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   ��يئة السواحل الشمالية ملدينة صفاقسشركة الدراسات و  

  "ت��ورة"  مشروع 

 
") الشركة"�� ما ي�� (أحدثت شركة الدراسات و��يئة السواحل الشمالية ملدينة صفاقس 

0TP0Fو�� شركة ففية اسم ذات مساهمة عمومية 1985ماي  21 بتار�خ

(1)
P0T  م�لفة بمقت�ىى  % 42,2بنسبة

ا  ممي  الدراسات واشغال املتعلقة بمشروع ��يئة السواحل الشمالية ملدينة عقدها التأسي�ىي بإنج

وحققت الشركة  2014د�سم��  31د بتار�خ .م  2,25س مال الشركةأو�لغ ر  .شراف عل��اوا  صفاقس

 .عونا 31�لغ عدد أعوا��ا د لنفس السنة و .أ 376صافية بمبلغ  أر�احا

 

احل الشمالية ملدينة صفاقس املتضررة من النفايات و��دف مشروع ت��ورة إ�� تطه�� السو 

الصناعية ا�خطرة وتحو�لها إ�� أقطاب عمرانية �ساهم �� التوّس  العمرا�ي ملركز مدينة صفاقس وإ�� 

مصا�حة املدينة م  سواحلها ع�� إ الة التلوث و��ذيب الشاطئ الشما�� م  إحداث مساحات مديدة 

من امليناء  تمتّد كم  6وإ�� ��يئة منطقة ساحلية مديدة ع�� طول  هك 420ع�� حساب البحر تقّدر بـ 

 .التجاري بصفاقس إ�� حدود مسرح الهواء الطلق بطر�ق سيدي منصور 

 

يةد .م 141,4وقد بلغت اعتمادات املرصودة للمشروع 
ّ
قرض مسند من البنك  من متأت

فيما د .م 65بالغ مملية قدرها د وقروض عمومية وقروض شراء بم.م 55اورو�ي لالستثمار بمبلغ 

 . د.م 21,4بمبلغ  تحّملت الدولة تمو�ل اداء ع�� القيمة املضافة

 

تنفيذ الصفقات املتعلقة بانجا  املشروع اعتمادا ع�� وقد قامت الشركة بإعداد وإبرام و 

ة كما تّم واملتعلق بتنظيم الصفقات العموميّ  2002د�سم��  27املؤرخ ��  2002لسنة  3158امر عدد 

حقة وذلك من فالل التنصيص عليه كمرم  قانو�ي ضمن مختلف 
ّ
تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الال

كراسات الشروط والعقود امل��مة من قبلها ع�� الرغم من �و��ا ال �عت�� مش��يا عموميا ع�� مع�ى 

 . الفصل الثال  من هذا امر

 

��دف التحقق  شركةحسابات وتصرف ال وأمرت دائرة املحاسبات مهمة رقابية ميدانية ع��

ر تنفيذالو  إ�� تحقيق اهداف املرمّوة من املشروعمن مدى توّصلها 
ّ
ومدى  هوقوف ع�� أسباب تأف

مطابقة إمراءات التعاقد م  املقاوالت وم�اتب الدراسات واستشار��ن م  املقتضيات ال��تيبية ومدى 

والردم وال��يئة ومدى التقيد با�جدول الزم�ي املحّدد و�� نجاح الشركة �� القيام بمهمة إ الة التلوث 
                                                           

واملتعلق باملساهمات واملنشآت  1989فيفري  1املؤرخ ��  1989لسنة  9�عد أن �انت منشأة عمومية ع�� مع�ى القانون عدد  1997منذ سنة  (1)

 .حقةالعمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بنصوص ال 
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 .حدود اعتمادات امل��مجة ومدى مطابقة انجا  املشروع للمقتضيات التعاقدية للصفقات امل��مة

 .�لما أمكن ذلك 2014، م  تحيي��ا بمعطيات سنة 2013-2009لف��ة �علقت هذه املهمة فاصة باو 

 

ي أمر��ا دائرة املحاسبات ع�� حسابات وتصرف الشركة عن وأسفرت املهّمة الرقابية ال�

قت با�خصوص بالتصرف �� مشروع 
ّ
 و�آثاره البيئية" ت��ورة"إثارة عديد النقائص وافالالت �عل

وكذلك بالتصرف اداري واملا�� للشركة فضال عن تقديم م�ونات املشروع والصعو�ات ال�ي رافقت 

 إنجا ه 
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 أبرز املالحظات

 

ن املشروع من حصر نفايات الفوسفوميبس ال�ي �انت ممتدة ع�� طول الشواطئ ل�
ّ
ن مك

ل متنّفسا عمرانيا مديدا ملركز املدينة فإّن عددا 
ّ
الشمالية واكتساب مساحات مديدة قابلة لل��يئة تمث

  :من أبر ها  من الّنقائص شابت �افة مراحل إنجا ه
 

 روعإنجــــاز املشــ -
 

�� مرحلة تصّوره وضبط عناصره املرمعية ناهز العشر�ن  كب��اتأف��ا  شهد تنفيذ املشروع

� سنة 
ّ
 5رغم ان��اء اشغال منذ  2014سنة فيما لم يتّم إعداد املثال التفصي�� ل��يئة املنطقة إ�� مو�

 .سنوات
 

روط الفنّيـةال��ام باملعاي� -
ّ

 � والش
 

روط الفنّية لتنفيذ اشغال ع�� نحو حال لم تل��م املقاوالت ال�ي تّم �عيي��ا باملعاي�� 
ّ

والش

مزئيا دون بلو  اهداف البيئية للمشروع وفاصة م��ا تطه�� املنطقة وعزل �وم الفوسفوميبس عن 

ورغم املخاطر البيئية لهذه الّنقائص فإّن الشركة لم تلزم . محيطه ا�جديد املكتسب �عد أشغال الّردم

�عده وذلك بتفعيل الّضمانات بل  أو فالل التنفيذ سواء �ان ذلك د املقاوالت باالمتثال لبنود العق

فالالت ال�ي قامت �عقد اتفا  كتا�ي أعفت بمومبه املقاول من �ّل مسؤولية قد تنشأ نتيجة ومود ا 

جنة العليا للصفقات �غاضت
ّ
 .ع��ا عند عرض امللفات ع�� رأي ال�

 

عاقدّيةالّضمانـ -
ّ
 ات املالّيـــــة والت

 

دون التنصيص ع�� ذلك �� لم تنجز و قبول الوق�ي ألشغال تصر�ح بالالشركة بالقامت 

محضر استالم الوق�ي و�� عناصر أساسية لوظيفية املشروع ع�� غرار منظوم�ي ال�ّخ وتصر�ف 

كما فّرطت الشركة �� إم�انية تفعيل الضمانات املالية والتعاقدية بقبولها أشغال غ�� مطابقة  .املياه

 .�شأ��ا ع�� غرار أشغال العزل وأشغال الّردم اء تحّفظاتإبددون 
 

أخيــــــــر -
ّ
 غرامات الت

 

د لقاء تجاو  صاحب .م 7,17لم تقم الشركة بتطبيق غرامات تأف�� وصل حّدها اق�ىى 
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كما تّم تمك�ن صاحب . الصفقة امال التعاقدية بأك�� من السنة قبل و�عد سر�ان أمل التنفيذ

ل �� الدفوعات املنجزة لصا�حه ال�ي تّمت �عد تار�خ التصر�ح الصفقة من ام
ّ
تيا ات دون مقابل تتمث

تلك املتعلقة برف  اليد عن الضمانات و�تنفيذ أشغال  ابالقبول الوق�ي لألشغال دون تحفظات عد

 .د.م 1,818منظومة ال�خ ونظام تصر�ف املياه ومبلغها 
 

 عيـــــوب إنجاز املشروع -
 

ت الشركة ك
ّ
أشغال وفدمات لم ينجزها مجم  املقاوالت �عنوان ذلك ا�خالص الك�� تول

من قيمة الفصول أو  % 20وفقا للشروط التعاقدية القاضية بتطبيق نقص �� القيمة ال يقّل عن 

و ا�خدمات من مبلغ اشغال املعيبة أو فصم ما �عادل مصار�ف إصالح العيوب أو القيام باألشغال أ

 .د.م 8,79و�لغ مجموع ما ومب فصمه  .فدمات آفر�ن قبل مقاولة أو مسدي
 

 �شر�ـك املرتفقيـن العمومّييـــن  -
 

إ�� نظرا  عن محيطه معزوال  بقاء املشروع إ��أّدى عدم بلورة إطار للتعاون ب�ن املتدفل�ن 

عدم �شر�ك املرتفق�ن العمومي�ن منذ البداية وفاصة ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ الذي رفض 

ال�ي التو�سية ماج الشواطئ القديمة ضمن حو ة املشروع والشركة الوطنية للسكك ا�حديدية إد

عرض  و�الرغم من. املتافمة للمنطقةالتو�سية إعادة النظر �� شبكة السكك ا�حديدية  عن أحجمت

ت القرارات ال�ي هذه املسائل الحقا ع�� أنظار ملسات عمل و ار�ة 
ّ
إ�� الرامية و  الغرضاتخذت �� ظل

 .دمج املشروع �� محيطه العمرا�ي دون تطبيق
 

 ت�اليف إنجاز املشروع -
 

إ�� )  ك.ب.ن(أّدى ترّدد الدولة �� اتخاذ قرار الغلق ال��ائي ملصن  ا�حامض الفوسفوري 

19870TPد سنة .م 32,8أفرى لتمّر من إ�� من سنة ارتفاع ت�اليف املشروع 

 (
1F

1)
P0T  ��ثّم  1991د سنة .م 57إ

د حسب تقديرات امللف املا�� .م 127,844إ�� صوال و  1999د سنة .م 75إ��  1994نة د س.م 65 من

�عد  01/2004لتبلغ الت�لفة ال��ائية للصفقة موضوع طلب العروض عدد  2005للصفقة املعّد سنة 

 .د.م 139,455ا�ختم الّ��ائي 

 

S

                                                           
 .1987، أوت " هولندا–انيدي�و / تو�س-سات"، مجم  86، ص 1دراسة افتيار املوق  املجلد  (1)
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SI- نجازهإالصعومات ال�ي رافقت و  التعر�ف باملشروع وممتتو  اشغال 

 

 اطار العام للمشروع - أ

 

ف مصن 
ّ
إلنتاج ا�حامض الفوسفوري الّتا�  للمجم  الكيميائي التو��ىي ) NPK( ك.ب.ن فل

                    حوا��(كميات �خمة من الفوسفوميبس  1991و 1963طيلة مدة �شاطه امل��اوحة ب�ن سن�ي 

Pمليون م 6

3
P (بذلك بالتوا ي م   اة صفاقس مساهموق  تصر�فها مباشرة ع�� السواحل الشمالية ملدين

�� تدهور الوض  البيئي ) بودر�ار(الوحدات الصناعية ال�ي تّم ترك��ها �� املنطقة الصناعية املجاورة 

ل فاصة �� �وم . باملنطقة
ّ
فت هذه ا�شطة الصناعية كميات �خمة من امللوثات اشعاعية تتمث

ّ
وفل

محاط بطبقة من نفس املواد ع�� ع�� الساحل ك ه 50الفوسفوميبس ممتد ع�� مساحة مادة من 

Pمليون م1,1هك �� البحر تقّدر كميا��ا بقرابة  90 إمتداد

3
P . و��دف إ الة التلوث الذي �حق بالسواحل

 :تم اعتماد تصور النجا  مشروع ت��ورة ع�� مرحلت�نملدينة صفاقس الشمالية 

 

وردم مساحات  زل �وم الفوسفوميبسوع إ الة التلوث من منطقة التدفل:  املرحلة او��* 

 هك، 420 تقارب ع�� حساب البحر

 .��يئة املنطقة وإ�شاء قطب عمرا�ي مديد:   املرحلة الثانية* 

 

تّم ت�ليف مجم  املقاوالت  2006مارس  30بتار�خ  01/2004وتبعا لطلب عروض دو�� عدد 

  )تو�س" (سوماترامات"ومقاولة ) ب�جي�ا(" أونف��ون"مقاولة و  )ب�جي�ا" (مان دونيل"املت�ون من مقاولة 

�� مرحلته او�� ع�� أن  ة التلوث وال��يئة ملشروع ت��ورةبإنجا  أشغال إ ال" مجم  ماس"�� ما ي�� 

املناولة ملجم  املقاوالت بإنجا  أشغال عزل �وم ب" صول إيتا�ش با�ىي"تقوم املقاولة الفر�سية 

 .الفوسفوميبس

 

ولية للتلوث من فالل إعداد الدراسات التمهيدية للمشروع و�عد تحديد الوضعية ا 

إ الة التلوث  قتضياتمل�ع�ن اعتبار  وأفذا RMAécologieاعتمادا ع�� املواصفات البيئية الهولندية و 

وال�ي أكدت من فالل نتائج تحاليل عينات ال��بة وال��سبات البحر�ة أّن التلوث ��  اك�� صرامة

قامت شركة مان دونيل  "ال�اديميوم"عن توامد املعادن الثقيلة وفاصة عنصر  املنطقة ناتج أساسا

ا�حفر وا�جهر �� البحر باستعمال حاو�ات عائمة ومجرفة  أشغال املختصة �� اشغال البحر�ة بإنجا  

ل هذه اشغال �� مهر املواد . مي�انيكية منتصبة ع�� عوامة يق  تحر�كها بواسطة  وار  �حب
ّ
وتتمث

ها �� حاو�ات عائمة يق  مرها �عد �عبئ��ا إ�� مستوى رصيف ال�حن املعد مؤقتا للغرض حي  ووضع
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تقوم مجرفة �خمة بتعبئة مواد ا�جهر �� الشاحنات لنقلها فو  �وم الفوسفوميبس حي  �سوى 

  .اتر�ة امللوثة وتجفف

 

�ل املواد ا�جافة  بإنجا  أشغال حفر اتر�ة املجففة ونقل" سوماترامات"كما قامت مقاولة 

املحفورة من طبقة الفوسفوميبس أو من اتر�ة امللوثة فو  �وم الفوسفوميبس حي  يتم تو يعها 

��يئة �ومة من الفوسفوميبس متمثلة �� ش�ل مذع مخروط قطر و  وطرحها ع�� ش�ل طبقات متتالية

امللوثة املتعاقد عل��ا تم  ونظرا لنقص كميات املواد .م��ا 16 م�� بارتفاع يبلغ 880قاعدته السف�� 

مهمة مراقبة اشغال ومهمة احاطة الفنية ع�� تقليص قطر القاعدة السف�� لل�وم إ��  اتفا  م 

هك حسب  72هك عوضا عن  56م��ا م  �شكيله إ�� مستو��ن لتتغّ�� املساحة ا�جملية �� حدود  810

 .عقد الصفقة

 

وتّم عزل �وم  ."صول إيتا�ش با�ىي"ملناول الفر��ىي وأسندت أشغال إنجا  ا�جدار العا ل إ�� ا

م��ء بخليط  م�� 0,6الفوسفوميبس واتر�ة التحتية امللوثة بجدار عا ل مت�ون من فند  �عرض 

P3م 3�سمك ) PEHD(آتيالن عا�� الكثافة  البنتونيت واسمنت تتوّسطه ورقة من البو��
P  و�متد عمق

ي إ�� مستوى طبقة طينية تؤّمن العزل السف�� �عمق ي��اوح ب�ن هذا ا�جدار من السطح ال��ائي لألرا�ى

 .م�� 12و 10

 

املناولة بإنجا  منظومة الّ�خ اعتمادا ع�� دراسات ومقار�ات " هيدروصول "كما قامت شركة 

صم نحو دافل  10هيدرولومية �خفض مستوى املائدة املائية مما يضمن فار  ضغط مائي �� حدود 

 . املنطقة املعزولة

 

ملز�د تفعيل ودعم منظومة ال�خ ولصرف كميات مياه السيالن ب�ن ال�وم وا�جدار العا ل و 

ولم تكن هذه . واملتأتية من مياه امطار النظيفة �خارج منظومة العزل تم انجا  فناد  لتصر�ف املياه

السفلية  نتائج الدراسات التكميلية لنفاذية الطبقات املنظومة م��مجة �� صفقة اشغال غ�� أّن 

أثبتت مدواها �� �عديل سقف املائدة املائية و�سري  بلو  املستو�ات املطلو�ة لفوار  الضغط املائي 

 .نحو دافل منطقة العزل وفاصة فالل الف��ات الرطبة وإبان امطار استثنائية

 

يأة بأشغال ردم املساحة امله" مان دو نيل"نجا  عملية إ الة التلوث، قامت مقاولة إ وإثر

Pمالي�ن م 7باألتر�ة البحر�ة ال�ي تم استخرامها من قنال قرقنة البحر�ة وال�ي ناهزت كميا��ا 

