدينة بوسالم  الرابطة ب�ن 3الطر�ق السيارة أ إنجاز  تتمثل ��

ر�ق السيارة أ 50 حوا��
ّ
         وا�� الي  س��بط الوسط الغر�ي با�جنوب الغر�ي �طولها ح 2كيلوم��ا �الط

                                                           
 (Heure début de poste-Dernière reddition +15 minutes) – 8heures

(1)     
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ب ال�لية املرتيعة لهذه املشاريع قيام الشركة بالبحث عن مصادر تمو�ل مالئمة من  .كم 400
ّ
�تتطل

 .�ضعّية مالّية سليمة �متوازنةاملحافظة ع�� شأ��ا 
 

إجراءات �ا�حة ��  تتبعد�ن أن  2009شرعت الشركة �� توظيف أموالها منذ سنة قد � 

أّن الشركة تقوم  2012-2009فالل الي��ة  تّمتص التوظييات الي  �تب�ن من فالل فح.هذا املجال

ع��  كما تقتصر الشركة �� الغرض .مقرها الرئي�ى �ليس ��  هافر�ع��  لد  البنوك بتوظيف املبالغ

ه ال يتّم التنصيص ��ن كما تب�ّ . أحياناالبنوك  �شمل �ّل �د�ن أن استشارة نيس الير�ع 
ّ
�ع   أن

ثابتة أ� (تحديد نوعية اليائدة  أ� ع��) هعدمأ�  مع إم�انية الشراء(ية التوظييات استشارات ع�� نوع

قبول  2010د�سم��  16بتار�خ  04/2010 استشارة عدد بخصوصالشركة تولت  ن أّن تب�ّ �  ).متغ��ة

مقارنة العر�ض أ� افتيار أحسن �سبة �د�ن توضيح د د�ن .م 330لتوظيف  املقدمة جميع العر�ض

 .لتوظيفطر�قة ا
 

ع بأع�� �سبة توظيف مقارنة ببقية البنوك تمتّ لبنك امان " فرع ا�ملبياد"ن أيضا أّن �تب�ّ 

              ��%  34� 2010سنة ��  % 19 يهحيث بلغت �سبة التوظييات لد 2012-2010فالل الي��ة 

ة من فالل استشارة �لوحظ �� �ع  ا�حاالت أهمية املبالغ املوظي .2012سنة  ��%  45� 2011سنة 

نيس  فاللاليرع  هذاالتوظييات لد   كما تجا�ز جملةد .م 50 فاقت أحياناهذا اليرع �احدة لد  

 .د.م 100السنة 
 

�� مجال ع�� منججية استشارة  2013ماي  21بتار�خ  الشركة �صادق مجلس إدارة

شهرا  24 تتجا�ز توظيف ال ة تتضّمن با�طصوص مدالفتيار أحسن العر�ض البنكية املالية  التوظييات

تجزئة املبالغ  إم�انية الشراء �� �ل �قت �د�ن فطايا ��اعتماد �سبة اليائدة الثابتة باإلضافة إ��مع 

�ّل اقساط �� البنوك  �افة يتّم �شر�كد بحيث .م 50 �ّل �احد م��اإ�� أقساط ال يتجا�ز املوظية 

يتجا�ز ال أن  �ع��د �� �ّل استشارة .م 50 بنكال نيس  لدأن ال يتجا�ز املبلغ املوظف  ع�� املق��حة

 .د سنو�ا.م 100  البنك �ّل التوظييات لد   مجموع
 

لبنك امان " ا�ملبياد"�سبة التوظييات لد  فرع  عتراجنججّية امل هذه�نتج عن تطبيق 

 .2013سنة ��  % 22إ��  2012سنة  �� % 45من  2012-2011مقارنة بالي��ة 
 

فإّن الشركة لم تل��م باح��امها حيث  ،ع�� هذه املنججية صادقة مجلس ادارةمغم ر ��

مجمل  2013ت �� سنة تجا�ز  كماعوضا عن املقّر اجتما�� البنكية �اصلت استشارة الير�ع 

الشركة اعتمدت كما  .د.م 100سقف  )ATBالبنك العر�ي لتو�س (إحد  البنوك التوظييات لد  

د .م 210التوظييات ف��ا  بلغ جملة بالنسبة ألر�ع استشارات" إم�انية الشراء د�ن ب"ة توظييات نوعيّ 