3
P  ل�حصول

 . هك 380 ع�� حساب البحر تقدر بحوا�� ع�� مساحة ردم
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منشآت �حماية الساحل ع�� طول الساحل ا�جديد  7بإنجا   "سوماترامات"وقامت مقاولة 

فاقس إ�� حدود قنال وادي الز�ت ملن  املواد الصلبة املنقولة بحرا ع�� املمتد من امليناء التجاري بص

ل�حّد من تآ�ل ال��بة من الشواطئ املحدثة ع�� التيارات و  التيارات الشمالية من ال��سب ع�� الشواطئ

 .البحر�ة

 

و�عد ان��اء من اشغال ونظرا �حصول فواضل �� إعتمادات البنك اورو�ي لالستثمار 

وافق املمول ع�� استعمالها إلنجا  منطقة ردم مديدة تتواصل إ�� حدود املسرح د .م 10,301 بلغت

وتّم اعالن عن . هك 40الصيفي ال�ائن بطر�ق سيدي منصور بصفاقس ع�� مساحة إضافية تناهز 

 .أسندت اشغال إ�� مجم  شركة شعبان وشر�اؤهو  04/2010طلب عروض ثان �� الغرض عدد 

 

 ل�ي رافقت انجاز املشروعالصعومات ا - ب
 

 ععف اطار التشري�� واملؤسسا�ي للمشروع  -1

 

العهدة ع�� "فرقا ملبدأ " ت��ورة"�عت�� تحّمل املجموعة الوطنية لت�لفة تمو�ل مشروع 

الدولة  الذي اعتمدته �شأن البيئة والتنمية" ر�و دي مان��و"املنصوص عليه ضمن إعالن" امللّوث

كما فالفت السلط العمومية . 1992�� سنة " بر�و دي مان��و"ارض املنعقدة  �� مؤتمر قّمةالتو�سية 

واملتعلق  1996موان  10املؤرخ ��  1996لسنة  41افتيارا��ا الوطنية املضّمنة بالقانون عدد 

تحّمل املنتج أو املرّوج أو "منه ع�� أن  9بالنفايات و�مراقبة التصرف ف��ا وإ ال��ا والذي نّص الفصل 

ناقل عهدة استعادة النفايات ال�ي تفر ها املواد أو املنتجات ال�ي ينتجو��ا أو �سّوقو��ا و�مكن للسلط ال

املختصة أن تلزمهم بالقيام بإ الة تلك النفايات وعند اقتضاء باملساهمة �� أنظمة استعادة وإ الة 

 ".النفايات املتأتية من املنتجات افرى املماثلة أو املشا��ة

 

م إعادة ��يئة ارا�ىي كما 
ّ
يفتقر التشري  الوط�ي البيئي إ�� إطار قانو�ي ومؤّسسا�ي ينظ

امللوثة يمكن اعتماده عند إنجا  مشاري  مماثلة ع�� غرار إ الة التلوث بأماكن انتصاب الشر�ات 

 .التا�عة للمجم  الكيمائي

 

��ا من ا
ّ
لوسائل القانونية ورغم اعتماد من�ج إحداث شركة عمومية فإن الدولة لم تمك

ل ال�ي �عت�� من م�ّونات امللك العمومي البحري وهو ما يجعل 
ّ
الال مة ملباشرة مهامها بمنطقة التدف

          73من القانون عدد  27تدفلها أو من ينو��ا �� ارا�ىي التا�عة �حو ة املشروع مخالفا للفصل 

العمومي البحري لعدم منح الشركة ال��افيص  واملتعلق بامللك 1995مو�لية  24املؤرخ ��  1995لسنة 

 .2005املستومبة ملباشرة مهامها إ�� ح�ن إبرامها اتفاقية اشراف م  الو ارة امل�لفة بالتجه�� سنة 
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 و�� مانب آفر ساهم عدم اتخاذ السلط العمومية للقرارات املناسبة و�� ابان �� مز�د

مراء تراكم كميات تدهور فاللها الوض  البيئي باملنطقة سنة  20تأف�� تنفيذ املشروع لف��ة تجاو ت 

ذلك أن إنتاج طن واحد من ا�حامض الفوسفوري يؤدي إ�� ا�حصول إضافية من الفوسفوميبس 

 .أطنان من مادة الفوسفوميبس 5ع�� 

 

تبّ�ن من فالل اطالع ع�� الوثائق املتعلقة با�خطط التنمو�ة با�جهة عدم وضوح فقد 

ئية بجهة صفاقس فالل الثمانينات والتسعينات من القرن املا�ىي وترّدد السلطات �� السياسة البي

 . اتخاذ القرارات ا�حاسمة لتيس�� الشروع �� إ الة التلّوث من السواحل الشمالية ملدينة صفاقس

 

ففي مرحلة أو�� �ان من املقّرر ومنذ ت�و�ن الشركة غلق مصن  ا�حامض الفوسفوري 

 –سات "إعداد الدراسات التمهيدية التفصيلية للمشروع من قبل مجم   لذلك تّم ) ك.ب.ن(

اعتمادا ع�� فرضية إيقاف �شاط املصن   1987فالل شهر أوت من سنة " هوالندا-نيدي�و/تو�س

1987املذ�ور والذي �ان من املقّرر غلقه ��اية سنة  0TP2F

(1)
P0T . وقبلت ا�ح�ومة الهولندية تمو�ل الدراسات

 .ناء ع�� هذه الفرضيةاملتعلقة باملشروع ب

 

 
ّ
 5أّن عدم اتخاذ هذا القرار وتنفيذه �� ابان أدى إ�� تأف�� تنفيذ الدراسات بما يناهز  إال

م  العمل ع��  باإلبقاء ع�� �شاط هذا املصن  1988أكتو�ر  26بتار�خ وأّدى صدور قرار رئا�ىي . سنوات

عن ال��اماته املالية تجاه املشروع من فالل  ا�حّد من التلوث الصادر عنه إ�� ترام  ا�جانب الهولندي

عدم فالص القسط املتبقي من فاتورات إعداد دراسات املرحلة الثانية ورفض تمو�ل إنجا  املرحلة 

 . الثالثة من الدراسات معلال ذلك بالتضارب الوا�ح ب�ن إنجا  املشروع وإبقاء املصن 

 

، قّرر املجلس الو اري املضيق ر اّول سنة واحدة فقط من القرا و�عد ،و�� مرحلة ثانية

الغلق ال��ائي لوحدة إنتاج ا�حامض الك��ي�ي والفوسفوري لهذا املصن   1989سبتم��  5املنعقد بتار�خ 

 . وإبقاء هذا اف�� مقتصرا ع�� إنتاج ثال�ي الفسفاط الرفي 

 

ة غياب التمو�ل نتيجاملرحلة الثالثة من الدراسات وقد ساهم هذا القرار �� مز�د تأف�� 

 الال م وال�ي 
ّ
هبة د �� ش�ل .أ 340د م��ا .م 1,002بمبلغ  1993سبتم��  22بتار�خ  لم �شرع بتنفيذها إال

  .ا�ح�ومة الهولنديةمن 

 

                                                           
 .8ص ) تقر�ر ال��يئة( 2، املجلد 1987واملتعلقة بافتيار املوق ، أوت " هولندا–انيدي�و / تو�س-سات"حسب الدراسة املنجزة من قبل مجم    (1)
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كما أّدى عدم بلورة إطار للتعاون ب�ن املتدفل�ن ذوي العالقة باملشروع إ�� بقائه معزوال عن 

عمومية ذات الصلة باملشروع منذ البداية وفاصة ديوان محيطه نظرا لعدم �شر�ك املؤسسات ال

البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ الذي رفض إدماج الشواطئ القديمة ضمن حو ة املشروع والشركة الوطنية 

. ال�ي رفضت إعادة النظر �� شبكة السكك ا�حديدية املتافمة للمنطقةالتو�سية للسكك ا�حديدية 

خاذها  ظلت القرارات ال�ي تّم حقا ع�� أنظار ملسات عمل و ار�ة عرض هذه املسائل ال  غم منرّ لو�ا
ّ
ات

 .إ�� دمج املشروع �� محيطه العمرا�ي دون تطبيقوالرامية عل��ا  واملصادقة

 

ولم تقّدم الشركة من فالل إماب��ا معطيات إضافية وإمراءات عملية تم اتخاذها من شأ��ا 

 .املذ�ورة املالحظة �عارضأن 

 

 لقيادة والدعم واملساندة املتعلقة بانجاز املشروع ععف هيا�ل ا -2

 

ه لم يتّم إعداد برنامج لضبط مخطط إلنجا  املشروع يضمن تقدير احتيامات
ّ
 لوحظ أن

 .ومالية و�رنامج  م�ي ملختلف مراحل املشروع من هيا�ل دعم وموارد �شر�ة الشركة

 

م �� تنفيذ و�ش�و الشركة منذ �شأ��ا ضعف تنظيمها الهيك�� الذي لم �س
ّ
اعد ع�� التحك

املشروع ومتا�عة إنجا ه �� إطار امال والت�لفة الدنيا املمكنة فاصة �سبب غياب الهيا�ل الداعمة 

 .واملساندة للمشروع

 

القا�ىي بإحداث  1985ماي  21فعالوة ع�� عدم قيامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة بتار�خ 

قيادة للمشروع منذ �شأته وهو ما أّدى إ�� عدم قدر��ا  �جنة فنية استشار�ة لم تحدث الشركة وحدة

ع�� أفذ القرارات �� اّبان �حسم ا�خيارات الفنية للمشروع وتحديد حامياته و�قي املشروع ره�ن 

قرارات فارمة عن نطا  الشركة والصادرة عن املجالس الو ار�ة وملسات العمل الو ار�ة والو ارة 

 . امانب امل�لفة بالتجه�� واملمول�ن

 

وا�عكس عدم ت�و�ن وحدة قيادة املشروع سلبا ع�� حّل اش�اليات والعراقيل ال�ي القت 

تنفيذ املشروع وفاصة م��ا املتعلقة ببلورة عناصره املرمعية و�ا�حصول ع�� ال��افيص القانونية 

�ا ع�� دراسة فاصة لدى الو�الة الوطنية �حماية املحيط وال�ي استغرقت ع�� سبيل املثال موافق�

 .2004و 1994ب�ن سن�ي امتدت سنوات  10املؤثرات البيئية للمشروع حوا�� 
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ز الشركة وحدة تصّرف دائمة �� املشروع و�جان فنية مختصة 
ّ
أشغال بحر�ة، (كما لم ترك

لضمان تنفيذ املشروع ...) هندسة مدنية، أشغال ميوتقنية وقيس املساحة، املتا�عة واملراقبة البيئية،

 .اطر الزمنية وال�لفة املحددة وضمان مصا�ح الشركة كصاحبة مشروع ��

 

التعاقد م  مراقب , املمول الّرئي�ىي للمشروع, و�� غياب ذلك فرض البنك اورو�ي لالستثمار

لم تقم وحدة و  .فّ�ي وم  مهمة إحاطة فنية لصاحب املشروع قصد متا�عة ومراقبة تنفيذ اشغال

واملت�ونة فاصة من الرئيس املدير العام , عند بداية اشغال 2006�� سنة  ��االتصّرف ال�ي تم إحدا

بإلزام مجم  املقاوالت بالتقيد باملقتضيات التعاقدية , السابق للشركة ومن املدير الف�ي أو من ينو�ه

ت والفنية لالنجا  حي  تبّ�ن من فالل الرموع إ�� محاضر ملسات ا�حظ��ة تجاو  هذا اف�� لتحفظا

واح��ا ات وحدة التصرف مما نتج عنه عدم مطابقة أشغال موهر�ة �� م�ونات املشروع للشروط 

 .الفنية التعاقدية

  

 ععف املوارد البشر�ة للشركة  -3

 

الشركة لم تول املوارد البشر�ة العناية الال مة حي  لم يتم توظيف  ن �� هذا املجال أّن تب�ّ 

�� أحسن ) 5(عّد عدد اعوان العامل�ن بالشركة ا�خمسة الكفاءات الضرور�ة باملشروع إذ لم يت

ا�حاالت باعتبار الرئيس املدير العام واملدير الف�ي فالل ف��ة إعداد الدراسات التمهيدية التفصيلية 

 ).2004-1985(البيئيةودراسات املؤثرات 

 

كة �� مثل هذه ويعت�� عدد اعوان العامل�ن بالشركة غ�� �اف بالنظر للمهام املو�ولة للشر 

فعالوة ع�� ت�ليف م�اتب  .الف��ة املتسمة بإعداد عدد هام من الدراسات دون اعتبار عمليات تحيي��ا

ادارة العامة (عهدت الشركة إ�� و ارة التجه�� واس�ان , دراسات إلعداد العناصر املرمعية للمشروع

راف ع�� إعداد ملفات طلبات عروض �� العديد من احيان مهمة اش) للمصا�ح ا�جو�ة والبحر�ة

 .  وتقار�ر فر ها ومتا�عة ومراقبة الدراسات ال�ي أسندت مل�اتب دراسات مختّصة

 

أدى نقص املوارد , و�اإلضافة إ�� افتقار الشركة إلطارات من ذوي افتصاص القانو�ي

وائم املالية للشركة وإعداد الق حسابيةالبشر�ة �� افتصاص املحاسبة إ�� ال�جوء إ�� مناولة أعمال 

 .ملكتب محاسبة فاص
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 ععف املوارد املالية للشركة -4
 

 طوال ف��ة إنجا  ونظ����ا من املدافيل للمصار�ف املالية رغم عدم التناظر ب�ن التدفقات

لم توفر اطراف املتدفلة �� املشروع وفاصة �� مراحله  ،املشروع ال�عدام موارد استغالل للشركة

مما أّدى إ�� اس��الك رأسمالها �� العديد من  1985الت الال مة منذ تأسيس الشركة سنة او�� التمو�

إ��  0,5من  2000-1993مرات فالل الف��ة  3وأّدت هذه الوضعية إ�� ال��في  �� رأس املال . احيان

 .د.م 2,25

 

مصار�ف  ونظرا لهذه الصعو�ات املالية التجأت الشركة �� العديد من احيان إ�� تمو�ل

قة بضمان�سي��ها عن طر�ق 
ّ
0TP3Fالتسهيالت البنكية املوث

(1)
P0T مقابل عموالت بنكية. 