 .بما من شأنه التأث�� ع�� السيولة بالشركة�هو ما يحول د�ن إم�انية �حب اموال عند ا�حاجة 
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                    املسرخ �� 2002لسنة  2197من امر عدد  12�فالفا لليصل  �ع�� صعيد آفر،

�املتعلق بكييية ممارسة اشرا  ع�� املنشآت العمومية �صيغ املصادقة ع�� أعمال  2002 أكتو�ر 7

التصر  ف��ا �تمثيل املساهم�ن العمومي�ن �� هيئات تصرفها ��سي��ها �تحديد ال��امات املوضوعة 

نقاط ال كإحد إدراج برامج  توظيف اليوائ  املالية �شر�طها  ينّص ع�� ضر�رةع�� �اهلها �الذي 

، ال تقوم الشركة بإعداد برنامج سنوي للتوظييات يأفذ ضمن جد�ل أعمال مجلس ادارةالقارة 

 ا�ع�ن اعتبار الوضعية املرتقبة ل�طز�نة صرفا �إيرادا ��وّ�ح مص
ّ
 .يةدر املبالغ املوظ

 

  1استغالل الطر�ق السيارة أ أتاوة - ج
 

 1د استغالل �صيانة الطر�ق السيارة أأبرمت الشركة اتياقية لزمة مع الد�لة التو�سية قص 

             املسرخ �� 1995لسنة  720سنة مصادق عل��ا باألمر عدد  29مساكن ع�� مد   -حمام انف

�تنتيع الشركة بموجب هذه اتياقية بمعاليم استخالص �فقا للتشريع ا�جاري به . 1995أفر�ل  17

 قّدمت�  .املجّجل ة أتا�ة استغالل مرتبطة برقم املعامالتللّد�ل الشركة تدفعذلك قابل ��� م. العمل

من البنك ا�ر��ي لالستثمار ليائد��ا اتياقية القرض املسند �� إطار ، 2002الشركة �� سنة 

ن ا يسّم ا مرجعيّ نموذجا ماليّ أصياقس،  -الطر�ق السيارة مساكنإنجاز كمساهمة �� تمو�ل مشر�ع 

من دفع معلوم استغالل الطر�ق ها �ليا ءإعيا��تضّمن  2015-2002ة ة فالل الي�� توازنا��ا املاليّ 

إ�� جانب تحي�ن تدرج اقساط املعتمدة  2011مساكن بداية من سنة  -ام انفحّم  "1أ"السيارة 

 .2010-2002�حساب املعلوم �ذلك فالل الي��ة 
 

 لمصادقة عليهاستصدار أمر ل �� تطبيق هذا انموذج د�ن  2011�شرعت الشركة منذ سنة 

دت بذمة الشركة ديون  كما.د.م 27,426ا نتج عنه نقص �� احتساب معلوم استغالل بلغ مّم 
ّ
تخل

 .د.م 14,637 بلغتد يقابلها فطايا تأف�� .م 25,321قدرها  2010-2005�عنوان الي��ة 
 

  9�فالفا لليصل  من ناحية أفر ،� 
ّ
ّمام ح 1ة بالطر�ق السيارة أزمة ا�طاصّ من اتياقية الل

 املر�رمن مدافيل معلوم  % 3الي  �سا�ي إ�� الد�لة � الكيالة البنكية  تقديم مساكن لم يتّم  -انف

 .د.م 5,510  �قدرها
 

* 
 

  *   * 
 

نت اعمال الرقابية
ّ
رقات السّيارة  مك

ّ
الوقو  ع�� الّصعو�ات الي  تمّر  منلشركة تو�س الط

ركة 
ّ

رقا �� مجال��ا الش
ّ
ت السّيارة �الّرقابة ع�� املدافيل �صيانة الطرقات السيارة نظام استغالل الط

 .�التصر  �� الصيقات �التصر  �� املوارد البشرّ�ة �الّتوازنات املالّية
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ركة إ�� �ضع فطة عمل  ّن لذا فإ
ّ

ن هذه مش��كة الدائرة تدعو سلطة اشرا  �الش
ّ
تمك

�ضع اس��اتيجية انتظار  �ذلك ��املالية اف��ة من تجا�ز هذه الوضعية �املحافظة ع�� توازنا��ا 

 . �الشر�ع �� تنييذها �� أقرب اجال مستقبلية �� مختلف مجاالت �شاط الشركة

 

رقات  ارتياع��الّنظر إ�� 
ّ
ا�طسائر املالية الي  تحمل��ا الشركة نتيجة ترك�� نظام استغالل الط

 
ّ
خاذ �ّل اجراءات الال

ّ
زمة الستخالص جميع مستحّقا��ا لد  صاحب السّيارة، فإّ��ا مدعّوة إ�� ات

 .الصيقة

 

ركة 
ّ

إرساء نظام مراقبة فّعال ع�� املدافيل املتأتية من استخالص  مدعوة إ��كما أّن الش

املدفول املستخرج من املنظومة مع املدفول  ع�� مقار�ة باالعتمادمعاليم املر�ر ��حن البطاقات 

 .هااملصّرح به �الوقو  ع�� اليوارق �ت��ير 

 

د الدائرة ع�� ضر�رة ا�حرص ع�� تطبيق �متا�عة بنود 
ّ
ركة، تسك

ّ
�ملز�د تطو�ر موارد الش

فاّصة بالنسبة إ�� اليضاءات الي  �عمل حسب نظام  ا�طدمات عقود لزمات استغالل فضاءات

 .اتا�ات املتغّ��ة

 

إيالء  �حرصا ع�� ضمان سالمة مستعم�� الطرقات السيارة، تدعو الّدائرة إ�� ضر�رة

الت الوقائّية �حماية حوزة 
ّ
زمة �إ�� مز�د تدعيم التدف

ّ
عمليات صيانة الطرقات السيارة اهمية الال

ر�ق السيارة 
ّ
قات امان مباشرة إثر تضّررها مّما �سمح با�حياظ ع��  م��افاّصة � الط

ّ
�عو�  زال

 .سالمة املر�ر بالطرقات السيارة �فق املعاي�� املعتمدة

 

م �� آجال تنييذ صيقات كما تو�ى  ال
ّ
رقات السّيارة �معا�جة  إنجاز ّدائرة بضر�رة التحك

ّ
الط

رقات  التأف�� ��د�ن اح��ام اجال التعاقدّية ��التا��  من شأ��ا ا�حيلولةالّصعو�ات الي  
ّ
استغالل الط

ب عن �ماالسّيارة 
ّ
مان طرقات ذات جودة عالية �حر ب املر�رمن  مستعم�� الطر�قحرمان  ذلك ي��ت

ركة من تحصيل مدافيل استغاللها
ّ

 .الش

 

العمل �� مجال التصّر  �� املوارد  ا�من شأن ال��ام بالّنصوص القانونّية ا�جاري ��

ركة � البشرّ�ة 
ّ

ضافّية أن يجّنب الش
ٌ

ق باالنتدابات �الّت�و�ن �إسناد املنح �الّساعات ا
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 رّد وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 
 

 منظومة االستخالص  -
 

بالنظر إلى أهمية منظومة االستخالص بالنسبة لنشاط الشركة، أوصت الوزارة 

الشركة بالحرص على اإلسراع في إنجاز عملية تقييم المنظومة وهو ما تم فعال مع الدعوة 

بالبلدان األجنبية واتخاذ ما يتعين بخصوص ضمان إلى االستئناس بالمنظومات المستعملة 

 .تناسق المنظومات المعتمدة وتفادي كل تجاوزات في هذا الجانب

 