 

 شروعامل نجازال وا�ح  برنامج زم�يغياب  -5

 

نظرا لضعف مواردها املالية والبشر�ة وعدم وضوح السياسة البيئية املتبعة آنذاك من قبل 

ن ) ك.ب.ن(حامض الفوسفوري السلطة املركز�ة فاصة فيما يتعلق بالغلق ال��ائي ملصن  ا�
ّ
لم تتمك

 .الشركة من ضبط برنامج  م�ي لتنفيذ املشروع و�قيت رهينة قرارات سياسية فارمة عن نطاقها

 

II- التصرف �� مشروع ت��ورة 

 

ل مشروع 
ّ
�� صيغته اصلّية �� إ الة التلوث الناتج عن الفضالت الصناعّية " ت��ورة"يتمث

يبس من السواحل الشمالّية ملدينة صفاقس وردم املنطقة الناتجة ع��ا وفاّصة م��ا ماّدة الفوسفوم

 �ان مميعهاهك  120هك تمت توسع��ا نحو الشمال أثناء التنفيذ بإضافة  260ع�� مساحة تناهز 

 .2004لسنة  01موضوع طلب العروض عدد 

 

بردم  و�عد استكمال هذه اشغال تّمت توسعة حو ة املشروع مجّددا نحو الشمال وذلك

، لتصبح 2010لسنة  04هك إضافّية قبالة املسرح الصيفي، موضوع طلب العروض عدد  40مساحة 

 .هك 420املساحة ا�جملية للمنطقة املردومة 

 

قت بملفي هات�ن الصفقت�ن العديد من الّنقائص وا 
ّ
فالالت شملت أساسا إعداد و�عل

 .اشغال وقبولها الدراسات الفّنية وكراسات الشروط وفر  العروض وتنفيذ

                                                           
 .1999د ��اية سنة .أ 110شركة واملوثقة بكمبيالة بلغت قيمة التسهيالت البنكية لل  (1)
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 إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط - أ

 

ة وكراسات الشروط عدد من الّنقائص �سّببت �� املفّصلالتمهيدية شاب إعداد الدراسات 

 .�عطيل تنفيذ املشروع وحالت دون ضبط ا�حاميات بالدقة املطلو�ة

 

 01/2004صفقة إزالة التلّوث والّردم موعوع طلب العروض عدد  -1

 

غرقت مرحلة إعداد الدراسات الفّنية لهذه الصفقة آماال طو�لة وذلك نتيجة تذبذب است

ر ام�انيات املالية ال�ي بقيت 
ّ
القرارات املتخذة بخصوص م�ّونات املشروع ومراحله من مهة وعدم توف

 .الهولندية من مهة أفرى الهبات رهينة التمو�ل امن�ي املتمثل فاصة �� 

 

� مجم   دو��فع�� إثر طلب عروض 
ّ
 –) تو�س(الشركة املركز�ة لتجه�� البالد التو�سية"تو�

واملرحلة  1987إعداد �ّل من دراسات املرحلة او�� سنة ) نيدي�و –فيما ي�� سات )" (هولندا(نيدي�و 

ثم الدراسات  1994واملرحلة الثالثة م  الدراسات املرحلية للمشروع سنة  1988الثانية سنة 

إضافة إ�� توليه إعداد ملف طلب  1999ألشغال إ الة التلّوث سنة  (APD)ّصلة التمهيدية املف

� مكتب الدراسات كما . العروض
ّ
بطلب من البنك اورو�ي لالستثمار مرامعة ملف طلب " نيدي�و"تو�

 .العروض و�� مهام متنافرة م  املهام املذ�ورة أعاله

 

د قامت الشركة بقبولها دون .م 2,2يناهز  ورغم أهمية هذه الدراسات وارتفاع �لف��ا إ�� ما

د من مدواها ودون عرضها ع�� رأي الهيا�ل املتدفلة بحكم قوان�ن 
ّ
�� بلورة  إحدا��امرامع��ا والتأك

 .املشروع أو �شر�كها مثل و�الة ��يئة الشر�ط الساح�� وو�الة التجديد وال��ذيب العمرا�ي

 

قة عديد الّنقائص نتيجة عدم دقة كما شابت كراسات الشروط ا�خاصة ��ذه الصف

، وهو ما أّدى إ�� 1987ال�ي يرم  تار�خ إعدادها إ�� سنة الدراسات إ�� مانب عدم تحي�ن البعض م��ا و 

�ساؤال وإ�� إضافة  69�عّدد استفسارات املقاوالت ال�ي قامت ��حب ملف طلب العروض إ�� أك�� من 

رة توضيحية �� الغرضمالحق توضيحية مللف طلب العروض وإعدا 3و�شر 
ّ
هذا وقد بلغ عدد . د مذك

تحفظا رغم قيام الشركة ب��امج إعالمية و �ارات ميدانية ملوق   33تحفظات العارض�ن بخصوصها 

 .املشروع لفائدة املشارك�ن

 

م للصفقات العمومية تضّمنت كراسات الشروط بنودا  19وفالفا للفصل 
ّ
من امر املنظ

و  وإم�انيات العارض�ن املحتمل�ن فاصة التو�سي�ن م��م من ذلك اش��اط مجحفة ال ترا�� واق  الس
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وأّدت هذه الّنقائص إ�� تضييق مجال املنافسة . تقديم عقد تأم�ن �سقف غ�� محدود ودون عتبة دنيا

 .مقاولة �حبت ملف طلب العروض 30ال�ي انحسرت ب�ن ثالثة مجام  مقاوالت من ب�ن 

 

ة الدراسات املنجزة وكراسات الشروط سلبا ع�� تحديد و�� مانب آفر ا�عكس عدم دق

حاميات املشروع ا�حقيقية وأّدى إ�� إدفال عديد التغي��ات فالل التنفيذ ع�� غرار التخفيض �� 

حي  لم تتعّد الكميات الفعلية ال�ي تّم مرفها  % 51,5كمية اتر�ة امللوثة الوامب تجر�فها بنسبة 

P3م 2,145
P  م 4,164من مملةP3

P  بلغ أك��ونتج عن هذا الّنقص فائض �� اعتمادات املشروع . متوقعة 

هك دون  160د دون اعتبار اداءات تّم تخصيصها لردم منطقة إضافية ع�� مساحة .م 26,5من 

 .القيام مسبقا بدراسة تصميم ودراسة تنفيذ �� الغرض

 

سول "ل املناول الفر��ىي كما بّينت ابحاث ا�جيوتقنية املنجزة فالل تنفيذ اشغال من قب

أسفل �وم " العا ل "طبقة الط�ن ) perméabilité(أّن درمة نفاذّية ) Solétanche-Bachy" (با�ىي-اتو�ش

1998سنة  مرة عّما توّصلت إليه الدراسات املنجزة 78إ��  6الفوسفوميبس تقّل ما ب�ن  0TP4F

(1)
P0T  ��وهو ما أم

ع�� منظومة ال�خ الدائم للمياه من تحت �وم الشركة أثناء اشغال ع�� إدفال �غي��ات موهر�ة 

ات من 
ّ
م�خات م  �غي�� مواقعها اصلية  10إ��  7الفوسفوميبس وحّتم ال��في  �� عدد امل�خ

ونتج عن هذه التغي��ات . إضافة إ�� ترك�� منظومة مساندة لتصر�ف املياه السطحية لم تكن م��مجة

الفصول اصلية ألشغال منظومة ال�خ بلغت قيم��ا ��  % 100 �ادة فصول مديدة وال��في  بنسبة 

 .د.م 2,19ا�جملية 

 

د و�غي�� .م 2,2فصال من الصفقة اصلية بمبلغ ناهز  32كما شملت التغي��ات عدم إنجا  

باستعمال أحجام مغايرة من كتل ا�حجارة مّما أّدى إ��  3وعدد  1م�ّونات مصّدي التيار البحري عدد 

 .د.أ 509بقيمة الز�ادة �� �لف��ا 

 

ا�جانب اهم من مسؤولية هذه " نيدي�و –سات "و�تحّمل مجم  م�اتب الدراسات 

رة املومهة إ�� 
ّ
ه، ورغم الّنقائص املذ�ورة آنفا وفالفا ملا �عّهدت به الشركة باملذك

ّ
 أن

ّ
التغي��ات إال

ّده أّي إمراء عقا�ي ع�� �ا لم تّتخذ ض، فإ�ّ 2005أكتو�ر  8ال�جنة العليا للصفقات العمومية بتار�خ 

الّرغم من فداحة أفطاء الدراسات التفصيلية ال�ي أّدت إ�� إدفال �غي��ات موهر�ة ع�� محتوى 

إنجا  اشغال املناطة  عنمجم  املقاوالت  عزوفوم�ونات وآمال تنفيذ الصفقة ومثلت سببا �� 

 .�عهدته

 

                                                           
 .9ص  – 2009د�سم��  –" التصّور الّ��ائي ملنظومة ال�ّخ "تقر�ر مهمة احاطة الفنية حول  (1)
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 04/2010 صفقة الّردم موعوع طلب العروض عدد -2

 

سمت ال
ّ
ب�لفة  2007لهذه الصفقة، املنجزة فالل شهر د�سم��  ةلفصّ املدراسة التمهيدية ا�

د، �عدم دق��ا وذلك بخصوص ضبط حاميات انجا  مصّدات التّيار البحري حي  لوحظ .أ 76ناهزت 

ومود تباين ب�ن ما تّم تحديده صلب الدراسة وما تّم ضبطه بكراس الشروط الفنية ع�� مستوى 

وا�ح�ىى والز�ادة �� " TUF"للمواد املستعملة وكميا��ا حي  تم حذف ماد�ي التيف ا�خصائص الفنية 

0TP5Fكميات ال��بة ارضية و�� أحجام ا�حجارة نتج ع��ا  �ادة �� �لفة

(1)
P0T زانجا . 

 

ة الدراسة التمهيدية املفّصلة إعداد دراسة تكميلية ب�لفة  نتجو 
ّ
قت .أ 7,2عن عدم دق

ّ
د �عل

د �� قنال وادي الز�ت ع�� سيالنه والّناتجة عن أشغال الّردم وذلك أثناء أمل بتقييم  مؤثرات التمدي

اعالن عن طلب العروض وهو ما حال دون اعتماد نتائج الدراسة عند إعداد كراس الشروط الفّنية 

ونتج عن ذلك ضبط غ�� محكم �حاميات الصفقة حي  شهد تنفيذ اشغال  �ادة �� مساحة الّردم 

P3م 52500هك و�� كميات ال��بة ارضية والبحر�ة بحوا��  2,5ع�� امتداد  % 13بنسبة 
P  ب�لفة تقدير�ة

 .د.أ 550ناهزت مبلغ 

 

مجال كما تضمّنت كراس طلب العروض شروطا مجحفة للمشاركة أّدت إ�� تضييق 

املنافسة وذلك من فالل اش��اط توف�� التأهيل �� �شاط الطرقات افتصاص أعمال ا�حفر والردم 

افتصاص املقاولة العامة صنف ) أب(والتأهيل �� �شاط اشغال البحر�ة  دون سقف 5صنف ) 1ط(

من قبل نفس املشارك وهو ما نتج عنه تضييق كب�� للمنافسة وإقصاء لبعض املشارك�ن وذلك فالفا  3

م للصفقات العمومية 19للفصل 
ّ
 . من امر املنظ

ّ
 ه تم تضم�ن شرط اشغالوأفادت الشركة أن

 .البحر�ة باعتبار أن �عض اشغال تقت�ىي ف��ات �� اشغال البحر�ة

 

 فرز العروض  - ب

 

ت �عدة إمراءات ترتيبية 
ّ
تب�ن من فالل مرامعة ملف صفق�ي إنجا  املشروع أّن الشركة أفل

 . و�قواعد حسن التصّرف

 

ق بفر  عروض الصفقة عدد 
ّ
، لوحظ أّن �جنة الفر  قبلت عرض 01/2004ففيما يتعل

ع�� الرغم من اق��احه تمو�ال ب�جيكيا  ")ماس"فيما ي�� " ( سوماترا -انف��ان –مان دو نول "جم  م

                                                           
�لفة انجا  عدد  �� ح�ن بلغت) بدون اعتبار اداء(د  1.663.489,466مصدات تيار بحري ��ذه الصفقة مبلغ  03حي  ناهزت ال�لفة ا�جملية النجا    (1)

 ).بدون اعتبار اداء(د  1.173.809,107مبلغ  01/2004مصدات تيار بحري �� إطار الصفقة عدد  07
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أورو من .م 2مختلطا غ�� مكتمل وذلك فالفا لشروط طلب العروض حي  أبقى ع�� توف�� مبلغ 

 .أورو ره�ن حصوله ع�� الصفقة.م 27,5مجموع 

 

ت هذه ال�جنة فر  العروض الواردة رغم
ّ
عدم قابلي��ا للمقارنة العتمادها م�ونات  كما تول

د .م 4تضّمن سعرا غ�� مدرج بجدول اثمان بقيمة " ماس"مختلفة لألسعار من ذلك أّن عرض مجم  

ق باملعاليم املينائية �� ح�ن لم يتضّمن �ّل من عرض 
ّ
فان "و" اي�وتار  –درادمينق  –بوس�اليس "�عل

ق باملعاليم  عن" ماس"من عدم تنا ل مجم  الّرغم و� .اصلي�ن هذا الّسعر "أوور
ّ
الّسعر املتعل

املينائية، قامت �جنة الفر  املا�� بحذف هذا السعر من عرضه املا�� قصد مقارنته ببقّية العروض 

 .ل��تي��ا
 

 –بوس�اليس "قّدم مجم  سعار م  صاح�ي أقّل عرض�ن مالي�ن وعند مناقشة �عض ا 

ودون إضافة ) د.م 6,7(أورو .م 4,15�� ا�جديد بتخفيض مم�� بمبلغ عرضه املا" اي�وتار –درادمينق 

 أّن �جنة الفر  لفتت نظره �عدم توليه إضافة هذا الفصل ع�� 
ّ
الفصل املتعلق باملعاليم املينائية، إال

وذلك فالفا ملبدأ سر�ة العروض فتو�� هذا املجم  إضافة مبلغ " ماس"غرار ما قام به منافسه مجم  

 .ويعت�� تصّرف ال�جنة ع�� هذا النحو تأث��ا م��ا ع�� عرض املجم  املذ�ور . ضه املا��د لعر .م 4
 

ق بإضافة الّسعر ا�جديد املذ�ور قامت " ماس"ونظرا لرفض مجم  
ّ
ه املتعل

ّ
رف  تحفظ

الشركة بتعديل مدول اثمان إذعانا م��ا لشروطه وذلك بإدراج فصل مديد يتعلق باملعاليم املينائية 

جنة العليا للصفقات العمومية رغم إقرار �جنة الفر  بمقت�ىى مذكر��ا .م 4 بقيمة
ّ
د دون إعالم ال�

وهو ، "ماس" بحذفها للسعر املضاف من قبل العارض 2005أكتو�ر  8التوضيحية املوّمهة إل��ا بتار�خ 

جنة
ّ
 .ما �عت�� تحر�فا للوقائ  لغاية ا�حصول ع�� موافقة هذه ال�

 

امر املنظم للصفقات العمومية أضافت الشركة لوثائق عقد  من 85وفالفا للفصل 

دون عرضه ع��  2005د�سم��  19بتار�خ " ماس"الصفقة محضر ا�جلسة املنعقدة بي��ا و��ن العارض 

�جنة الصفقات املختّصة بالرغم من تضّمنه أح�اما مديدة تتعارض م  أح�ام كراسات الشروط 

ل ��ا املقاول الحقا لرفض الق
ّ
كما قامت الشركة بإدفال . يام باألشغال املتعلقة بمنظومة الّ�خ�عل

�غي��ات ع�� عديد الفصول من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة بالصفقة وإضافة مقتضيات 

 .ال�ي رفض التنا ل ع��ا" ماس"�عاقدية مديدة استجابة لتحفظات العارض 
 

 ).ماس" (سوماترا -نانف��ا –مان دو نول "وتّم إسناد هذه الصفقة إ�� مجم  
 

فقد لوحظ أّن �جنة الفر  قامت  04/2010أّما �� فصوص فر  عروض الصفقة عدد 

ق باش��اط الف��ة املرمعية للمشاري  املماثلة من 
ّ
سنوات بمومب  5إ��  10بتغي�� البند التعاقدي املتعل
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جنة العليا للصفقات بل 
ّ
وأقّرت عكس ذلك م�حق لطلب العروض لم يتم عرضه مسبقا ع�� رأي ال�

جنة ع�� إبقا��ا ع�� أمل 
ّ
ر��ا املوّمهة إ�� هذه ال�

ّ
سنوات كف��ة مرمعية الحتساب ا�خ��ة  10بمذك

  .املطلو�ة وهو ما �عت�� مغالطة ل�جنة العليا للصفقات
 

 تنفيذ وقبول أشغال مشروع ت��ورة - ج
 

قت فاّصة �عدم  شاب تنفيذ صفق�ي إ الة التلّوث والّردم عدد من الّنقائص وافالالت
ّ
�عل

مطابقة اشغال لشروط العقد و�خر  املقاوالت للشروط الفنية لتنفيذ اشغال و�الّتقص�� �� 

 .إمراءات قبول املشروع من قبل الشركة
 

 01/2004تنفيذ صفقة إزالة التلّوث والّردم موعوع طلب العروض عدد  -1
 

�عد ا�ختم الّ��ائي  01/2004بلغت الت�لفة ا�جملية للصفقة موضوع طلب العروض عدد 

د �عنوان اداء ع�� القيمة املضافة أي ما .م 21,273�عنوان اشغال ود .م 32,025د و.م 60,498

وفضعت الشركة �� مناسبت�ن إ�� مرامعة مبائية معمقة أفضت نتائجها إ�� . د.م 139,455�عادل 

د تباعا تّم اس��ماعها من قبل .م 13,78د و.م 7,933ضبط فائض �� اداء ع�� القيمة املضافة بمبل��

 .الشركة

 

 وفقا للشروط التعاقديةأشغال عدم تنفيذ  -1-1
 

قت بتنفيذ أشغال تطه�� حو ة املشروع وردمها و�أشغال عزل املواد امللوثة عدد من 
ّ
�عل

الّنقائص ناتجة أساسا عن مخالفة الشروط التعاقدية حالت دون تحقيق �عض اهداف البيئية 

 .للمشروع

 

 أشغال التطه�� والّردم -1-1-1
 

ل هذه اشغال �� مرف طبقة الفوسفوميبس وتجميعها ب�وم ع�� ع�ن امل�ان لعزله ثّم 
ّ
تتمث

 . ردم ا�حو ة ب��بة بحر�ة

 

من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة قيام صاحب الصفقة  10ولوحظ فالفا للفصل 

2006أفر�ل  25بالشروع �� تنفيذ اشغال منذ  0TP6F

(1)
P0T ل اذن له من قبل صاحب املشروع �� ذلك وقب

                                                           
 . 2006سبتم��  9حسب مخطط إنجا  اشغال املعّد ع�� سبيل التسو�ة واملصاد  عليه من قبل املراقب الفّ�ي بتار�خ  (1)
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 بتار�خيصدر والذي لم 
ّ
 2006أكتو�ر  26ليبدأ احتساب آمال التنفيذ بداية من  2006أكتو�ر  20  إال