كما حرصت الوزارة في إطار إشرافها على هذه المنشأة العمومية وفي إطار 

مصادقتها على مختلف الوثائق على دعوة الشركة قصد المحافظة على حقوقها في إطار 

 .مات االستخالص وتلك المتعلقة باستغالل فضاءات الطرقات السيارةصفقات منظو

 

  إتفاقية المؤسسة   -
 

يجدر التأكيد في هذا الصدد على أّن كل الزيادات في األجور أو التعديل في 

األحكام الترتيبية يتّم إقرارها في كل الحاالت في إطار المفاوضات االجتماعية أو عند 

وكّل . ت صلحية مع الجانب النقابي وبعد مصادقة سلطة اإلشرافاالقتضاء في إطار جلسا

 . تعديل ال يندرج في هذا اإلطار يبقى مخالفا للتراتيب الجاري بها العمل في الغرض

 

وفي هذا السياق، أوصت الوزارة الشركة بضرورة معالجة اإلخالالت المسجلة 

ملف التكوين علما وأن على مستوى منظومة التصرف في الموارد البشرية على غرار 

التفقدية العامة بالوزارة تولت إجراء عملية تدقيق حول منظومة التكوين أفرزت عديد 

 .التوصيات
 
 متابعة األشغال  -
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تجدر اإلشارة إلى أن توقف األشغال يعود باألساس عالوة على ما تستدعيه 

ة واآلجال الهامة مصادقة الجهات المعنية من حيز زمني هام إلى تشعب المسائل العقاري

التي تتطلبها عملية االنتزاع وذلك بالتوازي مع اإلشكاليات التي عرفتها مشاريع الطرقات 

وقد توصلت الوزارة إلى تسوية . السيارة إبان الثورة وإيقاف األشغال من قبل المواطنين

إنجاز عديد الملفات في هذا الجانب وأساسا المسائل العقارية منها مما مّكن من مواصلة 

 .المشاريع بالنسق المطلوب

 

وفي نفس السياق، يجدر التأكيد على أن توجهات الوزارة اإلستراتيجية خالل 

ترتكز باألساس على وضع  2020-2016السنوات القادمة وفي إطار المخطط الخماسي 

منظومة خاصة بصيانة الرصيد الطرقي والمحافظة على السالمة المرورية لمستعملي 

 .في ذلك الطرقات السيارة الطريق بما

 

 الجوانب التنظيمية  -
 

إزاء ما تمت مالحظته من تطور سريع لنشاط الشركة من جهة وارتفاع األعباء 

وأساسا األعباء المالية من جهة أخرى وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد أعوان الشركة فقد 

الهيكل  {م الضروريةسعت الوزارة إلى دعوة الشركة قصد اإلسراع في إعداد أدوات التنظي

وانتهاج  }...ودليل اإلجراءات) في طور المصادقة على مستوى رئاسة الحكومة(التنظيمي 

 .التصرف السليم بالشركة والمحافظة على توازناتها المالية

 

مدير  -ألول مرة–وفي هذا الجانب، تجدر اإلشارة إلى أنه تولت الوزارة تعيين 

هدف حسن التصرف بالشركة والتقيد بالتراتيب المنظمة عام مساعد بالشركة وذلك أساسا ب

للصفقات العمومية وتجاوز اإلشكاليات والنقائص التي تم الوقوف عليها في هذا الجانب 

 .وبالتوازي إنجاز المشاريع في أحسن الظروف من حيث الكلفة واآلجال

 

 الوضعية المالية للشركة  -
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تفاقية المالية المبرمة بين وزارة المالية تجدر اإلشارة إلى أّنه تم إعداد وثيقة اال

ووزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وشركة تونس الطرقات السيارة المتعلقة 

 . 2020-2009بالنموذج المالي للتصرف في الشركة المعنية بعنوان الفترة 

 

اء وتبرز االتفاقية المذكورة أهمية االستثمارات المنجزة وتعهدات الشركة إز

صناديق التمويل والصعوبات المنجّزة عن ذلك مع بيان أهم المؤشرات المالية للشركة والتي 