يوما لم يتّم احتسا��ا  180و�ذلك قد استفاد مجم  املقاوالت من آمال تنفيذ إضافية تقّدر بأك�� من 

من  111ا  اشغال ودون إبرام م�حق �� شأ��ا وذلك فالفا للفصل إلنج) يوما 840(�� امل التعاقدي 

وحال ذلك دون تطبيق فطايا التأف�� ال�ي تجاو ت سقفها اق�ىى . امر املنظم للصفقات العمومية

          أورو أي ما �عادل.م 1,06د و.م 4,089 املحدد بكراس الشروط ادار�ة ا�خاصة والبالغة قيم��ا

جنة العليا للصفقات العمومية د كم.م 7,17
ّ
ا قامت الشركة بمناسبة تقديم ملف ا�ختم الّ��ائي ل�

دت بنقل وقائ  مغايرة قصد ا�حصول ع�� موافق��ا
ّ
ع�� أن اشغال فالفا لوقائ  التنفيذ  حي  أك

 املتعلقة أساسا ب��ك�� ا�حض��ة واشغال الطبوغرافية وأشغال م�ح اعما  وتحديد وضعية التلّوث

مما ترتب  تنفيذ الصفقةلبداية إصدار اذن اداري �عد تمت  د.م 5,041�لفة انجا ها  بلغتوال�ي 

عنه تمك�ن املقاول من آمال إضافية لم تحتسب �� آمال تنفيذ الّصفقة ويعد هذا الّتصّرف مخالفا 

م للّصفقات العمومّية
ّ
 .لشروط العقد ولألمر املنظ

 

ه عند
ّ
بداية اشغال لم يتم استصدار اذن اداري لبداية اشغال  ول�ن أفادت الشركة بأن

             وشهر  2007ألسباب فنية تتعلق بموسمية فصل مهر اتر�ة البحر�ة للف��ة املمتدة ب�ن سبتم�� 

ولتفادي ف��ة ثانية ل�جهر، فإّن هذه اسباب منفصلة عن تار�خ إصدار أذون املص�حة  2008مارس 

اجمال وكيفية إحتسا��ا حي  �ان ع�� الشركة التقيد باملقتضيات ادار�ة والفنية للعقد املتعلقة ب

 .وال��نامج الزم�ي املحّدد إلنجا  اشغال بإصدار إذن إداري �� الغرض �� ابان

 

وفالفا ملقتضيات كراسات الشروط لم ُيقّدم صاحب الصفقة مخطط ضمان ا�جودة 

والرسومات ومذكرات ) Etudes de méthodes(دراسات الوسائل و�رنامجا تفصيليا لألشغال و 

طّبق . ا�حسابات الفنية قبل البدء �� تنفيذ اشغال أو ا�جزء من اشغال املتعلقة ��ا
ُ
ورغم ذلك لم ت

0TP7Fد.أ 90الشركة ا�خطايا املنصوص عل��ا بكراس الشروط ادار�ة ا�خاصة وال�ي ال يقّل مبلغها عن 

(1)
P0T. 

 

ن الكشف عن مناطق ملّوثة �� عمق البحر با�حدود الشرقية ملوق  املشروع وع�� الرغم م

ل التعاقدية وتلك ال�ي تّم ت�حيحها من قبل  �سبتجاو ت  ترك�� بمادة الكدميوم بنسب 
ّ
التدف

ه لم يتّم ضّمها �حو ة املشروع وتطه��ها وذلك فالفا ملا نّصت عليه ) كغ/مغ 7,7و 4ب�ن (املقاولة 
ّ
 أن

ّ
إال

وقد بّررت الشركة هذا ا�خيار بالصبغة املعزولة للعينات و�ومود . الشروط الفنية ا�خاصةكراس 

 .أعشاب بحر�ة محمية باتفاقيات متوسطية

 

 
                                                           

ر من وثائق لدى الشركة فاصة (1)
ّ
م��ا دفاتر ا�حظ��ة وكشوفات ا�حساب الوقتية ومن تقار�ر املراقب الفّ�ي للمشروع تّم تقدير هذه  حسب ما توف

 .من التقر�ر ال��ائي لتنفيذ اشغال 14وامل�حق عدد  2006سبتم��  9ا�خطايا بالرموع إ�� مخطط تنفيذ اشغال املصاد  عليه بتار�خ 



1033 
 

هك حامة لكمّية إضافية من  160ونتج عن تمديد حو ة الردم إ�� الشمال ع�� مساحة 

 P3م 2,73ناهزت قرقنة  ز�رةمصفاقس و  ةالبحري ب�ن مدينقنال الال��بة البحر�ة املستخرمة من 
P لتصبح

P3م 8,63الكمّية ا�جملية ال�ي تّم مل��ا من القنال 
P  ح�ن سمحت دراسة املؤثرات ع�� املحيط بحجم ��

P3م 5,5مرف أق�ىى قدره 
P ورغم ذلك . وهو ما يضّر باملحيط و�املجال ا�حيوي لل�ائنات البحر�ة بالقنال

�حصول ع�� موافقة الو�الة الوطنية �حماية املحيط أذنت الشركة للمقاول بجرف هذه الكمية قبل ا

رات البيئية قبل الشروع �� تنفيذ أشغال التوسعة 
ّ
كما لم تنجز الدراسات التفصيلية ودراسات املؤث

ق بدراسة املؤثرات ع��  1991مارس  13املؤرخ ��  1991لسنة  362عدد  ألمروذلك فالفا ل
ّ
واملتعل

 .املحيط

 

ه ع�
ّ
� الرغم من عدم تطبيق دراسة املؤثرات البيئية اصلية فالل تنفيذ وأفادت الشركة أن

معد من " متا�عة الع�ارة املعشوشبات بقنال قرقنة فالل ف��ة ا�جهر"اشغال فإّن تقر�را تأليفيا حول 

رات سلبّية �عد  2010طرف أستاذ مام�� فالل شهر د�سم�� 
ّ
�ستنتج فلّو منطقة ا�جهر من مؤث

 .البحر�ة استخراج اتر�ة

 

مرف كميات إضافية من ال��بة البحر�ة من قنال قرقنة من شأنه أن  فإّن  فالفا لهذه افادةو 

�� عمليات  (fines)ع�� ا�حياة البحر�ة و يؤدي إ�� استعمال ا�جسيمات الدقيقة �� ابان يؤثر سلبا 

وإ عاما للمرافق ال��ف��ية  الردم و�� مواد ذات آثار سلبية ع�� املنظومة اي�ولومية وتمثل ��ديدا

Bassins de décantation(0TP8F(فاصة �� ظل غياب أحواض ال��سيب 

(1)
P0T . كما يؤدي ا دياد ع�ارة املياه

)turbidité ( ل من قدرة
ّ
�� منطقة ا�جرف إ�� التقليص من ضوء البحر الساقط بقاع البحر فتقل

عديد الدراسات ع�� غرار دراسة املؤثرات  النباتات والطحالب ع�� القيام بالبناء الضوئي وهو ما أكدته

 .البيئية

 

أّما بخصوص تجفيف مياه أحواض ا�جرف لم تقم املقاولة ب��ك�� معدات وقنال الطرد 

رغم أّن مياه ال�ّخ املتأتية من طبقة ) Diffuseurs(باملستنشرات  �لم مجهزة 1,5بطول 

قيلة 
ّ
زات من املعادن الث

ّ
تجاو ت قيم التدفل التعاقدية فاصة الفوسفوميبس �انت ملوثة بمرك

 . بالنسبة للكدميوم والنحاس

 

ونتج عن ذلك تصر�ف مياه ملّوثة دافل حو ة املشروع �سّببت بدورها �� تلو�  مياه 

ات
ّ
وعوضا عن إلزام . الشاطئ وعدم ضمان نقاوة املساحات ال�ي سيتّم ردمها الحقا من هذه امللوث

عي�ن من يقوم بذلك ع�� نفقته قامت الشركة بتعي�ن مركز تو�س املقاول ب��ك�� هذه املعدات أو �

                                                           
 .ا�خاصةمن كراس الشروط الفنية  3.12.6.3الفصل   (1)
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ز 
ّ
الدو�� لتكنولوميا البيئة للقيام بتحاليل مياه البحر ال�ي فلصت إ�� احتوا��ا ع�� مستو�ات ترك

 للمعادن الثقيلة تفو  القيم التعاقدية املنصوص عل��ا باملعيار الهولندي لألفطار القصوى املقبولة

 .  ون هناك متا�عة أو اتخاذ امراءات الال مة �� الغرضولكن دون أن ت�

 

من مهة أفرى، وع�� الّرغم من أّن ا�خصائص الفنية ل��بة الردم بقنال قرقنة ليست 

0TP9Fبا�جودة املنتظرة املنصوص عل��ا بكراس الشروط الفنية ا�خاصة

(1)
P0T لم تلزم الشركة مجم  املقاوالت ،

فقته ا�خاصة ملطابقة تر�ة الردم للمواصفات التعاقدية، وهو ما بالقيام بالتعديالت الضرور�ة ع�� ن

ر . �سّبب �� حصول أضرار بيئية �عد ان��اء من اشغال
ّ

كما أّدى ذلك إ�� عدم ا�حصول ع�� مؤش

0TP10Fالّدمك التعاقدي

(2)
P0T  ر لم يتجاو   % 95املحّدد بنسبة

ّ
       حي  بّينت القياسات الفعلية أّن هذا املؤش

ص حجم الّت��يب ببعض الصنتيم��ات ناتج عن رّخ كما �. % 70
ّ
) tassement(سّبب هذا افالل �� تقل

 .صم 18,3إ��  9,2ال��بة من 

 

 أشغال العزل  -1-1-2

 

بمناولة أشغال عزل �وم الفوسفوميبس إ�� شركة فر�سية مختصة  ماسقام مجم  

)Solétanche-Bachy (�امل��م بتار�خ 2حق عدد وذلك تطبيقا لشروط املمّول الفر��ىي املضّمن بامل           

0TP11Fد.م 11,873(أورو .م 7,341وقد بلغت قيمة اشغال املنجزة  2007ماي  13

(3)
P0T .( وقد شاب تنفيذ هذه

 .�عد القبول الوق�ي والّ��ائي لألشغال أو فالل انجا   سواءاشغال العديد من العيوب لم يتّم تالف��ا 

  

ل �� ردم الفوسفوميبس ع�� ع�ن امل�ان فبخصوص أشغال العزل افقي الذي ي
ّ
تمث

وحصره ب�ن الطبقة الطينية املمتدة أسفله ال�ي تمن  �سّرب امللوثات الّسامة من املعادن الثقيلة إ�� 

املائدة املائية و��ن غطاء من ال��بة الفالحية فوقه تمن  انتشار اشعاعات فقد تبّ�ن من فالل الّنتائج 

مّرة عن  78و 6تقل ما ب�ن  طبقة الط�ن ارب قامت ��ا املقاولة أّن درمة نفاذال�ي فلصت إل��ا عدة تج

ل �� فيضان ب تلك ال�ي وردت
ّ
الدراسة املفّصلة وهو ما يتسّبب �� مخاطر بيئية غ�� قابلة لإلصالح تتمث

لذلك رفض صاحب الصفقة . امللوثات من املعادن الثقيلة إ�� الطبقة املائية فارج �وم الفسفوميبس

ن حسب الدراسة من من  وصول امللوثات إ�� هذه 
ّ
القيام بتصّور وتنفيذ نظام ال�خ الذي يمك

-Hydrosol(وتّم اتفا  ب�ن ممي  اطراف ع�� مناولة هذه اشغال إ�� متعّهد تو��ىي . الطبقة

Fondations (ول مختّص �� اشغال ا�جيوتقنية ليست له أي ف��ة �� أشغال مماثلة وذلك �عد القب

 .الوق�ي لبا�� أشغال صفقة إ الة التلّوث

                                                           
 .كما بّينته تقار�ر �ّل من مهمة احاطة الفنية واملراقبة الفنية (1)
 .من كراس الشروط الفّنية ا�خاصة 11-6-3الفصل  (2)
 .1,6174باعتماد سعر صرف لألورو مقابل الدينار بقيمة  (3)
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أّما فيما يتعلق بأشغال العزل العمودي واملتمثل �� حصر �وم الفوسفوميبس دافل مدار 

صم تتوّسطه شاشة من ور   60�لم مت�ّون من فليط اسمنت والبنتونيت �عرض  2,6دائري بقطر 

 م��ا تبّ�ن عدم مطابقة تنفيذ 12سفلية �عمق البوليتل�ن عا�� الكثافة من الّسطح إ�� طبقة الط�ن ال

شغال للشروط الفّنية للعقد ال�ي تفرض تجر�ف املواد امللوثة قبل تنفيذ أشغال العزل ثّم ا  هذه

القيام بأشغال الردم وترك�� منظومة ال�خ حسب تقّدم �سق وض  ا�جدار العا ل ملن  �سّرب التلوث 

ورغم ذلك لم تقم اطراف املتدفلة من مراقب ف�ي . بسباملعادن الثقيلة فارج �وم الفوسفومي

 .ومساعد ف�ي ووحدة التصّرف �� املشروع بإمبار املقاولة ع�� ال��ام �شروط التنفيذ

 

و�� نفس السيا  لوحظ أّن وض  الشاشة العا لة من ور  البوليتل�ن عا�� الكثافة وسط 

ابقا لشروط العزل املتعاقد �� شأ��ا حي  بنتونيت لم يكن مطوال حامز عمودي من فليط اسمنت

م�� فطي دون  670ورقة من البوليتل�ن عا�� الكثافة ع�� طول  134قامت الشركة املناولة بوض  

تطبيق معاي�� وشروط العقد والدراسة املنجزة �� الغرض من وموب مراقبة وافتبار التصا  الّتام 

م��ا بواسطة تقنية  12الفوسفوميبس املقدر بحوا��  ب�ن �ّل ورقت�ن متتا�عت�ن ع�� �امل عمق �وم

 .(Test par clé témoin)املفتاح الشاهد 

 

وتفيد ممي  تقار�ر افتبار درمة كتامة هذه اشغال املنجزة من قبل أطراف محايدة فاصة 

 Soletanche)"با�ىي-سول اتو�ش"الهولندية أّن املناول الفر��ىي ) Deltares(م��ا مؤّسسة دالتاراس 

Bachy ( مزء هام من ا�حامز وأّن عديد الفتحات تّمت معاين��ا  للعقدلم يل��م بالشروط الفنية ��

كما بّينت عينات من . بالعا ل ع�� نحو يؤّدي إ�� �سّرب امللوثات من املعادن الثقيلة إ�� فارج ال�وم

ه امللوثة فارج العا ل أشغال التجر�ف بثالث مواق  حول العا ل ومود فتحات �سّببت �� �سّرب امليا

لم هذه التجاو ات رغم ممي  و . 63/64والورقت�ن  42/43�� مستوى املفتاح الفاصل ب�ن الورقت�ن 

�س  الشركة إ�� تفعيل بنود العقد بإلزام صاحب الصفقة ومناوله بإصالح اشغال غ�� املطابقة 

  .   د.م 1ثمان أي ما يناهز من مدول ا 4-1-5من قيمة الفصل  % 20واكتفت بتطبيق تخفيض �سبته 
 

 قبول املشروع دون إيفاء صاحب الصفقة بجميع ال��اماته -1-2

 

من كراس  41من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة بالصفقة وللفصل  73فالفا للفصل 

الشروط ادار�ة العامة املطّبق ع�� صفقات اشغال قامت الشركة بالتصر�ح بالقبول الوق�ي 

ء صاحب الصفقة بجمي  إل��اماته التعاقدية واملتعلقة أساسا �عدم إنجا  �عض لألشغال دون إيفا

ورغم . اشغال و�عدم مطابقة املنجز م��ا لشروط العقد وال�ي ال يمكن دو��ا تأم�ن وظيفية املشروع

ذلك تّم إفالء �امل مسؤولية مجم  املقاوالت صاحب الصفقة من �ّل ال��ام بمقت�ىى محاضر القبول 

فا  لتسو�ة ا�خالفاتوعقد 
ّ
 .ات
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 عدم اكتمال اشغال عند التصر�ح بالقبول الوق�ي -1-2-1
 

من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة قام �ّل من صاحب املشروع واملراقب  73فالفا للفصل 

الفّ�ي بالتصر�ح بقبول اشغال دون تحّفظ �� ح�ن ورد بمحضر معاينة اشغال �غرض قبولها وقتيا 

ق أغل��ا بأشغال موهر�ة يجب رفعها قبل التصر�ح بالقبول الوق�ي ع�� غرار تحفظا ت 31مجموع 
ّ
تعل

وع�� الّرغم من ذلك قامت �جنة القبول باستالم . قناة التصر�ف وأشغال العزل ل�وم الفوسفوميبس

 .اشغال م  التنصيص باملحضر ع�� عدم معاينة أّي تحفظات من شأ��ا تأميل استالم

 

ق بأشغال تكميلية وتبّ�ن من محضر ا
ّ
ملعاينة املذ�ور أّن رف  التحفظات الواردة به تتعل

ب آماال إضافية إلنجا ها تجعل من التصر�ح بالقبول الوق�ي دون احتسا��ا تمكينا 
ّ
وت�حيحية تتطل

 .تحميله فطايا تأف�� �� شأ��ا يتعّ�نلصاحب الصفقة من أمل إضا�� دون م�ّ�ر �� ح�ن �ان 

 

صر�ح بالقبول الوق�ي لألشغال دون تحفظات أفّل موهر�ا بوامبات الشركة كما تبّ�ن أّن الت

من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة لم يقّدم  3-14وفالفا للفصل  إذصاحبة املشروع واملراقب الفّ�ي 

 �� ��اية شهر د�سم�� 
ّ
أي �عد امل املحدد  2009صاحب الصفقة أمثلة املطابقة للمنشآت املنجزة إال

ورغم ذلك لم تقم الشركة بتفعيل العقو�ات املنصوص عل��ا بكراس الشروط . أشهر 8من بأك�� 

 .د.أ 5ادار�ة ا�خاصة واملتمثلة �� تطبيق فطية مزافية مقدارها 

 

كما تّم التصر�ح بالقبول الوق�ي لألشغال دون تقديم صاحب الصفقة امثلة الطو�وغرافية 

 ��  ال�ي تضبط املستو�ات الفعلية للّردم
ّ
أي �عد القبول الوق�ي للمشروع بأك�� من  2009نوفم��  8إال

أشهر وهو ما يحّمل �جنة القبول الوق�ي امل�ونة من املراقب الف�ي للمشروع والرئيس املدير العام  5

وقد أثبتت امثلة . السابق للشركة مسؤولية قبول أشغال ال يمكن التحقق من مدى مطابق��ا للعقد

، أي قبل م�ىي أمل الضمان، 2011أفر�ل  27وتلك املنجزة قصد القبول الّ��ائي بتار�خ  املقدمة الحقا

 .عدم مطابقة هذه اشغال

 

ومن مانب آفر لوحظ أّن تركيبة �جنة القبول الوق�ي والّ��ائي لألشغال اقتصرت ع�� مكتب 

ل مجم 
ّ
املقاوالت وترى دائرة  املراقبة الفنية للمشروع والرئيس املدير العام السابق للشركة وممث

جنة لتشمل ادارة 
ّ
املحاسبات أّن قبول مثل هذه املشاري  املعقدة �ان يقت�ىي توسي  تركيبة هذه ال�

الفنية للشركة واملصا�ح املختصة ل�ّل من و ارة التجه�� وو ارة البيئة والو�الة الوطنية �حماية املحيط 

ع و�تحديد عناصره املرمعية الفنية م��ا والبيئية ومكتب الدراسات الذي قام بإعداد تصّور املشرو 

 .ومكتب احاطة الفنية فالل التنفيذ
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عدم مطابقة أشغال الردم ومناء مصّدات التّيار البتري لشروط  -1-2-2

 العقد

 

بّينت أمثلة املطابقة لألشغال وامثلة الطبوغرافية املنجزة قصد القبول الّ��ائي أّن أشغال 

م �حو ة  1,5الردم ليست مطابقة للمستو�ات التعاقدية املحّددة بارتفاع عن مستوى البحر يقّدر بـ 

متداد �امل فقد كشفت هذه امثلة وع�� ا). Digue de la plage(م مل��اس الشاطئ  1,9املشروع و

حو ة املشروع والشاطئ وفاصة �� منطقة التوسعة او�� ال�ي تّم ردمها ب��بة أرضية عن عديد 

وذلك �� أك�� من موق  حي  لم  تلك املنصوص عل��ا بالعقداملساحات ال�ي تقّل مستو�ا��ا بكث�� عن 

 . م 0,56يتجاو  ارتفاع �� �عض املناطق 

 

من كراس الشروط الفنية ا�خاصة ع�� أّن أشغال  10-4-3الّرغم من تنصيص الفصل �و 

 إذا أظهرت امثلة الطبوغرافية بلو  �ّل منطقة أو عمق 
ّ
الردم ال �عت�� منجزة طبقا لشروط العقد إال

من  73مستو�ات الّردم التعاقدية لم تقم الشركة بالتحّفظ ع�� قبول اشغال وقتيا طبقا للفصل 

 .ةكراس الشروط ادار�ة ا�خاص

 

كما بّينت املعاينات ال�ي أمر��ا دائرة املحاسبات أّن عددا من املصّدات قد اندثرت وتبع��ت 

 5وعدد  4وعدد  2ا�حجارة امل�ونة لها ع�� طول الشاطئ املحيط بموقعها و�� مصدات التّيار عدد 

لبنود العقد د ورغم ذلك لم تقم الشركة بحفظ حقها وفقا .أ 178وال�ي فاقت �لفة إنجا ها  6وعدد 

 .املذ�ورة آنفا

 

وتبّ�ن من فالل كشف ا�حساب املقارن لألشغال املنجزة أّن سبب هذه افالالت يرم  

فصول  4فاصة إ�� عدم ال��ام صاحب الصفقة بالشروط الفنية إلنجا  هذه املصدات حي  لم ينجز 

مق وحجارة من حجم �حماية الع 0/60و�� تر�ة  5و 4و 2موهر�ة لتأم�ن متانة املصدات أعداد 

ح  (Butoir)كغ وانجا  أشغال املصد 50/80كغ و 100/130
ّ
وتقدر اضرار املالية . من اسمنت املس�

 .د.أ 200الناتجة عن تلف املصدات البحر�ة بحوا�� 

 

فر�ط ��  -1-2-3
ّ
 الضمانات إم�انية تفعيلالت

 

تب املراقبة الفنية أبرمت الشركة اتفاقا كتابيا م  مجم  املقاوالت ومناوله الفر��ىي ومك

أشهر تّم بمقتضاه ت��ئة  3أي �عد القبول الوق�ي لألشغال دون تحّفظ بأك�� من  2009سبتم��  7بتار�خ 

ذمة مجم  املقاوالت ومناوله ومكتب املراقبة الفنية من �ّل مسؤولية تنجّر عن عدم مطابقة أشغال 



1038 
 

كما تّم . �عو�ض من املقاولة أو مناولها العزل واقرار �عدم مطالبة الشركة بأّي أشغال إصالح أو 

التعّهد بالتخ�� عن أّي تتّبعات أو القيام بتحفظات أو طلبات �� ا�حاضر واملستقبل بخصوص الن�اعات 

والقيام ) Solétanche-Bachy(موضوع اتفا  وعدم �سليط فطايا تأف�� ع�� املناول الفر��ىي 

 .القيمة املطبق ع�� أشغال ترك�� العا ل عدى النقص ��  بالدفوعات الال مة له �املة

 

كما ورد باإلتفا  أّن صاحب الصفقة ومناوله �� حّل من �ّل مسؤولية مدنية أو مزائية عن 

اضرار ال�ي تنشأ عن هذه العيوب للمشروع أو للشركة أو لألخخاص امل��تبة عن افالل بال��اما��ما 

ل فطأ أعدم �ّل حقو  . التعاقدية
ّ
الشركة �� ا�ج�� والتعو�ض عن اضرار ال�ي �حقت  وهو ما يمث

 .املشروع مراء عدم مطابقة أشغال العزل ع�� الّنحو املبّ�ن أعاله

 

 77و 76و 75كما لم تفّعل الشركة ا�حجز �عنوان الضمان والضمان الّ��ائي طبقا للفصول 

أي بمبلغ مم�� ناهز من قيمة الصفقة  % 13من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة املحّددة بنسبة 

0TP12Fد.م 18,264

(1)
P0T  عند تقديم املقاولة لألمثلة الطبوغرافية �عد القبول الوق�ي وقبل التصر�ح بالقبول

 .الّ��ائي وال�ي بّينت عدم مطابقة أشغال الردم ملستو�ات املشروع

 

 و�ذلك ت�ون الشركة قد فّرطت �� الضمانات املمنوحة لها وامل��تبة عن عدم إم�انية تفعيل

الضمان الّ��ائي وا�حجز �عنوان الضمان �عد قبولها اشغال دون القيام بأّي تحّفظ من شأنه أن 

من  53و 50يفّعل هذه الضمانات لدى الكفالء رغم العيوب ال�ي تمت معاين��ا وذلك فالفا للفصل�ن 

 .امر املنظم للصفقات العمومية

 

د محتوى تقار�ر الشركة املقّدمة ل�جنة الع
ّ
ليا للصفقات العمومية �� إطار املالحق و�ؤك

امل��مة أو عند ا�ختم الّ��ائي مللف الصفقة مسؤولي��ا عن هذه افالالت والتفر�ط �� الضمانات املالية 

النقائص  �عنوان أشغال ترك�� العا ل من مجموع  % 20والتعاقدية حي  لم تدرج إال قيامها بخصم 

ع�� بل . عدم مطابقة البعض م��ا وإنجا ها فارج امال التعاقديةاملتعلقة بتنفيذ اشغال وس��ها و�

دت  العكس من
ّ
ذلك نقلت الشركة �� تقار�رها معطيات مخالفة تماما لواق  إنجا  املشروع وأك

 .بمذكرا��ا أّن املشروع قد أنجز من قبل مجم  املقاوالت ومناوليه طبقا للشروط التعاقدية و�� امال
  

 ل منظوم�ي ال�خ وتصر�ف املياهعدم إنجاز أشغا -1-3
 

ل�ن شملت اشغال التعاقدية لعزل �وم الفوسفوميبس ترك�� منظومة ل�ّخ املياه من 

دافل ال�وم، وال�ي تّم �عديلها فالل التنفيذ بز�ادة نقاط �خ إضافية، ونظام تكمي�� لتصر�ف املياه 

                                                           
 .حسب ما ورد بتقر�ر الشركة املتعلق با�ختم ال��ائي للصفقة (1)
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م  املقاوالت لم ينجز هذه اشغال ال يمكن بدو��ما ضمان وظيفّية أشغال العزل، فإّن مجالسطحية 

وذلك فالفا لعقد الصفقة  2009ماي  21التصر�ح بقبولها الوق�ي دون تحفظات بتار�خ رغم ذلك تّم و 

�ن للقيام بإنجا  أشغال املنظومت�ن . ومالحقه
َ
و�عد ان��اء امال التعاقدية للصفقة تّم �عي�ن مناول

  .د.م 1,467د و.م 1,203ب�لفة بلغت ع�� التوا�� 

 

، أي �عد مرور أك�� من 2010أفر�ل  30ول�ن تّم القبول الوق�ي ألشغال منظومة ال�ّخ بتار�خ 

شهرا من قبول أشغال الصفقة اصلية، فإّن عدم ر�ط املشروع �شبكة الكهر�اء حال دون القدرة  11

ة قبولها ع�� الشركة ع�� التصر�ح بقبول معدات ال�ّخ �� اّبان وحّمل مكتب املراقبة الفنية مسؤولي

 .2009أكتو�ر  21ذلك أّن املناول قد أنىى اشغال بتار�خ 

 

 تنفيذ الشروط املالية لعقد الصفقة -1-4

 

فالفا التفاقيات القروض امل��مة �� الغرض واملصاد  عل��ا بقوان�ن قامت الشركة بخالص 

           بمبلغ مم�� قدره )Dépenses inéligibles(نفقات ع�� حساب قروض املشروع فارمة عن نطاقه 

قت فاصة ببناء مقر امتما�� مديد للشركة.أ 490
ّ
 .د �عل

 

د .أ 855كما قامت الشركة بخالص مبالغ غ�� مستحقة ملجم  املقاوالت بقيمة مملية قدرها 

قت بنفقات حراسة ا�حض��ة بمبلغ 
ّ
         " مباشرة"ع�� أشغال منجزة  % 15د و�تطبيق �سبة .أ 247�عل

)en régie ( ل أشغال �عاقدية بمبلغ ناهز
ّ
د و�مبلغ املرامعة استثنائية ألثمان .أ 413�� ح�ن أّ��ا تمث

ح ملنفذ قنال الر�ط ا�جنو�ية بمبلغ 
ّ
 . د.أ 195اسمنت املس�

 

وأفادت الشركة أّ��ا قامت بخالص مبلغ املرامعة استثنائية بمومبٍ رأي �جنة املرامعة 

ق بمناولة ا�خرسانة مسبقة .أ 195د م��ا .أ 411الصفقات العمومية بمبلغ استثنائية ألثمان 
ّ
د تتعل

�عد ان��اء أشغال الردم ل�حّد من توافد  5كما تّم إدراج نفقات ا�حراسة بمومب امل�حق عدد . الصن 

 .عديد املواطن�ن ع�� موق  املشروع فالل املوسم الّصيفي

 

ه يتبّ�ن من فالل امللف املعر 
ّ
 أن

ّ
وض ع�� �جنة مرامعة اثمان أّن الشركة رغم إق��احها إال

عدم التعو�ض لصا�ح مجم  املقاوالت فإّ��ا لم �علم هذه ال�جنة قيام املجم  بمناولة أشغال 

                املؤرخ �� 2008لسنة  2472ألمر عدد إلبداء رأ��ا وفقا ل PTS�لّيا لشركة  ا�خرسانة املس�حة

 القا�ىي علق باملرامعة استثنائية ألثمان الصفقات العمومية املتعلقة باألشغالتامل 2008مو�لية  07

 .بتعو�ض صاحب الصفقة دون سواه
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بخصوص حراسة ا�حض��ة ول�ن قامت الشركة بتسو�ة فالص هذه النفقات عن طر�ق أّما 

اس الشروط لكر للصفقة و ومخالفة للمقتضيات التعاقدية غ�� م��رة  تبقى فإ��اللصفقة  5 م�حق عدد

املضمن بجدول أثمان الفصل املنعلق بحراسة ا�حض��ة  أنحي   اشغالالعامة املطبقة ع��  ادار�ة

ع�� �امل مساحة املشروع وال�ي تبقى �تضمن توف�� ممي  مقتضيات السالمة الصفقة ماء مزافيا و 

 .حت مسؤولية صاحب الصفقة وع�� نفقته ا�خاصةت

 

ت الشركة كذلك ا�خالص
ّ
الك�� ألشغال وفدمات لم ينجزها مجم  املقاوالت وفقا  وتول

من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة القاضية  54و 4-47للشروط التعاقدية وذلك فالفا للفصل�ن 

من قيمة الفصول أو مبلغ اشغال املعيبة أو فصم ما  % 20بتطبيق نقص �� القيمة ال يقّل عن 

باألشغال أو ا�خدمات من قبل مقاولة أو مسديي فدمات  �عادل مصار�ف إصالح العيوب أو القيام

ق �عدم تطبيق الشركة لنقص �� القيمة بمبلغ .م 8,79و�لغ مجموع ما ومب فصمه . آفر�ن
ّ
د تتعل

ر الدمك وعدم إنجا  أحواض ال��سيب  �عنوان د.م 8,74
ّ

أشغال الردم غ�� املطابقة ونقص �� مؤش

د �عنوان عدم متا�عة مودة مياه البحر وعدم إنجا  .أ 50مبلغ ومعدات وقنوات طرد املياه امللوثة و�

نت صاحب الصفقة من مبالغ غ�� مستحقة . التحاليل لدى مخابر مختلفة
ّ
و�ذلك ت�ون الشركة قد مك

 .حسب عقد الصفقة

 

و�خصوص إنجا  أشغال منفذ قنال ا�جنوب لتصر�ف مياه امطار، فل�ن أفادت الشركة أّن 

�ا الضرورة أدفلت �عديال موهر�ا ع�� كيفية صّب ا�خرسانة املس�حة من الصّب �غي��ات فنية أمل�

ق 
ّ
ع�� ع�ن امل�ان إ�� التصني  املسبق، فإّن كشف ا�حساب املقارن الّ��ائي لم ي��  أي فصل يتعل

بال��ّود با�خرسانة املس�حة مسبقة الصن  بل ع�� العكس من ذلك ارتفعت الفصول املنجزة لهذه 

ح بنسبة % 1166الذي  اد بنسبة ) Gros Béton(� غرار باطون ا�خند  الوحدة ع�
ّ
           واسمنت املس�

وإ اء ذلك طلبت دائرة . % 6100العادية بنسبة ) Coffrage(فيما ارتفعت فصول القوالب  % 98