 . مقارنة بمداخيل االستغالل 2020سنة         تتميز أساسا بارتفاع األعباء المالية إلى غاية 

 

إال أنه وبصرف النظر عن هذه االتفاقية، ما فتئت الوزارة تتقدم بالعديد من 

إلى الشركة قصد الضغط على النفقات المتعلقة بمختلف عناوين الميزانية التوصيات 

وعند ) أساسا النفقات بعنوان اقتناء المعدات والتجهيزات وكذلك أعباء التصرف(التقديرية 

 . االقتضاء إلغاء عدد منها بهدف المحافظة على توازناتها المالية
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 شركة تونس الطرقات السيارة ردّ 
 

 لاالستغالنظام   -1
 
 GEAو CS التناسق بين منظومتي -

 

 CSاالستخالصالتناسق بين منظومتي عملية المتعلقة بالصعوبات  تفاديا لعديد

ونظرا  KO512 و KO256  البطاقات الذكية من فئة استعمالوالمرتبطة أساسا ب GEAو

في نطاق قامت الشركة،  التعامل مع شركة تونس الطرقات السيارة،CS لرفض شركة 

فاقس، بتعميم منظومة ص -مساكن 1بالطريق السيارة أ االستخالصكيز منظومة  صفقة تر

منظومة وذلك بتعويض  الطرقات السيارةبكل محطات وحواجز  GEAاالستخالص 

 3مساكن و الطريق السيارة أ –حمام األنف  1المركزة بالطريق السيارة أ CSاالستخالص 

 36/2014ذن المصلحة عدد لك طبقا إلوذ  مجانا وادي الزرقاء –مجاز الباب  –تونس 
، وبذلك أصبحت جميع 2014وقد انتهت العملية في شهر نوفمبر . 16/5/2014بتاريخ 

وهو ما خول لشركة تونس الطرقات السيارة  GEAمحطات االستخالص موحدة في نظام 

أيضا  KO 256وشحن واستعمال البطاقات من فئة   KO 512استغالل البطاقات من فئة 

كما ركزت . فعالة وذلك بكامل منظومة االستخالص المركزة بالطرقات السيارة بصفة

الشركة منظومة مرور العربات عبر الكشف عن بعد وتسعى إلى إعداد ملف القبول النهائي 

 . للصفقة في أقرب اآلجال

  

وتكتفي شركة تونس الطرقات السيارة باألجوبة التي تم إعدادها بمناسبة التقرير 

دائرة المحاسبات والمتعلقة بالنقاط المتبقية في منظومة االستغالل وتسجل األولي ل

التوصيات الصادرة عن دائرة المحاسبات والمدرجة بتقريرها التأليفي على أن تقوم بوضع 

 .خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات في أقرب اآلجال
  

 تجهيزات التحديد المسبق للصنف -
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حديد المسبق للصنف والتي ارتأت الشركة تجدر اإلشارة إلى أّن تجهيزات الت

االستغناء عنها تتعلّق بعيوب في هذه التجهيزات إضافة إلى سوء تركيب هذه األجهزة من 

وتسعى الشركة إلى إثارة هذا الموضوع في القضية الجارية ضّد المزّود  CSقبل المزّود 

تعويض عن الخسارة المذكور والتي ستطالب من خاللها شركة تونس الطرقات السيارة ال

 .المالية الناتجة عن عدم استعمال هذه التجهيزات
 

 عقد صيانة تجهيزات ومعّدات االستخالص -
 

شركة تونس الطرقات السيارة اضطّرت إلبرام هذا العقد نظرا للصعوبات التقنية 

القيام بعملية الصيانة  CSالتي تعرضت لها عملية االستغالل خاصة بعد رفض شركة 

 .بإبرام عقد الصيانة معلّلة ذلك بطول آجال الصفقة وتأّخر عملّية القبول الوقتيوتمسّكها 
 