ة �� املحاسبات توضيحات من الشركة ال�ي أفادت بأّن ليس لها م��رات إضافية عن التقار�ر املنجز 

 .د.م 1,430هذا وقد بلغت القيمة ا�جملية للتغي��ات املدفلة ع�� مدفل القنال ا�جنو�ية . الغرض

 

ق�ن بنقل و�وض  ا�خرسانة مسبقة الّصن 
ّ
 كما �عت�� تطبيق  �ادة �� القيمة للفصل�ن املتعل

واحد من د مشطة حي  تّمت فوترة نقل ووض  امل�� ا�خطي ال.أ 174د و.أ 74بمبلغ  ع�� التوا��

 .د274ا�خرسانة بمبلغ يناهز 
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 04/2010تنفيذ صفقة الّردم موعوع طلب العروض عدد  -2

 

كما ماء بكشف  04/2010بلغت الت�لفة ا�جملية للصفقة موضوع طلب العروض عدد 

قت ��ا عدد من الّنقائص حالت دون تنفيذها وفقا للشروط .م 11,078ا�حساب ال��ائي 
ّ
د وقد �عل

  .التعاقدية

 

ع�� انجا  الصفقة من فالل موهر�ة  �عديالتإدفال " انجر عن سوء إعداد الدراسات"قد ف

امل��مجة و املتعلقة بالهندسة مزء كب�� من اشغال اصلية  كب��ة �� كميات الردم وحذفالز�ادة ال

باعتبار سة ال��تيب املا�� اص�� للمناف�� �غي�� املدنية وأشغال مّد قنوات تصر�ف املياه ترتب ع��ا 

د دون .م 9,35اقّل ثمنا بقيمة " ETEP "ليصبح العرض املا�� لشركة اشغال ال�ي تم تنفيذها فعليا 

" د لعرض صاحب الصفقة مجم  مقاوالت شركة .م 9,38اعتبار اداء ع�� القيمة املضافة مقابل 

ل إف" اشغال وا�شاءات البحر�ة" وشركة " شعبان وشر�اؤه
ّ
�مبدأ باقتصاد الصفقة و الال وهو ما يمث

 .املنافسة

 

فقد شغل . كما شهدت مرحلة إبرام وتنفيذ الصفقة ومود وضعي�ي تضارب �� املصا�ح

�عد ا��اء إ�حاقه لد��ا  " ت��ورة"الّرئيس املدير العام الّسابق للشركة بالتوا ي مهام �سي�� شؤون شركة 

ل نفس هذه الف��ة �� مرحلة تقديم العروض ال�ي شاركت فال" سوماترا مات"رئيس مدير عام شركة 

 .املالية

 

عضو املجم  " شعبان وشر�اؤه"أّن املدير الف�ي ا�حا�� للشركة �ان ممثال لشركة أيضا تبّ�ن و 

الفائز بالصفقة وشارك فالل مرحلة إبرام الصفقة �� مناقشة اسعار ثم تّم إعادة إ�حاقه لدى شركة 

ة مديرها ا" ت��ورة"
ّ
 ليشغل فط

ّ
إ�� مانب أعضاء �جنة القبول التصر�ح بالقبول الّ��ائي  �لف�ي وتو�

ه �ان مساهما �� تنفيذ الصفقة كممثل عن املجم  صاحب الصفقة
ّ
 .لألشغال بدون تحفظ رغم أن

 

خصوص انجا  الصفقة لوحظ شروع صاحب الصفقة �� تنفيذ اشغال قبل اذن له و�

 26عينات البحر�ة وتحليلها والقيام باألشغال الطبوغرافية بذلك من قبل الشركة حي  بدأ �� أفذ ال

 .يوما قبل انطال  امال التعاقدية
 

املنظم للصفقات العمومية، قام صاحب الصفقة  3158من امر عدد  109وفالفا للفصل 

إلنجا  ا�حفر�ات البحر�ة دون إعالم مسبق لصاحب املنشأة وا�حصول  (AFRICSOIL)بت�ليف مناول 

 .وافقتهع�� م
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كما شرع املقاول �� تنفيذ أشغال الردم بال��بة ارضية وأشغال ترك�� مصّدات التّيار البحري 

والقيام بأشغال مرف ال��بة امللوثة بمصب وادي الز�ت دون ا�حصول ع�� املصادقة ع�� أمثلة انجا  

 . وذلك فالفا ملقتضيات كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة

 

مقاط  لل��ود بال��بة ارضية للردم دون  05مجم  املقاوالت باستغالل و�� مانب آفر قام 

                         بتار�خ 20من القانون عدد  6تقديم ما يفيد ال��فيص �� استغاللها فالفا ألح�ام الفصل 

�� الغرض ولم يتوّل مكتب املراقبة اتخاذ أي إمراء . املتعلق بتنظيم استغالل املقاط  1989فيفري  22

. ما عدى التنصيص �� محاضر ا�حض��ة ع�� دعوة املجم  لتوف�� ال��افيص الضرور�ة لالستغالل

كمالم تتخذ الشركة أي إمراء رد�� ضده ع�� الرغم من مراسل��ا من قبل الو�الة الوطنية �حماية 

ملشروع ت��ورة �� فصوص فتح مقاط  عشوائية لفائدة عملية الردم " 2011سبتم��  27املحيط بتار�خ 

ف عن  22ومنطقة القّنة �لم  21بمنطقة تنيور �لم 
ّ
من قبل شركة شعبان وشر�اؤه ودعو��ا للتوق

، حي  واصل املقاول عملية استغالل "ال��ّود من الشر�ات غ�� املرفص لها �� استغالل املقط��

 .العشوائية

 

الردعية تجاه املقاول الذي لم يمتثل كما لم يّتخذ مكتب املراقبة واحاطة الفنّية امراءات 

ي مود��ا
ّ
 .لدعوته إ�� تحس�ن مودة مواد الّردم عند مالحظته لتد�

 

وتبّ�ن من فالل الرموع إ�� دف�� ا�حض��ة، وفالفا ملقتضيات كراس الشروط الفنية 

عنية ا�خاصة، قيام صاحب الصفقة بتنفيذ أشغال الّردم دون انجا  ا�حامز ال��ا�ي حول املساحة امل

بالردم ودون القيام ب�ّخ مياه البحر ومرف ال��بة وإ الة مناطق الرّخ ال�ي �ش�لت �� ��اية مساحة 

 .الردم

 

أّما فيما يتعلق بخالص صاحب الصفقة، فقد تبّ�ن قيام مكتب املراقبة واملتا�عة واحاطة 

 ها فعليا والذي تم ع�� املتعلق بالنفقات ال�ي تم انجا 5الفنية بإعداد كشف ا�حساب الوق�ي عدد 

�� �امل مبلغ الفصل املتعلق بتوف�� وتجه�� م�اتب لصاحب  "شعبان وشر�اؤه"أساسه فالص شركة 

حي  تّم تحو�ل مزء من  ،د، دون ما يقابلها عمل منجز فعليا �عنوان هذا الفصل.أ 106املنشأة بقيمة 

ما�� للشركة تم انجا ها من طرف شركة د �خالص أشغال بناء املقر امت.أ 31,994هذا املبلغ بقيمة 

              املن�� ا�حمامي وشر�اؤه واقتناء تجه��ات إعالمية ومكتبية وأثاث لفائدة الشركة بقيمة مملية

د �عنوان املصار�ف العامة .أ 21,240مبلغ بد إضافة إ�� فالص شركة شعبان وشر�اؤه .أ 12,301

� ممي  قائمات ا�خالص املتعلقة باألشغال ال�ي تم انجا ها وظفه هذا اف�� ع�) FGB(وهامش الر�ح 

 .فارج إطار الصفقة والتجه��ات ال�ي تم اقتناؤها لفائدة الشركة
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د دون .أ 64كما تبّ�ن من فالل كشف ا�حساب ال��ائي تمك�ن املجم  من مبلغ ما�� بقيمة 

منطقة الرّخ ال�ي �ش�لت �� آفر م�ّ�ر يتعلق بخالص كميات إضافية من تر�ة الردم تّم استعمالها ب

منطقة الردم و الناممة عن عدم تطبيق صاحب الصفقة للمعاي�� والشروط التعاقدية إلنجا  

ه تّم تحديد الكميات املذ�ورة اثر عملية اعداد للقبول ال��ائي بناء ع�� . اشغال
ّ
وأفادت الشركة أن

 .م�ح طو�وغرا�� ميدا�ي

 

ه تّم فال و 
ّ
ص هذه الكميات بناء ع�� كشف ا�حساب الّ��ائي املم�ىى من أفادت الشركة أن

ه  .طرف مكتب املراقبة واحاطة الفنية
ّ
 أن

ّ
استعمال هذه الكميات تبّ�ن من فالل تقار�ر املتا�عة أّن إال

وهو ما ال  لعدم ال��ام صاحب الصفقة بالبنود التعاقدية �� فصوص أسلوب انجا  يرم  اضافية 

وفقا ملا ماء مسؤوال عن تنفيذها  باعتباره �� هذه الكميات اضافية الصفقة صاحبي�ّ�ر فالص 

 .2010 د�سم�� 13بمحضر امتماع التوضي�� بتار�خ 

 

III- التصرف البيئي ملشروع إزالة التلوث والردم 

 

نتائج بيئية م�حوظة بالسواحل الشمالية ملدينة صفاقس فإّن " ت��ورة"ل�ن حقق مشروع 

التلوث الناتج عن الفوسفوميبس عرفت عديد افالالت �علقت باملتا�عة البيئية له  أشغال إ الة

 .و�مختلف مراحل تنفيذه

 

 ا�ع�اسات البيئية لالخالالت التعاقدية - أ

 

ص من أ�وام الفوسفوميبس ال�ي لوثت لسنوات عديدة 
ّ
ن مشروع ت��ورة من التخل

ّ
ل�ن مك

من إطار عيش املتساكن�ن املقيم�ن بمحيطها فإّن الشواطئ الشمالية ملدينة صفاقس مما حّسن 

ت بالقواعد الرامية إ�� املحافظة ع��  انفاالّنقائص امل�جلة �� تنفيذ اشغال ع�� الّنحو املبّ�ن 
ّ
قد أفل

املنظومة البيئية دافل حو ة املشروع أثناء اشغال و�عدها والهادفة إ�� حماية املناطق ا�جديدة ال�ي 

 .قد ي�ون له أثر بيئي عك�ىي  ع�� أهداف املشروعتم ردمها مّما 
 

فقد حال شروع املقاول �� مرف طبقة الفوسفوميبس دون ترك�� معدات وقنال طرد مياه 

بالطر�قة ا�جافة ملن  انتشار امللّوثات  هذه الطبقةدون التمكن من مرف  أحواض ا�جرف لتجفيفها

ل ��ذه املياه
ّ
 . ال�ي فاقت �سب��ا قيم التدف

 

أو /ن مانب آفر أّدى عدم تطبيق املقاول لشرط ترك�� ا�جدار العمودي العا ل قبلوم

ردم قبل إ�شاء هذا ا�جدار حول �وم 
ّ
بالتوا ي م  أشغال مرف طبقة الفوسفوميبس وتنفيذ أشغال ال
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سطحية الفوسفوميبس إ�� �سّرب املواد امللوثة إ�� املناطق ا�جديدة ال�ي تم ردمها وإ�� املائدة املائية ال

0TP13Fفارج �وم الفوسفوميبس فالل تنفيذ اشغال

(1)
P0T. 

 

و�ّررت الشركة انجا  أشغال الت��يب والردم قبل إ�شاء شاشة العزل حول مطمور 

الفوسفوميبس بأسباب إدار�ة متعلقة بدفول القرض الفر��ىي املمول ألشغال ا�جدار العا ل ح�� 

 .استعمال متأفرا

 

منظومة ال�خ والشاشة العا لة حول �وم الفوسفوميبس،  كما أّن عدم تزامن ترك�� �ل من

دافل  املائية مثلما نّصت ع�� ذلك كراسات الشروط، من شأنه أن يحول دون ضمان مستوى املائدة

و�ّررت الشركة هذا . الشاشة أقل من ذلك املومود فارمها ملن  �سرب املياه امللوثة فارج الشاشة

 .جا  اشغالالتصّرف برفض املقاول الفر��ىي ان

 

0TP14Fو�ّينت الدراسات املنجزة من قبل مكتب استشارة الهولندي

(2)
P0T DHV   أّن منسوب �سرب

املياه امللوثة من فالل ا�جدار العا ل إ�� فارج ال�وم والّناتجة عن عدم مطابقة أشغال وضعه لشروط 

P3م 2,2و 0,4مرة القيمة التعاقدية و���اوح ب�ن  2,5إ��  2الكتامة يتجاو  ما معّدله من 
P اليوم ��. 

 

من كراس  2.12.6.3من دراسة املؤثرات البيئية وملقتضيات الفصل  1.5.8وفالفا للفصل 

فارج الف��ة تر�ة الردم البحر�ة من قنال قرقنة تجر�ف الشروط الفنية ا�خاصة تواصلت أشغال 

سلبا ع�� ا�حياة البحر�ة كما تجاو  عمقها ا�حّد املسموح به وهو ما قد يؤثر  املحّددة �سبعة أسابي 

 .بالقنال وفاصة م��ا ال�ائنات حديثة الوالدة

 

صاحب صفقة إ الة التلوث لم ينجز أحواض ترسيب تر�ة الردم  من مهة أفرى تبّ�ن أّن و 

ال�ي  وهو ما أّدى إ�� انبعاث ا�جز�ئات الرقيقة �� عرض الشاطئ (Bassins de décantation)البحر�ة 

ع�� مساحة هامة من الشاطئ املحاذي ) fines(�� ظهور بقعة من اوحال �سّببت بدورها فاصة 

وثنائيات الصدفيات  (Envasement des herbiers)�حو ة املشروع وإ�� إطماء املعشوشبات البحر�ة 

كما يؤدي ا دياد ع�ارة املياه �� منطقة الردم إ�� تقلص �سرب أشّعة الشمس . و�التا�� إ�� اضمحاللها

ل بالتا�� من قدرة النباتات والطحالب ع�� القيام بالبناء الضوئيإ�� قاع ا
ّ
 .لبحر فيقل

 

ز املعادن الثقيلة ب�ل من مياه منظوم�ي ال�خ والتصر�ف 
ّ
ورغم ارتفاع درمة ا�حموضة وترك

ه يتّم تصر�فها مباشرة ودون أية معا�جة �� البحر وهو ما �ساهم �� تلو�  الوسط البحري باملعادن 
ّ
فإن

                                                           
 .22بالصفحة  2009حاطة الفنية املعد فالل شهر أكتو�ر تقر�ر مهمة ا  (1)
 .25، ص 2011التقر�ر ال��ائي لهيئة املراقبة الفنية، ماي  (2)
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وأفادت الشركة �� هذا السيا  أّ��ا بصدد برمجة إنجا  دراسات . لة واملواد الكيميائية ا�خطرةالثقي

 .معمقة �� الغرض

 

ق بجانب النشاط اشعا��، أبرمت الشركة بتار�خ 
ّ
اتفاقية م   2006نوفم��  15وفيما يتعل

ية من مادة الفوسفوميبس املركز الوط�ي للوقاية من اشعة للقيام بحملة ملتا�عة اشعاعات املتأت

شهرا، وذلك �عد الشروع  24قبل الشروع �� إنجا  اشغال وإ�� ح�ن ان��اء ف��ة الضمان املمتدة ع�� 

�� تنفيذ اشغال وهو ما من شأنه أن يحول دون تحديد اثار السلبية لهذه اشعاعات فالل تنفيذ 

لوقاية من اشعة لم يقّدم التقر�ر ال��ائي حول عالوة ع�� ذلك، تبّ�ن أّن املركز الوط�ي ل. اشغال

 . 2014غاية شهر مارس وذلك إ��  متا�عة مانب اشعة �عد إنجا  اشغال

 

اتفاقية م  املركز الوط�ي للعلوم والتكنولوميا  2007مانفي  16ول�ن أبرمت الشركة بتار�خ 

ال مهر املواد ارضية والبحر�ة النوو�ة قصد تقييم الوض  اشعا�� للمنطقة قبل الشروع �� أشغ

 �عد انطال  هذه اشغال بأر�عة أشهر
ّ
ه لم يتم الشروع �� أفذ العينات إال

ّ
 .امللوثة، فإن

 

أما فيما يتعلق بمنظومة تصر�ف املياه السطحية فقد تم ترك��ها ع�� �امل محيط ال�وم 

ن أّن املائدة املائية من دافل شاشة العزل ع�� عمق م�� واحد عن مستوى سطح البحر �� ح�

م�� من املستوى املذ�ور وهو ما يؤدي إ��  0,75و 0,4السطحية دافل ال�وم تومد ع�� عمق ي��اوح ب�ن 

. انحدار مياه املائدة املائية السطحّية امللوثة دافل ال�وم إ�� قنوات منظومة تصر�ف املياه السطحية

هذه ة �� إطار املتا�عة البيئية للمشروع أن مياه و�� هذا السيا  أثبتت التحاليل ال�ي أمر��ا الشرك

�� مقابل /ميكروغرام 270نظومة ملوثة تحتوي ع�� �سب عالية من الكدميوم بلغت امل
ّ
محددة  0,4الل

 .ق�ىى افطار اي�ولومية املقبولة املعتمد �� إطار صفقة إ الة التلّوثأل باملعيار الهولندي

 

��ا مركز البيوتكنولوميا بصفاقس بناء ع�� طلب من دائرة ومن مانب آفر بّينت تحاليل قام 

ز املعادن الثقيلة �عينات من املياه مأفوذة من نقاط مختلفة بحو ة 
ّ
املحاسبات ارتفاع �سب ترك

. وكذلك �عينة من الصدفيات ال�ي تم اصطيادها من شاطئ املشروع 2014مانفي  21املشروع بتار�خ 

ز الكدمي
ّ
                 وم ب�ل من مياه امليناء التجاري ومنظومة تصر�ف املياه بلغتمن ذلك أّن �سبة ترك

�� وهو ما يتجاو  /ميكروغرام 6
ّ
مّرة املواصفات الهولندية ال�ي تّم تطبيقها ع�� الصفقة وال�ي ال  15الل

ز يتجاو  
ّ
�� من هذا املعدن/ميكروغرام 0،4�سمح ب��ك

ّ
 .�� املياه الثقيل الل

 

، 04/2010من كراس الشروط الفنية ا�خاصة بصفقة الّردم عدد . 2.5.3 وفالفا للفصل

ولتوصيات دراسة املؤثرات البيئية لألشغال املتعلقة ��ا، لم يقم صاحب الصفقة بإعداد مخطط 

كما لم يتوّل القيام بأعمال الرقابة واملتا�عة البيئية ). PGE(والتصرف البيئي ) PSE(املتا�عة البيئية 
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لة 
ّ
�� متا�عة ظهور الطحالب واعشاب نتيجة �غي�� طبيعة مياه البحر وذلك من فالل أفذ املتمث

 .عينات من مياه البحر والرواسب وتحليلها مرة �ل شهر أثناء و�عد تنفيذ اشغال
 

 املتا�عة البيئية للمشروع - ب

 

بقى تالشركة لتعّهد وصيانة مختلف م�ونات املشروع فإ��ا  اتقوم �� املجهودات ال�يرغم 

 .القيام به واملضّمن بوثائق الصفقة و�الدراسات املنجزة يتعّ�ن إ�� ما منقوصة بالنظر 

 

ملختلف م�ونات املشروع يتّم  وشامال  افقد لوحظ أن الشركة لم �عّد برنامج صيانة مكتو�

ة كمية ونوعية مضبوط من فالله تحديد اولو�ات وتو ي  املهام الوامب القيام ��ا لتحقيق أهداف

 . مسبقا

 

كما تبّ�ن أن الشركة تقوم �عمليات التعّهد والصيانة ملنظومة ال�خ واملن��ه ا�حضري دون 

غ��ها من م�ّونات املشروع ع�� غرار مصّدات التّيار البحري والشواطئ ومنظومة تصر�ف املياه مثلما 

الشركة أنه تّم وأفادت . من الدراسات التمهيدية املفّصلة للمشروع 3.3.11نص ع�� ذلك الفصل

 .التدارك فيما يخص منظومة تصر�ف املياه

 

وملف طلب العروض لم تقم الشركة  وفالفا ألح�ام الدراسة التمهيدية املفصلة للمشروع

ة بم�ح طو�وغرا�� شهري ل�وم الفوسفوميبس فالل السنت�ن اولت�ن �عد ان��اء اشغال ومرة �ل ستّ 

 .أشهر �عد ذلك ملتا�عة مستوى الرّخ 

 

زة ع�� �وم الفوسفوميبس، إفالالت )piézomètres(�ش�و �عض املجساتكما 
ّ
، املرك

ولم يتّم �عد تفس�� ) Sondeur( �علقت فاصة بتحركها عموديا من أماك��ا أو بتعطب �عض املساب��

 . هذه الظاهرة ال�ي تقوم الشركة بمتا�ع��ا

 

من أهمية متا�عة تطور فط و وع عليه الدراسة التمهيدية املفصلة للمشر  توفالفا ملا نص

لم تطالب الشركة ا�جهات املختّصة وفاصة م��ا و�الة حماية و��يئة الشر�ط ) ligne de côte( الشاطئ

وأفادت . الساح�� بذلك ولم تقم بأّي صيانة لهذه الشواطئ ا�حديثة الناتجة عن عمليات الردم

 .ا�� ملتا�عة تطور فط الشاطئ�ا قامت بإعداد استشارة إلنجا  م�ح طو�وغر أ�ّ بالشركة 

 

ببعديه الشامل واملندمج فإن تحقيق أهدافه البيئية يبقى ره�ن " ت��ورة"ول�ن يتسم مشروع 

رم  
ُ
إيجاد حلول لعديد اش�االت ال�ي تحاصر حو ته وتمثل فطرا بيئيا محتمال ومحدقا به يمكن أن ت
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الشواطئ القديمة املتافمة �حو ة املشروع وتتمثل هذه املخاطر فاصة ��  .ا�حالة إ�� ما �انت عليه

وال�ي أقيمت عل��ا فزانات املحروقات �� الّسابق واملنطقة الفسفاطية امللوثة ال�ي يضّمها امليناء 

 .التجاري املحاذي ملشروع ت��ورة واملنطقة الصناعية البودر�ار وقنا�� تصر�ف مياه امطار

 

IV- التصرف اداري واملا�� للشركة 

 

 
ّ
ق بتصّرف الشركة �عض الّنقائص ال�ي شملت ا�جوانب ادار�ة واملالية وكذلك نظامها �عل

 .املحاس�ي �ان لها أثرا سلبيا ع�� التنظيم ومسك وتداول القيم وامللفات بالشركة

 

 التصرف اداري  - أ

 

شاب التصرف اداري عديد افالالت ال�ي طالت موانب التنظيم ونظام املعلومات 

                   غايةفعالوة ع�� عدم إعدادها لهي�ل تنظي�ي منذ تأسيسها وإ�� . املوارد البشر�ة والتصرف ��

ز الشركة �عض هيا�ل املساندة، ع�� غرار وحدة قيادة مشروع 2014شهر مارس 
ّ
" ت��ورة"، لم ترك

 .و�جان فنية حسب حاميات املشروع

 

ر ت�ليف املسؤول عن قسم املحاسبة بمهام كما لوحظ ا�جم  لبعض املهام املتنافرة ع�� غرا

 . ضبط وتصفية مستحقات أعوان الشركة من امور 

 

ز نظام معلومات محوسب
ّ
بل  و�� ما يتعلق با�جانب املعلوما�ي، فقد تبّ�ن أّن الشركة لم ترك

تركز كما لم . تطبيقات مكتبية ال تل�ي حاميا��ا من الرقابة واملتا�عة ا�حينية اعتمدت باألساس ع��

لقرصنة فدمة الصوت  2013الشركة مدارا نارّ�ا وال نظاما ل�حماية من القرصنة وهو ما عّرضها سنة 

فها فسارة تجاو ت مبلغ ) (Voice over IP��نتبروتو�ول انع�� 
ّ
 .د.أ 5التا�  لها، �ل

 

 .2014�ا تداركت هذه افالالت فالل سنة وأفادت الشركة أ�ّ 

 

ت 
ّ
و�خصوص التصّرف �� املوارد البشرّ�ة لم �عتمد الشركة مبدأ التناظر �� انتداب وتول

وذلك فالفا للّنظام اسا�ىي ا�خاص بأعوان  ترسيم �عض اعوان دون قضا��م ف��ة ال��ّبص الومو�ية

ذي �عت��ه الّدائرة غ��  2009الو�الة العقار�ة للسك�ى املعتمد من قبل مجلس ادارة منذ سنة 
ّ
وال

كما لوحظ فالفا لهذا النظام تصنيف �عض اعوان بدرمة أو صنف غ�� موافق ملا . مالئم للشركة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA�
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وأفادت الشركة أنه . قضا��م ملدة اقدمّية املستومبة ومب تصنيفهم به وترقية البعض افر دون 

 .سيتم تدارك ذلك مستقبال

 

 التصرف املا�� - ب

 

أسفر الّنظر �� حسابات الشركة و�� التصّرف �� شراءا��ا عن رصد �عض الّنقائص شملت 

 .التنظيم املحاس�ي وتطبيق مبادئ حسن التصّرف

   

 املتاس�ي تنظيمال -1

 

 1996د�سم��  30املؤرخ ��  1996لسنة  112من القانون عدد  15فالفا ألح�ام الفصل 

ق بنظام املحاسبة للمؤّسسات لم �عتمد الشركة وثيقة تنّص ع�� التنظيم املحاس�ي
ّ
كما أ��ا ال . واملتعل

 �عد قيام مراقب ا�حسابات 
ّ
تقوم بتجمي  تقييدات الدفاتر الفرعية ومجموع العمليات وارصدة إال

 .ت الشركة عند ��اية التصّرف قصد غلق ا�حسابات ونقل ارصدة للسنة املواليةبمرامعة بيانا

 

ن من 
ّ
وتفتقر الفوات�� الواردة ع�� الشركة واملتعلقة بتنفيذ مشروع ت��ورة إ�� تنصيصات تمك

متا�عة وضعّي��ا منذ قبولها وإ�� ح�ن �سو���ا بالدف  و�التعّهد �� �جالت الشركة املحاسبية حي  ال 

وال ع�� " م�جلة"و" مطابقة"توي ال ع�� فتم القبول بمكتب الضبط وال ع�� أفتام قسم املحاسبة تح

وهو ما يحول دون إرساء نظام رقابة منفصل ع�� الفوات�� و�ز�د من " فالصة"فتم مص�حة املالية 

 .فطر القيد أو ا�خالص املزدوج

 

أّن قوائمها املالية وحسابا��ا ال وفيما يتعلق بالنظام القانو�ي لتعهدات الشركة، تبّ�ن  

                              املؤرخ �� 1996لسنة  112�عكس بصورة وفّية حقيقة مركزها املا�� طبقا للقانون عدد 

ق بالنظام املحاس�ي للمؤّسسات 1996د�سم��  30
ّ
فع�� الرغم من عدم إبرام الشركة ألّية . واملتعل

                نبية املمّولة للمشروع ورد بباب التعهدات طو�لة امد بحسابا��ااتفاقية قرض م  ا�جهات ام

د �� ش�ل قروض فارمية لتمو�ل املشروع مقابل .م 127,214د م��ا .م 157,231مبلغ  2011لسنة 

 . د ُ�ّجلت بباب املخزونات.م 130,969�لفة إنجا  حو ة املشروع بقيمة 

 

روع ترم  إ�� الدولة، و�التا�� ال يمكن للشركة تحقيق أّي و�اعتبار أّن ملكية حو ة املش

 �� صورة اقتنا��ا، فإّن مركزها املا�� ا�حقيقي ال يمكّ��ا من الوفاء بمبلغ هذه 
ّ
منفعة منتظرة م��ا إال
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ولهذه اسباب تدعو دائرة املحاسبات الشركة إ�� �سو�ة هذه الوضعية . الديون املثقلة �� حسابا��ا

 . وائمها املالية بصورة وفية حقيقة مركزها املا��ح�ى �عكس ق
 

 التصّرف �� الشراءات -2
 

ق �شراءات الشركة عدد من الّنقائص شملت تطبيق اح�ام امر املنظم للصفقات 
ّ
�عل

جوء إ�� املنافسة
ّ
 .العمومية الذي ال��مت الشركة بتطبيقه وفاّصة تحديد ا�حاميات وال�

 

قحظ فبخصوص تحديد ا�حاميات لو 
ّ
�� تقدير �لفة �عض املشاري  إالشركة  عدم توف

بالدقة املطلو�ة ع�� غرار طلب العروض املتعلق بإ الة التلّوث حي  لم تتعّد تقديرات �لفة اشغال 

إ�� الشأن بالنسبة �ان وكذلك . د.م 137,340د �� ح�ن �انت قيمة أقل عرض مقّدم .م 82,5مبلغ 

ق ب��يئة امل
ّ
 794,511ف��  الدائري سيدي منصور حي  ورد أفضل عرض بقيمة طلب العروض املتعل

 .د.أ 593,103د �� ح�ن �انت التقديرات �� حدود .أ

 

0TP15Fكما تبّ�ن عالوة ع�� ومود فوار  هامة ب�ن الكميات التعاقدية وتلك املنجزة فعليا

(1)
P0T أّن ،

قة تّم عقدها ع�� إثر صفالشركة أبرمت العديد من املالحق لصفقا��ا من ذلك إبرام أر�عة مالحق 

قاستشارة صفقة تّم إبرامها ع�� إثر وم�حق�ن ل )1/2004عدد (دو�� طلب عروض 
ّ
باألشغال  تتعل

 .الك��ى لبناء املقر امتما�� للشركة

 

صفقات دون ال�جوء إ�� املنافسة ع�� غرار تلك امل��مة م   عقدتولوحظ أّن الشركة 

           ارب لتحديد التصور ال��ائي ملنظومة ال�خ بداية من إلنجا  أشغال التج" هيدروسول "املقاول 

د .أ 76,6بقيمة  2007د�سم��  5بتار�خ "  تو�س-سات "د وم  مكتب .أ 242,103بمبلغ  2008سبتم�� 

وأفادت . هك 160نجا  الرسم التمهيدي املفصل للقسط الثا�ي من املشروع واملمتّد ع�� مساحة إل 

 
ّ
 .ع�� تدارك ذلك مستقبال ه سيتم العملالشركة أن

 

 املصار�ف غ�� امل�ّ�رة -3

 

بخالص مصار�ف �عنوان مأمور�ات دافل  2010و 2009قامت الشركة فالل سن�ي 

د قام ��ا الرئيس املدير العام السابق لم تكن مؤ�دة بمراسالت أو دعوات أو .أ 11ا�جمهور�ة بمبلغ ناهز 

 .ذلك من قبل دائرة املحاسباتإ�� دعو��ا محاضر ملسات، ولم تقم الشركة بت��يرها رغم 

                                                           
كمية حي   ادت  4ب��يئة املف��  الدائري �� مستوى تقاط  طر�ق سيدي منصور والطر�ق ا�حزامية كم املتعلقة  01/2011الصفقة عدد ع�� غرار   (1)

 .م�� 1421,9إ��  120من وذلك  %  1085نسبة بالفصول  فصل من
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ن 
ّ
وع�� الرغم من عدم استحقا  الرئيس املدير العام السابق لعطل اس��احة سنو�ة، مك

يوم عطلة سنوّ�ة وذلك  59د �عنوان �عو�ض عن .أ 7,7مجلس إدارة الشركة املع�ي باألمر من مبلغ 

 .من مجلة الشر�ات التجار�ة 206فالفا ملقتضيات الفصل 

 

 2011مارس  4ورغم إ��اء إ�حا  الرئيس املدير العام السابق بالشركة ابتداء من تار�خ 

ب�ن  لدى هيئةوإ�حاقه 
ّ
امتيا ات العينية املتعلقة املنح وم  عمومية أفرى، مم  املع�ي باألمر ب�ن مرت

 .د.أ 18,7��ما بصفة غ�� قانونية بمبلغ مم�� قدره 

 

* 

 

  *              * 

 

نتائج بيئية إيجابية م�حوظة بالشواطئ الشمالية ملدينة صفاقس " ت��ورة"قّق مشروع ل�ن ح

صمن فالل 
ّ
من أ�وام الفوسفوميبس ال�ي لوث��ا لسنوات وحّسن من إطار عيش املتساكن�ن  التخل

هاملقيم�ن بمحيطها، 
ّ
ا امتدت من مرحلة ال��مجة إ�� املتا�عة البيئية له مرور  نقائصو  شهد إفالالت فإن

 .بمختلف مراحل التنفيذ

 

 
ّ
سم تنفيذ اشغال فاصة م��ا املتعلقة بتطه�� املنطقة وعزل �وم الفوسفوميبس عن وا�

محيطه ا�جديد املكتسب �عد أشغال الّردم بحصول فروقات مسيمة للشروط الفّنية للعقود امل��مة 

 الشروط التعاقدية مّما أّدى إ��حي  لم تطّبق املقاوالت ال�ي ساهمت �� انجا  اشغال �ّل املعاي�� و 

 .نجا  أشغال موهر�ة ع�� نحو غ�� مطابق حالت دون بلو  �امل أهداف املشروعإو  ومود مخاطر بيئية