 مداخيل االستغالل  -2
 

 مقاربة المداخيل النظرّية مع المداخيل الفعلّية -
 

تجدر اإلشارة إلى أّن شركة تونس الّطرقات السّيارة تجاوزت اإلشكال المتعلّق 

المستخرج من المنظومة اإلعالمّية وذلك بالقيام بمقاربة سجّل الخزينة مع المدخول الّنظري 

وبذلك أصبحت جميع بالمقاربة بصفة منتظمة ودورّية كّل نهاية أسبوع وكّل نهاية شهر 

تتّم مقاربة معطياتها النظرّية والفعلّية والتثّبت من مدى  المداخيل المتعلّقة ببيع البطاقات

 .تطابقها
 

 ت الخدمات واالستراحةالمداخيل المتأتية من استغالل فضاءا -
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تغيير صيغة األتاوة من قاّرة إلى متغّيرة بالنسبة إلى محطتي الخدمات بالنقطة 

 8تّم بمقتضى مراسلة رئاسة الجمهورية بتاريخ  3من الطريق السيارة أ 29الكيلومترية 

 .2007نوفمبر 
  

 التصّرف في الّصفقات  -3
 

ات السيارة هي ممّولة من في خصوص آجال إسناد الصفقات، فإّن مشاريع الطرق

قبل مستثمرين أجانب ومثل هذه الصفقات تبقى من أنظار اللجنة العليا للصفقات العمومية 

وهي تخضع وجوبا إلى مصادقة الطرف الممّول في كافة المراحل الفنية والمالية وهو ما 

 .يؤدي حتما إلى تجاوز تلك اآلجال وتمديدها إلى حين نتائجها النهائية

ما يتعلق بالنقاط األخرى الخاصة بالتصرف في الصفقات فإن الشركة تكتفي أما في

 . حسابات بها ضمن اإلجابة عن تقريرها األوليمبعناصر اإلجابة التي تم موافاة دائرة ال

 
 التصّرف اإلداري والمالي  -4
 

تجدر اإلشارة إلى أن إسناد منحة  ،التصّرف في الموارد البشرّيةبالنسبة إلى 

من اتفاقية المؤسسة تم بمقتضى مقررات  99لبعض الخطط غير المدرجة بالفصل اإلجبار 

صادرة عن الرئيس المدير العام وذلك حسب ما تقتضيه ضروريات العمل وحاجيات 

 .  الشركة

 

كما أن اللجوء إلى العمل في الوقت اإلضافي يتم في حاالت طارئة غير خاضعة 

استخالص أو حدوث عطب بمعدات االستخالص  للبرمجة المسبقة كالغياب المفاجئ لعون

أما بالنسبة ألعوان التنظيف فإن العمل . والذي يستدعي التدخل خارج أوقات العمل العادية

في الوقت اإلضافي مرّده باألساس تغيير نظام العمل لهذه الفئة من األعوان وذلك من نظام 

لمقتضيات اتفاقية المؤسسة ساعة في األسبوع طبقا  40ساعة في األسبوع إلى نظام  48

 .الخاصة بأعوان شركة تونس الطرقات السيارة
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أّما فيما يتعلق بالتأمين على المرض فإن الشركة تقوم باقتطاع المبالغ التي تمّثل 

الفارق بين مصاريف العالج وشراء األدوية المدفوعة من قبل الشركة والمبالغ المسترجعة 

قتطاع يستغرق بعض الوقت الذي يعود باألساس إلى غير أن هذا اال. من شركة التأمين

كما أن عملية التفاوض مع شركة التأمين لتغيير .  انتظار استرجاع المبالغ من شركة التأمين

 .الصيغة التعاقدية استغرق أيضا من الوقت ما أخر عملية االقتطاع

 

درجة بالتقرير أما بالنسبة للنقاط األخرى المتعلقة بالتصرف اإلداري والمالي والم

التأليفي، تكتفي شركة تونس الطرقات السيارة بعناصر اإلجابة التي تم إيفاء دائرة 

 .المحاسبات بها ضمن اإلجابة على تقريرها األولي
  

 