 

م للصفقات 
ّ
كما تصّرفت الشركة ومن يمثلها ع�� نحو مخالف ملقتضيات امر املنظ

لفنية العاّمة م��ا وا�خاّصة، حي  وملحتوى كراسات الشروط ادار�ة وا ال�ي افتارت تطبيقه العمومية

ت إراديا عن تفعيل  ابالوفاء بال��اما�� ال فالل مرحلة التنفيذ وال �عده لم تلزم مجام  املقاوالت
ّ
وتخل

كما لم تقم بتسليط ا�خطايا والعقو�ات  .د.م 18والبالغة أك�� من  الضمانات املالية ال�ي بحو ��ا

بل قامت عكس  .د معدمة بذلك ممي  الضمانات.م 16غها وا�خصومات املستومبة وال�ي ناهز مبل

من �ّل مسؤولية قد تنشأ نتيجة ومود  مجام  املقاوالتاتفا  كتا�ي أعفت بمومبه  بإبرامذلك 

جنة العليا للصفقاتا 
ّ
 .فالالت ال�ي لم ت��ها بمناسبة عرض ملف ا�ختم ال��ائي ع�� رأي ال�

 

الشركة إ�� اس��ماع �ل املبالغ املصروفة دون ومه  و�� هذا اطار تدعو دائرة املحاسبات

 .قانو�ي
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الفصل ب�ن مجاالت استعمالها دون اح��ام التقسيم ب�ن مختلف القروض و  أيضا حالو 

 .الدراسات املنجزة ل��مجة املشروعشغال املنصوص عليه �عقد الصفقة و ا�جدول الزم�ي لأل 

 

� سنة غياب مثال تفصي�� ل��يئة املنطقة إ��  ّن أكما 
ّ
 5رغم ان��اء اشغال منذ  2014مو�

 . مكتنفا ومعزوال عن محيطه ء املشروعأدى إ�� بقاسنوات 

 

ساهم غياب معاي�� وإطار قانو�ي وط�ي لتنظيم و استصالح وإعادة ��يئة ارا�ىي امللوثة و 

�اسب البيئية وضبابية السياسة البيئية للسلط العمومية �� تفاقم اش�االت ال�ي ال تزال ��ّدد امل

 .للمشروع و�سبب فطرا محدقا به

 

عدم �شر�ك الهيا�ل عدم بلورة إطار للتعاون ب�ن املتدفل�ن ذوي العالقة باملشروع و  وأّدى

�� ومود عديد النقائص ع�� إ تهمتا�عو  تهمراقبو  هنجا  إو املشروع املتدفلة بحكم القانون �� تصور 

 .اتالف�� م�انإل ابمختلف املستو�ات ال�ي �ان 

 

لقيام بالتحاليل الكيميائية الال مة ملختلف مواطن ا�خلل إ�� مدعّوة " ت��ورة"وتبقى شركة 

��ا ذلك من تداركها ومن إرماع ا�حالة 
ّ
إ�� املذ�ورة بالتقر�ر والقيام باألشغال الت�حيحية ع�ىى أن يمك

 .يجب أن ت�ون عليه ما

 

لة، ا�حرص عيتعّ�ن ع�� الشركةكما 
ّ
�� املتا�عة املستمرة للمنطقة ع�� ، وا�جهات املتدف

�عّهدها وصيان��ا ��دف تفادي تدهور بني��ا ال�ي تؤدي بدورها إ�� تقهقر الوض  البيئي بحو ة املشروع 

ل سالم��ا الضامن الوحيد لوظيفّيته �� املستقبل
ّ
 .وإ�� تضّرر مختلف م�ّوناته ال�ي �ش�

 

حو ة املشروع �� اّبان واتخاذ القرار وع�� الّسلط العمومية ا�حسم �� مآل التصّرف �� 

الذي تراه مالئما للصيغة ال�ي سيتّم بموم��ا استغالله سواء بتمك�ن الشركة من ذلك وتطو�ر نظامها 

القانو�ي ورأسملة قيمة ارض �� حسابا��ا أو بالتفو�ت �� املشروع ل�خواص �� إطار يضمن ��يئته 

كما يمكن بلورة استغالله �� إطار شراكة ب�ن القطاع . البيئيةوفقا �حاميات املدينة و�ح�ي مكتسباته 

 .العام والقطاع ا�خاص ع�� غرار �عض التجارب املقارنة الّناجحة مثل شركة البح��ة بتو�س العاصمة
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رّد شركة الّدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة 
 صفاقس 

 

  بخصوص ضعف اإلطار التشريعي والمؤسساتي للمشروع -
 

 فيما يخّص إبقاء المشروع معزوال عن محيطه الطبيعي فقد تّم تدارك هذه الوضعية

من خالل عرض اإلشكاليات المرتبطة بإنجاز المشروع على أنظار ثالث جلسات عمل 

وتّم تكوين لجنة فنية إعدادية برئاسة وزارة التجهيز تضّم  2013و 2012وزارية بين سنتي 

والية صفاقس وبلدية صفاقس ووزارة الّنقل ووزارة اإلستثمار ممّثلين عن وزارة الّصناعة و

والتعاون الّدولي ووزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة المالية فضال عن شركة الّدراسات 

وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس، قامت بتدارس هذه اإلشكاليات واقتراح حلول 

زارية المذكورة أعاله، وتعمل الشركة حاليا تحت عملية تّم إقرارها خالل جلسات العمل الو

إشراف وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية على تطبيق هذه القرارات إلخراج هذا 

 .المشروع من عزلته

 

وفيما يتعلّق بالنقائص التي أشار إليها التقرير بخصوص الّدراسات التمهيدية 

وع معقدة بما أنه يعتبر أول مشروع في تونس المفصلة وكراسات الشروط فإّن طبيعة المشر

يعني بمعالجة اإلشعاعات الصادرة عن الفوسفوجيبس من جهة وعدم إنجاز مشاريع مماثلة 

( من جهة أخرى حال دون ضبط الحاجيات بالدقة المطلوبة خاصة وأن العوامل الطبيعية 

تعطل المشروع من سنة ساهم في الحّد من كمية التربة الملوثة خالل فترة ) المد والجزر

 .لعدم توفر الموارد المالية إلنجازه 2006سنة           إلى  1998

 

بتشريك  2012أّما في خصوص منظومة العزل األفقي فقد انطلقت الشركة منذ سنة 

مكتب الدراسات األصلي ومصالح وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية في تقييم هذه 

ولذلك فهي عملية متواصلة وتتطلب . الّدقيقة لها للوقوف على اإلخالالتالمنظومة والمتابعة 

 .معدات خصوصية غير متوفرة على مستوى السوق المحلية
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  بخصوص ضعف القيادة والّدعم والمساندة المتعلقة بالمشروع -
 

فإّنه خالل  2007لئن تّم احداث وحدة تصّرف في المشروع عند بداية األشغال سنة 

والمتعلقة بإعداد مختلف الدراسات لم يتسّن إحداث هذه  2006-1985لتي سبقتها الفترة ا

علما وأّنه بعد تكليف الشركة بإعداد الدراسات الخاصة واستصالح السواحل  .الوحدة

الجنوبية لمدينة صفاقس، تّم تدارك ذلك من خالل إحداث لجنة قيادة فنية تعني بإعداد 

ف مراحل الدراسة بمقتضى مقرر السيد وزير التجهيز الضوابط المرجعية ومتابعة مختل

 .2013أفريل  12بتاريخ  27والبيئة عدد 

 
 بخصوص احتساب آجال أشغال التطهير والّردم -
 

عند بداية األشغال لم يتم استصدار اإلذن اإلداري لبداية األشغال ألسباب فنية 

 2008ومارس  2007ين سبتمبر تتعلق بموسمية فصل جهر األتربة البحرية للفترة الممتدة ب

 .وتفادي فترة ثانية للجهر

 

 بخصوص استخراج األتربة البحرية من قنال قرقنة -
 

رغم عدم تطبيق دراسة المؤثرات البيئية األصلية خالل تنفيذ األشغال فإّن تقريرا 

معدا من طرف " متابعة عكارة المعشوشبات بقنال قرقنة خالل فترة الجهر"تأليفيا حول 

يستنتج خلّو منطقة الجهر من مؤّثرات سلبّية بعد  2010اذ جامعي خالل شهر ديسمبر أست

 .استخراج األتربة البحرية

 

بخصوص عدم مطابقة أشغال الّردم وبناء مصّدات التيار  -
 العقد البحري طبقا لشروط
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يرجع عدم إنجاز أشغال المصدات طبقا لشروط الصفقة إلى طلب مكتب المراقبة 

ى على المقاولة إستعمال حجم معين من الحجارة المنصوص عليها بجدول األثمان الذي أمل

 .وجدول األسعار للصفقة وذلك لضرورة أملتها األشغال
 

 بخصوص خالص مبالغ غير مستحقة لمجمع المقاوالت -
 

الشركة بخالص مبلغ المراجعة اإلستثنائية بموجب ٍرأي لجنة المراجعة  قامت

د تتعلّق بمناولة الخرسانة .أ 195د منها .أ 411الصفقات العمومية بمبلغ اإلستثنائية ألثمان 

 .مسبقة الصنع
بعد انتهاء أشغال الردم للحّد من  5وتّم إدراج نفقات الحراسة بموجب الملحق عدد 

 .توافد عديد المواطنين على موقع المشروع خالل الموسم الّصيفي

 

صفقة بجميع بخصوص قبول المشروع دون إلتزام صاحب ال -
  إلتزاماته
 

يعود إعالن القبول الوقتي للألشغال دون إنجاز منظومتي الضخ وتصريف المياه 

" Soltétanche Bachy"بسبب رفض مجمع المقاوالت صاحب الصفقة والمناول الفرنسي 

إنجاز أشغال منظومة الضّخ ومنظومة تصريف مياه األمطار التي أوصى بإنجازهما مكتب 

 .نيةالمراقبة الف

 

بخصوص إنجاز أشغال منفذ قنال جنوبي لتصريف مياه  -
  األمطار
 

إّن الدفوعات المنجزة في إطار نقل ووضع الخرسانة مسبقة الصنع أملتها 

 . خصوصيات موقع القنال الموجود بحوزة الملك العمومي الحديدي
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بخصوص تعديالت في تنفيذ صفقة الردم موضوع طلب  -
  4/2010عدد  العروض
 

ّن التعديالت الجوهرية التي تّم إدخالها على المشروع أثناء اإلنجاز أملتها حاجيات إ

 .فنية إستوجبتها طبيعة المشروع

 

  األرضية بخصوص إستغالل مقاطع للتزود بالتربة -
 

خضعت كّل األتربة التي تّم إستعمالها للمراقبة المخبرية حول مدى مطابقتها 

ر أّنه فيما يتعلق بإستغالل المقاطع دون ترخيص فقد تّم لفت للمواصفات الفنية المطلوبة غي

غير المرخص فيها بحضور المصالح بذلك وتمت إعادة تهيئة المقاطع نظر المقاولة المكلفة 

المعنية علما وأن فترة إنجاز األشغال تعتبر حساسة وخاصة نظرا لألوضاع التي تلت 

ف األشغال مع ما ينجر عن ذلك من مصاريف إّما إيقا: الثورة والشركة كانت أمام خيارين

أو التعامل مع الوضعية إلنجاز األشغال المطلوبة في ) خالص معدات حضيرة( إضافية

 .اآلجال الّتعاقدية

 

توفير وتجهيز مكاتب لصاحب :  بخصوص خالص الفصل -
 المنشأة

 

ول بإعتبار عدم حاجة اإلدارة لمقر لها قرب الحضيرة فقد تّم تغيير بعض الفص

المدرجة بالقائمة التقديرية طبقا لحاجيات الشركة ومنها إستكمال أشغال بناء مقرها 

اإلجتماعي حيث تّم خالص المقاولة في األشغال المنجزة من قبله طبقا لجدول األسعار 

 ).FGB( التفصيلي بما في ذلك المصاريف العامة وهامش الربح

 

تعمالها بخصوص خالص كميات إضافية من تربة الردم إلس -
 بمنطقة الرخّ 
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تّم خالص هذه الكميات بناء على كشف الحساب الّنهائي الممضى من طرف مكتب 

 .المراقبة واإلحاطة الفنية
 

على مستوى التّصرف البيئّي للمشروع وبخصوص النشاط  -
  اإلشعاعي بالمنطقة

 

شعاعّي قام المركز الوطني للوقاية من األشعة بمدنا بالتقرير النهائي للنشاط اإل

للمنطقة الذي بّين أن نسبة اإلشعاعات مقبولة حسب المعايير الوطنية والدولية المعمول بها 

لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما قام المركز بمدنا بشهادة في سالمة منطقة مشروع 

تبرورة من أّي تأثيرات إشعاعية مع السماح بتعمير المنطقة بإستثناء كوم الفوسفوجيبس 

الذي يتعين المحافظة على صبغته كمنتزه حضري ويبقى خاضعا لرقابة المركز وتّم إقتراح 

 .إستصدار قرار من السّيد وزير الصّحة يؤّكد خلو المنطقة من اإلشعاعات
 

  بخصوص المتابعة البيئّية -
 

بناء على توصيات دائرة المحاسبات قامت الشركة بإعداد برنامج صيانة لكّل 

وع من منظومة الضّخ ومنتزه حضري ومنظومة تصريف مياه األمطار مكّونات المشر

لتقييم  2013ومتابعة نوعية الحياة والرواسب وذلك من خالل إعداد تقارير سنوية منذ سنة 

 .النظام اإليكولوجي والوضعية البيئية

على مستوى التصرف اإلداري والمالي وبخصوص التصرف  -
 في الموارد البشرية

 

ذه المالحظة من خالل إقرار طريقة اإلنتداب خالل مجلس اإلدارة تّم تدارك ه

علما وأن الشركة بصدد إعداد النظام األساسي لألعوان سيقع  2015 جوان 05 بتاريخ

عرضه على أنظار مجلس إدارة الشركة قبل موفى السنة الحالية يتماشى وطبيعة العمل 

ة التدقيق في كل ملفات األعوان طبقا وعدد األعوان العاملين بالشركة كما أنه تمت عملي
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علما وأّنه تّم عرض نتائج عملية التدقيق على  2012 سبتمبر 10 بتاريخ 1238 للمقّرر عدد

 .2013 ماي 02 أنظار مجلس إدارة الشركة بتاريخ

 

 بخصوص التنظيم المحاسبي -
 

عليها  بإعتبار أن جميع الفواتير الواردة يوضع 2014 تّم تدارك ذلك منذ بداية سنة

وجوبا ختم قبول مكتب الضبط وتقع إحالتها إلى محاسب الشركة الذي يقوم بوضع 

ثّم تحال على المصلحة المعنية " من مجلة األداء على القيمة المضافة 18 مطابق للفصل"ختم

) خالصة(صاحية الطلبية المصادق عليها بعد ذلك يتّم خالصها ووضع ختم مصلحة المالية

 .ر المحاسبةثّم تسجيلها بدفات

 

ّشراءات -   بخصوص التصّرف في ال
 

 بعد اإلنتهاء من المهمة الرقابية وصدور األمر المنظم للصفقات العمومية عدد
 ومراسلة السيد الكاتب العام للحكومة تحت عدد 2014 مارس 13        المؤّرخ في  1039
لمشتري العمومي والذي ينص على أّن ليس للشركة صفة ا 2014 جوان 23 بتاريخ 1378/10

-9 للقانون 8 من األمر المنظم للصفقات العمومية وعلى معنى الفصل 3على معنى الفصل 

          على إثر ذلك قامت الشركة بإعداد  ،المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية 89

دليل اإلجراءات للشراءات ودليل اإلجراءات في التصرف في اإلعالمية اللّذان دخال حيز 

 .2015جانفي  02             لتطبيق إبتداء منا
 

 

 

  بخصوص إسترجاع المبالغ المصروفة دون وجه حقّ  -
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غير المبررة المذكورة على ة المحاسبات سيقع عرض المصاريف تبعا لدعوة دائر

 .أنظار مجلس إدارة الشركة إلقرار مايراه مناسبا

 

  بخصوص غياب مثال تهيئة تفصيلي لكامل المنطقة -
 

في إعداد دراسة مثال التهيئة التفصيلي  2014د إنطلقت الشركة منذ شهر أكتوبر لق

هك وذلك بعد إجراء مناظرة وطنية إلختيار أحسن  420 لكامل منطقة المشروع على مساحة

جويلة  31 فكرة مشروع في الغرض ومصادقة مجلس اإلدارة على إسناد الصفقة بتاريخ

بعدأن تمت المصادقة  2016 خالل السداسية األولى لسنة على أن تنتهي هاته الّدراسة 2014

 .2015مارس  13على المرحلة األولى يوم 
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